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Makin dekat waktu berachirnja
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Fonds
Kopra di Djakarta'34.797
(bjl. 22.414 ton). Dalam mas"

itu, se-

'ton

sansis “sa Djan:/Djuni 1949 telah
meri
entukan peop
te dalam japeng nb“da
or
ng
me
o .ke- eksport 168.148 ton kopra,
pat
op
ng
ne
ederal
di
daulatan dan
an

bagai langkah permulaan, hendak
milihan ,,wali2 pemilih” sebelum

Drs. Hatta:
:
KONPERENSI INI ADALAH:

tanggal 25 Djuli jang akan datang ini. Begitupun tentang penetapan daftar2 wali pemilih harus

pula telah beradhir sebelum tang-

KESATUAN

Amerika mendap
hak jang dapat di

INDONESIA."

gal 1 Agustus.

Tentang arti satu Badan Per-

wakilan Rakjat itu haruslah hen-

daknja dipahami dan diinsafi de-

Dak

ea

PT

ngan sebetul2nja oleh rakjat dalam negara. Agar hasil pemilihan
untuk membentuk Badan Perwakilan Rakjat itu, sebagai salah satu
kekuasaan Pemerintah jang pen-

aa

Pengadilan,

Badan

Na” Sedan naga

RALIS jang sebenarnja memang
telah. dilintasi...

Padashari

Kabinet

u-

besar dari susunan iketatanegara-

mumnja pada hari j.a.d. Bagaimana pentingnja suatu Parlemen dan
tinggi mutunja dalam .rol pemerintahan,

baiklah

barangkali

an untuk sementara waktu.

Pembukaan resmi dilakukan di
hotel “Tugu. Ketua komite penerimaan,-Mr. Tadjudin. Noor. mem
buka pertemuan ini, sesudah .mana (Drs. Hatta, sebagai ketua. de-

ka-

CS

darnja diuraikan sebagai berikut.

si

Kalau kita. tjoba membanding-

Bui

kan, diantara ketiga badan -kekuLegislatif

(pembuat

undangz),

badan executif (pendjalankan un-

dang2) dan badan, Judiciiary. (pen
djaga undang2), maka Legislatifsar ketjilnja 'hak2

Negara itu. Dalam negara Demo-

men itu mendjadi satu alat jang

utama. Sungguhpun djuga dalam

negara Demokratis iketiga badan
tersebut harus ada, serta satu di
antaranja tidak boleh dihilangkan,

Sultan Hamid mengatakan, bah

sebenarnja tidak ada, itu telah di-

lintasi”.

BA

' Ir. Sukarno mengatakan

: ,,kami

mempunjai maksud jang sama, ke
merdekaan
Indonesia
dibawah

sang merah putih. Sesudah..per-

sidangan,

diadakan defile.

Ke-

datangan redaktur Aneta di Djo-

kja berati penghapusan pelarang-

Bilamana Parlemen, tidak. setudju

an kepada wartawan2 Belanda un

dengan suatu rentjana. undang2
jang dimadjukan oleh Pemerintah,

tuk datang di: Djokja:

maka rentjana tersebut.tidak boleh sekali2 didjalankan setjara hu

kum jang sah kepada rakjat. Dja-

akan mengalami

kita, bahwa

di teranglah kepada

sekali.

tugas Parlemen itu besar

mendjalankan kekuasaan

tief.

-

Kini, berkenaan dengan . masa

itu

“adalah turut

2

Execu-.

pemilihan - untuk anggota2 baru
Parlemen N.I.T- sudah... dimuka

Kita harus ingat pula, bahwa

Parlemen

3

hakekatnja-

pada
untuk

kesulitan2 jang

bisa merugikan ra'jat jang diwakilinja. ..
:

artinja disamping Kabinet jang

pintu,

hendak

sebaik2nja

dengan

lah tiap2 orang jang berhak men
tjalonkan . anggota Parlemen itu
akan menjelidiki tiap2 orang jang

menentukan

susunan Kabinet dan Parlemen itu.

pun adalah berhak untuk menambah dan mengurangi rentjana2 'ditjalonkannja, supaja kita rakjat
undang2.jang dikemukakan oleh Indonesia Timur memilih wakil2
Kabinet atau salah seorang Men- “jang tepat pada tempatnja.
teri. Hak ini namanja hak amendemen,.Dalam melakukan hak ini,

Sjarat2 untuk mendjadi anggota
Badan Perwakilan memang ada:
Parlemen. tidak usah menolak .. terutama hal itu diperhatikan, pausul emerintah untuk seluruhnja,.. da. waktu pemeriksaan surat2 ketetapi tjukup menambah dan me-. pertjajaan atau pada waktu-meng
ngurangi, supaja usul itusesudah ..adakan sumpah, jaitu jang termu-

mendjadi undang2, 'berses

at dalam pasal 2 dan3 dari U.U.

an. keadaan -dan keingir an
deng
rakjat.. Adakalanja. Parlemen

Badan Perwakilan 1948 jang ber-

menolak seluruh .kebidjaksanaan: «
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Pemerintah,

3

2

5

bub ar -. dukan

—' seHak2 Parlemen jang lain
sama mengetahui — ialah

Ja: ya leh mendjadi

anggota Badan Perwakilan hanja
terpaksa-- Jah orang jang mempunjai kedusebagai warga.

negara

hak. : initiatief

atau hak menguspikan, undanga..

hak intenpellasi, jaitu meminta

terangan. dan hak. enguete sjaitu

hak untuk mengadakan penjelidi-

tentang. kewarganegaraan itu belum ditetapkan, mempunjai kedudukan sebagai rakjat'Belanda, lagi
pula:
z
a. bertempat tinggal-dalam. daeb.

