
  

   
   

  

    
   

  

    n Desember 1947, 
akui dengan resmi 

uah undang2 jang me 
ga kebudajaan, ilmu 

dan pendidikan Soviet untuk per 
n langsung dengan orang 

dan dgn. begitu memper- 
mpit daerah jang sangat ketjil 
jang sudah ada mengenai hu- 
gan tak resmi. 

“Bahkan perhatian sadja pada 
a sekarang ini sudah 

tidak tji 
ab: 

   
   

  

    

      

  

   

   

        

       

      
   
      

   
   
    
   
   

    
    

  

    

     

    

   

       

    

     

   

   

   

gat pada para 
et terhadap pada pikiran ter 
kemungkinan kerdjasama da 

F3 lapangan ilmu pengetahuan 
dengan kawan2 sedjabat diluar 
negeri, begitu pula, ilmu seperti 

ta tuan Zhdanov tidak dapat 
sahkan dari politik. : 

—. Lebih terkenal dan makin mem- 
|. bingungkan lagi ialah peraturan 

| tanggal 10 Februari, 1948, jang 
. menentukan bahwa politik musik 
Soviet mesti politik kebangsaan. 
Pengarang musik Soviet diandjur 
kan untuk memutuskan untuk se- 

2 39 
ema tjita2 ,,berdjuis” dida- 

      

— Peraturan untuk pekerdjaan ah 
| 2 bangunan barangkali mentja- 

pai.tingkatan jang paling lutju da 
'ri semuanja didalam usaha Soviet 
“untuk menaikkan pikiran Soviet 
atas materi. Diumumkan disitu, 
'bahwa ahli2 bangun2an Soviet jg 

ngga sekarang belum lagi men- 
irikan gedung pentjakar langit, 

n mendirikan gedung jang sa- 
kuat Sak na dapat dige- it 

kkan endjadi sifat 
aan dan 21 
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In 
Alia. 7. P e 3 ian dengan ukur- 

'an2 jang ditetapkan oleh pembe- 
| sar2 politik. : 
—. Bersama dengan halangan2 ter 

| hadap pada mengalirnja paham 
dan keterangan, rupa2nja ada pe 
'gurangan pertukaran intelek da- 
im daerah2 Soviet sendiri. Ren- 

Lima Tahun pertama jang 
mu alam tahun 1929, diterbit 
kan didalam empat djilid, jang ke 

didalam dua djilid, jang keti 

  

satu djilid dari 239 ha- 
idan jang keempat untuk 

n 1945-50 didalam 6 halam- 
     

1947 Sovici menetapkan barang. 
“kali daftar ,,rahasi: segara” jang 
paling luas, jang »ernahi dikeluar 
kan oleh negera manapun djuga. 

g dimaksukkan kedalam golo- 
n rahasia tidak J'? vener 

militer dan ilmu, akan teta- 

  

     

        

       

  

    

  

    

  

     

   

   

iputi ,,keteranganZ Jain 
itetapkan oleh Dewan Men 

Uni tidak boleh di u- 
. Artikel tentang ketera 

enggolongkan seba- 

perbaikan tek- 
njelidikan dan 

   

  

   

  

   

  

   

   
   

  

   
    
   

    

      

   

    

   

NEGARA 

KANTOR TJABANGI:.- |     

kepada 

  

(Aneta). Pada hari Djum'at 
minggu j.l telah dimulaikan si- 

dang terbuka dari Badan Peker- 
dja KNIP. Bahagian pertama si- 
dang tersebut telah disiarkan o- 
leh Radio Djokja. Sidang dihadiri 
aleh beberapa menteri, para pem- 
besar militer dll. Pidato pembuka 
an dilakukan oleh Perdana Men- 
teri Hatta dimana menurut kete 
rangan2 delegasi Republik di- 
IDjakarta pokok2 jang berikut te- 
lah dikemukakan: 

1. Maksud keterangan pemerin 
tah ini, ialah memberikan uraian 
kepada Badan Pekerdja mengena 
politik jang telah didjalankam o- 
leh Pemerintah pada K.M.B. di 
IDen Haag. 2. Memimpin rakjat 
Indonesia kepada tudijuan jaitu 
kemerdekaan Indonesia jang pes 
nuh dan tidak bersjarat. 3. Peme- 
ritah selamanja berpegang pada 
politik tersebut dan sekali2 tidak 
menjimpang dari padanja. 4. 
Hatta memberikan suatu ichtisar 

| dari pergerakan2 kemerdekaan 
selama 35 tahun belakangan ini 
jang telah didjalankan oleh ber- 

  

     

    

bagai pemimpin dan djuga dari 
tjita2 untuk kemerdekaan Indo- 
nesia. 5. Mengena proklamasi ke 
merdekaan Indonesia tertanggal 
17 Agustis 1945 Hatta katakan, 
bahwa tanggal in? tidak lain dari     

Diwaktu jang lampau. Soviet 
  

Uni mempunjai zaman2 dimana 
Tabir Besi tidak diturunkan begi- 

   

  

“tu rapat. Diantara Peperangan 

“Dunia I dan II berbagai2 tamu 
ON5-- Rusia datang ke Amerika Serikat 

untuk beladjar teknik modern, wa 
laupun pembersihan2 di Soviet 
Uni pada tahun 1935 dan sekitar 
nja sekarang rupa2nja nampak- 
nja ditudjukan sebahagian pada 
orang2 atau tjita2 asing. Dianta- 
ra zaman antara perang ini, se- 
djumlah ahli teknik Amerika be- 
kerdja pada rantjangan2 di Ru- 
sia, termasuk djuga usaha2 besar . ki eperti Dam Dnjeperstroy. Selu- 
ma peperangan jang terachir dan 
tidak lama sesudah itu, industri 

- Amerika membuka pintunja la- 
pang2 untuk insinjur2 Soviet, ah- 
li2 teknik, danipara sardjana. A- 
kan tetapi ini hanja merupakan 
djalaman satu djurusan sadja. Ha 
nja beberapa orang Amerika sa- 
dja jang pernah diizinkan mengun 
djungi paberik2 Rusia. 

Akan tetapi pada waktu ini ta- 
bir itu meliputi semuanja. Tabir 
itu mulai dengan mengganggu ge- 
lombang udara dan menjensur 
berita2 dari wartawan2 asing 
hingga menutup pintu un- 

m bulan Djuni tahun: tuk pengundjung asing dan men 
djelekkan sebagai terbelakang pa- 
ham2 jang datang dari luar. 

. Soal pikiran tertutup dan terbu 
ka selamanja ada diantara rakjat2 
dan orang2 seorang, bahkan dian 
tara anggota2 dari satu keluarga. 
Akan tetapi djarang sebelum itu 
pemerintah dari rakjat besar men 
djadikan (pikiran tertutup itu se- 
bagai sebagian dari politik nasio- 
nalnja. Perpisahan ilmu, kebuda 
jaan dan intelek adalah pengorba 
nan jang terlampau mahal bagi 
sesuatu pemerintah untuk menun- 
tutnja dari rakjatnja. 

Di Amerika Serikat, kemerde- 
kaan penerangan dan kemerdeka 
an pembitjaraan adalah dasar da 
ri susunan sosial dan politik. Me- 
reka itu dilindungi oleh keinginan 
kebangsaan jang keras untuk men 
dapatkan hak untuk mempertahan 
kan pendapat merdeka jg dida- 
pat dengan tjara jang terbuka. Sa 
al2 itu adalah mendjadi dasar da 
ri berkembangnja Amerika, dan 
mendjadi alasan bagi politik luar 
negerinja. Pengertian dan good- 
will, menurut kepertjajaan kita, 
hanja dapat ditjapai dengan per- 
tukaran jang bebas sekali dalam 

“orang2 dan paham2. Tabir besi 
dalam lapangan intelek hanja me 
lambatkan 'kemadjuan nasional 
dan pengertian internasional, 

RAN 

gan Peme 

Badan Pekes 

. masukkan dam kemudian menun- 
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Republik 
dja K.N.LP. 

wudjudkan tjita2 bersama. 6. In- ngan anggaran belandja, tetapi 
donesia pada hari2 jang akan da- kita harus berani melihatnja apa- 
tang memerlui 
memperbaiki keadaan2 tanah air: 
dan rakjat. 7. Orang mengatakan, 
bahwa kedudukan Republik da- 
lam tahun2 perdjuangan kemerde 
kaan telah mendjadi lemah. ,,Sa- 
ja tidak dapat menjetudjui penda 
pat ini”, demikian Hatta. Penjja-' 
taan ini bersangkutan dengan 
besar dan luasnja daerah jang: 
berada dibawah pengawasan Re- 
publik, tetapi apabila ditindjau 
dari sudut internasional kedudu- 
kan Republik belum pernah me- 
liwati kekuatan sekarang ini. 
8. Mengena hasil2 K.M.B. Hatta 
dapat menerangkan disini, bahwa. 
penjerahan dari kedaulatan jang 
sebenar2nja dan tidak bersjarat 
kepada RIS akan didjalankan se- 
belum tanggal 30 (Desember 1949, 
dan bahwa Negara jang baru ini 
akan berdasarkan pada undang2 
dasar jng disusun oleh Republik 
dan P.P.F, 9. Hatta selandjutnja : 
mengatakan, bahwa kemerdeka- 
an bukanlah maksud perdjuangan 
'kita tetapi suatu djalan untuk 
memperbaiki keadaan masjarakat 
dan ekonomi dari rakjat dan djika 
tidak begitu kemerdekaan tidak : 
akan berarti. 10. Selandjutnja be- 
iiau mengatakan, bahwa soal Iri- 
an tidak mengurangkan kedaula- 
tan RIS serta 
'dasar2nja apa sebab delegasi Re- 
publik menerima persetudjuan ' 
tsb., 11. Mengena Uni, beliau me- 

suatu superstaat, tetapi sautu ker ' 
dja sama berdasarkan kerelaan | 
hati dan persamaan dan bahwa 5 ngan djalan kerdja sama antara 

kekuasaan2 terchir akan terletak 
pada parlemen2 jg bersangkutan 
12. Tidak ada suatu negara jang 
merdeka sepehuh2nja. 13. Negeri 
jang baru ini akan menghadapi 
berbagai2 kesukaran a.l. 'kekura- 

  

menggambarkan . 
& 

3 

€ 

j 

G 

ksatrya2. untuk” jila kita hendak mendirikan se- 
buah negara, 

Selanidjutnja Hatta mengata- 
kan, bahwa selainnja dari per- 
“sebudjuan penjerahan kedaula- 
tan oleh Belanda kepada RIS, 
Republik Indonesia djwga akan 
menjerahkan kedaulatannja jang 
sampai sekarang dipegangnja ke- 
pada Pemerintah j.a.d. Selandjut- 
nja beliau mengatakan, bahwa, 
uraian2 ini tidak bersifat mene- 
rangkan atau mendjelaskan me- 
ngena pokok2 jang telah disetu- 
djui di K.M.B. jang pada umum- 
nja dapat dianggap memuaskan 
meskipun pada permulaan tidak 
dapat disetudjui tetapi ditindjau 
dari sudut sedjarah dan interna- 
sional ,,apa jang kita tjapai pada 
K.M.B. adalah jang terbaik jang 
kita dapat tjapai pada babakan 
wakitu ini. Mengena Irian dipihak 
Indonesia dibela pendirian, bah- 
wa Irian termasuk Indonesia se- 
dang pihak Belanda mempunjai 
pendapat jangebertentangan dan, 
diluar K.M.B. Belanda memadju- 
kan saran? supaja Irian mendjadi 
kepunjaan bersama dari Belanda 
dan Indonesia, tetapi ,,Kami tidak 
dapat menerima saran ini sebab 
dengan demikian disamping Be- 
landa kami harus bertindak se- 
bagai pendjadjah”. Kepala Uni 
menurut beliau tidak mempunjai 
kekwaisaan2 dalam hukum ketata- 

| negaraan dan hanja sebagai sua- 
ngatakan, bahwa badan ini bukan : 3 : 3 tu lambang kerdja sama. Hasil2 

jang ditjapar di K.M.B. kita ha- 
nja dapat mewudjudkannja de- 

delegasi Republik dan 'P.P.F. dan 
peraturam' ini selamanja kita ha- 
rus pertahankan dan memperbai- 
kinja, demikian Perdana Men- 
teri Hatta. 3 

  

Masaalah Indonesia dalam 
Dewan Keamanan. 

(Aneta). Diduga, bahwa lampi 
ran2 lapuran KPBBI mengenai 
Konperensi Medja Bundar akan 
dapat “diterima di Lake Success 
kira2 pada tanggal 23 Nopember. 
Waktu lapuran itu dibitjarakan 

dalam sidang hari Djum'at, ketua 
Dewan Keamanan, dr. Jose Arce 
(Argentina), mengatakan, bahwa - 
ia mengadakan sidang Dewan a- 
gar supaja lapuran itu dapat di- 
masukkan dalam atjara, berhu- 
bung dengan pentingnja masaa- 
lah ini. 

Dimitri Manuilsky (Ukraina) 
minta diberi tempo tiga hari, se- 
perti jang diizinkan dalam angga 
nan dasar, untuk mempeladjari 
dokumen2 itu. Ia mendjelaskan, 
bahwa lapuran itu tidak berisi ke- 
putusan jang penting sekali, jang 
telah diambil mengenai hubungan 
dengan luar negeri dan soal per- 
tahanan. Maka karena itu menu- 
rut pendapatnja adalah sekarang 
sukar sekali untuk mempertim- 
bangkan lapuran tsb. 

Wakil Canada, djendral A.G. 
L. Mc Naughton, setudju sekali 
dengan Manuilsky. Ia berangga- 
pan, bahwa bagi delegasinja ada- 
lah sukar untuk mulai membitja- 
rakan sesuatu lapuran, bilamana 
lampiran2nja belum diterima. Ia 
menganggap lapuran KPBBI itu 
penfing sekali dan berpefidapat 
bahwa Dewan Keamanan karena 
itu harus dapat memperoleh kete- 
rangan2 lengkap. Seterusnja ia 
menjatakan, bahwa dikemudian 
hari ia akan membuktikan peng- 
hargaannja terhadap kedua fihak 
dan djuga terhadap KPBBI. 

Wakil Sovjet Rusia, Jacob Ma 
lik, menerangkan, bahwa masalah 
Indonesia sudah tertjantum dai 
lam atjara Dewan Keamanan: Ia 
mengusulkan, supaja Dewan me- 
nerima baik nota pemberiantahu, 
an, bahwa lapuran itu sudah di- 

da sidang sambil menunggu teks- 
nja jang lengkap. 

Wakil Tiongkok, dr. Chiang, 
setudju dengan pembitjara2 jang 
bitjara lebih dulu dan seterusnja 
menerangkan, bahwa delegasi Ti 
ongkok berterimakasih sekali ter- 
hadap KPBBI, karena komisi ber 
hasil mentjapai persetudjuan jg 
merupakan suatu peristiwa pen- 
ting dalam riwajat Perserikatan 
Bangsa2. 

Sidang Dewan Keamanan ini 
sebagian dihadiri oleh Romulo 
dan selandjutnja oleh wakil pe- 
mimpin delegasi Belanda - dalam 
sidang umum PBB, mr. Van Heu- 
ven Goedhart, dan oleh sedjum- 
lah besar wakil2 lainnja, serta pu 
la oleh wakil Republik Indonesia, 
Palar. 

Djam 3 lebih 10 menit sore si- 
dang ditutup, sesudah ketua, Ar- 
ce, mendjandjikan, bahwa Dewan 
tidak akan berkumpul lagi, sebe- 
lum para anggota sedikit2nja men 
dapat waktu 3 hari untuk mem- 
peladjari dokumen2 jang ditung- 
gu itu, 

DAERAH ISTIMEWA DJUGA BER- 
DASARKAN KEDAULATAN 

RAKJAT. 

»Konsepsi pembentukan daerah 
istimewa Surakarta sudah 'kami 
sampaikan kepada pemerintah pu- 
sat Republik dan mudah2an da- 
pat lekas terwudjud”, demikian 
Sri Susuhunan dalam satu pertja- 
kapan istimewa. Lebih landjut di 
tegaskan, bahwa daerah istimewa 
Surakarta tetap mendjundjung 
tinggi azas2 demokrasi dan men- 
djalankan pemerintahannja ber- 
dasarkan kedaulatan rakjat. Di. 
bentuknja satu atau dua daerah 
istimewa dalam daerah Surakarta 
itu terserah 'kepada kehendak rak 
jat nanti, 

   

   
Mengenai adanja dua matjam 

pemerintahan, jaitu “keresidenan 
dan Kesusunan atau Mangkune- 
garan diterangkan, bahwa pada 
pembentukan daerah istimewa ha 
rus hanja ada satu matjam peme- 
rintahan. 

Pegawai2 jang kurang pada 
tempatnja dalam daerah istimewa 
dapat dipindahkan kelain daerah 
dan sebaliknja daerah istimewa 
akan meminta kepada pemerintah 
pusat tenaga2 jang dibutuhkan. 
Sri Susuhunan sangat. puas de- 
ngan hasil2 K.M.B. dan membuk- 
tikan tekad dan tjita2 dari selu- 
ruh bangsa Indonesia. Bangsa In- 
donesia bukan sadja harus gem- 
bira dengan penjerahan kedaula- 
tan, melainkan dengan tertjapai- 

nja itu harus makin membanting 
tulang sekuat2nja guna pemba- 
ngunan raksasa. Achirnja Sri Su- 
suhunan menerangkan, bahwa 10 
orang termasuk keluarga ikesusu- 
nan telah mendjadi korban aksi 
militer Belanda jang kedua, demi- 
kian Sri Susuhunan. 

SOAL TAHANAN2 JANG AKAN 
DIBAWA KE IRIAN. 

Berhubung dengan. tersiarnja 
berita pihak Belanda jang menja- 
takan, bahwa tidak ada tawanan 
politik atau tawanan perang jang 
akan atau diangkat 'ke Irian me- 
lainkan hanja tawanan kriminil, 
maka pihak resmi Republik mene- 
rangkan, bahwa ternjata ada ta- 
wanan2 jang akan atau diangkut 
oleh Belanda ke Irian. Selandjut- 
nja pihak Republik berpendapat, 
bahwa mengenai tawanan2 jang 
ada hubungannja dengan perdju- 
angan kemerdekaan, bukan Belan 
da sadja jang boleh menentukan 
mereka sebagai tawanan politik 
atau kriminil, melainkan harus di 
persetudjui pula dengan Republik. 
Dengan demikian keterangan pi- 
hak Belanda, bahwa hanja tawa- 
nan kkriminil. jang akan diangkut 
ke Irian tidak dapat diterima, 'ka- 
rena mungkin diantara mereka 
itu banjak jang menurut pendapat 
Republik adalah tawanan politik 
atau perang. Di Irian sendiri ma- 
sih banjak, meringkuk tawanan2 
bangsa Indonesia jang harus di- 
selidiki djenisnja. Permintaan de- 
legasi Republik untuk menindjau 
tawanan2 di Irian itu ditolak ad 
Belanda. Hal ini tentu memeliha- 
ra tjuriga rakjat Indonesia menge 
nai maksud2 Belanda terhadap 
tawanan2 itu, baik jang telah ada 
maupun jang akan diangkat ke- 
Irian. Berhubung dengan itu, ma- 
ka K.P.B.B.I. perlu menaruh le- 
bih banjak perhatian terhadap so- 
al2 tawanan itu. Dipendjara Be- 
landa masih berada ribuan jang 
menurut persetudjuan Rum-Ro- 
yen dan cease-fire harus segera 
dikeluarkan, demikian keterangan 
pihak resmi Republik. 

SETIA RAKJAT MADURA TAK 
DAPAT DISANGKAL. 

Berhubung dengan adanja ka- 
bar bantahan dari Pemerintah Ma 
dura dengan mengatakan, bahwa 
seolah2 penjataan setia pada Re- 
publik Indonesia jang dibawa o- 
leh Iskandar dan dipersembahkan 
kepada Presiden Sukarno di Djok 
ja tidak benar dan bahwa Iskan- 
dar tidak dikenal oleh rakjat Ma- 
dura, Putjuk Pimpinan Gerakan 
Perdjuangan Madura jang selalu 
berhubnngan rapat dengan pemu 

. ka2 rakjat di Madura, menerang- 
kan sebagai berikut: 

