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banjak tawaran diterima” dari fihak guru2 Australia”, demikian

BEO. IZA AN
£ keputusan mengenai
rakjat dalam RL.LS.
3 Uma
Sidang B.F.O. lengkap pada tgl. 24 j.l. menerima re-

bai

solusi tentang

rah

perwakilan

dalam

mana dinjatakan, bahwa dari 100
br jang Yeon untuk dae2

di
— kursi leeabkan

ik, maka tiga
kepada pendu

— duk daerah2 jajang bukan
betapa,

5
gan jang
irlah paham2 —-da berbagai2
lain. Dan selamanja AmeSerikat mergakui hutangnja
1

jang

anggota2

itu berdasar

badan2 pera

ats peraturan2

sedia
memberi
bantuan
untuk
pengangkutan luar biasa itu, djikalau benar terdapat demikian

banjak orang kolonis dengan me-

USAHA PENGANGKUTAN KE
(IRIAN UTARA.

njediakan suatu kapal extra jang
“langsung akan menudju ke Irian.
Kapal ini ialah kapal motor baru,
'- »Waibalong” jang dapat mengangkut 1400 orang.

Berhubung dengan keterangan2.
Bangsa lelaki dapat bertinggal
. dari insinjur Kerkhoven jang di- - didek, sedang wanita2 dan anak2
“mu
am surat2 kabar, maka
dapat mempergunakan kamar2 de
K.P.M,
memberitahukan, bahwa
ngan memakai veldbedden.
kini ia 'dapat memenuhi
intaan2 untuk peng

c rang2 kolonis ke Irian e

AHLI2

TEHNIK AUSTRALIA
TUK INDONESIA.

Nag

dibangunkan se-

Peritak

ali anna

ke Irian

(U. P.). Wakil Republik diAustralia, mr. Usman Sastroamiharus diadakan persediEa
"
djojo, menerangkan kepada kores
-aan2 i mewa untuk pekerdja:
- ponden United Press, bahwa ,ibepengangkutan tsb, dan untuk: -mes berapa ratus” orang Australia temenuhi penawaran pengangkutan
lah memadjukan diri atas seruanbulan Djanuari j.a.d. dari kapal | nja untuk mentjari tenaga ahli teh
nik untuk Indonesia. Selain dari
»Rael” dari Makassar. Menurut
pada itu mr. Usman telah meneketerangan? Kerkhoven, maka da
lam beberapa minggu lagi beribu2 rima beberapa ratus guru tehnik
untuk diteruskan
ke Indonesia.
dalam perhubungan
orang berkehendak pergi ke Irian
Utara. De jang besar itu ti- Diterima djuga kiriman “buku2
pe milihan2 akan di

| Utara bertambah terus, sehingga"

| semendjak lama men-

. ghibur kebangsaan bagi
merika.

dik2 ilmu Amerika ber| Amengetahui penjelidik2 il“apa jang telah dilakukan di'i2 lain dan mereka ingin se-

Belanda, £ mr. Schokkin
bunji sebagai berikut:
»Berkenaan
dengan pembitjaraan dengan Tuan, saja memberitahukan, bahwa saja
dengan
mendahului penjerahan kedaulatan dan sampai pada waktu kedaulatan

diserahkan, bersedia

ber

tindak terhadap orang2. Belanda
jang dilahirkan di Indonesia, jang
telah menjatakan hendak. menggunakan hak untuk memperoleh
kebangsaan Indonesia sesudah pe
njerahan kedaulatan sebagai beri

ang'
| pendapatan jang da.
a Sein ar aa
lain.

dalam

In, Banana melalui
n2 kebangsaan telah me - kut:
a. atas permintaan akan memperang2 Amerika tjari berpandjang penundaan kepada
pisan —masjarakat -untuk
mereka jang dimasukkan dinas
Cl
undangan untuk pertentara, jang telah mendapat
aran itu dengan Sovjet Uni.
penundaan untuk-mendjalansib jang diderita" oleh udangkan latihan pertama:
ini menundjukkan hingga mab. atas permintaan akan mengiemimpin2 Sovjet akan berzinkan penundaan-bagian didak dalam usaha mereka undidjalankan
jang belum
nas
de

-memperketjil perhubungan

—

n dunia luar hingga minimum.
waktu

pertahankan

Sovjet. Uni
pintu Tentara

Ta “kan

dinas

tentara

se-

untuk

'mentara sidak akan diwadjibkan untuk mendjalankan di-.

' PERHUBUNGAN

KERETA

API SE-

Semarang

- Dja.

MARANG — DJAKARTA DAN
SEMARANG — DJOKJA.
Kereta2

karta

api

mulai

bulan

Desember

a-

skan lagi mempunjai kendaraan2
kelas I. Selandjutnja diusahakan,
supaja dalam trajek ini akan berdjalan kereta api tjepat, sehingga

tetapi tentang hal ini belum
kepastian.

ada

Di Semarang sekarang ditunggu wakil S.S. Republik dari Djo-

:

penari2

hendaknja diatur pertukaran pertundjukan kesenian, bangun2an
dan kerdja tangan sebagai
alat
untuk
mean
erti-mengerti
antara rakjat Sovjet dan Ameika.

ke

Ru-

K

pertukaran
aikan ber-

sama pada kedua negeri itu. Ta-

waran itu ditolak dengan alasan
jang barangkali tepat akan tetapi
sombong, bahwa Ballet Rusia tidak dapat beladjar suatu apa pun
dari orang2 Amerika.

sia di Amerika Serikat, jang idima

djukan oleh berbagai rombongan
atau orang2 partikulir Amerika jg

g mengadakan perdjalanan berkepentingan, jang mengharap
tukar2 eri mereka sendiri, bah-- - akan dapat mengadakan
“besar didlm banjak hal ' menukar kebudajaan dengan Sovjet Uni. Universiteit Texas, Uniuntuk membawa isteri
kanja dipos djabatan di- 'versitdt Columbia dan Amherst

Akan tetapi sebagian besar dari
tawaran2
ini dan masih banjak
lagi, tidak pernah didjawab. Ta-

waran2 itu tak satupun jang mendjadi,

Pada achir tahun 1946 Surgeon
General dari Dinas Kesehatan

Nege, diantara lembaga2 pendi-

dikan, berusaha untuk menawar-

Pe

terkemuka

adakan suatu ben
kebudajaan untuk

baik untuk mengundjungi Rusia
atau untuk menerima orang2 Ru-

omatik merel 5 Denga jang tiberhasil,

ig

sia. Harapannja ialah untuk meng

Selama beberapa tahun2 jang
berikan ada sedjumlah tawaran,

prange Ru.

kan dermasiswa pendidikan pada : Umum Amerika Serikat mengundang empat dokter Sovjet
jang
peladjar Sovjet, Massachusetts
terkemuka,
antaranja
ialah
Dr.
itute of Technology, Prince

mulia, jang waktu its menn Tebar “University dan lain? menjata- . Parin
djadi“Sekretaris
Djenderal
dari
kan 'keinginan mereka utuk meAkademi Ilmu Kedokteran Sovjet,

Ta pegawai berilmu. Anggota2
dariB
. Symphony Orchestra
meng

erah

Pa

saka

untuk

mengadakan

an ke
1 Sovjet

Uni dua

untuk. menindjau
rumah2 sakit
Amerika dan ONE penjelidikan
kanker. Semua kemadjuan2 ilmu
jang penting ditundjukkan padd

dahan sam bong

gan itu selama kundjungcan
tetapi ini djelas2 tidak
: benda
menurut politik Sovjet.
Sesampainja. di Moskou, Dr. