
    

  

   
   

   

KANTOR TJABANG , 

supaja TOMOHON. 

i berku-     

dakan pena- 
dipasar du- 

uat. as 

  

  

   

      

'oen2 Nan cola kopat 
bnia inf, tersebar didaerah pegunung- 

— an jangsangat luas. Daerah2 ini 
dapat diumpamakan dengan be- 
berapa onderneming jang sangat 

      

   

    

imand saban ha tumbuh hanja 
satu atau beberapa pohon. Maka 
teranglah, — sepert? djuga hal- 
nja'dengan kebun2 'karet jang se 
demikian —, bahwa harga 'pokok 
bahan ini, sungguhpun: upah jg 
dibajaikan “kepada para2 pe- 
Syah sangat rendah, ter- 
paksa masih tinggi. Dan terang 
tnya bahwa harga pokok ini da 
pat diturunkan djika pohon2 A- 
gathis tumbuh 'berdekatan, seper- 
ti halnja dengan kebun karet jg 
teratur. Pimpinan dan pengawas 
an dalam mengumpulkan kopal 
ini mungkin 'dapat dilakukan. Ini 
sekarang, berapa djuga banjak-' 
nja peraturan - diadakan, ta' 
mungkin didjalankan. Letak dan 
susunan daerah2 kopal jang se- 
karang ini tidak sadja menjebab 
kan harga pokok terlalu tinggi, 
sebagai akibat produksi jang ren 
dah dari para pengumpul tetapi 
djuga membawa berbagai 
kesukaran. 

Kesukaran in? Kelana terle- 
tak dalam tjara menjadap jang 
tidak memakai aturan, dimana 

- hampir ta' ada diambil tindakan 
mendjaga kesehatan pohon2 ter- 

u kita metukai kulitnja se- 
terusan getah” (harska- 
terpotong dan terbuka. 
n dari di Kongo Belgia, 

Caledonia-baru dam Se- 
ru, djenis2 Agathis ini 

ipat di Indonesia, ter- 
sia Timur dan 
belpanatan Yan 

  

     

    
   

   

  

   

   

  

   

   
   

    

   
   

  

         

   
        

    
   
   
   
    
   
    
   
     
   

      

   

   

  

   

  

    

  

it, kopal ini £ kebanjak- 
dikumpulkan dari pohon2 di- 
nungan 'dimana ia biasanja 

h at. djarang. : 
mpulan ini, jang dapat 
akan ,,penjadapan”, dila 

| penduduk jang masih 
g serta jang sanggup 

segala susah pajah 
lialami mereka dipe- 

sewaktu menjadap dan 
rima upah jang : Ta 

: " Sia Tae duiksi tiap2 pohon tetap tinggi. 
Selain dari itu biasanja kopal jg 
dikumpulkan sangat kotor dan 

e 3 

terdiri dari berbagai-bagai dje- 
nis. Untuk membersihkan dan 
memilihnja perlu mengeluarkan 
ongkos lagi.iKotoran jang harus 
dibuang ini mempertinggi on'gkos 
pengangkutan dan 'karena kopal 
itu 'terdiri “dari 
djenis jang ta' dapat lagi dipisah 
kan dan ta' diketahui 
harganjapun tentu lebih rendah 
dari pada kopal bersih jang asal 
serta susumannja dapat didjamin. 

Kopal bersih, jang dipungut di 
hutan2 Agathis jang baik letak- 
ja, tentu lebih baik dan murah 
'harganja 'dari pada kopal jang 

| sekarang. Maka dari itu kedudu- 
kann'japun dipasar dunia lebih 
kdkoh, sehingga mendjadi sum- 
“ber deviezen jang kuat pula. 

Penanaman baru memungkin- 
Sa untuk memilih djenis. pohon 
mana jang terbanjak dan terbaik 
kopalnja. Selain dari pada itu da 

pula diadakan pertjobaan2 
k mengetahui tjara menja- 

p jang terbaik. 
Soal2 ini sampai sekarang be- 

lum 'dapat dipetjahkan. Salah sa- 
tu sebab jang terpenting, ialah 
Tn hutan2 'Agathis dipegu- 

ing sangat luas serta su- 
Ka didjalani, seperti telah 'dite- 
rangkan dimuka tadi. Djuga ta" 
dapat dilupakan, bahwa sampai 
sekarang perusahaan2 kopal ini: 
Tn Pa kaum Pe Sala 

€ unungaz jang “tinggi- 

?: 2000 mt dil. de- 

rat kaj ju, Scan 
antam tebal 3 tapis. 

gguhpun diper    

  

   
     
    
   
    
   
    
   
   
    

   

     

    

  

   

        

   

    

       

    

    
   
   

  

     
    

   

  

    

   

| 1 diterangkam, im 

ka perhe diadakan tanaman La 
.tihs, didaerah2 jang baik letak- 

ah nja dalam hubungan ekonomi 

da .buh lebih banjak pohon Agathis 

sa mempertahankan 'kedudukan- 
ia aim dari itu 

  laerah2 jang . seka- 
bes ng diha- 

i ”. dari Man 
   
      
    
   
   

  

anjal Aga Takan 
: t Inilah aa 

   
    
   
   

  

     

luas dan sukar didalam 'dan di- 

sebut, dan mendjaga suipaja pro- - 

berbagai-bagai . 

sifatnja 

n dan dimana ditiap ha akan tums 

“untuk mendapatkan hasil jg bi- ! 

