
     
    
   
   
    

    
   

  

   

      

   
    

  

orang — dapat 
Delegasi Belan- 

da pada tg Nopember jl. te- 
“lah memadjukan usul kepada Re- 
publik dan BFO. (P.P.E.), su- 
paja ditundju 
da Ban an orientasi da- 

      

    

“ingat tag 

       |.an jang 
. aa ertangg na 
'naan umum dalam tingkatan ter- 

  

   

   
   

  

m dj 
tan: i ini, shok dapat dire- 
dakas aa kebidjaksanaan peme- 
rintah R.LS. dengan mendjalan- 

| kan satu politik pegawai jang di- 
. sysun sedemikian rupa. Djabat 

memang seharusnja akan ditem 
pati oleh putera/puteri bangsa jg 

nja. Tetapi dalam pada itu Pe- 
imerintah R.LS. tehtu akan me- 
ninbang pula, bahwa bagi peng- 

maka keahlian dan ke- 

jang - 

negeri, 
tjakapannja adalah sjarat 

f, ita” dapat diabaikan 
Meskipun seseorang itu umpa- 

ja telah berdjasa besar seka- 
| dalam perdjoangan kemerdeka- 

“an, tetapi djikalau ia tidak ahli 
dan tjakap dalam suatu djabatan 
negeri jang dikehendakinja, su- 

ba- 'dah tentw ia tidak berhak men- 
tenaga -“duduki djabatan tersebut. Ini 

it bukan bererti, — bahwa peme- 
- rintah RIS tidak tahu membalas 

budi orang2 jang telah berdjasa. 
- Djasa (bakti mereka harus diba- 
las dan dihargai, jaitu dengan 

a memempatkan mereka dalam 
. Ma Se dan keahlian 
| masing2. : 

Menurut hem. t kita, Hp3-0: 

      

   
    

  

   

   

  

    

    

   
   

    
     

   

   
     
   

   
   

        
       

   

    

    
     

    

   

    
       

   
: “djasa “kepada tanah airnja sela- 
ma ini, tentw semunja akan men- 

Hangat selajakja dalam 
elak. Barangkali karena 

uasnj: AP aha2 pembangunan 
jg Tn, dilaksanakan oleh Pe- 

'R.LS., maka tenaga2 
2 jang ada sekarang ini, 

“masih belum #f untuk men- 
duduki berbagai2 djabatan ne- 
geri jang' terbuka. - RS, jang 
sedang ' membangun, adalah 
membutuhi tenaga jang sangat 
banjak. Hanja sadja dalam me- 
Par “tenaga2 itu ,kita 

     

  

        

   

  

    
   

        

   

    

   
   

    

orang2 ahli jang 

| na Ba aki an 5 
akan ditinggalkan oleh pasu- ' 

-an2 negeri jang terbuka luas itu 

berdjasa — terhadap tanah air 

. angkatan seseorang dim Pe 

Jum bisa mengambil keputusan2, 

"en mempunjai pengharap- 
an, bahwa kerd 3 sama antara 
Komite Pusat P.P. N.serta Badan 

| Penghubung ini akan memudah- 
kan pelaksanaan tuntutan2 masa 
sekarang. 

La 

PENARIKAN TENTARA BELANDA 
—. DARI BEBERAPA TEMPAT. 

— Menurut ketemangan residen 
TBA Sumatera Barat, telah di- 

rentjanakan untuk menarik mun- 
dur pasukan2 Belanda dari dae- 

“rah2 TBA di Sumatera Tengah, 
| dalam minggu2 pertama dari bu- 

lan Desember, jaitu dari Taluk, 
Tadji Ampalu, Sidjungdjung, Ta 
lawi, Pajakumbuh, Basa, Alahan 
Pandjang, Muaralabuh, Paria- 
mar, Pauhkambar, Kuraitadji, 
dan Bukittinggi. Disamping itu 

“kira2 pada pertengahan Desem- 
ber akan “ditinggalkan Painan, 
Sawahlunto, Batusangkar, Solok, 
Padangpandjang, — Kajutamam, 
dan Sitjintjim. Tanggalnja penje- 
rahan tempat2 jang tersebut a- 
chir ini Pelan Gketana. 

    

kan2 Belanda pada tgl 12 De- 
-sember jad. 

