
  

   

   

   
      

Batjaan untuk 2 
- orang buta. 

a 2 z 

“Yeh Tang Jacobk $ 

Dari: madjallah Amerika. 

   

Dalam perang Dita 1, Francis 
B. Ierardi, seorang buta pekerdja 
sosial di Boston, Massachusetts, bi 
asa berdiri ditepiz djalan dimana 

terus me sngembus. sambil 

dengar anak3 pendjual surat 
bar meneriakkan chabara ter- 

“Kala ia meminta teman2 
kan chabara tentang pe- 

baginja atau mendengar 

TEA kesabaran mereka 
" sedia memberi, meskipun ku- 

Bana dan nan Ma lerar- 

   
   

     
     

   

bagi orang 

k. Ada djuga terdapat banjak 
“sekolaha jang memberi tempat. ting 
gal atau diadakan pada siang hari 

"sadja hasi orang buta sedjak tahun 

32, ketika jang tiga pertama di- 
dirikan. Adapula beberapa madjal 
ah diterbitkan dalam Braille, teta- 

pi tidak ada satu surat-chabar 

5 bagian barat dunia. 

lerardi jang mempeladjari Brail- 
“le Perkins Institution untuk orang 
buta di Wastertori, Massachusets, 
“mendirikan naa chabarnja dalam 
tahun 1927 dengan modal seba- 

iak $ 500 jang disumbangkan o- 
Stemananja. The Weekly News, 

emikian ia sebut surat chabarnja, 
'selalu terbit sedjak itu dan kini 
mempunjai antara 4000 dan 5000 

“anggauta dalam 48 Negara2 Ame- 
rika dan 2 negeri. Ia mendapat 

bantuan d 

| jang menaruh perhatian atas 

saha ita, “dan dikirim dengan per 
juma kepada tiap2 orang buta jg 

memintanja. Berdasarkan sebuah 

T 

  

.€ habar itu dapat dikirim dengan 
» diseluruh 

   

    

ng penuh selaku pekerdja 
sambil bekeraja selaku re- 

tur dan pemimpin perusahaan: 
The Weekly, News. Isterinja jang 
-mempunjai” penglihatan 
mendiad “pembantunja un pe- 

Z3 Braille Press, perusa- 

5 aadjallah Braille, jani Our Spe 
i g diduga-madjallah jang sa 

a diseluruh duia bagi wanita 
“jang buta, jang mempunjai 5000 

'oplaag bulanan dan The. Home 
“ Teacher, satu bulanan jang diedar 
“kan antara pekerdjaa sosial jang 
1 mengundjungi orang2 buta dalam 

i, jang tidak mentjari ” untung, 
pat dalam sebuah gedung 

r . 

ak Than pikiran Terardi, 
telah mendapat pengakuan 

' bagi orang buta dimana2 djuga di | 

ari anggauta2 masjara- : 

undang2 Congress Ameriki: must, 

Amerika dengan ti- 

iasa, a 

a pertjetakan jang didirikan o- 
ardi, menerbitkan djuga “sin 

ah mereka. Usaha pechabaran 

   

   INDONESIA 

TIMUR 

KANTOR TJABANG . 

TOMOHON. 

  

      
     

    

  

  

         

' daerah Mandjur dikasi 1 
perkelahian sa tepi ba jang 

Nanda 60 meter mereka telah dja 

— tuh kebawah dan mungkin telah 
“mati. MIajat2 

Pemimpin gerombolan 3 H. 
van der Meulen ditangkap. 

Mraglal, Sesudah dikedjar mati2- 
an oleh Apris dan Polisi Negara 
jang berlaku terus menerus selama 

i dan satu malam mulai satu har 
hari Tan malam tgl. 25 sampai 
hari Djum'at pagi tgl. 27. maka 
sebahagian besar dari gerombolan 

Apra jang pada malam hari Senin 
menjerbu didaerah Tjiandjur telah 
ditangkap. Antara mereka terdapat 
al. pemimpin dari gerombolan itu, 

'jaitu bekas komisaris polisi J. H. 
van der Meulen, sedangkan 4 
rang dari mereka mendapat luka2. 

Masih belum tertangkap kira2 4 
atau 5 orang jang telah terdjeru- 
mus dalam djurang dan mungkin 
telah mati karena itu. 

Anggota2 Apra jang pada hari 
Selasa pagi meninggalkan dua oto 
didjalan simpangan dekat budidaja 
pertanian ,,Vada”, dengan djalan 
kaki meneruskan perdjalanan da- 
lam pegunungan, dimana mereka 
kemudian kehilangan djalan .dise- 
belah Utara Patjet. Djalan2 keda- 

erah, dimana mereka berada semua 
telah didjaga, sehingga mereka ti- 

dak dapat melarikan diri. Karena 
mendapat banjak bantuan dari pen- 
duduk, maka pasukan2 Apris dan 
Polisi Negara tiap2 waktu menge- 
tahui gerak-geriknja gerombolan 
Apra. Sesudah mundar-mandir se- 
lama xchari didalam daerah pegu- 
nungan jang berat, maka gerom- 

lan ini pada hari Rabu sore djam 
   

  

Patjet-Tjian jur.. ja 

orang2 penduduk dalam kampung” 
itu, maka tidak diadakan aksi ter- 
hadap mereka, karena dalam perke- 
lahian akan terdapat banjak kor- 
ban jang tidak bersalah apa2. 