Iskardar itu memang bukan 
termasuk orang jang tekenal, Te- 
tapi, bahwa Iskandar itu hanja 
pembawanja sadja tidak berarti, 
bahwa pernjataan setia kepada 
Republik Indonesia dari rakjat 
Madura itu tak benar atau meru- 
pakan ,,mystificatie” sebagai di- 
kabarkan oleh beberapa surat ka- 
bar Belanda. Buktinja ialah, bah 
wa kepada Republik Indonesia 
telah disampaikan berpuluh2 su- 
rat pernjataan setia jang ditanda 
tangani oleh para pemuka golong- 
an alim ulama dan pegawai di 
Madura jang berpengaruh besar 
pada rakjat di Madura. On 

Komunike jang dikeluarkan o- 
leh perkumpulan pegawai di Ma- 
dura itusharuslah dilihat dalam 
hubungan kenjataan tak adanja 
kemerdekaan bersuara dan berge 
rak di Madura. Sebagaimana dju- 
ga halnja dengan semua daerah 
pendudukan lainnja, dimana kete 

“UNTUK KOTA MANADO: 

rangan2 orang2 pemerintah se- wfngkat hari Selasa, 

(REDAKSI 
ADMINISTRASI 

EXPEDISI (PENGADUAN) : 

Pemimpin UMUM (rumah) Thn 

Langganan f 4. — 
Kera hana | ga 
(sekurang2nja f 3.— untuk 
atau kurang). 

TOLLY PHOTO SrtuDio   
  

Indonesia Timur 

PENGENDALIAN HARGA, 
Dalam dua minggu jaag achir 

beberapa perkara jang berhubung 
an dengan pelanggaran peratu- 
ran2 harga, telah diadili lagi di- 
kota Makassar. Demikianlah se- 
djumlah 60 orang, jang melang- 
gar peraturan2 tersebut terutama - 

karena tak membubuhi harga, te- 
lah didjatuhkan hukuman denda 
sedjumlah f 18.000.— atau rata- 
rata f 300.— tiap2 perkara. Da- 
ri hal ini dapat ditarik kesimpu 
lan, bahwa hukuman2 menge 
pelanggaran2 terhadap peratur 
an2 harga telah sangat di - 
kan oleh Djustisi. Terhadap 
rang pedagang Tionghoa dari 
Galesong dituntut denda sedjumu—— 
lah f 15.000 karena ketjurangan 
dalam membagi-bagi bahan2 pa- 
kaian jang diuntukkan bagi dis- 
tribusi. 

Dalamwada itu telah dikeluar- 
kan petundjuk2 baik dari pihak 
Djustisi maupun dari pihak polisi 
untuk mendjaga, supaja pun di- 
pedalaman peraturan2 harga di- 
taati dengan semestinja. : 

Dalam hubungan ini adalah 
pada tempatnja untuk mengingat 
kan kepada pasal-pasal 2, 5 dan 
9 dari Peraturan Pengendalian 
Harga 1948, jang menetapkan. 
bahwa hal menghitungkan un- 
tung jang melanggar batas, me- 
nempatkan diri antara jang mem 
buat dan jang mempergunakan 
barang sehingga terdjadi kenai- 
kan harga jang tak dapat dibenar 
kan (jang disebut dagang riba), 
dan kelalaian dalam - menjeleng- 
garakan administrasi (jang dise- 
but kewadjiban administrasi) da- 
pat dihukum. 

Hukuman2 jang dapat didjatuh 
kan ialah: 

a. Pelanggaran dengan senga- 
dja dihukum dengan huku- 
man pendjara selama seting- 

-- “gi-tingginja 6-tahun danjatat 
denda sedjumlah sebanjak- 
banjaknja f 100.000. — 
Pelanggaran dihukum - de- 
ngan hukuman tahanan sela- 
ma setinggi-tingginja satu ta- 
hun danjatau denda sedjum- 
lah sebanjak-banjaknja f 10. 
000. — 

ka Oa 
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ringkali hanja untuk menutup apa 
jang dinjatakan rakjat didaerah 
tersebut sendiri. Bagaimanapun, 
orang Madura jang berada di Re- 
publik dan chusus di Djokja me- 
njambut dengan gembira pernjata 
an setia rakjat Madura itu. 

BERITA-BERITA PENDEK. 

(Aneta). Dewan Bangka telah 
menarima sebuah mosi pada si- 
dangnja ttg. 23 Nopember dimana 
didalamnja didesak supaja Irian 
selambat2nja dimuka achir tahun 
1950 telah dimasukkan dalam 
R.LS. Mosi tersebut dikirim al. 
kepada KPBBI, delegasi2 Belan- 
ida dan Indonesia jang berada di 
Indonesia. 

- 
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(ULP.). Dalam madjallah “Una : 
ted Nations” V wakil Republik debt 
lam P.B.B., Palar, menulis, bah: 

djaman pada Amerika dalam wak - 

wa R.LS. jang akan didirikan 
ingin bermusjawarat tentang pin- 

tu singkat sebesar 400 sampai 450 
djuta dollar. Palar menerangkan, 
bahwa Indonesia dapat melunas- 
kan pindjaman demikian dgn. tje- 
pat dalam bentuk hasil2 bumi jg 
penting dalam usaha strategis jg 
sekarang sedang dikumpulkan o- 
leh Amerika Serikat. 

v Pada hari Sabtu malam jl Pa- 
nitia Persiapan Nasional untuk 
pertama kali mengadakan sidang 
tertutup dengan bertempat di Ge. 
dung Indonesia Serikat Djakarta. 

xx 

Menteri2 Belanda, Stikker dari 
Van Schaik, pada hari Sabtu jk 
telah terbang ke Indonesia, 