ni tara diperlukan pus | 

“tara negeri Belanda dan 

Mr. Moh. na 3 Anak Agung Gde 

TADMINISTRASI 
EXPEDISI (PENGADUAN) )- 

Pemimpin UMUM (rumah) That 55 
Langga sebulan 
Adpertensi f 1.— - sebaris sekolom, 

| (sekurang2nja f 3.— untuk 3 baris 
'atau kurang). 5 
UNTUK Wah MANADO: 

TOLLY “PHOTO STubio 
PASSERSTRAAT sNeLe N9 209. 

nan f 4.— 

  

  

  

  

     

  

Agung diangkat berturut2 mendjadi 

Ketua dan Ketua Muda, 

(Aneta). 
desi Panitia Persiapan Nasios 
mal 'adalah penerimaan (kedaula- 
Ta setjara selunak2nja”, demiki- 
an Drs. Hatta dalam sidang per- 
tama pada hari Sabtu malam da-. 
ri P.P.N. Sidang diadakan dalam | 
ruangan marmer besar dari Gen : 
dung Indonesia Serikat dan dibu 
ka oleh Sultan Hamid II jang de- 
ngan Drs. Hatta duduk pada me- 
dja pimpinan, serta sebagai tuan 
rumah dalam Gedung — jg hing 

“Maksud terutama | kusuma, Tatengkong Kaliam- 
sjah, Affloes, Mr. Djumhana, 

' Dr. Sudjito, Dr. Ateng, A. Mo- 
N Puve Sinaga dan Moh, Jusuf. 

Dalam sekretariat 'djenderal 
duduk : Mr. A. K. Pringgodigdo 

m' Moh. Jahja. 

"Maksud dan tudjuan 'komite 
“persiapan ini, termaktub “dalam 

| pasal 5 reglemen tata tertib jang 
“terdiri dari 14 pasal serta suatu 
“peraturan peralihan, serta telah 

diterima adalah : 
ga kini adalah tempat persdang- 
an P.P.F. (B.F.O.) —mengutjap. 
kan selamat datang. 

Sesudah itu Sultan Hamid me 
njerahkan palu ketua kepada 
Drs. Hatta jang sesudah perka- 
taan pendahuluan pendek mema- ' | 
djukan untuk dirundingkam peng 
angkatan ketua dan wakil ketua, , 

  

    

   
   

panitia tsb. 
nanti diangk 
ti mereka. 

kepada Ane 
kan pergi ke Sumatera untuk san 
tu minggu. 

Anggota2 Republik dalam 
komite tsb. adalah: Mr. Rum, 
Prof. Supomo, Dr. Sukiman, Dr. 
Leimena, Ir. Djuanda, Mr. Sus 
jono Hadinoto, Mr. Yamin, kol. 
Simatupang, dr. Isa, Abdulha- 
kim, Mr. Ali Budiardjo, Mr. Su- 
santo Tirtoprodjo, Mr. Wongso- 
negoro, Dr. Abu Hanifah. 

Wakil2 P.P.F. (B.F.O:) dalam 
komite persiapan adalah: Ide 
Anak Agung Gde Agung, dr. Su 

.parmo, dr. Tan Eng Oen, Mr. 
Kosasih, Abdul Malik, Mr. Indra, 

  

Tuliska Palar, wakil Republik pada 

. Anak Admag 4 
: 'dan Takan 2 

  

| bahwa Janti aa 

  

& Piksiapa untuk penjusunan 
0. selekas mungkin badan 'peme 

rinfahan RL.S. jang perlu un " 
(| tuk penjerahan umum kedau- 

latan : persiapan pemilihan 
presiden serta djuga, dengan 
tidak mengurangi kekuasaan 
Pemerintah menghadapi per- 
siapan penjusunan Senat. 

f ari untuk penerimaan 
ewadjiban memerintah dari 

| ra kepada pemerintah dari. 
“RI Ualrada penjerahan kedaula- 

3, 0. untuR penerimaan 
P9 “penjerahan kedaulatan dan 

& peraturari2 jang perlu untuk 
hal itu. 

MERE Sega omar 

4, enjelenggara ka 
Ha rapat ' dengan K P. B.B. 
LL, sesuai dengan pasal 6 dari 
mantelresolusi dari K.M.B. 

   

Pada. reglemen“tata-tertib ini 
dilampirkan suatu peraturan per- 
'alihar, menurut mana P.P.N. me 
ngopor pekerdjaan2 dari Repu- 
blik dan P:P.F. (B.F.O.), baik 
terhadap delegasi Belanda, mau- 
pun terhadap K.P.B.B.I. se 

Pemerintah Federal Selmenta-. 

  

  

2 apita 
Dakim. sidang selandn kara di 

bentuk suatu komite pusat dari 
P.P.N., terdiri dari 8 anggota, 
jaitu tuan2 Rum, Ariak Agung, 
Leimena, Djuanda, Kaliamsjah, 
dx. Suparmo, prof. Supomo dan, 
Mr. Kosasih, sesudah mana si- 
dang ditutup pada djam 10 ma- 
lam. 

PERMINTAAN TUAN LOVINK SU- 
PAJA DILEPASKAN DARI DJABA- 

BATAN. 

, (Aneta). Wakil Tinggi Mah- 
kota telah 'memohon kepada Pe- 
merintah supaja dilepaskan dari 
djabatannja mulai tanggal penja 
rahan kedualatan. Permohonan 
inf adalah akibat dari masalah, 
bahwa pada penjerahan kedaula- 
tan djabatan W.T.M. harus di- 
tiadakan. 

Pemerintah sangat menghargai 
djasa2 tuan Lovink pada mendja- 
lankan tugasnja dalam keadaan2 
sukar sulit dan oleh sebab itu sa- 
ngat bermaksud untuk memperta' 
hankan tuan Lovink dalam dja'ba- 
tan komisaris tinggi di Indonesia, 
demikian 'komunike RVD djawa- 
tan penerangan pemerintah). 

Akan tetapi bedanja antara ter 
tib hukum lama dan baru dan se- 
landjutnja perbedaan jang ber- 
sangkutan dengan ini dalam 'ke- 
dudukan wakil tinggi mahkota 
dan komisaris tinggi telah mem- 
bawa Pemerintah kepada keputu 
san untuk tidak mengambil ok- 
'num jang sama jang sekarang me 
megang Memek Ng 3 M. ne 
djja       
an Omunike tsb. se j 5 

Dengan oknum Ban Lewink 
maka wali negeri Belanda jang 
beradhir akan meninggalkan Indo 
nesia. 

AKADEMI BUAT DINAS LUAR 
. NEGERI. 

(Aneta?). Beberapa hari berse- 
lamg 'telah dibuka di Djakarta o- 
leh t. JH. Schuurman akademi 

  

P.B.B. dim nomor - Desember ma: 
djallah Amerika ,,Dunia P. B. B." 

Dalam nomor-Desember dari, 
madjallah Amerika ,,Dunia Per- 
serikatan Bangsa2” dimuat sebu- 

'ah tulisan tuan L. N. Palar jang 
disebut duta dan wakil Indonesia 
jang terkemuka di P.B.B. Dalam 
tulisan itu, Palar menegaskan 
perlunja Indonesia mendapat ban 

tuan uang dan tehnik dari luar 
negeri dan mengatakan: ,, Negara 
jg pertama, kemanan Indonesia 
berpaling, ialah” Amerika. Se- 
dangkan Indonesia seperti nega- 
ra manapun djuga akan ingin 
menghindarkan pengawasan jang 
terlalu besar atas sumber2 alam- 
nja oleh penanam2 modal asing, 
mereka ini bolehlah mengharap- 
Ikan perlakuan jang adil dan ke- 

|. untungan2 jang tjukup”, 

Seterusnja Palar Na 
bahwa Indonesia segera membu- 
tuhkan 5000 mobil, 5000 truck, 
20. 000 spedamotor dan 1/5 djuta 

     
  

ban seharga 2 djuta dollar. Pun 
ndonesia membutuhkan tekstil se 

harga 20 djuta dollar, rabuk oto . 
seharga 5 djuta dollar, 'benang 

3 

seharga 20 djuta dollar, minjak 
5-djuta dollar dan gemuk an 

'pelbagai barang lainnja seharga ' 

  

   

  

  

( djuta dollar. 

Tentang Irian Palar ana 
wUni 'baru jang sekarang ini an- 

RIS 
mungkin akan 'berdjalan baik se- 
kali. Akan tetapi masih ada sua-. 
u penghalang, ialah, bahwa ne- 

— geri Belanda tetap mendjadi su- 
atu negara kolonial, selama mem 
punjai hak bersuara di an La ku 

Ke Belanda mendjadi jang me- 
merintah di Irian, kerdja sama di 
'kemudian “hari 'mungkin akan 
mendapat pengaruh buruk, bah- 
kan 'terantjam. Alasan' Belanda, 
bahwa adanja mereka itu dapat 
menghalang-halangi bolsjewisme, 
adalah salah sekali. Djika kami 
mentjapai persetudjuan ini lebih 
dulu, maka kami sendirilah jang 
akan menghadapi antjaman ko- 
munis itu. Maka 'dari itu kedudu- 
kan pemerintah Indonesia akan 
kuat. Meskipun 'kami telah men- 
tjapai hasil2 pada KMB, seka- 
rang kami masih harus mengha- 
dapi Imasaalah ini. Dalam mem- 

'bitjarakan permintaan Indonesia 
dikemudian hari untuk mendjadi 
anggota P.B.B., Palar menerang 

“ 'kan, bahwa Indonesia akan ber- 
usaha ,,untuk bertindak sebagai 
suatu anasir jang menenteramkan 
'dan mendamaikan dalam perseli- 
scihan antara negara2 'besar”. 
,Kami tahu, bahwa mengenai pe- 
nerimaan anggota2 baru dalam 
dua tahun jang achir ini terdapat 
beberapa kesukaran dan perteng 
'karan. Meskipun demikian, kare- 
na maksud2 jang bersifat damai 

dari negara kami, kami pertjajja, 
ahwa semua anggota P.B.B., ti- 

dak perduli ideologinja, akan 
imemberi kesempatan kepada ka- 
imi untuk mempergunakan kemer- 
dekaan jang 'kami baru 'peroleh, 
untuk kepentingan bangsa kami 
dan keluarga bangsa2 sedunia”, 
demikian Palar. 

    

.tu per 

  

  

PERTJAKAPAN ANTARA DIREK- 
TUR DELI MY DAN KORESPON.- 

DEN ANETA. 

— (Aneta). Direktur presiden da 
ri Deli My, J. Th. Cremer mene- 
rangkan kepada koresponden A- 
neta di Medan, bahwa apabila 
dari kedua belah pihak mendja- 
Janikan dengan sepenuh2nja apa 
jang telah dibitjarakan dalam K. 
M.B., maka akan didapat sebab2 
untuk tetap pertjaja pada waktu2 
jang akan datang. 