Dengan keterangan jang -pen-

sudah mentjapai umur 25 tahun,

“&» tidak . dibawah. pengawasan
«wali atau ditimpa sakit gila,

dek diatas.:itu, teranglah kepad
| kita sekalian bagaimana pentingPar
14 $

atau karena keputusan hakim

jang tidak diubah lagi dipe-

2

—.nja rol jang dipegang

dam. .

| lemen itu, untuk perdjalanan

- perkembangan, negara .umumnja, .

serta keselamatan rakjat
hausbesarnjachushak.
nja. Melihat kepada

tjat dari haknja untuk

dipilih,

Leimena (ketua) dan dari pihak
P.P.F. Hamid.
,
Kumisi segera memulai pekerdjaannja. Karena pada hari Djumat diharap Konperensi akan ber

selaku ikepala2 departemen2. Ang
gota2 kabinet pusat terdiri atas 3
presiden

atas andjuran

dari pe-

merintah2 dari daerah2 jang me-

9134

“34797

168.148
Me

. Djumlah

Rata-rata sebulan
112.508 ton.
12.719ton
20.187 ton

28.028 ton

YA

104 hi

115310

Dalam bulan Djuni telah dise-

bbm si #s:3201
KAA
2.540
Afrika Selatan ............

Indonesia Timur, 221- ton di Ka'limantan Barat, 10.902 ton di-

4.064 - rahkan kepada pabrik-pabrik minjak kelapa 12.420 ton (ibjl.. 8.564
1.016.
diton), diantaranja 1.056 ton
7.112
508

GA

Bee

atau 5 orang2 jang diangkat-oleh

Gpp

» 134

eksport.
seluruh 1946

“A31?

AENG
Tjeko Slowakia ..........
nu
Ae

terma-

'398

"NA

14 takun 1949 ...... 168.148

dan

Djawa

214-ton di Sumatera

:
:
. (Medan).
Djumlah pembelian dalam bu-

BEP
NS EM AN
nan Aa
BABA

1.016
—

......

133.351.

Jlan-itw adalah 41.000 ton, dianta-

pertengahan 1949
2

..mur.33.027. ton. Kalimantan Barat
5.324. ton, . Kalimantan. Selatan/

Djumlah

lingkungi N.I.S.
Lain2 menteri:
dapat diangkat oleh presiden atas
andjuran dari kabinet pusat. Men
teri2 bertanggung djawab terha-

Djumlah hingga

Djuni
1000 kg.)

108.038

24033

dap Senat dan perwakilan rakjat.
Senat tidak dapat dibubarkan dan
terdiri dari wakil2 daerah2 baha-

3.500

18.548

—

13.310

ranja dilakukan di Indonesia Ti-

Timur 128 ton, Djawa 2.477 ton,

dan Sumatera 44 ton.
—0—

gian.

Mengenai rentjana P-P.F. ten-

tang

susunan

mentara

se-

ketatanegaraan

N.I.S., maka

wartawan

selandjutnja mendengar
Aneta
tentang badan perwakilan, bahwa
atas
berdasar
ia akan disusun
daerah2
dari
penduduk
djumlah
mendjadi.anggota2 NiI.S.
jang
dengan mengindahkan pasal daK.M.B.,

Keterangan seorang ang-

gota delegasi Belanda pd.

harian ,,Keng Po."