'Pendjaga2 budidaja2 pertani- 
an akan tinggal pada tempat me- 
reka, akan tetapi akan termasuk 
dibawah. perintah TNI. 

Djuga pedjabatan2 siak 
akan tinggal, tetapi residen Stol 
akan meletakkan djabatannja. 

Prawirosastro akan bertindak 
sebagai koordinator dari pedja- 

« Terhadap: Ha achir ini da: s 
gasi2 Indonesia menjatakan 'be- 

nggap oleh me 

    

    

  

    

   

     

     

       

    
    

        

an2 federal. Djawatan ini da- 
u ia pegang di Wonosobo. 

    

    
   
    

  

redjo dan Grabog -dalam ke- 
idenan Magelang - pada tgi 

sember, 'Tempuredjo pada 
P2, ojudan pada tgl. 3 a- 
P iserahkan, sehingga perte- 

an bulan Desember kabupa- 
agelang dan Temanggu 
diserahkan sama sekali. 

    
     

  

   
   

  

NGKAP DENGAN SEBUAH 
ALAT PENJIAR BARU. 

Aneta). Radio Medan akan 
lengkap dengan sebuah alat 

baru dengan 'kekuatan 
0 Watt jang semata2 hanja 

ji untuk atjara2 dalam baha 
esia. Ini adalah suau ha- 

ari persetudjuan antara para 
militer dan “sipil jang 

gkutan mengena pengopo- 
io Medan oleh ROIO. 

jang kekuatannja 
'att jang sedang dipakai 
g akan dipergunakan un- 
njiaran dalam bahasa Be- 

   
   
   

      

   

  

   

     

        

    

    

      

    

      

   

   
    

        

  AKAAN PESAWAT TER- 
ANG DEKAT BOGOR. 

Selasa didekat Semplak 
- Barat Bogor djatuh se- 

at terbang militer ben 
ster jang sedang melaku- 
rbangan latihan. Seo- 
erbangnja mati dan se 

     
   

      

           

     

     

   

   
   

      

   
   OI an de alan 

| Pauonja sudah diberi- 
S 

KOLONIS2 DARI IRIAN ADA JG 
TELAH KEMBALI. 

Tjabang LE.V. di Surabaja te- 
lah membentuk sebuah panitia un 
tuk menolong kaum kolonis jang 
kembali 3 dari Irian. Dikabar- 
kan, bah pa keluarga te- 
lah kembali i lagi. 

     

          

    

   
   
   

                

& Si 

  

Tenan setah 

PA 

aman, berkat 
kegiatan T.NI. dan 
polisi: RLS. 

Kalangan militer Republik jg 
telah mengambil bagian aktip da 
lam pembersihan Bantam terha- 
dap rombongan2 liar jang kerap 
'kali disebut D.I. (Darul Islam), 
menerangkan sbb: 

Bantam telah dibersihkan da- 
ri pengganggu2 keamanan. Tin- 
dakan terachir telah berlaku di- 
sekitar semenandjung Udjung 
Kulon, dimana gerombolan 'itu 
ditjerai-beraikan. Mungkin seba- 
giannja telah “meloloskan diri 
dengan menjeberangi lautan dan 
sebahagian lain lari 'kearah Ti- 
mur. Tak kurang dari pada 200 
orang ditangkap pada kesempa- 
tan itu. 
TNI, sekarang mendjaminkan 

'keamanan daerah2 itu dengan 
' banttwan2 satuan2 polisi jg dida- 
'tangkan dari tempat2 lain jang 
'memakai nama pulisi RLL.S., 
“sebab pulisi federal jang' dibsei 
ikan disana dahulw telah be: 
'kat bersama2 dengan pasuk ng 
“Belanda. 

Djuga perkebunan2 jg dipim- 
pin oleh orang2 Belanda telah 

“Boleh bekerdja sekarang, djadi 
sudah menghasilkan pula. Orang: 
aan Belanda pmanbaresurea: 

| Ong eng dan 

  

    
2 dn nga 

tam Baal esa pun djuga 
. didaerah2 jg telah ditinggalkan 
oleh na Belanda, 

  

   

    

      
   

  

      

    

  

        

  

    

   

  

Djarm malam didaerah2 jang 
diawasi Rep ik telah dihapus- 
ka “3 3 
1 , di .Bantam Selatan 