Dasar jang tidak boleh dilepas 
kan un'tuk bertumbuhnja dan ber- 
'kembangnja negara jang muda 
ini ialah'mempertahankan keten- 
teraman dan keamanan. Apabila 
ketentraman dan keamanan 'didja 
min, maka penjelesaian masaa- 
lah2 ekonomi dan keuangan akan 
mendjadi mudah, demikian pen- 
dapat tuan Cremer. Dalam hal 
ini luar negeri tentu suka sekali 
datang dengan pindjaman2 dan 
alat2 modal untuk membantu In- 
donesia. 
Mengena kedudukan sosial da 

ri buruh Indonesia tuan Cremer 
menerangkan bahwa segala per- 
hatian harus diletakkan pada 
mempertinggikan tingkat -kemak. . 
muran. Selandjutnja ia menerang 
kan, 'bahwa djuga pada budi-da-' 
ja2 jiang penting, meskipun dalam 
hal ini hawus diperlui suatu wak 

idikan. : 
Tuan Cremer berpenerah op 

timistis mengena hasil2 panen 
tembakau karena keadaan tjuatja 
baik, 

    

Ye: fi daa 
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Indonesia Timur | 

     KAUM BURUH PELABUHAN MA. 
KASAR KURANG GIAT BEKERDJA 

Sedja'k beberapa hari #ipelabu 
han Makassar tampak , legiatan 
bekerdja jang kurang de ri pada 
biasa. Terbukti, bahwa jang ma- . 
suk kerdja kurang dari: separo 
dari djumlah kaum buruh pelabu 
han, sehingga dengan demikian 
pekerdjaan membongkar dan me- 
muat barang2 kekapal serta ber- 
angkatnja 'kapal2 itw terlambat. 
Hingga sekarang masih djuga be 
lum diketahui alasan 'dari berk 
rangnja semangat bekerdja ka 
um buruh ini..Beberapa kapal de 
ngan demikian terlambat seku- 
rang2nja satu hari, misalnja ka- 
pal ,,Valentijn” dari KPM, de- 
ngan kapal mana a.l. J.M. Har” 
melink dari Indonesia Timur a-. 
kan berangkat ke Djakarta. Ka- 
pal tersebut sesungguhnja harus 
berangkat 
undurkan " 
Di Minggu. 

SEKITAR USUL PEMBENTUKAN 
BARISAN PENGAWAL. 

(Aneta). Pa'da hari Selasa pagi 
Perdana Menteri N.I.T. menge- 
luarkan keterangan pendek, 
mengenai usul pembentukan 
“Barisan Pengawal” (suatu ba- 
dan kekuasaan istimewa) jang o- 
leh Pemerintah telah dimadjukan 
dalam Parlemen. 

Berhubung dengan keberatan2 
jang telah dimadjukan oleh ang- 
igota2, maka Pemerintah sedia 
akan menjjelidiki lebih landjut u- . 
sul pembentukan korps tsb. 

Karena Parlemen menjetudjui 
— demikian Perdana Menteri — : 
adanja suatu alat kekuasaan jg 
kuat dalam Negara ini, 
(Pemerintah selekas mungkin a- 
Bea memperkuat alat2nja sendi-. 

i. Anggaran belandja thn 1950 

di elas tentang soal ini. 

  

   
   

    

hari Sabtu, tetapi di-.: 
rangkatnja hingga 

maka 
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an. memuat 'keterangan2 -Jebil 5 sad an 

Indonesia buat djawatan luar ne- “ 
geri. Tuan J.H. Schuurman, jang 
dipekerdjakam pada pemerintah 
federal oleh. pemerintah Belanda 
adalah direktur akademi ini. 

Dalam suatu pembitjaraan de- 
ngan seorang redaktur Aneta tu- 
an Schuurman menerangkan, bah 
wa pada waktu ini sekolah terse- " 
but mempunjai 19 orang pela- 

“ Adjar. Mereka itu berasal dari se- 
mua daerah Nusantara dan se- - 
kurang2nja mempunjai keterang- 
an dapat mengikuti peladjaran 
pada Universiteit Indonesia. Pa- 
da penjaringan jang terutama di 
perhatikan ialah . pembentukan 
djiwa dan peradaban, dan Talau 
perlu kepada tjalon jang mem'u- 
tuhkan dapat diberikam tundjang 
an 'beladjar. 

Akademi ini sekarang ada idi- 
bawah kementerian pengadjaran, 
pendidikan dani kebudajaan akan 
tetapi sesudah penjerahan kedau 
latan akan dimasukkan kebawah 
kementerian luar negeri. 
Lama beladjar adalah tiga ta- 

hun, tiap2 tahun peladjaran di- 
tutup dengan mengadakan ten- 
tamen dan achirnja sesudah kur- 
sus selesai diadakan udjian peng 
habisan. Peladjarani2 jang dia- — 
djarkan ialah: ilmu hukum, dima 
ma termasuk djuga hukum sipil 
internasional dan hukum 'bang- 

sa2, dani kemudian mungkin dju- 
ga ditambah 'denga hukum adat 
dan hukum Islam. Selandjutnja. 
bahasa Indonesia, Belanda, Ing- 
geris dan Ma ara asing jg 
boleh “dipilih, sedjarah, ilmubumi 
dan peladjaran praktek. 

Peladjaran diberikan oleh prosu 
fesor2 Universiteit Indonesia dan 
tehaga2 menengah jang jahli. 
Semua mahasiswa sekarang di 

tempatkan di asrama Mahasis- 
wa di Pegangsaan Timur 17, a- 
kari tetapi diharapkan dalam se- 
dikit 'hari lagi mereka dapa: di- 
tempatkan dalam asrama sendiri. 