Sesudah sidang B.F.O. (P.P, 
F.), maka Djumhana akan pergi 
ke Djokja untuk merundingkan 
soal politik dan keadaan menge- 
nai Pasundan, antara lain pemes 
rintah sipil TNI. Djuga Sujjoso, 
ketua Front Nasional akan turut. 
Menurut Sujoso mereka akan ber 

KA aa 

       



   

  

   

                

   

  

   

    

dan 00 
u | sebelum tgl. 27 Oktober 
lam minggu itu terdakwa 
2iaa dengan menghadiri 

   

   
   

   

    

    

t: an perkundjungan2 ma- 
i la pasar Tondano. . 

enurut iketerangannja, maka 
malam antara 25 dan 26 

obe ber dari kira2 djam 7 ma- 
mpai djam 2'ia berada pa- 

esta perkawinan di Lojang. 
ikkan padanja sebuah 

“g t tangan dan kira2 90 buah 
insigne2 merah putih jang terda- 

 padanja, waktu ia ditangkap. 
“Ia mengakui, bahwa barang2 itu 
Ka MRT eN aa 

   

    

  

   
   
   
    

          

   

  

   

    

   
   

  

   
    

    

     

     
    

    
     

   

   

   
   
   

  

     

     

  

    

    
      

  

   
   
    

    

   

            

   

      

   

  

   

                      

   

(AFP). “Soujoi Uni mempu- 
jai organisasi2 para-militer de- 

ngan kekuatar kira2 15.000.000 
.orang, jang dapat dimobilisasi 

ngan setjepatnja', demikian ke 
angan wakil Perantjis dalam 

omisi politik istimewa dari persi 
an umum PBB, Montel, keti 

diadakan perdebatan tentang 
Aman aa persendjataan. 

1 ini diberikannja se 
waban atas kritik, jang 

entang beli rang 

disebut persendjataan 
eel. ,,Beberapa negeri 

banned Maia OkonguAn, diri 

Jutjuti dirinja”, idemi 
ea Mba 

wDjikalau anggaran belandja 
“militer Perantjis ada tinggi, hal 
“ini dalah karena Perantjis tidak 

au mendjadi korban penjerang- 
ru ag itu Kena 

    

Itulah    

  

    
    

  

     

    

      

  

.kai pada 

Atas 4 eikabjaan dari hakim, : 
apa n sudnja ia memba 

| signe2 'itu, terda men 
bahwa insi: 
'dari I Dk dan akan dipa- 

a.tgl. 30 Desember j-a.d 

.Tgi. 30 Desember agak lama 
lagi”, demikian hakim. ,,Enam 
minggu sebelumnja engkau itelah 
'berdjalan kesana Haa Pena 

   

barang2 an 

: Saksi Djonie Detkngkaka 'me- 
nerangkan, sesudah me: 
kan, bahwa permula r 
ia telah ditangkap, karena mem- 
punjai bom2 pembakar. serta de- 

ngan tjara bagaimana ia 
tgl. 5 Nopember telah dapat me- 
larikan diri dari pendjara, Ne 
malam itu kebetulan ia mendi 
pai Engel Koli dan Alex. 2 
jang djuga telah .melarikan diri 
dan 'bersama2 mereka kemudian 
pergi kesuatw sebuah. Tidak: Ia- 
ma sesudah mereka berada pada 
sebuah itu, maka tiba terdakwa 
dengan Wim Sampouw dan Joan 
Lesar: Terdakwa dan Lesar ma- 
sing2 mempunjai sebuah granat 
tangan. Sampouw memegang se- 

    

   

   

an militer kami untuk akhakyian 
besar adalah perlu sekali berhu- 
bung dengan pertempuran di In- 
do Tjina, jang telah timbul kare- 
ma perbuatan Sovjet. Uni dan jg 
disokongnja pula”, derikian kata 
Monitel. 

mm 

pada : 

: Tantak" dan ,,pemalsuan surat”. 

Ka jang Aa" 1 ng: 
Pa Antara mereka terdapat 
seorang bernama Frits jang kemu 
diam ia 'ketahui bernama Frits 
Ryotynvyu. Saksi tidak dapat : Ob 
   

    

   

  

i segera Sana bahw $ 
ambil” berarti ,,merampas', s 
ta hal itu tentu akan terdjadi ter 
hadap pihak jang' mem punjai sen- | 
djata, jaitu polisi dan mili 
Orang bernama Frits mempun 
satu pistol. Tidak lama kemudian 
mereka berangkat, terketjuali - 
saksi dan Alex Kambey, kearah 

    

  

   

4 Pertemuan Ta L 
orang  Jakwa dan : 
aa sendjata2 

   

    

   
   

    

   
      

  

   

  

jang mere 
Tentang perkundjungan waktu 
malam dari Frits dengan pemu- 
da2 ia mengatakan tidak menge- 
tahui apa2 sampai sekarang. Se- 
sudah pertanjaan2 pandjang le- 

| iban dalam mana saksi mulai me- 
ngaku, ia mengatakan melihat 
Frits (dengan membawa pistol) 

“kira2 20 orang pemuda, te- 
“tapi da tidak dengar apa2 tentang 
pembitjaraan2 antara mereka dan 
tidak mau 'bertanja2, walaupun 
antara mereka terdapat kenalan2. 
— Terdakwa iditanja tentang ke- 

Htaliakan ini menerangkan, bahwa 
“saksi2 itu berdusta, bahwa Frits 
“telah datang dengan kira2 20 
pemuda. Frits hanja membawa 3 

Tondano. Saksi dan Alex tidak Orang. Saksi2 djuga dusta, bah- 
diluaskan oleh Frits untuk turut, 
karena mereka adalah orang2 pe- ' 
larian hukuman. 