. djuga telah berada dibawah pe- 
ngawasam TNI, tetapi masih 
belum Barat enghasilkan. Per- 
kebunan2 kelapa jang ditinggal- 
kan dengan tak'diw us, diserah- 
kan atas penjelenggaraan pen- 
duduk, untuk mars mereka men- 
dapat 5090 dari pada hasilnja 
sebagai pengganti/ kerugian ke- 
lelahannja, ' "Bis #lak menetap- 
kan, untuk apa 50, 0 jang lain itu 
akan dipergunakan: 

Khai H. Chatip (bekas Resi- 
den Republik — Red) “ditahan 
oleh TNI. untuk dilindungi dari 
pada pengatjau2. Apa jg akan 
djadi dengan dia, adalah urusan 
Pemerintah. . $ « 

Achirnja kalangan2 ini - mem- 
benarkan berita tentang pengang 
katan Majoor Taswin sebagai 
Komandan basis Djaksrta de- 
ngan gelar Letnan Kolonel, de- 

“mikian berita harian ,, Merdeka” 
jang terbit di Djakart4. 

! 
aa 1 

K
e
 

PEMBUNUH SETJARA BESAR2AN 
DITANGKAP. | 

Di Madiun telah ditanglap O- 
leh T.N.I. seorang pembunuh | sex 
tjara besar2an, Sabarudin jg ter- 

“kenal di Surabaja dalam tahun 
1945, «    

Dalam pada itu distrik2 Te- 

MEDAN AKAN DIPER- 

        

   

  

   

  

“bukan LAWAN Sa late eae BN haA eh 
SEPERDIUANGAN . 

Pada hari Sabtu il, Drs. Moh. Hatta dan Sultan Djok- 
ja mengadakan pembitjaraan 

Mr. 's Jacob di Istana. 

  

BLOKADE DIPANTAI DEKAT 
RIOUW. 

(Aneta). Dari kalangan jang 
berdekatan dengan pemerintah 
didapat keterangan bahwa dipan 
tai2 dekat Riouw Belanda masih. 
tetap mendjalankan blokade. Ke- 
luhan rakjat Indragiri membukti- 
kam, bahwa sekalipun suasana ki 
ni sudah 'beralih, perahu2 bermo- 
tor berisi hasil bumi rakjat dilaut 
masih ditangkap oleh ' Belanda 
sehingga perekonomian 

adaan damai. Selandjutnja ka- 
bar2 dari Tembilanan menjata- 
kan, bahwa Belanda memberikan: 

Pe kepada: monopoli 
Borsumy. 

PENJELIDIKAN TENTANG O- 
RANG TIONGHOA DIPEDALA. - 
MAN JANG TAK DIKETAHUI 

NASIBNJA. 

Atas perintah kementerian da- 
lam negeri Republik di Surabaja 
telah tiba letnan kolonel Subian- 
toro dari TNI untuk melakukan 
penjelidikan tentang ribuan o- 
rang Tionghoa dipedalaman jang 
nasibnja belum diketahui. Sesu- 
dah mengadakan hubungan dgn 

“panitia pertolongan Tionghoa let” 
nan kolonel Subiantoro hari Ra- 
bu pagi berangkat ke Ngandjuk 
dan dari $ana ketempat2 lain di- 
Djawa Timur. Sesudahnja letnan 
kolonel Subiantoro akan membe- 
rikan laporan kepada kementeri- 
an tersebut, 

BERAS DARI AMERIKA UNTUK 
INDONESIA. 

(Aneta). Pengiriman beras per 
bantuan ECA untuk Indonesia jg 
dibeli di Amerika seharga 10 
djuta dollar, akan dimulai pada 
tanggal 29 Nopember: hari itu 
akan berangkatlah dari salah sa- 
tu pelabuhan di Mexico sebuah 
kapal jang memuat beras ke In- 
donesia. Internatio telah ditun- 
djuk oleh pemerintah di Dijakar- - 
ta untuk mengurus perihal pem- 
belian dan pengiriman dengan 
kapal, demikian kabar jang diper 
oleh Aneta. Jang akan dibeli ia- 
lah “kira2 sedjumlah 80.000: ton : 
beras dan pengiriman dengan ka-- 
pal akan selesai menurut dugaan 
pada penghabisan tahun ini. Be- 
ras ini akan dipakai untuk meng- 
atasi kesukaran2 pada waktu pa- 
tjeklik di Indonesia.  Direktur- 
presiden Internatio di Amerika 
Serikat, Ehomas R. Barclay, me- . 
nerangkan' kepada Aneta, bahwa 
sungguhpun Internatio sadjalah 
jg mengerdjakan pembelian dan 
pengangkutan dgn kapal, umum 
dapat membeli beras di firma2 jg 
djual beras. 

Seladjutnja dikatakan kepada 
Aneta, bahwa toko2 besar jang te . 
lah mempunjai nama dan mempu- 
njai perwakilan di Amerika, da- 
pat mengharapkan akan menda- 
pat bagiannja dalam djumlah be- 
ras jg dibeli. Soal ini telah diatur 
dalam praturan2 oleh penibenank 
di Djakarta. 

Pesanan2 pembelian benang se 
harga 3.5 djuta dollar dan bahan 
pakaian seharga 7.5 djuta dollar 
jang akan«dibeli di Amerika Se- 
rikat menurut rentjana ECA, a- 
kan diberitahukan kepada firma2 
Amerika, supaja memadjukan ta- 
waran dgn harga saingan. Un- 
tuk barang2 jg bermatjam2 ini 
tidak ditundjuk satu wakil sadja, 

pendek cdengan WTM dan 
 (rphos- Aneta): 

Indonesia Timur 

PEMBITIARAAN PEMBAJARAN " 

UANG TANGGUNGAN TU. 

: KANG2 PERAHU DALAM PARLE- : 

MEN. 

(Aneta). Dalam parlemen In- 
- donesia Timur telah dibitjarakan 
mosi mengenai uang tanggungan 
jang harus dibajar oleh tukang2 

: Pe 
rakjat 

mendapat kerugian dan rintang- 
an dim kemadjuannja kearah ke-: 

. Setelah pada saat diadakan 
pertukaran fikiran mengenai ren: 
tjana anggaran tambahan, dinja 

. takan oleh pemerintah akan dise- 
.tudjuinja penghapusan! 

ambil tindakan untuk diadjukan 
kepada pemerintah pusat. Semua 
hadlirin menjatakan setudju de- 
ngan-.mosi ini. Sebelum pemerin- 
tah memberikan djawaban akan 
diadalkari pembitjaraan 
dahulu dengan pemerintah pusat. 

  

KEPUTUSAN2 KONPERENSI TANI: : 

“SELURUH INDONESIA. 

“(Keta). 

Djokja dari tanggal 22 sampai 
25 Nopember telah berachir de- 
ngan mengambil keputusan2 se- 
bagai berikut: mempertjerdaskan 
akal dan fikiran rakjat desa, 
mendemokrasikan dan mengotono 

' mikan pemerintahan deya dan me 
organisasi2 tani. ' 

Selandjutnja diputuskan unt. men 
ekonomi nasional de- 

ngan djalan koperasi, mengusaha 
kan adanja undang2 koperasi her 

njempurnakan 

fjiptakan 

azaskan kerakjatan, melaksana- 
kan produksi bahan perdagangan 
hasil pertanian dengan tidak me- 
ngurangi kepentingan “produksi 
bahan makanan. 

Achirnja diambil keputusan ten 
' tang mechanisasi pertanian-untuk 

“ mempertinggi deradjat pertanian . 
da jag mengenai produksi bahan 
makanan ialah memperkuat dan 
mempertinggi produksi bahan. ma " 
kanan dengan alat2 dan sjarat2 
tehnis, ekonomis dan sosiologis, 
demikian antara lain keputusan“ 
konperensi. tani selam Indone- 
sia, 

SOAL PENDUAGAAN  KETERTIL 
BAN DI DJAWA TIMUR. 

ra-commandeur Beckeringh dan 

kol. Sungkono. Dalam hari2 be- 2 
lakangan ini telah dilangsungkan 
pula pembitjaraan2 tentang bagi- 
an TNI dalam memelihara keter- 

tiban dan keamanan pada penje 
rahan kedaulatan. Keputusan2 
jang tetap belum ditjapai, 

' BAHASA 
KAN DI DJAWA TIMUR. 

Disemua kantor pemerintah 

Negara Djawa Timur disebarkan 
“surat edaran dari direktur kabi- 
net, dalam mana diumumkan, 
.bahwa pemerintah menghendaki, 
.supaja mulai sekarang dalam su- 
rat2 dan pembitjaraan2 resmi di 
gunakan bahasa Indonesia sadja, 

  

SE TAS San 

uang. 1 

tanggungan ini, maka diadjukan. . 
lah oleh. Andi Gappa mosi ten-.. 
'tang ini. Dalam hal ini pemerin- 
tah NT. didesak untuk meng-- 

terlebih 

Konperensi tani selu- 
ruh Indonesia jang diadakan “di- 

Pada hari Rabtdi Surabaja di ' 
langsungkkan pembitjaraan anta- 

INDONESIA . DIRESMI. . 
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Pembesar2 dari geredia Rooms 
Katolk dibawah pimpinan se- 

orang utusan dari Paus Pius, 'kini 
sedang mengadakan suatu penje- 
llidikan rahasia, untuk menetap- 
ikan apakah penjembuhan dari 
Herbert Theriot dapat diterang- 

  
  

1 jembuhan setjara adj 
atau keth    

diang Artoine M 
jang mandi akan 
heilige kruis”, 
nja telah melaku 
adjaiban. Re 
riot ditaruh pada 
kit, dan esok 'har: 

   
    

          

   

    

   

    

      

radio Peking pertu- 
2 Ne ska 

   

    

            

  

     
   

    

  

kong Na i 
ress, bahwa mungk 

tu sebab dari ini ialah 
pemimpin2 komunis Ni 

selesainja persiapan2 jg 
kan untuk suatu tindakan 

jang njata. —. 
wa (Orang jang memerintah atas 
n  Thibet, Aan 'Dalai Lama jang se 
a. karang berusia 16 tahun, berke- 

dudukan di Lhasa dan atas na- 
manja, seorang Wali memerintah 
atas negeri itu, sampai ia men- 
djadi dewasa (berusia 18 tahun). 
Baik Dalai Lama maupun Pan- 
chen Lama oleh rakjat Thibet di 

meletakkan ba- 
ja di       

n di aa in oleh LL. 
, pemimpi umum perusa    

  

   

  

   

       

  

: maskapijnja akan 
u paberik. Pake, - an    

  

   

   

   

'bodhisatwo2, dewa2 Sajam Ie 

    
     

  

' Pesipuras -sedang Dalai Tama dalam hal 
atan Kaum Buruh Pela- keduniawian. Panc j 

: Sa Ke dahulu dalam 
pa ri dibuang dari temp: 

   

    

     

   

        

   

     

  

   

      

   

        

ia Sesudah - Aan setjara 
gilan: Ang Ia ha Pe 

  

   

  

   

    

   
   
   
    

      

ea t ke Ladangdipo, 
: 2 Span 'oleh lebih 

Pada aa bengkak : 'dew 
perwakilan Daya Teng 

    

. e bai ahan, 
ar... rus en 

: bu nem 

   

   

    

ga tiada ae 
TT 

  

— pudja2 sebagai reinkarnasi dari 

  

2 T An 2 

   

aa ya dari KP.BB.I, 
Fe Kata Tati 

| bu2 orang jang 
dah mana beliay 

      
    

negeri Ha J0 Sudan bi 
Tn teoritis Tai    

      hebat jang meminta korban 
orang dan menderita kerug 
'berdjuta2. Jang mendapat 
gian jang terbesar ialah nega 
Washington Oregon' 'dan Colur 
bia Inggeris. 'Aier sungai2 mel 
ap dan membandjiri daerah ar 
Tuas. Pada beberapa tempat 
ngin mentjapai ketjepatan set 
sar 150 km tiap djam. Pendjag 
an pantai Amerika dan. marne 
mempergunakan semua alat2 jg 
dapat dipakai untuk mengu 
Ka penduduk dari daerah2 ban- 
djir. Di Columbia Inggris 2 
ah djembatan hilang lenjap Ta 
di Washington 5 buah, 

        
       

    

       
       

    
        
   
   

   
       

           

  

         

    

  

   TeRBOan p Sa ae 
man, supaja Dean kohesi 
paskan dari djabatannja 

   

    tsb. Tn satu hak jang 
merendahkan sedjarah di 
Amerik: "Menurut mereka per 
riksaan “Ward jang 
djalankan oleh Acheson adal: 
sangat lemah dan' oleh sebab itu 
mereka menuntut supaja semua 

  

  

7 
Malam hari itu Drs, Hatta se- 

kali lagi berbitjara da m suatu 
sidang tertutup dalam hotel Ora- 
nje di Padang dan pada hari Ka- 
mis pagi kira2 djam 7beliau ber 

. angkat dengan pesat Catalina 
ke Sibolga. ST Ia 

   
       

  

P3 Tn 
bali ke Djokja pada'hhari MN 
(besok) dengan pese            

    
     

   
   
    

  

   

Dani Bahan anodbut oleh beri- 
bersorak2, sesu- 
berpidato. Pa- 

da djam 11.00fbeliau menerus- 
kan perdjalana 1 kepulau Nias, 
akan tetapi tjuatja kurang baik 
serta laut terlah : ribut, sehingga 
pengemudi pesawat tidak mene- 
ruskan pertjobaannja untuk men 
darat dan pesawat terbang kem- 
bali ke Padang. Djam 3 sore be- 
liaw dengan "menumpang oto me- 
ngelilingi kota dan waktu malam 
diadakan pertemuan ramah ta- 
mah. dihotel Pane, dimana ke- 

   

     

        

   

  

           
     
   

  

        
    

   

  

   

  

   

     

   

  

      

   

  

   
   

  

      
   

   

  

        an2 ini segera akan d 
Badan Perwakilan, 

e
a
 

  

Ba Dia AN 1 
    
   

si hn, bahwa Menteri Stik- 
ker dan Drs. Hatta akan ber- 
djumpa/lagi. . 

h 

            

   
    

   
     

“ sasi ,,Air-Sea Rescue”. 

    

      
        

     

   
' nerangkan, bahwa . : 

       
    

  

sat” 

ikian keterangan jang 
Mnteleh AFP di London. Ia te- 

« ctlah nga waktu 14 hari lama 
njusun surat pembe 
rus disampaikannja 

besar terse 

   

  

    
    

    

    
ngan jang : 'kepada 
AFP. Beberap u jag lalu 

pemerintah Iagte sudah meng- 
ambil keputusan untuk tidak men 
tjatat siapapun, karena ia ber- 
simpati kepada komunis. x 

PESAWAT TJELAKA DIKETEMU- 
KAN. 

(ULP.). Ke sataan penolong 
dari Portland (Oregon) telah ber 
hasil “menaiki puntjak gunung 
St. Helena dan menemukan di- 
sana sisa2 pesawat terbang C-34 
dari angkatan udara 
jang telah hilang selama delapan 

hari. 2 
Semua penumpang2nja mati. 

Pesawat terbang tsb. tertutup se 
luruhnja oleh saldju. Pasukan 
penolong dikirimkan oleh organi 

Waktu 
melalui gunung tsb. pesawat itu 
sangat menderita gangguan a- 
ngin jang mempunjai ketjepatan 

“ 80 km. sedjam serta membawa 
. saldju jag lembut sekali. Pesawat 

ACHESON DIANGGAP ll 
g djatuh ini mempunjai anak 

bah enam orang jang belum di- 
ketemukan 'majat2nja. 

BERITA-BERITA PENDEK. 

- Senator Amerika : 

mas jang mengada 
an 'ke London, na 

   

  

   
patnja Djerman se 
mendjadi negara b 

ali untuk memperkuat kaum Se- 
arat. Senator Fox, jang se 

   
   
   

   perti Thomas djuga adalah ang- 
gota.komisi senaat buat urusan 
pembahagian2, tidak setudju de- 
ngan pendapat rekannja. Ia meng 
ingatkan bahwa bangsa Djerman 
pada dasarnja memang suka pe- 
rang. Jang harus didjaga ialah, 
apabila ada petjah perang, tente- 
ra Djerman ikut serta dalam per- 

' tahanan menurut pakt atlantik. 
“ 

-a if 
1 

Pada hari Sabtu pagi kota Pa- 
ris kelihatannja seperti biasa 'kem 
bali setelah pemogokan .,peringat 

jang berlangsung selama 24 

Tag berachir pada tengah ma- 
Jam: kereta api2 dibawah tanah, 
bus2 dan tram2 djalan seperti bi- 
asa lagi dan djawatan kebersihan 
kota sibuk dengan membuang sam 
pah jang selama dua hari sudah 
bertimbun2. - 

x 

Menurut keterangan2 jang ter 
adhir pembakaran djenazah Anan 
dha Mahidol akan dilangsungkan 
dalam bulan Pebruari thn. 1950. 
Diduga, bahwa radja Siam jang 
sekarang akan tiba di Bangikok 
pada permulaan bulan Pebruari 
tahun depan untuk menghadiri u- 
patjara pembakaran itu. 

x 
- 

Seorang gadis Tionghoa jang 
berusia 17 tahun mendapat huku 
man pendjara 7 tahun, karena ia 
mempunjai hubungan dengan ka- 
um terror jang bersendjaita di Ka 
jang, didekat Kualalumpur, demi 
kianlah Reuter. 