O-. 

  

masih belum diketemukan. 

  

   

Setan 

    

Ino beberapa djam lagi 
matahari akan sudah terbenam. Se- 

djak waktu itu pengedjaran atas ge- 
rombolan itu diperbesar. Tiapa | 

“diam kabar2 dimasukkan tentang 
tempat berada dari gerombolan itu. 
Pada malam hari Rabu tgl. 25 Dja- 
nuari, maka diterima kabar, bahwa 
gerombolan ini telah meliwati dja- 
Jan raja dan sekarang mereka ber- 
ada disebelah Selatan djalan tsb. 

- dalam salah satu kebun teh diatas 2g 
gunung Gede. 

Hari Kamis pagi aksi terhadap 
mereka dimulaikan oleh Apris dan 
Polisi. Dalam pada itu dari pihak 
pengedjar didapat kabar, 

kekuatan untuk bertempur dari ge- 

rombolan Apra ini telah 
berkurang, karena perdjalanan me- 
reka, sedang bantuan dari pihak 
rakjat jang mereka harapkan mere- 

ka tidak dapat. 

Satu djam sesudah dinoabaikikni s5 
perkelahian tembak-menembak-jang 
hebat g@rombolan itu dapat diko- 

tjar katjirkan dan terdjepit dalam: 

   

bahwa g 

sangat “ 1. 

belum didapat. Mere- 

ka sedang ditjari lagi: Dari 19 o- 

mg jang tertangkap itu, 4 orang 
sndapat lukaz. Pada hari Dju- 
'at pagi 6 orang datang menjerah, 
chingga sama sekali sudah: menje- 

1 25 orang. “Hasil ini dapat ditja- 

    

    

  

i pihak rakjat diterima banjak ban- 

Ne landionta dikabarkan lagi, Na ai 

  

    tangan2 djalan dekat Tjiran- 

djang pada hari Senin malam, da- 
lam mana gerombolan Apra me- 

'ninggalkan 2 jeep dengan 16 orang 
karena jeep: sudah rusak. Sepuluh 
“orang itu kemudian bertemu de- 
ngan anggotaz Apris, dan dalam 
perkelahian Apra kehilangan 2-0- 

“rang. Tentang 8 orang. jang tg 2 
Kila didapat ikal 

UNDANG2 DARI KOL. GATOT 
SUBROTO. 

Koaskk militer Djawa. Bk 
'kolonel Gatot Subroto, telah me- 

suatu djurang. Berbagai anggota « ngeluarkan sebuah “undang2 jang 
dapat ditangkap, sedang dirampas 

sedjumlah sendjata, mesiu dan pa- 
kaian2. Djuga dapat dirampas se- 
djumlah besar uang tunai. 

Karena belum semua orang dari. 

gerombolan itu tertangkap, maka 

usaha mengedjar mereka. dilang- 
sungkan segenap hari Kamis sam- 
pai malam. 

Pada hari Kamis 7   

  
meruboha 3 H. yan der Meulen 
menjerah dengan tiga orang, wa- 
laupun ia tidak mendapat duka2. 

Pada waktu itu 19 orang telah di- 
tangkap. 4 sedang 4 Stau-5 orang 

alam 

  

Sudata Panitia 
Djawa 

Panitya status Negara Djawa 
Timur jang belum lama ini diben- 
tuk, telah mengadakan sidangnja 
pada hari Djum'at malam. Rapat 

ini dihadiri oleh banjak utusan 
organisasi2 politik dan serikatz se- 
kerdja. Ketua mr. Iskandar menga- 
takan, bahwa sebenarnja panitya 

telah mengalami kekalahan, oleh 
arene. dalam resolusi bulan De- 

bih sember panitya telah ' menuntut, 

    

       
iestad jang Yake an ta 2 

   

lam umur tiga bulan. Ketika ia ber 

  

mur 42 tahun, ia menemui sebu- 
Penutup dinamit jang t buang. 

satu pekerdjaan 1 pangan 

karung itu, ia Na 
atas batu dan dilemparnja 

atu lain. 
mendjak itu” katanja, ,.ia 

5 angkuan bapa saja, Saja 
darah dan tidak “ayat melihat 

   

   

     

     

   

  

    

    

    
   

    

  

   

  

    

  

   

   

    

   

    
   

    
    

  

   

    

   

    

   

    

   

      

   
    

    
    

   
    

   

“Wa orang tuanja ke Knteka “ai “ah 

Apa jang saja , 

wa kepala saja berada da- 

menengok: 

supaja Negara menjatakan kesedi- 
| aannja untuk dibubarkan, sehing- 
ga kemudian dapat diatur status 

baru. Dalam' hal ini Negara 
mengeluarkan keterangan 

kesediaannja, melainkan  menjerah 

kan semuanja kepada RIS. Dalam 
rapat hari Djum'at diambil suatu 
resolusi, dimana diterangkan, - bah- 
wa panitya akan tanduk kepada 

aturan2 RIS dengan sjarat: bah: 
wa tidak akan diadakan plebisit, 
'bahwa komisi ranionalisasi- akan 
meminta bantuan panitya dalam 
melakukan Len dan bahwa 
pada penjusunan kembali alat pe- 

- gawai akan diperhatikan soal2 da- 
pat diterimanja atatt tidak dalam 
politik ketjakapan dan keadilan. 
Panitya itu disusun dari wakilz 19 