dalam

Dalam interpiu dengan harian
.Keng Po”, seorang. terkemuka
berkata,
Belanda
dari delegasi:
per
hasil2
g
sekaran
sampai
bahwa
Bandung tahun lalu, maka” dari : setudjuan
yen
Rum-Ro
Bebagi
temu dalam sidang lengkap, maka
tiap2 daerah anggota N.I.S. akan
dapat diharap, akan diberikan la- . turut duduk sedikitnja 2 wakil a- landa hanjalah kerugian2, sehingga boleh dikatakan, bahwa Repupuran pada har? Kamis pada Kudalam
tau setingginja 10- wakil
:
menang.
blik
misi Atjara tentang persetudjuan2
perwakilan. Perwakilan goMaka kita sekarang mesti berjang didapat, sehingga di Djakar- badan ketjil sebanjak mungkin
longan2
hati2, supaja bangsa Belanda djata nanti -akan dirundingkan hal2
akan diserahkan kepada daerah2
ngan sampai berpikir begitu, sejang belum selesai.
jang-bersangkutan, akan tetapi pe
nanti opposisi dinegeri Belanbab
merintah N.I-S. disamping itu .—
—
Rentjana P.P.F:
da mungkin akan mempergunakan
djika perwakilan golongan ketjil
kesempatan ini buat mengadakan
Konsepsi dari P.P.F. mengenai
kurang memuaskan. — dapat meaksi jang merugikan persetudjuan
susunan ketatanegaraan sementangangkat beberapa Wakil2. Perjang ada' sekarang. Diterangkanra N.I.S. memuat sebuah proseduwakilan dari daerah2 bukan negara atau kesatuan jang merdeka adak mempunjai tentara
sendiri.
kan diatur sendiri.
dan 'rentjana selandjutnja menga- Badan perwakilan harus selekas
Djenderal atau Adpokat Djendetakan, bahwa kekuasaan membuat
mungkin dipilih jang bersama2 de
ral pada Mahkamah Djustisi.
un.
n
undang2 dipegang oleh pemerin- :
menjusu
akan
senat
ngan
2. Tetapi walaupun demikian,
tah
bersama2 dengan badan 'perpesesudah
Segera
dasar.
dang2
seorang.
Menteri
atau Menteri
wakilan, bahwa badan perwakilan
tan, maka pemekedaula
n
njeraha
Muda jang dipilih atau diangkat
mempunjai hak amandemen: dan
rintah akan mengambil tindakan2
mendjadi anggota Badan tsb., ma
ng. dengan persediaan2
pemerintah tidak, bahwa kebebaberhubu
sih boleh tinggal buat selama2nja
san beribadat diakui serta perhupemilihan badan perwakilan.
3 bulan mendjadi anggota, merang
bungan2 peruangan.
Mengenai susunan federal, renkap djabatannja sebagai Menteri
tjana menjatakan, bahwa sedang
atau Menteri Muda,
LARANGAN CEYLON ATAS PESA
aian susunan federal /N.I.
penjeles
3. Presiden. akan mengambil
WAT2
DAN KAPAL2 BELANDA DIS, jang terdiri dari negara2. jang
tindakan
sebagaimana perlunja
HAPUSKAN.
hak dan kewadjiban2nja sama diuntuk mengadakan peraturan ter
Pelarangan
Ceylon terhadap
-kesatusebagai
tunggu, negara2
hadap akibat2 dari hal merangpesawat2
dan
kapal2
Belanda di
an2 ketatanegaraan jang merde-.
kap keanggotaan Badan
Perwahapuskan
sebagai
djawaban
Peka pada azasnja mempunjai hal2
kilan itu dengan
periglaksanaan
merintah
Ceylon
atas
permintaan
jang sama.
djabatan2 dan kedudukan2 jang
Pemerintah Belanda, berhubung”
Negara2-akan hanja menjerahakan diundjuk lebih landjut, ” «
dengan ikabar2 jang memuaskan
kan kekuasaan2 kepada N.L.S. aSebagai penutup dan perbaikan
terhadap persetudjuan jang. jteliah
tas persetudjuan bersama ' serta
kami tambahkan disini, bahwa datertjapai antara kedua pihak pada
nggap mereka perlu dipejangdia
lam waktu pentjalonan bukan satgl. 7 Mei j.l. Penghapusan pelagang: oleh N.I:S. Pemerintah: a.l.
dja orang2 jang didalam distrik
rangan itu-mulai berlaku pada tgl.
menguasai -pasukan2 federal dan
pemilihan sendiri jang boleh di20 Djuli kemarin.
sit
tjalonkan, tetapi djuga orang2 jg. hak melantik: opsir2. Negara2 tilam

persetudjuan

mana dinjatakan, bahwa Republik
akan mendapat 1/3 dari djumlah
kursi. Sesuai dengan konperensi

nja, bahwa keadaan di Djokja me
nurut pandangan Dr. Van Royen
. c.s. tjukup: memuaskan dan memberi tanda2 baik. Terutama keterangan Perdana Menteri Hatta

dalam sidang Badan-Pekerdja K.
N.I.P. sangat dihargai dikalangan
ini. Djika melihat keadaan Djok-

. ja, bahaja' komunis tidak

“accuut

(mendesak), meskipun harus: dipertimbangkan adanja bahaja-dalama, ' mengingat
lam “keadaan
djumlah tawanan Republik sebanjak 30.000 orang semasa pemberontakan Madiun. - Dalam - pada
itu soal komunisme sekarang tidak
lah mendjadi satu soal jang penting, demikian kata anggota delegasi Belanda itu jang segera menambahkan, bahwa jang penting
bagi Belanda-dan Indonesia, ialah
tembak-menembak.
soal hentikan
Pihak Belanda berpendapat, “bahwa mesti ditetapkan daerah2 miasing2, supaja cease-fire (hentikan
tembak-menembak) djangan merugikan sesuatu-pihak... Mendjakiranja
wab pertanjaan, apakah
masih mungkin. Belanda melaku-

kan ,,gerakan pembersihan”, dite-

rangkan dengan tegas, bahwa dengan adanja gerakan pembersihat itu cease fire bisa djadi tidak
Retertjapai. Berbitjara tentang

publik dikatakan, bahwa
satu

adalah

kenjataan jang tidak dapat

disangkal, bahwa

N.L.S.

dalam

nanti Republik akan mendjadi
faktor jang terbesar: Ditegaskannja pula, bahwa Republik sudah lajak mempunjai tempat pimpinan
dalam Negara'j.a:d:, demikian ha.
rian ,,Keng Po”.

berada dalam distrik pemilih jang

lain, dapat diundjukselaku tjalon.

Djuga berkenaan dengan wanita

sungguhpun pada beberapa .tempat tidak diberikan hak: memilih,
tetapi wanita iboleh “ditjalonkan

untuk mendjadi:

Pada tgl. 3 Djuli jl. P. J.M: WALI
mengufdjungi

NEGARA

PASUNDAN

Minahasa,

.anggota Badan

Perwakilan Rakjat..
lah

dapat

wadjiban,

dipandang

tetapi

selaku ke-.

adalah selakw

inisiatip
(kebidjaksanaan)
“dari
pemilih dan wali2 pemilih sendiri.

Demikian pula telah mendjadi peraturan, bahwa anggota dari Pa-

nitia Pemilihan, Kantor Pemungu-

PemuPusat

sai bensifat.politik.

Main

5

huruf

Badan Perwakilan tidak boleh me
djabatan mendjadi Presirangkap
huan dan luas pe
den, Menteri, Menteri.Muda, ang
| kurang2nja anggota Parlemenitu

t Sementara, Sekretaris
. gota
| hendaklah -dalam “deradjat ilmu
Djenderal, Sekretaris Badan Per| pengetahuan atau ketjakapannja

@djalankan tugasnja, mereka tidak

nan terdiri dari: Pihak Republik

ngutan

-

men-

atas ketua Djuanda, pihak P.P.F.
Indrakusuma, dan Kumisi Keama-

ra lebih dari pada satu tahun

erdir e.i Pasal 3). I: Seorang anggota -

jang di

Subadio, Sastrosatomo.

tan Suara, Kantor Besar

..d. dapat menulis dengan

perlukan, sehingga. dalam

atas ketua
Prof.
Supomo
dan
Sastroamidjojo,
Tedjakusumo,
Mangunsarkoro, Sukiman, . Latu-

atau dikenai hukuman pendjalantaran kedjahatan jang tidak

Dian

- mentjukupi sjarat2 umum

Menteri2

Tn

“seluruh 1947
84.005:
5.048 - seluruh 1948

Ak.

InggeriS sa

nja bersama meliputi N.I.S. dan
menurut undang2 mendjadi kepala

208.

Tugas pentjalonan itu, bukan-

kan sendiri diluar, tentang suatu
perkara atau soal...

# bila anggot
dari orang2 jang

In-

donesia.. atau selama peraturan2

| bagaimana kita telah

aa

Pasal.2).

sehingga oleh kare-

nanja Kabinet tersebut
mengundurkan
diri. atau
2

yg

raan terdiri dari: Pihak Republik

mian terdiri dari pihak Republik

hu membahu :. ,,djurang antara
kaum. Republik dan Federalis jg

undang2 jang “diusulkan oleh .seorang Menteri atau oleh Kabinet.t

tetapkan dalam sidang pada hari
Selasa j.l. Selandjutnja disusun 3
Kumisi, jaitu kumisi ketata nega-

tjapkan.sekali lagi sumpah pemu-

wa sekarang kami berdjuang ba-

Kabinet. Atau djuga ia mendjadi
penjaring dan menentukan segala

di-

sungguh2 beliau menjatakan pen-

F

segala undang2 jang akan
In beptud:
'didjalankan oleh Menteri2 dalam

demikian

sasih, Abdul Malik, Radja Kaliamsjah,
Tatengkeng, A. Rivai.
Kumisi peruangan dan perekono-

bereskan:

tetapi hanja dengan adanja. Parlemen atau Badan. Perwakilan
Rakjat, barulah terbukti,. bahwa
negara itu beaarZ satu negara demokratis. Badan itu mendjadi pem

Hamid,

Pihak P.P.F. ketua Hamid, Anak
Agung, Suparmo, Djumhana, Ko-

da nasional ,,sebangsa, setanah
air dan sebahasa”. Beliaw menja
takan, bahwa dalam waktu 1. ming
gu ini tak mungkin segala-soal di

krasi badan Legislatif atau Parle-

Sultan

no. Hatta menamakan Konperensi
Indonesia Raja sebagai suatu lam

tingnja kesatuan.ini dan mengu-

dalam

rakjat

oleh Drs. Hatta dan di Djakarta

Tn

-

suk dl kabinet pusat dan menteri2

Rapat lengkap Konperensi Indonesia Raja di Djokja diketuai
oleh

aja:

BT

2 na

54.098
seluruh 1946...
seluruh 1947 ....i:... 152.639
seluruh: 1948 xi susu 242.245

se-

Ba
| Djan.IMei

Badan2 dari N.
' Nederland ......... oi
tjana P.P.P., ada. h pertama
ta
ppre((Djerman) .
siden jang dipilih oleh wakil2 dari Bizonia
eh oran
BA
pemerintah2 daerah2 jang semua- TER
negara. Kedua,

harhary,

bang kesatuan Indonesia. Dengan

lah jang menentukan tentang be-

tidak ada, itu

legasi. Republik benpidato diikuti
oleh Sultan-Hamid dan Ir. Sukar-

Bau

Ja

asaan Ona

Rabu..tgl. 20 Kon-

perensi Indonesia Raja .memulaikan pembitjaraan-tentang garis2

dapat

tuntutan2 ' rakjat

mendjamin

REPUBLIK dan FEDE-

Djurang antara kaum

A4

5

N.LS., de

hee

Pai Sask

di-

oat bertindak se. SKSPort

lah puls orang selesai dengan pe-

dan

dari

IL. menurut angka2 sementara

4064

TR

rdjumlah

x"3e- dari Indonesia Timur,

2

.

segenapnja' berasal

Djuni' jang

e

baru itu pada.penghabisan bulan

ting, disamping sebuah

KOPRA DALAM BULAN DJUNI.
“1 Ekspont “kopra “dalam ' bulan

3

bulan NopemKarena

No 209.

14.731

. .
Timur
Kemana

esia
Indon
mann
3

ber dan sidang I dari Parlemen
1949.

' STUDIO

TELF.

Naa BNRA

para anggota Parlemen tetap jang
baru. Tugas pemilihan untuk ang

Desember.