Xx 

(UP.). Pemerintah Austria 
pada hari Senin jl. mengumum- 
kan devaluasi dari Schilling 
Austria dengan 3046 berbanding- 
an dengan dollar Amerika dan 
pondsterling Inggeris. 

Tindakan ini mulai berlaku 
pada hari Senin djam 22 G.M.T. 

Djika dakwa' 

   

Amerika, 

| bler djuga berpendapat, “bahwa 

kok, untuk berpidato. Kemudian 

kan setjara ketabiban, atau harus 
dianggap sebagai suatu keadjai- 
ban. Theriot pada bulan “April 
1948 dioperasi ususnja, dimana 

menerangkan, bahwa iz 
terhindar dari bahaja 

sedang tumbuh suatu tumor. Chi- gn penlatiwa iii jang m 
rurg jang meng Span operasi rankan seluruh dunia ket 
ini, Dr. Guy Aycock setelah ope Amerika, suatu Sala pada 

   

  

berachir, . menerangkan 
1 djiwa Theriot tidak dapat 

tertolong lagi, dan semua orang2 
lis yang memeriksa pasien 

ini, harus membenarkan diagnose diterangkan. Theriot k 
tadi. Akan tetapi dari suatu sau- Jam keadaay' sehat "rilafiat. 
dara perempuannja Theriot men- 5 Ten ana 
dapat suatw rilikwi dari Men- . Mengapa 

besar2 Katolik, Ikepada siapa 
menerangkan, bahwa pen, 
han ini sama sekali ti   

      

      

   
   

   

Vyshinsky dian empat wakil ne- tang Tiongkok. 
(A. Ru, Wakil Sovjet Uni di 

pEB Andrei Vyshinsky didalam 
politik telah menerangkan, bah- 
wa delegasinja tidak akan turut 
serta dalam perdebatan2 jang a- 
kan datang tentang tuduhan? Ti- 
ongkok. Sovjet Uni djuga tidak 
akan mengakui perdebatan ini. 
Delegasi Rusia telah memberita- 
hukan, bahwa ia tidak mengakui 
perwakilan pemerintah Tiongkok 
nasionalis sebagai perwakilan rak 
jat Tiongkok, dan karena itulah 
Sovjet Uni tidak melihat alasan 
untuk ikut serta dalam perdeba- 
tan ini. Menurut Vyshinsky ha- 
njalah delegasi komunis jang ber- 

hak mengatakan, bahwa ia me- 

wakili rakjat Tiongkok. Djuga 
wakl2 Ukraina, Polandia, Rusia" 

Putih dan Tjekoslowakia mene- 

rangkan, sesudahnja Vyshinsky 

selesai dengan pidatonja, bahwa 
merekapun tidak akan ikut dalam 
perdebatan2 ini dan bahwa me- 

reka tidak akan mengakui perde- 

batan itu. Wakil Yugoslavia Be- 

kan ruangan sidang itu. 2 

aa ee aA 
-- 

— Le 

Minahasa. - 

    

Dari rumah sakit K.W.Z. Ma. 
nado kami mendengar, bahwa 
mulai tgl. 7 sampai tgl. 18 De- 
sember j.a.d. Dr. Kortenoever ti- 
dak berada dikota Manado dan 

mu2, 

Meninggal dunia di R.S. Ma: 
rignheuvel Tomohon tgl. 2 Desem- 
iber 1949 pukul 8.30 malam anak 
kami jang kekasih : 

MAX IGNATIUS LENGKEY 
umur 9 bulan. 

:sember 1949 pkl. 3 petang di- 
Sonder. 