Tuan J.H, Schuurman, jang 
telah mempunjai pengalaman, ba 
njak dalam dinas luar negeri ber 
Bni bahwa bangsa Indone- 
sia mempunjai kapasitet jang be . 
isar buat dinas luar negeri dan se 
landjutnja diterangkan oleh beli- 
au, bahwa mahasiswa2 beladjar 
dengan. semangat jang besar 
dar radjin, 

#amasaeaan 

      

   
   

              

   



    
    

     

    

    

   

   

      

    

        

aa sa mem 

5 km dari Chungking, 
kan ibu tentaranja ada kki- 

6 km ditiga djurusam 'dari 
ota itu. Tentara nasionalis tidak 

N darikan mana Orang 
ag di Chungking dinasehat- 
enggan kota itu. Di- 

s jang Saki tela 
ke Kikiang akan terbalik 'ke- 

Barat untuk memotong 
3 jang letaknja 

Barat laut 
tempat kedu- 
nasionalis se- 

. Dipropinsi Kwangsi 
K “Selokan Chungking ko. 
munis telah merebut 'kota indu- 

—. stri Liuchow-jang djarak sepe- 
nerbangannja ada kira2 300 km 
'keperbatasan Indo Tjina. Kaum 
nasionalis mengabarkan mentja- 

ai kemenangan besar di: Limki- 
an disebelah Selatan Kwangtu ung 
dimana tentara komunis se 

- 30.000, dikabarkan telah dihans, 

af Perdana mentari EA 
djendera! Yen Hsi Han di Chung 
king telah membentuk 'komisi un 

:ngah resmi. Sidang komisi jg 
tama dihadiri oleh' kira2 40 

esar tinggi militer dan sipil. 
1 Dmna &, 

  

       

     

    

    

        

JEN AKAN DIRAWAT 

a Piesidon Tiongkok, ha Won 

Yen, selekas2nja akan berangkat 

1 harian Hongkong, Wi 
Yat Pao”. Seorang redaktur 

    

   

    

   

enurut berita tersebut presi 
sudah minta kepada duta 

sar Tiongkok di Washington, 
Vellington Koo, untuk mengada 
persiapan seperlunja. Menu-. 

    

    

        

   

     
     
    
   

    
    

      

   

   

  

     

   

      

    

ngan p: tanggal berangkat 
akan ditetapkan, 'djika Li su- 

ih bitjara dengan senator Kanan 

AMERIKA- INGGERIS DENGAN 
Ba ITAR TIONGKOK. 

0 ja UP, di Tokio me- 
n, bahwa sama sekali ti 

| a banda2 jang menundjuk 
bahwa Amerika Serikat akan 

mp unakan kekerasan untuk 
ne u erintah Tiongkok 

ic ala data mempertah 
F ana ena tah 

Sa il. 

  
  

  

“ini telah menginterview. 

“kalangan jang berdekatan de 

nis telah ada “disuatu 

spkaniko-. 

tuk perang total, demikian kabar . 

sedjumlah pesawat B-29 super- 
fortress dan' menurut keterangan, 
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ia mengakui per 
di Peking, pem. 

unakan sendjata djuga ter- 
OM mis djika pihak 'komu 

iba menjerang Hong- 
kong. Belum lama berselang pe-, 

. dagang2. Inggris Idi Hongkong, 

  

gerangkan, bahwa meskipun 
mereka. menjetudjui pengakuan. 

. pemerintah komunis, mereka ti- 
dak menjukai pemerintahan me- 
rah. “Akan tetapi, menurut ketera 
ngannja, mereka insaf bahwa - 
Hongkong harus berniaga dgn 

  

Tiongkok, dan djika demikian, 
Hongkong akani tenggelam. Pun 
mereka berpendapat, bahwa Ing- 
.gris akan Iebih banjak mendapat 
.untung dgn djalan bekerdja di- 
dalam Tiongkok komunis dari pa 
da mengetok? pintu dari luar. 

BIRMA, PAKISTAN DIKOMISI 
TIMUR DJAUH. 

(usis). Birma dan Pakistan 
telah mendjadi anggota dari Ko- 
misi Timur Djauh, demikian kepu 
tusan suara bulat dari anggota 
komisi jang asalnja berdjumlah 
sebelas. Kedua negeri tersebut te- 
lah menganggap diri berdaulat se 
djak FEC (Far Eastern Commis- 
sian) didirikan dalam tahun 1946 
untuk merantjangkan politik me- 
ngenai pendudukan dari negeri 
Djepang. Duta2 di Amerika Seri- 
kat dari Birma dan Pakistan, jangi 
'bertindak sebagai wakil2 dari ne- 
geri2nja, hari ini menghadiri ra- 
pat jang diadakan tiap minggu o- 
leh komisi tersebut. 

Sampai bulan Djanuari 1948, 
ketika Birma mendjadi berdaulat, 
negeri ini diwakili pada FEC oleh 
Inggeris. Pakistan sebagai bagian 
dari India, mempunjai perwakilan 
jang bersamaan pada komisi ter- 
sebut sampai kepada perpisahan- 
nja dari Iridia dan mendjadi sua 
tu dominion dalam bulan Agustus 
1947. Jang pada mulanja mendja- 
di anggota2 FEC ialah negara2 

g . Wakil 

balabantuan dapat didatangkan . 