PHOTO

PASSERSTRAAT

pemilih guna. dapat

penghabisan

sekolom,

UNTUK KOTA MANADO:

Tomohon.

melangsungkan pemilihan2. umum

pada

sebaris

| Vsekurang2nja..t3,— untuk 3. baris|
atau kurang).
e
nan

gota2 Parlemen baru itu, menurut
suatu ,,rentjana lamanja waktu
akan berachir setjepat. mungkin,

|

sebulan

1-—

Thatlf. 55

merana

NIT, makin hampir selesai pula
segala persiapan2 jang diadakan

1x

:

“f 4.—

Adpertensi f

pekerdjaan Parlemen Sementara

|.

(TIA No. 7.

(PENGADUAN).

Pemimpin UMUM (rumah)

ANA

ta2 PARLEME

SN

"ADMINISTRASI:

|. MEBARA,

aan

DIPER

papan

wakilan sita Sekketatin Senat Se-

mentara,

Ketua,

Wakil2

Ketua,

atau anggota dari maupun Pokrol

Suara

serta

Balai

Pemungutan Suara, tidak boleh di
djadikan tjalon. Selandjutnja ter”
hadap pemilih2 jang ta' tahu mem
batja, kami serukan supaja djangan merasa ragu2-dan bimbang,

sebab

dalam. sa'at pemungutan

suara itu berlaku, mereka dengan
permintaannja sendiri, akan

dito-

long oleh saleh satu anggota dari
Kantor Pemungutan Suara, setelah diundjuk

dan

mendapat

23

Ketika menudju

izin

Wiranatakusumah,
Boon,

dari Ketua sendiri,

kedarat:

(dari kiri ke kanan)

P.JiM. Wali Negara R, PA

Njonja Wiranatak usumah dan Residen Manado Dr, M,
@

MEN

Ata

IR ES

SA

TING

4

5 SME
BN UG TA

Band MR UMENER ANUS Kendi

aa

13 Ona

GAS, Ii UR

£

SG Hal

Hk

Ss

Bi

KAB MA

tes, Isisir hitam, 1 bungkus

berilahuan.

pepermunt dan beberapa su-

( yat2an

PERMINTAAN
PASSAGE
DAN
REISOPDRACHT UNTUK PERDJALANAN DENGAN KAPAL ATAU
PESAWAT TERBANG.

| “mah sakit untuk Lea Palen-

- deng di Pangolombian dan 1
kutang « perempuan
wazia
1
merah muda (rose).
5.1 (satu) topi pandu, dimina
pitanja tersisip satu strook
dari penerimaan wang (postwisselstrook) pengirimnja N.

dan

Indonesia jang akan

mengadakan
perdjalanan
serta
bertinggal di Manado diberitahu'kan, bahwa mulai sekarang per-

|

V.S.M.

mintaan2 passage serta uang pan-

1gan

part

2 bnar. Partai

djar perdjalanan dapat dimadjukan djuga kepada Kepala Daerah
Minahasa di Manado, supaja de|. ngan begini jang bersangkutan ibu
| tak usah | pergi ke Tomohon.

ia

ini menuntut, supaja "aka
1
ara2 Indonesia berdiri berda'sar atas azas2 demokrasi dan keadilan serta mendjadi negara hum. Pada hari Rabu j.l. Partai”
Mean
men dantaa.

nja

uan

Ha

set
O mt

PEMBERITAHUAN HOOFDBEMo STUUR PL,
, Pengiriman
dengan kapal udara

j He

ke Nederland,

na

supaja penjerahan "
kekuasaan selekas mungkin berla“Mengenai Uni Indonesia-Beda, Partai Rakjat Maluku me-

. Sesuai dengan hal menetap-

nasibnja sendiri, maka. Irian

idak dapat dipisahkan dari Maiku. Achirnja, menurut partai ba
Yu va “maka organisasi ketataneaan jang sekarang ada harus

“untuk

pembangunan

Pore

memungkinkan

Nachoda Ritsema

dan pekan aNan.

(Aneta).

Para penasehat njo-

Annie O' Keefe memberitahu
“kan kepadanja, bahwa mahkamah

Tsiang

agung di Australia mungkin tidak
kan membitjarakan

permohonan

“sebelum bulan Oktober jang
n datang. Walaupun para peberanggapan,

bahwa

—

kan djika penasehat2nja ini
t mentjari ,,djalan belakang”

alam

undang2

Nasionalis mau mempertahankan

Kaum

tempat2

Kaum

pe-

merintah federal Australia itu, de-.

mengharapkan

komunis

perang
“& FP.

dunia

Dari pihak jang da-

“mikian ganasnja terhadap orang2- - pat dipertjaja didapat kabar, bah1, sehingga mereka toh masih -wa Chiang Kai Sjek telah memberitahukan kepada Djenderal Hu
memikirkan suatu -daja unmengeluarkan isterinja. O'2efe mentjeriterakan kepada saja, bahwa ia .akan mengiia
djuga
ja kemana
Menurut
“Aiko eka

-

Tsung

Uan,

pemimpin

tertinggi

tentara nasional di Tiongkok Barat Laut, bahwa Chiang

rap, bahwa

Djenderal

berha-

Hu akan

mempertahanka mati2an tempat2
rkan
a
gkaannj ia akan dikelua
jang sekarang diduduki pasukan2
:
Indonesia. —
nasional dibahagian Selatan wilaitahuan
jat Shensi. Dalam:
. Chiang menjatakan, “bahwa tidak
ada gunanja lagi kembali dengan
ans, ketua K. F B.B.I.
| hidup, djika pertahanan2 ini diserahkan kepada komunis. DjumBa
lah pasukan Djenderal Hu adalah
karena
F2. Pala
ungan baru2 dari 3 anggota K. kira2 200.000 orang jang dipusatBI. kepada Djokja jang me- kan dipuntjak pegunungan Ashan,

| BERITA2 PENDEK.

atakan, bahwa dalam perkun'djungan ini dimadjukan rentjana

tempat
Utara

lalu
ke

“djalan2
wilajat

didudukinja.

masih

jang

kesebelah
Szechuan

petjahnja

ketiga.

nap diduduki oleh kaum komunis, kira2 pertengahan bulan Dju
ni, sesudah pasukan2 mereka me-

ninggalkan ibu kota

di Tshensi,

Sian.

i

t

-

si

1

Menurut dua buah dokumen jg
“dalam pertempuran di Tiongkok
Utara djatuh dalam tangan kaum
Nasionalis dan sekarang diserahkan untuk diumumkan, maka mak
. sud kaum komunis adalah membe-

ri kemerdekaan kepada

segenap

dunia. Untuk mentjapai maksud
itu mereka mengharapkan petjah:
nja perang dunia jang ketiga.
Sebuah dokumen menjatakan:
»Djika kami tidak bisa melenj

kan kemiskinan antara kaum Ti'ongkok, maka mungkin dalam suatu serangan dari kaum imperiaIs mereka akan bimbang dl kesetiaannja terhadap kita. Olehnja
kemelaratan harus dibasmi untuk
mendjamin kemenangan kita. Un-

INDIA DAN

di

“akan dimulai lagi dua buah kursus

PACT PASIFIK.

untuk mendidik pemuda2 mendjadi ahli dan pemimpin-perusahaan
(ABP). Radio
India mengu-,
dalam perindustrian gerabah.
mumkan, bahwa pemerintah
In- . iMurid2 keluaran sekolah rendia tidak akan mempertimbangkan
dah bisa mengikuti kursus
jang
sesuatu usul untuk membentuk .sedisebut pertama dan sjarat bagi
buah pact pasifik atau Asia Tengkursus pemimpin-perusahaan ada
gara jang anti komunis,
seperti
lah 'keluaran sekolah
Menengah
telah ' diperbintjangkan
oleh
(MULO) atau pendidikan jang
Chiang Kai Shek dan presiden
sama dengan itu.
Ouirino. ,,Diantara negara2 di AKursus2 ini akan
berlangsung
sia Tenggara pada umumnja ada
9 bulan lamanja dan uang sekolah
kerdja bersama jang -baik,
dan
ditetapkan f 15.— sebulan.
untuk menjelenggarakan kerdja
Permintaan2
untuk mendjadi
bersama ini maka tentang masaamurid, disertai keterangan2 jang,
lah2 penting negeri2 ini mengadiperlukan, misalnja tentang pendakan konferensi, seperti misalnja
didikan, riwajat hidup dsb. bisa
konferensi jang diadakan di New
dimadjukan dengan perantaraan
Delhi dalam bulan Djanuari tenKantor2 Perkembangan Perindus'tang soal Indonesia.
trian dimasing2 daerahnja.
'TjaKebutuhan untuk membentuk
lon2 murid harus mengurus peruorganisasi lain atau pact antara
mahannja sendiri di Bandung.
negara2 didaerah ini, sekarang
AI
tidak terasa.
PEMBERITAHUAN BARANG2
PUNGUTAN.
TEROR, SEBAGAI AKIBAT PERBU-

ATAN

1 patong kepala perempuan,
1 el benang merah (bis),
3 bidji kantjing merah.
9. 1 tempajan ketjil dari tanah
berisi garam,
1 ikatan kulit rusa,
standaard untuk musik,

ONAR.