Jang berduka : 
Kel, LENGKEY-REFI 

Toko Suka Madju Tomohon 
&« Manado, 

  
hanjalah pemerintah Mao Tse 

Tung jg mempunjai hak mewa- 

kili rakjat Tiongkok. Karena itu 
ia ingin membitjarakan dahulu 
soal perwakilan Tiongkok sebe- 
lumnja membitjarakan tuduhan2 
Tiongkok itu. 

  

SURAT EDARAN No, 33: 

Diberitahukan dengan inis la 
pemberian beras dijaminkan oleh 
kami sampai 31 Desember 1949. 

kan diberi hahja 
100 K.G. copra. 5 

Seperti tuan2 telah ma'lum, pem- 

  Ketua komisi, Lester Pearson, 
menerangkan, bahwa surat2 kua- 

sa dari delegasi Tiongkok pada 
Perserikatan Bangsa2 itu sung- 
guh2 beres. Sesudah itu ia meng 

izinkan dr. Tsiang, wakil Tiong- 

Desember 1949, sedangkan mulai | 
Januari 1950 akan diberi: 1/5 Mtr. 

. Coprafonds N.I.T. 

  

PEMBERITAHUAN 
Saja Panitera Kehakiman pada Pengadilan, Negara dalam keresidenan 

Manado di Tomohon memalumkan dengan ini, bahwa tuan : 
G. J. M. A. van KUILENBURG, 

Kepala (procuratiehouder) dari Persatuan dagang HARMSEN VERWEY 
dan DUNLOP N.V. jang bertempat kedudukan di AMSTERDAM, dalam 
hal ini bertindak untuk- dar atas nama N.V. tersebut menurut kekuatan 
surat akte Notaris tanggal 28 November 1939 jang dibuat dihadapan 
Notaris W. H. Voskuil di Amsterdam. 
ada masukkan permohonan kepada Pengadilan Negara dim. keresidenan 
Manado di Tomohon buat dapat ditentukan hak mempunjai (eigendoms- 
uitwijzing) atas namanja Persatuan dagang HARMSEN VERWEY dan 
DUNLOP N.V. katsebut pada satu tempat eigendom jang pada pena. 
habisan kali ada tertulis atas nama dari N.V. BOUW- en EXPLOITATIE 
MAATSCHAPPIJ ,,ZEESTRAND", ternjata dalam surat akte eigendom, 
jang dibuat dihadapan tuan Secretaris dari kesesidenan Manado karena 
alangan sah dari Bangsawan Residen Manado dan penggamtinja jang sah, 

pihak Utara, dengan tempat eigendom verponding nomor 36, Timur | 
dengan Kantineweg dan Wilhelminalaan, Selatan dengan djalan pantai | 
dan Barat dengan pantai Teluk Manado, tertulis lebih landjut dalam su- |- 
rat ukur dari Kadaster tertanggal 27 Februari 1904 Nomor 12/1904 dan 
surat permohonan ternjata diatas sesama surat-suratan jang ada dilam- 
pirkan pada itu ada tersedia dikantor Kepaniteraan Kehakiman pada 
Pengadilan Negara di Tomohon untuk dapat dilihat oleh. 'siapa2 jang 
ada berkepentingan dalam itu.   

  

   
TOMOHON, 12 JULI 1949. 

NEGARA dalam 
. TOMOHON, 

'Keresidenan Manado 

Bb. AWUY).   
  

KTA 7. NN 
MARGAR AN 

erat Ad AAA AN TA A NN 

  

Soviet Uni £ siniilak dndabaa ten- 
gara2 Eropah Timur meninggal- 1 k 

Dr. KORTENOEVER BEPERGIAN, : 

olehnja tidak dapat menerima ta- 

Upatjara penguburan #gl. 3 De- H 

  

Mulai | Januari, 1950 mungkin a- 
$ Kilo beras Pa 

berian kain 2 Meter untuk tiap 100 
K.G. djuga didjaminkan sampai 31 

    

    

PANITERA KEHAKIMAN pada PENGADILAN : 
di- . 

    
   

   

  

    

   

     

  

      
   

        

     
        

    
         

  

    

      
   

   
    

     

           

   
     

     

        

D 

    

pada tanggal 7 December 1932 No. 97, terletak didaerah (wiik) 2: 
WENANG, dalam ibu-kota Keresidenan MANADO, besarnja 5667 M2 1 
verpoding tua nomor2 37, 38 dan 39 jang baru nomor 984, bersipat pada | da 

 