“partai dan organisasi2 lainnja dan 
lo serikat sekerdja. Panitya int 
tidak menjukai plebisit, oleh kare- 
na menurut pendapatnja ind akan 
mengambil waktu jang terlalu ba- 
njak dan-djuga oleh karena menu- 
rut pendapatnja keinginan . rakjat- 
sudah djelas ternjata dalam reso- 

“ lusi2, 

doah' melalu Mona "ML 
der Plas untuk pulang kenegeri 

— Belanda dalam musim semi. Wakil 
Djawa Dr E 

  

keradjaan Belanda 
mur sekarang telah 16 tahun tidak 

aa - Bela 
Plas akan berangkat segera, se- 

5 Anyar wakil jang tetap di. 
      

ts Van s 

lider organisasi mena tersebut, 

Status Negara 
Timur. 

  

€ 

LT.-DJENDERAL SUDIRMAN 
— MANGKAT. 

(Aneta). Lt. -Djenideral Sudir: 

man, perakeipiba staf tentara RIS 

pada hari Minggu malam djam 

6.30 telah meninggal di Magelang. 
— Djend. Sudirman sudah lama sa- 
kit dan karena itu sedjak bulan 
Djanuari beristirahat di Djawa- 
Tengah. 

Pada tgl. 22Desember j.l. beliau 
dengan beslit (Presiden 

mendjadi pemimpin staf. 

PARTAI MURBA AKAN MENGA. 
DAKAN KONGRES DI DJOKJA. 

TE KATA, T 

Dalam kates Maret pn akan 
datang, Partai Murb ari meng-” 
adakan kongres” “Diokjuharta. 

“ Wakila dari tjabanga dari selu- : 
ruh Indonesia akan diundang ke- 
kongres tersebut. Maksud dari 

, kongres ini dalah untuk. menentu- 
sikap "mengenai keadaan pada 

dewasa ini dan untuk mengkonso- 

# 
  

    

diangkat Es 

Oa emat ob bahwa mereka jang 

mendjalankan kedjahatan seperti 
pembunuhan2, pentjulikan2, sabo- 

tase, perampokan2, -kedjahatanz 

'merusak dan tindakan2 dengan ke- 
'kerasan akan didjatubi hukuman 

tau hukuman selama2nja 20 
   

  

  

  

      

   
        

    

   
     

     

   
   

      
   
   
   

    

  

   
    

  

sa pan Anton perkara2 demikian 
ini, maka djuga mereka jang men- 
dapat izin dari gupernur 
untuk -itu, mendapat hak untuk 

mengambil tindakan2 terhadap: ke- 

djahatan2 tersebut diatas. Mereka 

berhak memasuki pekarangan2 dan 
rumah tertutup dengan tidak seizin 

jang mempunjai, untuk mendjalan- 
kan kewadjibannja. Mereka jang 
kedapatan sedang mendjalankan 

kedjahatan2 seperti tersebut diatas, 

dapat ditembak mati seketika itu 
djuga. 8 

  

AN THAMBU BERHU.- 

BUNG DENGAN AKSI WESTER: 
"LING. 

Chan d' affaires Indonesia di- 
Manila, Charles Thambu, hari ini 

| telah menjalahkan beberapa orang 

Belanda jang mewakili kepenting- 
an2 industri dan perkebunan2, 
karena mereka berdiri dibelakang 
gerakan Westerling. Thambu jang 
setelah berpergian 2 minggu lama 
nja, kemarin malam telah kembali 
lagi dari Djakarta, menerangkan, 
bahwa dalam kepentingan2 ini tu- 
rut djuga beberapa orang Indone- 
sia jang tidak Benda bentuk 
pemerintahan demokrasi untuk In- 
donesia. ' Dinjatakan pula, bahwa 

eberapa dari orang Indonesia ini 
telah ditahan dan akan dimadjukan 

: didepan pengadilan. Charles Tham 

u jang akan mendjadi pemimpin 
perutusan Indonesia di Manila sam- 
pai datangnja duta Indonesia di- 
Pilipina, Alexander Maramis, me- 
nerangkan, bahwa insiden2 Wes: 

» terlihg telah dilakukan dengan se- 
ngadja guna menimbulkan kesan, 
ahwa pemerintah Indonesia seri- 

kat jang masih muda itu tidak da- 
pat mempertahankan undangz dan 
keamanan. Selandjutnja, charger d' 
affaires Indonesia ini mengatakan, 
bahwa sebagai akibat dari gerakan 
Westerling ini banjak orang mera- 
sa, bahwa Belanda tidak djudjur 

dan dibeberapa-kalangan Indonesta 
malah dibajangkan, Tete tinda- 
kan lebih land 2 dart Westerling 

atau Tg ibat djalan jang Tt- 
tjin dari Uni Banda, Thambu 
mengatakan, bahwa menurik du 
gaannja rombongan Westerling ter 
diri atas 10.000 orang dengan per- 
sendjataan dan perlengkepan jang 
baik. Katanja gerombolannja ini 
terdiri dari militerz Belanda jang 
tidak mau ditempatkan disatu fem- 
Aa menunggu evakuasinja, 

Bata 
AAA

 

3 lankan, 5 

. mengedarkan surat2 pengakuan u- 

'ikarena kerdja sama antara A- 
s dan Polisi Negara, sedang dari 

3 hwa dalam tperkel ahian dengan 

  i asep i 

  

militer 

. Indonesia Timur 

MAKLUMAT MENTERI DJUSTISI. 