"(UR an berita2 tera 
chi ke #ianis 

h mele ma tel: 

   

Jeh ketua 
telah disumpah Pa aeaiat 
baru. 
rang djurubitjara bekas presiden, 
Chanis menerangkan, bahwa ia 

“telah meletakkan djabatannja un- 
“tuk meng ad ae penu 
“darah. 5 

'Sebab2 poli nasional" Bertina" 
dak, adalah bahwa bekas presiden 
Chanis hendak men adakan per- 
ubahan dalam ten 
sional. Menteri 
dan dua orang opsir tinggi jang 
taat dan jang telah mentjoba un- 
tuk mentjegah terdjadinja pere- 
butan kekuasaan itu, na dipen- 
djarakan.. : $ £ 

   

  

PENGHEMATAN ANGGARAN BE- 3 
LANDJA MILITER DI AMERIKA 

SERIKAT. Sing 

(U.P.). Menteri pertahanan 
Amerika, 
yangkan, bahwa ia berniat mengu 
rangi anggaran belandja militer 
dengan 2000 djuta dollar ditah: 
j-a.d. Departemen saja akan ber- 
usaha agar supaja dalam tahun 
1950 belandjanja tidak melebihi 
13.000 djuta dollar, karena kam 
mengetahui, bahwa keadaan. eko- 
nomi.kami tidak mengizinkan, 
bahwa kami lebih banjak menge- 
luarkan uang belandja”, demikian 
katanja, sambil menambahk 
"pada keterangannja itu, bah    
pertahanan Amerika karena peng Ia 
hematan jang telah didjalankan 
itu akan bertambah kuat dan bia-. 
janja akan berkurang. 2g 

Angkatan laut Amerika tel ih 
mengumumkan, bahwa dalam em-' 

  

   

   
pat bulan j.a-d. kira2 2046 
kira2 hampir 500 pesawat | 
buru akan tidak dipergunakan 
gi “dalam dinas, berhubung de- 
ngan keputusan menteri Johusa 
baru2 ini untuk menghemat dalan 
pengeluaran militer. 

Selandjutnja kekuatan sb | 
marine dipangkalan laut dan uda- 
ra jg berikut akan dikurangi se-- 

"3. au 

dapat2nja : Charlestown di Rho- 
de Island, Bermuda, dua lapangan 
terbang di Porto Rico satu: 
Trinidad 'dan satu didaerah“te 
rusan Panama. 

   

  

Montgomery “3 Amerika. 
( United Press). 

telah datang di Amerika Serikat 
ketua Dewan Pertahanan Unie- 
Barat, panglima perang Montgo- 

 gomery untuk berkundjung bebe- 
Montgomery de- rapa minggu. 

ngan segera memberi kesempat- 
an tanja-djawab kepada warta- 
wan2 jang banjak datang kepe- 
labuhan untuk mendjemputnja, 

cakan tetapi 'pada konperensi 
| pers ternjata, bahwa panglima- 

perang ini lebih banjak menga- 

djukan pertanjaan pada warta- 

wan2. Pendapat2nja tentang 
bom atom, perang dunia ketiga 

dan Uni-Barat disimpannja sa- 
dja untuk waktu jang akan da- 
tang 'dan sekarang ia lebih ba- 
njak menundjukkan perhatian- 

nja kepada ndrugstore's' , Jbase- 
bal" dan kebiasaan2 Amerika 
lainnja, jang tidak begitu diketa- 

huinja. Ditjeriterakannja, bahwa 
pada suatu kali ia pernah meng- 

diri pertandingan sepak-bola 
antara kesebelasan tentara . dan 
marine, akan! tetapi ia tak begitu 

' banjak mengerti, sebab terlalu su 
lit. sah 

Hari Senin '   

PISEKITAR KUNDJUNGAN MEN- 

TERI SNYDER KE DJEPANG. 

(AFP). Kundjungan jang seka 
rang ini diadakan oleh menteri ke 

uangan, Snyder, ke Djepang, a- 
"kan penting sekali artinja bagi ne 

geri itu, dan selainnja itu — dji- 

ka dilihat dalam djangka “pan- 
djang — djuga untuk seluruh Ti. 

mur Dijauh, demikian kabar jang 

didapat oleh U.P. dari fihak jang 

mengetahui di Washington. 

Snyder akan membereskan: ter 
utama bantuan Amerika kepada 
Djepang untuk djangka pandjang 

(lange termijn), sesudahnja diada. 
kan perdjandjian perdamaiam de- 
ngan negeri itu, kedua masaalah 
devaluasi uang yen, jang perbam- 

" dingannja dengan uang dollar se 
karang 360 terhadap 1: ketiga 

pembangunan kembali perkapal- 

am dagang Djepang dan keempat 
soal perhubungan dagang Tiong- 

“'kdk-Djepang. 

1 Pani E    
   

    

Dengan perantaraan seo- 

za
 

  

hu Beliido, 1 

Johnson, telah mene- 

Ao, Tidak lama Ia 

    

ic Mi (Untuk Hibbanani itu saja ang 
gap 'adil djikalau diberikan maxi- 
mum hukuman jang diuntukkan 
dan olehnja saja menghukum ter- 
'dakwa (J. Kolondam) dengan hu 
kuman pendjara lamanja 10 ta- 
hun serta perampasan granat ta- 

“ngan itu. 