(U.P.). Bala bantuan dari Garde Nasional Amerika telah menighentian
tembak. menembak, .dan pusat2nja dua jang terpenduduki Groveland, dinegara bahahwa hal itu tidak benar.
ting, jaitu kota “Cheng A dan
memgian Florida, untuk menindas teHu
al
Djender
ng.
Chungki
tenror
jang dilakukan disana oleh ge
dengan
ungan
perhub
punjai.
Prenatak" Dr. Ratulangi: menu
bersendjata terhadap
tara Islam di Tiongkok Barat jg tuk itu tidak perlu diadakan suatu rombolan
ikabar dari keluarga beliau abelum
“
orang2
negro.
Pasukan2 tersebut .
is
nasional
tjara
bekerdja.
Tjukup
djika
dibemenurut kabar2
diangkut ketempat kelahiran
ah
dikirimkan
kesana
atas permintakesebel
k
«
ritahukan
kepada
Mei
bahwa
bergera
telah
lama
bela Tondano 2 Sae nana
an pembesar2: politik ditempat itu
tentara berdjuang
untuk rakjat
Barat sampai tapal batas wilajat
dedan mereka jang tidak turut ber- jang mengharapkan, bahwa
Kansu karena desakan 4 pasukan
segengan
tindakan
ini
semua
kerusuhmaka
ini,
tempur
harus
menanggung
soal
dengan
:
s
komuni
3
Tapa
dilenjapkan
makanan”. Sebuah dokumen lain an2 ini akan dapat
mengatakan a.l: ,,Kami tidak ta- “untuk selama2nja.
Pada hari Selasa keadaan di
kut akan peperangan dunia ketiga. Kami tidak takut akan bom 'Groveland tenteram, tetapi diduatom dari Amerika: dan Inggeris, -ga, bahwa gerombolan2 itu pada
malam harinja akan giat lagi dekarena kami djuga
mempunj
ngan mengadakan gerakan2nja.
bom atom: bom atom mereka mem
Seorang negropun tidak kelihatan
punjai kekuatan militer: bom | didjalan2 dan mereka berani kekami adalah sendjata politik.
- luar kalau mereka “disertai orang
kulit putih. Sebab2 berkobarnja
SPIONASE OLEH PEGAWAI2 paB
rasa bentji ini adalah keonaran
“DI AMERIKA SERIKAT?
2
terhadap seorang gadis kulit puFA
tih jang kabarrija dilakukan oleh
£ (KEP). Dalam Klan “i manapun ding jang akan meng(United Press). Wakil sekretaden Haag mmarsekal Montgomery hadapinja.
4 orang negro.
ris djenderal Perserikatan Bang“Kita harus mempunjai kepertjamenuduh ko
sme sebagai susa2-Baron Price, telah tidak mau
jaan bulat, bahwa negeri2 Barat
“atu gerakan 2 agama, Sebagai
memberikan komentar atas kete- .
Ba
serdadu kristen saja ada- bersiap untuk mempertahankan
rangan pokrol djenderal Amerika,
AAA AAA AAN
gan dari manapun
djuga, . Tom Clark, jang. menjatakan, |
lah musuh dari komunisme dan
“ semua jang berhubungan dengan 2 sadja negara2 jang berkepen- bahwa FBI — djawatan rahasia
SURAT EDARAN No. 17.
'itu. Semua negara2 Barat seka- -tingan itu menaruh perhatian pa- Amerika — sedang menjelidiki
sedang terlibat dalam pepe: “da masalah2 ini dan bersedia unsekurang-kurangnja
28
orang
Dengan ini kami beritahukan, bahdir sendiri
gan dengan komunisme, jang. “tuk. mengorganiser
jang bekerdja pada PBB karena : wa harga2 copra jang berlaku sekaatakan orang ,,perang dingin”, “dan memetjahkan masaalah2 itu” x disangka mengadakan Sona
rang ditanggung sampai pada pengmana dan kemenangan itu” de
etapi meski bagaimana djuga, ini
habisan bulan September 1949.
Price menundjukkan bahwa peSa
Mera ana terdapat daalah suatu peperangan”.
Pemberian beras ditanggung sammerintah
Amerika telah tidak
ta “kat
“perang gabu,Mungkin sekali, Naa
pada penghabisan bulan Ht Ia
pai
ara komunisme dan demokrasi ngan. Dalam dua bulan jang ter- memberitahukan' kepada PBB,
k
tus 1949,
tertentu
bahwa
beberapa
orang
ini achirnja akan menimbulkan adhir ini telah njata dua hal: per“jang
bekerdja
pada
PBB
harus
x
Coprafonds
N.I.T.
suatu peperangan, jang akan tama kerdja sama jang efektif dan
'
meninggalkan
Amerika.
(Menubaik
itu
tidak
akan
mungkin
didja
ngakibatkan
suatu
bentjaAA AAN
N
IA AAA
AWA
untuk seluruh dunia, Ma- lankan, djika masih ada satu ne- rut. suatu persetudjuan dengan
PBB pemerintah Amerika mempua
oleh
karena
itu Ka | gara jang tak bersedia untuk meke- 'njai hak untuk mengeluarkan pe'ra2 Barat membutuhkan kebidjak . nerima beberapa perubahan
awai PBB, bila mereka menggutjil, jang mempengaruhi. kedaul
i
untuk dapat Arobahan
BO
“nakan hak2 istimewanja setjara sa DBD
entangan, jang dihadapi oleh. tan, dan kedua Unie Eropah '

1 (satu) band arlodji tangan
(nikkel).
2. 1 (satu) kemedja kain tobralco tangan pendek (biru).
3..1 (satu) pak terdiri dari 61
lembar wang kertas @ f 2. 50

— f 152.50.

4.”1

(satu) dompet dari Siri
hidjau berisi 1 helai wang
kertas

@

f 5.—,

2 helai

@

f I-— dan 3 helai @ f 0.50,
djumlah f 8.50.
1 buku tjatatan kuning, 1 no-

H

1
Ya
F.

-

4
23

1 badju hudjan dari kain hi-

1

(Ke-

Bandung

(tutup

6 badju anak2 ketjil,
1 radertje,

Pada tanggal 1 September 1949
Instituut)

(haarknij-

(per), 1 helai kertas.
81
(satu) kerandjang
sadji) berisi:
1 gurita anak,

mannja dengan tetap.
Ne
KURSUS GERABAH KEDUA.

ramisch

.

kertas @f 2.50
kertas @ f 1.—
kertas @ f 0.50
kertas @ f 0.:0
@ f 0.01, djumf 5.12.

1 djepitan rambut

Pakistan

berikut, sehingga diharapkan dengan .
sangat dari publiek, untuk kepentingan sendiri, akan mengirimkan kiri-

Kai s$ ek
bakar semangat
' nendosdk, Hu Tsung Nan.

baru mengenai

ang2 berkulit berwarna —

1 helai wang
, helai wang
1 helai wang
1 helai wang
2 bidji wang
. semuanja

s

sempatan kapal udara K.L.M. jang

zuangan beristirahat.

besarnja

berisi:

Afrika, sege-

India,

jad. oleh Lembaga Gerabah

sehat ini optimistis, tetapi O'- mati2an
efe

diantara beberapa tamu dalam

di Kidonesia:
PERKARA O'KEEFE.