Pemerintah Indonesia Timur 
mempermaklumkan, bahwa mendja 

memperdagangkan atau 

tang pemerintah jang tidak berasal 
dari pihak jang berwadjib, demiki- 
an tidak berasal dari pemerintah jg 
sah, diantjam dengan hukuman. 

Barang siapa bersalah melakukan 
perbuatan demikian membahajakan 
dirinja sendiri, karena ia dapat di- 
tuntat hukuman menurut pasal 3501 

dari Buku Hukum Pidana. 

Dalam jang disebut surat2 utang 
diatas ini terhisab djuga 

surat-surat tanda pindjaman jang di 

keluarkan sebelum penjerahan ke- 
- daulatan. 

Atas nama Pemerintah Indonesia 
Timur, ! 

Menteri Djustisi. 

INSPEKSI KESEHATAN KOMISARI- 
AT NEGARA UTARA. 

Berhubung dengan kematian Dr. 
A. Lumanauw, maka untuk semen- 
tara waktu tidak akan diperbantu- 
kan seorang thabib kepada Komi- 
saris Negara. Utara untuk mengisi 
lowongannja. Oleh sebab itu, maka 

kini inspeksi kesehatan dalam Ko- 
misariat Negara Utara didjalankan 
langsung oleh Kementerian Kese- 
hatan N:LT. 

ANGGOTA PARLEMEN NI.T. UN. 
TUK SULAWESI TENGAH. “ 

Paduka. tuan A. J. Binol, ang- 
gota Dewan Perwakilan Rakjat 
Sulawesi Fatih, telah dipilih se- 

    

aa ana Neng mamang Naa Nana a Na 

. jang baru diangkat, 
segala ar angkilisan, 

Nagan naatanapara 

ADMINISTRASI 
EXPEDISI (PENGADUAN) 

| Pemimpin UMUM (: (rumah) That (IE, 55 

,kagaoan | aka “sebulan 
rtensi f 1.— 

skurang2nja f 3. — untuk 3 baris 
T kurang). 
UNTUK KOTA MANADO : 

HOTO. STUDIO   
  

tuk disterik pemilihan Sulawesi Te- 
ngah 1.“ . 

PENJERAHAN TUSAS KEWADJI- 
'BAN KEPALA DAERAH MMA. 

HASA, 

Pada hari Kemis tel. 2 Pekisisaat Tg 
sidang 

umum luar-biasa Dewan Minaha- 
1950 akan dilangsungkan” 

sa mulai pukul 10 pagi, bertempat 
dibalai Minahasa di Manado. 

Dalam atjara sidang ini terdapat 
hanja satu pasal, 

rah Minahasa, pt. H Pp. Mongula, 

kepada Kepala Daerah Minahasa “ 
pte PM. - 

ANGGOTA PARLEMEN N.LT. 
-DARI DAERAH: SANGIR-TALAUD. 

Anggota Parlemen N.LT. untuk 
disterik pemilihan Sangir II, p.t. 
G. E. Dauhan, telah mengundur- 
'kan diri sebagai demikian, karena 
beliau berpendapat, bahwa" tidak 
praktis adanja serta pun tidak se- 
suai dengan kepentingan2 keang- 

gotaan . Paremen itu, apabila 
beliau mendjabat. dua pekerdjaan, 
jakni keanggotaan Parlemen N.LT. 
dan- keanggotaan. Parlemen R.L.S. 
Dengan keputusan ini, maka beliau 

ita membuktikan kesadarannja a- 
kan kepintjangan nafsu memiliki 
pangkat2 untuk satu oknum. 

Oleh sebab itu, maka akan di- Dasa 
adakan lagi pemilihan ulangan da- 

lam disterik pemilihan jang terse- 

but diatas. : 

   

Demo mengungsi karena 
PE di An & 

    

  

     

Fe bahwa di Belina. aan ter 

djadi kerusuhan2 hebat antara 

orang2 Indonesia jang berasal dari 

Timor dan Flores dengan orang2 

Indonesia jang berasal dari Ban- 
daneira..Dalam kerusuhan. itu te- 
lah tewas 8 orang dari pihak o- 
rang2 Flores dan Timor, sedang: 
kan 12 orang,mendapat luka2 berat 
dan 35 orang lagi lukaz ringan. 

artawan itu tidak mengabarkan 

kekalahan2 dari. pihak orang2 
Bandaneira. Tetapi menurut beri- 
ta2z dari Makasar, dari pihak ini 
ada beberapa puluh korban. War- 
tawan Pedoman tadi mengabarkan 

selandjutnja pula, bahwa satuan2 
KNIL ditempat itu telah diminta 

bantuannja untuk mendjaga keter- 
tiban dan keamanan. Pada tang- 

gal 17 Djanuari di Makasar telah 

sampai 256 orang pengungsi dari 
Balikpapan dengan kapal :.Ri- 
ouw”. Mereka ini terutama pega- 
wai dari polisi umum dan keluar- 

ganja. Pengungsi2 ini sekarang di- 
“tempatkan dikampemen polisi di 

  