Terdakwa ditanja, apakah ia 
menerima baik putusan ini atau 

. suka meminta diadili oleh mah- 
kamah lebih tinggi, maka terdak- 
wa mendjawab, bahwa ia akan 
'berpikir dahulw tentang soal itu. 
Ia menjatakan terima kasih atas 

“ 'pemeriksaan jang' adil dalam per 
Ikara ini, serta akan mendjadi 
“pengadjaran padanja dalam hi- 

'dupnja kemudian. 

Sesudah Mr, Dorbeck menutup 
| pemeriksaan perkara ini, beliau 
mengutjapkan pidato kepada wa: 
'kil Openbaar Ministerie, griffier 
sebagai wakil pegawai2 griffie, 
'Mr. Lie Beng Tiok sebagai wakil 

| bali dan djuga kepada J.M. Mr.    
   Soumokil, Menteri Kehakiman jg 

menghadiri sidang ini sebagai 
“penonton. Mr. Dorbeck menjata- 
kan terima kasih atas kehadiran 

3 “beliau serta atas peristiwa, bah- 
. wa segera beliau telah datang 'ke 
Minahasa, sesudah mendengar 

| apa jang terdjadi disini serta me- 
. megang pimpinan. 

Hal ini adalah suatu bukti'ba- 
gi rakjat disini, bahwa 'pemerin- 
tah di Makassar senantiasa meng 

.indahkan kesedjahteraan rakjat”. 

Mr. Dorbeck memperingatkan, 
''bahwa pemeriksaan jang 'dilaku- 
kan oleh beliau ini adalah peme- 
.riksaan beliau jang achir sebagai 
hakim dalam keresidenan Mana- 

lagi beliau akan 
meninggalk: n Minahasa dan N. 
LT. untuk regani djabatan 
lain di Djawa. Di ia bela hen- 
“dak menjatakan rima kasih ke- 
pada parket, griffit , bali, karena 

: “kerdja sama erat jang senantiasa 
“didapat dengan tidak membeda2- 
kan bahasa 'dan kebangsaan. 
JHal itu dapat berlaku demikian, 
hal itu harus berlaku djuga demi 
kian. Kira2 19 tahun, demikian 
Mr. Dorbeck, saja sudah beker- 
dja dalam bahagian kehakiman 
di Indonesia dalam berbagai2 
djabatan. Sampai kepada bebe- 
rapa tahun j.l. saja senantiasa me 
mutuskan atas nama Radja Wil- 
helmina, kehadapan siapa, seba- 
gai banjak orang disini dan di- 
lain2 tempat di Indonesia, saja 
mempunjai perasaan hormat se- 
dalam2nja. Tuan2 dapat menger- 

'ti, bahwa, ketika untuk pertama 
kali saja memutuskan bukan atas 
nama Baginda, hal itu adalah sa- 
ngat sukar bagi saja. 

    
   

  

Akan tetapi, tuan2 tentu djuga 
melihat, bahwa untuk hakim2 
bangsa Belanda, hal itu tidak 
memberi perobahan apapun da- 
lam pendirian mereka terhadap 
pelaksanaan kewadjiban dan pe- 
kerdijaan, jaitu memberi pengadi- 
“lan seadil2nja dengan tidak me- 
mardang orang. 

Munigkin diantara tuan2 ada jg, 
berpikir, bahwa sungguh senang 
memegang djabatan demikian. 
Saja menerangkan disini, bahwa 

' pekerdjaan itu tempo2 begitu be- 
rat, sehingga hampir tidak dapat 
dibuat, 'bukannja karena peker- 

    

    
    
          

  

atas seorang pe- 
in ekstremis. 

2... (PENUTUP) 

Tahun2 jang lalu saja lihat se- 
bagai gambaran2 berturut2. Saja 
sangat menjesalkan, bahwa gam- 
bar dari perkara jang achir ini 
adalah suatu gambaran jang ti- 
dak bagus. Gambaran pertenta- 
ngan, perselisihan antara putera2 
dari satu Negara. 

Djuga dengan sangat menjesal 
saja melihat, bahwa perkara2 pen ' 
tjurian dan perkelahian di Mina- 
hasa adalah 'begitu besar dan 'pu- 
la terdapat banjak anak jang su- 
dah biasa berbuat kedjahatan2. 

Saja harap dengan sungguh2, 
bahwa J.M. Menteri dapat men- 
tjari djalan2 untuk mendirikan 
suatu tempat dari Negara ini, di 
mana amak2 muda jang telah ber 
buat djahat dapat diberikan pen- 
didikan2, sehingga mereka men- 
djadi anggota2 baik dan berfae- 
dah dari masjarakat. 

Beberapa tahun lagi, mungkin 
sekali tuan2 tidak melihat lagi 
prang2 bangsa Belanda bekerdja 
selaku hakim disini. 

Saja harap, bahwa teman2 se- 
djabat saja bangsa Indonesia dan 
mereka jang menghendaki meme- 
jgang djabatan itu akan tetap 
mengindahkan anggapan tentang 
djabatan itu, sebagai saja njata- 
kan tadi, 

Sesudah perkataan2 iperpisah- 
an ini, maka sidang ditutup. 

PEMBEBASAN TAWANAN2 
POLITIK. 

Dalam ingkungan keputusan jg 
beberapa waktu jang lalu telah 
diambil oleh W.T.M. untuk mem 
beri keampunan umum kepada 
orang2 tawanan! politik serta' me 
njusul komunike resmi Pemerin- 
tah N.I.T. mengenai pembebasan 
rombongan orang2 tawanan ini, 
maka dari pihak resmi diberita- 
hukan, bahwa pada tgl. 28 No- 
pember j.l. telah dikeluarkan su- 
rat2 perintah untuk membebas- 
kan 10 orang tawanan politik da- 
ri pendjara Manado. 