Pagi hari kemudian tiba Engel 
Koli jang menerangkan, bahwa 
ia dengan sia2 telah mentjoba F 
mengambil berasidirumahnja (an- 
djing2 'bergonggong). Sesudah 
Koli tiba terdakwa jang membawa 
beras. Kemudian itu mereka ber- 
pindah dari sebuah kesebuah, 
sampai pada waktu mereka di- 
tangkap. Terdakwa waktw itu 
membawa sebuah granat tangan 

da saksi dimadjukan, bahwa da- 
hulu ia ditangkap, 
karena membawa bom2 pembakar 
jang berbahaja, tetapi djuga ka-" 
rena komplotan untuk membe- 

Saksi Engel Koli memberikan 
kesaksian jang sama, akan tet 

wa mereka berbitjara tentang 
W merampas sendjata”. 

' dan insigne2 merah putih. Kepa- 

bukan sadja “kah 

   

sudah pertanjaan2 tentang “hal: 
itu, baru ia mengaku, bahwa ia 

"pdjadi: “ 

Ahn Maa Ni 
sangat berfaedah bagi tubuh, mudah . 
tertjernakan : 
-atas segala-galanja . 8. Unang Pt untuk 
mentjutjurkan air-liur. 

suatu 
| “mempergunakan minjak Filma, suatu. 
. hasil-alam, tertutup rapat-rapat dalam 

-kaleng? sebagai suatu djaminan supaja 
ia tetap ia “dalam keadaan 
“baru Ban ui 

susahan paling belakang ini tentang dipulangkan dari botol-botol kosong, | 

maka sekarang semua kami punja botol-botol kosong jang dipulangkan. 
ana, Lana Mama telah nail mn ggengan f 0.10 per bidji, jaitu men- 

  

sat Ta 

botol dari 500 c.c. 4 0.60 lebih dahulu f 0.50 per st.. 
380 Gita, OAS -i 0.35 

“u 325 cc. Pi , 0.35 en na ar -0.25 g 

Dengan ini kenaikan harga botol 'tersebut, maka harga lemonade 

| djuga jang didjual sesama botol dinaikkan f 0.10 per botol buat semua 
. pengambilan ai atau lesin,: aral jang beli harga isi sadja tiada ber- 

na na Menado, 26 Nopember 1949. 

Dana aa fa. HIAP HONG ENG LOK & Co. 
“Bahagian Fabr. Lemonade. 

“ Hi ai 

no 1 

    
  

  

      

    

      
    
   
   

Lu... memang di- 
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Hg kain. dapat Mk 
2 kembali, sesudah tiap | 

akibat lantaran 
        

  

   

  

  
   

    
    

  

    

   
LN EP 

3 Diberitahukan kepada langganan semua jang biasa miah dan Ka 

djual kami punja keluaran LEMONADE, bahwa berhubung dengan ke- | 

He
ab
ai
 

5 

—. Madju, 

“Terdakwa tidak mendengar apa2 
dan djugatidak mengatakan apa2 
tentang 'hal itu. 

Ia menjangkal telah mengan- 
fjam kedua saksi. Hakim bertanja 
kepada Kambey, apakah ia telah 
'diantjam. 

Dahulu saksi mengatakan ,.ti- 
dak”, dan kemudian ,ja”. 

“Sidang pertama ditutup pada 
“djam 5. 

Dalam sidang pada hari Sabtu 
pagi terdakwa sekali lagi Sega 
“tentang berbagai2 soal, a.l. 

ia kenal seorang Tar 
nama Talumikir. Terdakwa me- 
nerangkan hanja kenal itu nama, 
ketika ia membatjanja dibawah 

“ “programa' kursus tehnik dan bah- 
A wa ia kenal mukanja orang tsb. 
| untuk: pa kali edikantor po- 

lebih dahulu tidak menjebut ten, 
tang antjaman dari terdakwa. Se- 

    
2 COENAC : Chavelier Blue Robin 
af 847 sebt.. Chabenau a f 9.30 
2.3 Julius Robin f 10.25 se-bt. 
KANE Kabouter f 8.15 se-bt., 

1 at bap f 5.65 se-bt,, “Bessem 
f 7.35 se-bt. 
VERMOUTH : Martini f 4.85 se- 

bt. 
“SEGEL No. 19. 