dandari serdadu2 sewaan Indonesia 

jang berada dibawah pimpinan Be- 
landa dan termasuk dalam tentera 
Belanda. Pengatjau2 ini terdiri se- 
bagian besar dari bangsa Indone- 
sia, demikian Thambu, dan mene- 
rangkan selandjutnja, bahwa ten- 
tera Indonesia sanggup untuk me- 
ngadakan perhitungan sendiri de- 
ngan “gerombolan Westerling de- 
ngan tidak mengharapkan bantuan 
dan pemerintah RIS sama sekali 
tidak akan bermaksud untuk me- 
makai pasukan2 Belanda “untuk 
membasmi kaum pengatjatu itu. Na. 
ma Westerling sangat dibentji di- 
Indonesia, karena tidak lama sete- 
lah Belanda menduduki kembali In 
donesia, ia telah menjembelih 
30.000 orang Indonesia di Sulawesi 
pada tahun 1948 dan 10946. Me- 
ngenai background dari kekatjauan 
di Djawa Barat sekarang, Thambu 
menerangkan, sebelumnja, selama 
dan sesudahnja KMB di Den Haag 
dan malahan dalam min gu ketiga 

bulan ini djuga, pena N em 
beri peringatan ! kepada : emerintah 

Belanda tentang maksuda dari be- 
berapa anasir2 jang anti Nat 
jang akan menimbulkan kesukatana 
di Indonesia. Sebelumnja penjeli- 

“ dikan, kami telah mengetahui ten- 
tang rentjana ini dan - 

kan kepada Belanda pada tgl. 20 
Djanuari pos2 militer di Bandung 
akan diserang. 

Sulawesi Selatan» Pada hari Ming 

“gu telah tiba pula dengan kapal 
.Patras - 622 orang pengungsi. 
Orang2 ini untuk sementara wak- 

tu ditempatkan di fort. Rotterdam. 
Menteri urusan sosial dari negara 
NIT telah pergi ke Djakarta di- 
antaranja untuk membitjarakan 

soal pengungsi2 ini. Menteri pene- 

rangan Doko telah mengutjapkan 

pidato dimuka para pengungsi ini. 

pada hari Selasa, dimana ia menie 

rangkan, bahwa ia sangat menje- 

sal akan kedjadian2 serupa itu di 

Balikpapan. Ia menundjukkan, 
bahwa kedjadian2 serupa itu tidak 

akan terdjadi, djika seseorang me- 

nundjukkan perasaan persatuannja 

jang sangat perlu untuk pembangu 

nan RIS jang merdeka dan berda- 
ulat. 

SULTAN KUTAI SETUDJU DE- 
NGAN NEGARA KESATUAN. 

Menjambung berita proklamasi 

“Sultan Kutei jang dikeluarkan da- 
lam rapat raksasa di Samarinda:tgl. 
23 Djanuari, kini bisa dikabarkan, 

bahwa dalam pendjelasannja atas 
proklamasi tu dinjatakan, bahwa 

pemerintah keradjaan Kutei berke- 

jakinan, bahwa bentuk negara ke- 

satuan jalah bentuk sebaikanja un- 

sebaris ai 5 

: bagai-anggota Parlemen N.LT.-un- 

ialah penjerahan 
'pekerdjaan oleh: wkl. Kepala Dae- 

Y Ben 
PASSERSTRAAT. NE N 209. H 

       

      

   

  

     

       

    
    

  

     

       

   

     

       
   
   
    

   

    

    
   
     

     

    

    

    

     
    

     

    

   

  

tuk seluruh Indonesia, berhubung — 
dengan tingkatan ketjerdasan rak- 
jat waktu Ini. 

Pemerintah keradjaan Kite" d3: 
lam bentuk baru jang akan diten: 
tukan rakjat, akan turut melaksana- 
kan kelima azas undanga RIS. Pe- 
merintah Kutei akan mengadakan 
perundingan2 dengan 'wgkila rak- 
jat Kutei dan badang pemerintah 

“jang sah jang ada sekarang urituk 
mentjapai negara demokratis. Sul. 
tan hanja merupakan lambang ti- 
ap2 kesultanan, sedang jang mem- 
punjai kekuasaan nan adalah 
badan Je telan rakjat.. Diumum 
kan pula dalam pendjelasan itu, 
bahwa dewan Kaka kesulta- 
nan di Kalimantan Timur jang me- 
liputi 4 kesultanan Kutei, Bulong- 
an, Gunung Tabur dan Sambilung 
dan 1 zelfbestuur Pasir akan di- 
tiadakan. Madjelis perintah akan 
diangkat oleh dewan perwakilan 

“takjat dan bertanggung djawah pa. 
da perwakilan tersebut. Achirnja 
dinjatakari, bahwa Dewan Kali: 
mantan Timur jang menggabung. 
kan kelima pemerintahan daerah 
harus dibubarkan pada awal bulan 
Pebruari, ida an pemilihana ' 
dewana setempat harus sudah se- 
lesai dilaksanakan selambatanja da” 
lam 14 bulan. 
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Yi 
lingkungan suatu Pa 

Ijandjian 

a- bat tak dengan Pemerintah 
saji pada bulan jang akan da- 

akan ditanda tangani. 
Perdana Menteri tadi .mengang- 

    