6.
7.

gi dari Batavia-C dengan kapal
ra K.LiM. melalui Bangkok, Karachi dan Cairo.
8
Karena pengiriman mingguan ini
harus dibahagi- atas ketiga kapal
udara tersebut, maka tak ada kepastian, bahwa semua pengiriman
luchtpost akan terkirim dengan ke-

eradjat dengan hak2 jang sa-

haru

».

dil. akan berlaku sedjak 18 hb. Djuli
1949 tiga kali seminggu, jani pada
hari2 Senin. Rabu dan Sabtu djam

takan pendiriannja, bahwa hal
harus dibentuk oleh 2 anggota

kan

Europa,

Hg 'nap Amerika, Siam,

'Nederland,

f 13.88, tapi alamatnja tak
diketahui (penerimanja).
1 (satu) ibros sopu emas.
1 (satu) dompet dari plastic

YA aka ASLI

negara

satu

Beban

pegawai?

ada

Aa

Kepada

pemerintah

antaranja

— surat (kartu pemeriksaan ru-

Papi kar an mena an ak

Pem

2

1 basi (vleeschschaal) berkem
bang,
1 ikatan (galapea ikan roa
“ kering),
10. 1 (satu) vulpen warna hitam
tak bermerk.
11. 1 (satu) dompet kulit warna

soklat berisi :.

2 lemb..wang kertas @ f 2.50

“2 lemb. wang kertas @ f 1.—
3 lemb. wang kertas @ f.0.50
1 bidji ketip @ f 0.10,
mua berdjumlah f 8.60.
12.

ra.

1

(satu)

dompet

se-

kulit hitam

pakai ritsluiting berisi :
1 anak kuntji aluminium dan
1 anak kuntji slot (tipis). .
1 (satu) dompet berisi:
1 wang kertas @ f 10.—
1 wang kertas @f
5:—

2 wang kertas @ f 0.50
1 wang kertas @ f -.2.50
Djumlah f 18.50.
1 bata

1

groene garen.

“

1 (satu) djas hitam buatan

djepang.
10 (sepuluh ) | blik ikan sardines,
10 (sepuluh) blik ikan salm,
36 (tiga puluh enam) blikske
#jil berisi pastij,
308 (tiga ratus delapan) idem
102 (seratus dua) blik lemon. poeder.
16. 2 (dua) kawat djarum untuk
pekerdjaan tangan sama kain
wol dan benangnja merah
mudah.
17, 1 (satu) karung berisi setengah milu kuning.
18. 2 (dua) kuntji dari kuningan,
Barang siapa jang merasa 5 21hak atas barang2 tersebut boleh
datang “berurusan dikantor polisi
15.

Tomohon

dengan

membawa

5

aj

AN

i

su-

rat2 keterangan dari Kepala kampung jang bersangkutan.

PEMUDA SEHAT..RAKIAT KUAT! la

berfikir

lebih

| internasional dan merasakannja
tik jang uas”.
omery perijaja, bahwa dar pada jang dilakuka n #ampai
iap2 kemungkinan serangan. . Teh
ik, pengangkutan 'bahan2 Par
epandaian

berorganisasi,

hi

ii semua adalah jgpg terbaik -a
ra atau gabungan negara2

- Jang iendengarkan ida
mardari
'sekal ini diantaranja wak:
'negara2 pakt Atlantik Utara, dan
an Ta

militer Belanda.

Amerika tidak minta buku pendaf-

taran dari sekretariat.

Orang

ti-

dak tahu bagaimana ia harus mengartikan kata2: ,,bekerdja pada"
dari Glark ini. Dari kata2 ini tidak djelas ternjata orang2 itu
termasuk

sekretariat

Suk delegasi

-

atau

terma-

PBB.

PEMBERITAHUAN

Bertunangan:

M. L. WALSEN
:

:

en

B. W. H. MEWENGKANG
Manado,

Karena
dak

MH

9 Mei

1949.

berhalangan, maka ti-

menerima

tamu.
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““Pertjetakan Kementerian Penerangan N.I.T. - Tomohon,
&
Ed

. buh AM buhin Selamanja terdapat dalam keadaan baru,

— djadi berfaedah untuk . ..

sedangkan rasanja enak

KESEHATAN.
t

gabung itu akan

merangkan bahwa mereka sama se
kali tidak tahu adanja penjelidikan
dari “EBI ini, djuga pemerintah

mendjadi sehat dan

kuat. Blue Band adalah hasil dari
negeri ini jang dibikin hanja dari tum-

DV

dimiliki oleh Pa

anak.
kepada
kasihkanlah
"Maka
Band.
Blue
anak Njonja, margarine
“Karena Blue Band mengandung ba'njak vitamin A dan D, badan dan

HL LG LH

jang

6S SL

rat itu hanja akan mendjadi- efekat, “- sekali, “djika negara2 jang ter-

kesopanan ' Barat itu. Semua alat2,

Jah). Pembesar2-PBB Jainnja me-

memanas

' Montgomery. tentang
Komunisme.

gigi seluruhnja

MARGARINE
Doakan
AN TA
VAN

DEN

BERGH'S

FABRIEKEN BATAVIA
B.B. TN
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