Segel jang memakai stempel leter 
P termasuk dalam pembahagian ini. 
ACWM, CCWM 1 bt, Cognac 

dan I bt. Jenever atau 2 bt. Jene- 
ver. 
ACWY, CCWV | bt. Jenever dan 

sI-bt. Venmouth: atau 2 bt. Jenever. 
2TOKO2 

Manado: I. Kawanua, 2. Suka 
3. Minahasa, 4. Johnnie, 

5. Hong & -0 6. Liem Eng Lok, 
7. Toronata, Teng Keng Bie, 
Ta Saudara, 10. Tana Hong Djoe, 

. Klabat, 12. Kian Nam, 13. Liem 
Pt Bo, 14. Thay Tjong, 15. Tjoan 
Hoa, 16. Tjia Kiem Sioe, 17. Samu- 
1 18. Nusantara, 19. Tan Tjoan 

ie 
Tomohon. I. Kian Heng, 2. Ka- 

wanua, 3. Hiap Hoo, 4. Celebes, 5. 
Suka Madju, &. Maesa, 7. Sin Seng, 
8. Tjin Sam Mi, 9. Pesat. : 

Tondano: . |. Indonesia, 2. Kho 
Keng Bien, 3. Kho Ka Seng. 

Airmadidi: 1. Liem Tjae Seng, 
2. Kita,.3. Pinasungkudan, 4. Kongsie 
Tionghoa, 
Kawangkoan : |. Lie Sien,.2. Per- 

damin. 
' Langoan: 1. Kawanua, 2, Sura- 
baja, 3. Phe Koen Kao. 

Amurang: I. J. Laoh, 2. Ang 
Tjeng Soan, 3 Wilbert. 

Ratahan: I. J. Rogahang, 2. Yip 
Tjoei, 3. Siong Yip. 

  

PENGUMUMAN. 

Tabib keresidenan Manado meng- 
umumkan, bahwa polikliniek Peme- 
rintah untuk penjakit gigi dalam ru- 
mah sakit ,,Marienheuvel" mulai tgl. 
| Desember j.a.d. akan dipindahkan 
ke Rumah Sakit Tondano. 

Polikliniek diadakan pada tiap2 
hari Babu dan Sabtu dari djam 8 
sampai djam I2 tengah hari. 

Tabib keresidenan tsb. 

  

Toko ,Kawanua” 
TOMOHON. 
Tel. .. 58. 

Djual RADIO Distri- 

busi : merk ,, Philips". 
  

  

  

Fi 

"Jam Tae 
“isi. 

bar2 K.M.B. tidak 

.dera merah putih, serta' terdapat 

  

    

  

lisi. 1 
Selandjutnja dipa. 

J. Oh. Talumiki 
Lan ia ada 
suatu sekolah 
Tondano. Ia tida: 
wa, 'baik namanja 
numnja, dan b 
Oktober ia tel: 

       

      

20 a 

dengan Oa, 
ka- 

5 4 La 

gitu lantjar, mungkin 'aksi polisi 
ketiga dilakukan, serta Pemerin- 
tah di Djokja telah . mengambil 
tindakan2 untuk mengadakan mo- 
bilisasi umum, serta mengingat 
djuga, bahwa hingga kini di Mi- 
nahasa belum boleh berkibar ben- 

Ba aa 
   

'M 

djuga perbedaan2 paham politik, 
ia merasa berkewadjiban, djuga 
berdasar atas pikiran untuk meng 
hindarkan 'penangkapan2 oleh 
orang2 jang tidak berhak, untuk 

  

sada Sai pembuka AP: 
S.S.) serta m ja anna 

dari Ni en K “baik dang 
T.N.L., maupun dari Alri" 

(Akkn dideonibapn ) 

memaa 

UTASI, 

Dengan beslit Wakil Komisa: 
ris Negara Utara ttgl. 
ber No. BB6/7/27 telah dilantik 
selaku kepala district Tomohon 
p:t. H. R. Ticoalu serta pula me- 
rangkap wakil kepala Aistrict M: 
nado selama belum ada pengga- 
bungan keperintahar haminte pa- 
'dapelaksaxaan keperintahan Ha- 
mintte kalengan Kana Kota. 

  

   
      lu Jen Ul, TATO 

Ga 
EP 

Se 
1 diduga? betapa 

“SABUN 

- 
Hg 

ta kering Hioafa bisa 
mengikuti tjonto dari.. 
LIZABETH SCOTT - xx 
dan dapat meniru bin- 
tang-film tersebut dalam 
pe alinea Nan Inna, dengan, 

   

  

LEVER: S LEEPFABRIEKEN N.V. 

8 x 
Rere 2 

DIPAKAI OLEH 9ANTARA 10 Ana 

Sabun Wangi Lux 

membikin kulit 
Njonja lebih halus 

dan lebih muda. 

Sabun ini dapat 

dipertjaja, kata.. 

LIZABETH 

  WANGV/ 
He 

KEKAKUN 

3 ba, 

saia ini. 

BATAVIA 
$ TN Ge ee 

26 Nopem 
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Anduk? sering ditjutji: maka 

dari itu harus mendapat 

pemeliharaan jang baik. 

Sunlight menghematkan isi- 

Mentjutii 
dengan 

nja lemari-pakaian Njonja jang ber- 
harga, karena ...... Sabun Sunlight 
mengeluarkan banjak busa jang mem: 
punjai extra kekuatan-mentjutji, oleh 
karenanja semua pakaian — putih dan 
berwarna — dengan ta' perlu digilas 
keras, selamanja mendjadi bersih betul. 

SABUN WAP TANGAN & 
(SUNLI GH T) 

Halus dipakai 
mengkemaltkan at NN   
S, 811-2.8. NE 

MERENDA IETA ERA 
     

LEVER'S ZEEPFABRIEKEN N. V. - BATAVIA 
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