Ea 'Perantjis daa jjer- 
man dan Pe bahwa tiap 

id Sa 

sebagian dari kemerde- 

Aa 
atif dan sets dari 

ar akan berke- 

sja: : iri John Hic 

h sangat Sasa untuk 

Shae wak Rusia He 
kan ruangan, maka wakil Tiong- 
kok “mengatakan, bahwa Sovjet 
Uni dengan ini bertanggung dja- 
wab atas suatu kegagalan dari pe- 

—rundingan2 ini: ia selandjutnja me 

ngatakan: ,,Kemungkinan pembu- 
atan suatu bom hydrogeen menje- 

babkan soal ini mendjadi lebih ur- 
gent. Tiap2: partai jang tidak mau 

| turat dengan perundingan2 ini ha- 
rus bertanggung djawab” - 

- Setelah Malik meninggalkan ru- 
“-angan persidangan, 

ckerson mengusul 
“kan untuk melandjutkan pembitja- 

. MENTERI LUAR NEGERI AUSTRA- 
LIA Di SINGAPURA. | 

Menteri luar negeri Australia 
Spender jang kini berada di Singa 
pura dalam perdjalanan pulang ke 
Australia telah menerangkan, bah- 

5 2 wa “perdjandjian perdamaian de- 

          

    

   
   

  

    
   

     
     

   

  

   

          

   
   

   

  

   

  

| ngan Diepang harus Kn 
Ijalankan. En 

PERSETUDJUAN PERANTJIS- u 
.AOS DITANDA TANGANI. 

    

lah. ditanda tangani persetudjuan 
Perantjis dan keradjaan 

0s bola 
' tetapkan, bahwa perdana. 

| hanja berdaulat kedalam rti 
tag Viot Nam dan Rambo i 

maka wakil a. 

rapkan, bahwa presiden 

tjara besarzan, sedang! 

ga : 24 di antin te- 

“itu pekerdjaan penjelidik: 

persetudjuan itu di- 
Laos 

rman disa-" 

anganar 
5 eranggapan, 2 

Hu. taapi dengan diantaranja menang 

Perantjis 
dari pe- 

a mengurus per 

but adalah bera- 
aar akan ber- 

rangkan dalam konferensi pers jg 
biasa diadakan tiap2 minggu, bah 
wa ia tidak bermaksud mengada- 
kan perundingan2 dengan -Rusia 
dalam waktu singkat, mengenai 
bom hydrogeen helium. Keterang- 

an ini adalah sangkalan atas beri- 
ta2 jang menjatakan, bahwa presi- 
den Truman atas desakan ,pena- 

sehatnja dilapangan atom”, “David 

Lilenthal, akan membuka: pe - 
tjaraan2 dengan Rusia, sebe 
memberikan perintah untuk 
buat H-H bom. Keragu:ra 

da permulaan diantaranja 5 

akibat dari kenjataan, bahwa 
ini menurut para ahli : a 

kali lebih kuat daripada i 

jang didjatuhkan di Hiro 

Menurut kalangan2 jang enge 
tahui di Washington boleh diha- 

    

   
   

    
    
   

    
    

    

    

  

tidak lama lagi akan me 
rintah untuk membuat bom 

tidak akan segan2 menga 1 
sahaz baru untuk men 

soal pengawasan interna 
tenaga atom. Menurut k 

ngan ini sudah diperdalam Tag 
terdjadi ledakanz. atom di Rusia. 
Pada waktu ini orang sudah mem- 
Kn prototype dari bom : 

Dalam “pada itu beberapa orang 
  

1 Sumber berita-berita :(   
  

Mulai terbit 1 FEBRUARI 1950| 
Djuga al akan memuat: Berita - berita P 

- 

  

— Distribusi. 

Antara 
Aneta 

  

    

erachir Kendi 

beri kepuas- : 

Saar menge 
t ebut dalam me- 

  

$ BERUN. 

dan Rusia, djendral Kotikov, jang 
mprotes didudukinja gedung ad 
istrasi dari djawatan kereta api 

,.bahwa pendudukan 

gg mempunjai 600 buah kamar 
"T oleh polisi Djerman Barat itu ti- 

dak mungkin merugikan" hubungan 
kereta api jang normal di Berlin. 
Selain dari pada itu jang diduduki 

u hanja beberapa kamar sadja ja- 
'oleh djawatan tilpon dan til- 

: g p dari djawatan kereta api. 

tersebut, Pendudukan gedong 
t peratiran2 jang diumum- 

alam tahun 1045 oleh mar- 

| Rusia, Zukov, adalah sah, de- 

a diantaranja ditetapkan, bahwa 

h diambil negeriz sekutu. Pasu- 
ana polisi jang menduduki ge- 

lung tersebut mendapat perintah 
supaja djangan turut tjampur de- 

ngan pekerdjaan dari pegawai2 ke 
reta api, 

  
katakan, bahwa hal ini adalah un- 
tuk mendjamin bahwa gedung itu 
dipakai sebaikanja. 

Seperti diketahui direksi djawa- 
3 tan kereta api menuntut dikosong- 

cannja- gedang tersebut, karena fi- 
— hak polisi — menurut keterangan2- 
.nja — telah menduduki gedung itu 

| dengan kekerasan dan mempersu- 
kar pekerdjaan dari djawatan kere 

kap pembitjaraan2 dinas, 

“PEMIMPIN PARTAI SOSIALIS IN- 

DIA MENUDUH SOYJET RUSIA. 