Dalam rombongan ini terma- 
suk djuga seorang militer jang 
melarikan diri dan telah didjatuhi 
hukuman karena desersi. Hukum. 
an itu harus dilakukan olehnja 
sekarang. Selandjutnja terdapat 
lagi seorang jang masih berada 
dalam rumah sakit. Setjara resmi 
ia telah bebas, sehingga sesudah. 
sembuh ia boleh pulang kerumah 
nja, 

menegang Aan 

GESEK NS 

Kami telah terima sedjilid buku 
Kemerdekaan Pers atau Persvurij- 
heid, buku karangan tuan Parada 
Harahap, seorang wartawan jang 
'kenamaan, jang sekarang men- 
djadi pegawai tinggi di Kemen- 
terian Penerangan dan sedang 
mendidik pemuda2 kelapangan 
journalistik. 

Buku sematjam ini, jang ditje- 
tak dan' diterbitkan oleh N.V. 
Handel Mjj. Drukkerij Makassar, 
dengan harga f 3.50 tambah 3 
sen ongkos kirim, tentulah sangat 
berguna kepada orang2 jang be- 
'kerdja di surat kabar, baik redak 
tur, maupun correspondent dan 
tentulah pula pemuka2 rakjat dan 
pegawai2 negeri, baik bila mem- 
punjai buku sematjam itu, seba- 

PERUBAHAN TARIP POS UDARA    KELUAR NEGERI. 

Oleh karena — duga sebagai aki- 2 
bat devaluasi — oigkos pengangku- 
tan jang harus Jaa | nan - 2 
.ministrasi pos luar negMf untuk p      

angkutan pos udara sudah naik, maka 
mulai tanggal | Desember 1949 va ( 
rip2 posudara keluar negeri jang ter 3 
banjak akan naik. 

Untuk sementara tidaklah berobah 
"nelpa pos wnya kenegeri. Anas Ka 
egitupun untuk. pengiriman ( 

K.L.M. sampai PA mn aa 
landjutnja dengan kapal ke Su 
dan Antillen Belanda, ialah : 4 

Surat: porto biasa IO sen ap2 
20 g -- bea udara 15 sen tiap2 

Warkat pos : seperti Surat, 
Kartupos : porto biasa 5 sen 

bea udara 15 sen. 
Kartu pindah: seperti Kartupos. 
Barang tjetakan, Tulisan Braille, 

Dokumen, Tjontoh hepar, Bungku. 
san, Kiriman fonopos : por 
4 bea udara,-80 sen tiup 7 “50 Yah 

Tarip (porto biasa -- bea udara Ng 
paket pos udara hanta ke negeri Be- . 
landa adalah? 18 
500 g 800 sen : lebih dari 500 4 sid 
7509 1200 sen : Id. 750 9 sfd 1000- 
9 1600 sen: Ld. 1000 4 sid 150 9 3. 
2300 sen: Id. 15009 sid 2000 g 
3000 :sen : Id, 2000 g s/d -5000 g 
750 sen tiap 500 g 

Untuk  buku2 TARIp2 POS — 
PENERBITAN DESEMBER 1948" 
tempat memuat tarip2 (bea) udara 
dan tarip2 pos jang terpenting, jang 
dikeluarkan dalam bahasa Belanda 
dan bahasa Indonesia, lembar2 tem- 
pelan pada halaman 15 s/d 17 umum 
dapat memperolehnja dikantor pos 
dengan memperlihatkan buku tarip 
(pos termaksud. 
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— —. Tgl. 3-4-5 Des. 1949 

Pasar Malam 
MANADO 3 

guna pekerdjaan 'amal Paroki - " 

Manado. K 

Didjual : pekerdjaan mendjahit - ka- 5 

rawang - Bali - Talaud (kaju hitam), 
Permainan2: Hadiah2 ump. satu 
fiets - satu zitje - #jepatu dan bal 
pompa (footbal), gratis ,,BAFOTO" 
dan ,,BAKROL". 
Silahkan!!! An 
Disekolah FRATER - Djalar Kema. 

  

TOKO & RESTAURANT 

| 
(HOK SENG HIANG). 

sudah pindah didekat PEREMPATAN 

DJALAN TOMOHON. 
2 

TOKO KITA | 

« MATJA — 
TOMOHON. 

Djual rupa2 buku keluaran Badan 
penerbitan &. KOLFF & Co. 

Baru terima : 
BUREAU OMLEGKALENDER 

1950. 
Penanggalan No. 1 4 f 7.75 

“ No. 23 f 7.25 an — emg 

  

SURAT EDARAN No, 32. 

Diberitahukan dengan ini, bahwa 
untuk kopra jang dimasukkan mulai 5 
idari 28 Nopember 1949, oleh kami 3 
dibajar harga2 seperti berikut : 

SUNDRIED - f 48— 
MAX ED die A 
TELOUEL "ai 40.— 

Harga2 ini didjaminkan oleh kami 

djaan berat jang tidak berhenti2, gai pedoman dan petundjuk dja- sampai 31 Desember 1949. 

akan tetapi berat karena tang- Tan dalam pesurat Ikabaran' jang na , 

gung djawabnja. bersangkut paut dengan hukum. COPRAFONDS N.LT. 1 

BLUE BAND "! 
(AN MN Ne GEN ANUS YA « 

TERBIKIN HANJA DARI TUMBUH2AN Ha . 

z1 

  

Pas Awake Hy   
 