Pemimpin Partai Sosialis India 
Telah menerangkan dalam sebuah 
konperensi pers, bahwa Rusia 
menghendaki, .supaja India! dibu- 

“barkan, oleh karena India tidak 
mau memihak kepadanja. Selain 

- dari pada itu diterangkan djuga 

“ olehnja, bahwa Rusia harus ber- 
tanggung djawab atas perbuatan2 2 

teroor jang dilakukan diberbagaia 

tempat di India. 

  

| Truman tidak b: aa 
— berunding 

(AFP). Presiden Truman mene- 

maksud 

anggota Kongres Kabin mende- - 
sak pemerintah untuk mendapat- 
kan keterangan2 teknis tentang 
bom tersebut dan untuk mendapat 
kan keterangan2 lain tentang pe- 

rundingan2 mengenai pengawasan 
internasional atas tenaga atom. 

Anggota2 Kongres ini mau mentjo 
ba menetapkan hasilz apa jang 
mungkin dapat tertjapai dalam pe- 
rundingan2 tentang Dag era 

bom atom itu. 

Tidak lama lagi Ka Omar 

Bradley kepala staf Amerika a- 
kan memberi keterangan2 kepada 
komisi urusan atom dari Kongres 
tentang sendjata baru itu. 
  

Diutjapkan banjak terima kasih ke- 
pada sekalian Tuan2, njonja2 nona2 
dan anak2 sekolah jang terhormat 
dari Langoan, Tomohon, Remboken 

dil. negeri, jang telah turut ambil 
'— bahagian dalam kedukaan kami, oleh 

kepergian dari : isteri, (ibu, anak dan 
saudara kami): 

JULIANA KALANGIE. 

YA Kalinya dan keluarga. 

Remboken » Langoan. 
. 

  

LOTERY-WANG B.LF, I/1 f 13.50, 

Yg $ T— Ya f 4—, Trokkl. & ongk. 
rekkinglijst & ongkos vrij. 

VITANOL: Menamba tenaga 
13.-, 2. 25.— BLOEDDRUK- 
LLEN f 13.—, 3d. Tanggoeng 

baik sakit goela-nier-eiwit f 13.— 
3 f 37.—, KENTJING-BATOE 

ad 13.—,. ASTHMA f 13.—. 
AMBEIEN f 13.— Prijs gra- 

tis tambah f 1.50 ongkos kirim. 
Firma 

DE INDISCHE KRUIDEN 
Gang Tengah 22 SEMARANG, 

8 Mn 8-05 9 Hp $ Lage 0 0 Ate 9 TE & Tu D Ae OLI 8 Mg Gp 

  

  

(AFP Ye Djenderal Mooyal ai 

at Henuah Sibat dasi Keetan 

sektor Amerika. Taylor-menerang 
gedung ' 

n Taylor. Dalam penetapan2- 

semua milik negara Djerman bo- 

“Sebagai alasan Taat Inf ds. 

dengan Rusia. 

PHILLIP JESSUP DI VIETNAM. 

. Duta.keliling Amerika, Philip Jes 
sup telah berangkat hari-ini dari 
Saigon ke Hanoi, dimana ia akan 

mengadakan pembitjaraan dengan 

Kaisar Bao Dai. Djuga akan ikut 
berunding perdana menteri Viet- 
nam, Nguyen Phanlong dan ang- 
gota2 pemerintah Vietnam jan la- 

in. Kalangan jang mengetahui me- 
nerangkan, bahwa Jessup pada ha- 
ri Kamis telah menerima banjak 
mosiz dari golongan politik Viet- 
nam terutama dari kaum ,,inteli- 

gensia”, Golongana ini dimasa jg 
lampau telah banjak mengeluarkan 

manifesa, dimana mereka mengeri- 
tik beleid pemerintah Vietaam dan 
mMenjetudjui persetudjuan dengan 
“kaum komunis Ho Chin Minh. Ka- 
“Jangan jang mengetahui menerang 
kan selandjutnja, bahwa desas de- 

sus jang mengatakan, bahwa Jes- 
sup akan mengadakan pertemuan2 
dgn. utusana Vietminh adalah ti- 
dak 

kok bermaksud hendak mengada- 
kan perhubungan dengan Jessup se 
lama konperensi wakil Amerika di 
Asia Tenggara jang akan datang 
ini, 
Ye aan 

  

Pemberitahuan. 

PEMBERITAHUAN DISTRIBUSI 
No. 58/B. 

Pembahagian barang untuk bulan 
Djanuari 1950. 

“1. Pembahagian untuk pegawaiZ 
(werkerspremie). 

(. Serutu: El Commercia a f 0.60, 
f 0.50 - sebatang. Superiores a 
f 0.62 sebatang. Victoria a f 0.62 
sebatang. Primeras a f 0.58 seba. 

tang. A-Corona f 0.62 sebatang. 
Regal Elegant a f 0.55 sebatang. 
Gol. BII (pengerdja an a 0 
batang. 

2. Anchor Crochet balls no. 2 'a 
f 0.82 sebola : Gol. Bi masing2 : 
3 bola. Gol. Bt masing2 : 2 bola. 

3, Singlets: Sents.. Wh. Cot. a 
f 15.15 selusin, Wh. Cot. Vest. a 
f 15 sebidji, Katoen a f 13.42 
selusin. Gol. A masing2 1 bidji. 

4. Singlets Fabr. Belgie: a f 23.85 
selusin. Gol. BII masing2 3 bidji. 
Gol. Bl masing2 ! bidji. 

IL. Pembahagian. untuk keluarga : Pe 
gawai, Militer, Polisi Negara dan. 
Marine (Gerinsdistributie). 

t Thagpoiten Ii cm. a f 24. B5 t 12 
selusin, ol! 0 bordeh 8/2 

benar. Hanja kelihatannja: 
bahwa delegasi Vietminh di Bang- 

   

  

Minahasa, 
a f 

PENERBITAN ,,DAGELIJKS ”—” 
NIEUWS" DIHENTIKAN, 

« Sebagaimana 

da tgl. 1 Pebruari j.a.d. surat 
harian Pelita” 

oleh Kementerian Penerangan 
Kantor Tjabang Tomohon tidak a 
kan diterbitkan lagi, 

telah diberitahu- 
Kah lebih dahulu, maka mulai pa- 

2
 

kabar 
jang dikeluarkan 

NIT, 

Sekarang dapat dikabarkan, bah- 
wa penerbitan harian ,.Dagelijka 
Nieuws” djuga akan dihensikar: Sa 
mulai pada tgl. tsb. diatas. 

  

cm. a. f 6.75 selusin, Borden B- 5 
af 9,85 selusin, creme groof 

Borden B-creme diep af 9. 
lusin, Mangkok susu (melkbekers) 
a f 0.55 sebidji. Salada kommen 

Kejanaaian 

95 se. 

  

af 1.945 sebidji. Stopflessen 3 

4 bidji. Theeketels 14/20 

Ios. af 15-40 selusin. Stopflessen 
& lbs. af 29.55 selusin. Thaske- | 
tels 14/20 om. a f 17065 sestela 

cm, a 2 

f 18.15 sestela 4 bidii. Waskom. — 
men 3/40 cm. af 22.70 sestel a : 
6 bidii. Satpu tangan” katoen a 
f 5.20 selusin.” 
fkartu A-merah). Tiap2 ” 

.. tangga: | bidji theepot atau ? 
— bidji (piring atau 2 bidji mang- 

kok susu atau | bidji saladakom 
atau | bidji stopfles atau 
theeketel- atau | bidji 
atau 2 bidji sapu tangan. 

2. Mangkok kopi dan piringnja : a 
f 609, f 930, f & 28, f 6.15, 

Gol. A f 6.20, f 6.35 selusin. 
Kartu A. B dan C). Rumah 
ga dari I dan 2 orang a 2 bidji 
mangkok dan piringnia, 3 
dan »bih a 4 bidji mangkok dan 
piringnja. 

3, Em. Casserollen Grijs 16/24 
f 25.03 sestela 5 bidji. Steelpan- 
nen 165 cm. af 3.45 sebid 
All. Stewpans 16/24 cm.:a 
sestela 5 bidji. Em. Col 
24/30 (tempat nasi) a f 20. 
stel aa 4 bidji. Gol. BII tia 
mah tangga | bidji belanga atau 

| bidji tempat nasi. 

4, Gelas Air: 
lusin : Gol. 'BI tiap2 rumah 
ga 4 bidii. 

INI. Pembahagian 

Distribusi (Model NJ). 

ni ML. “ea Balai 

x 
made yeat 

: Golongan A 

waskom 

berlaku bersama: 
(collectief) dengan memakai bon. 

Pemb. Manado, 
Mn 1 

rumah 

| bidji 

tang- 

orang 

  

Cin. a 

1. St 
j Get 
anders 
75 se- 
p2 ru    

    

    

    

  

af LAB 285 se. 30 
tang-. 

  
ski 

-.ia 

Silahkan bembenatua Ta 

sifat membangun dan bebas. 

kapal2, kabar2 bioscop dll. 

Tikungan Djalan Benteng — 

sx. 

. 

Pelita berhenti “mulai tgi. 1 Pebruari La.d. 

Harian ,PIKIRAN 'RAKJAT. ta 
jaitu surat kabar partikulir jang bertjorak dan berhaluan Nasional, bin 5 

Sudah terbit dengan memuat beritaz hangat, sa didalam dan | 

diluar negeri, pengumuman2 resmi, distribusi, berangkat dan tibanja 

Mintalah berlangganan pada alamat : 

Administrasi ,,PIKIRAN RAKJAT” 
Djalan Pasar MENADO. 

    
  

MALINGKAS. 

  

1948 Pl 19 penah 10948. 

Surat PA ini akan berlaku 

Aek 

  

  
KEMENTERIAN KEMAKMURAN | 
SURAT PUTUSAN HARGA No. #3 DARI MENTERI KEMAKMURAN 

No. 109/K.P./841. 
Djakarta, «1 Djanuari 1950 

Menteri Kemakmuran: 

Memperhatikan 5 

nsi pengendalian harga th. 1948 tanggal 190 Nopember 1048, | 

'no. 295, pula pada undang-undang pengendalian harga 
Staatsblad no. 299: 

Memutuskanj 
x 

Surat putusan harga No. 105 pikangyal 26 Augustus 1949 mengenai 

aa djahit dan so dengan ini dihapuskan: 

pasal 2. 
mulai tanggal 17 Djanuari 1050. 

a.n. Menteri Kemakmuran 

Kepala Kantor Pengendalian Harga, 

L. H. HUWENGA. 

     

    

      

  

      

AA : 

1      
   


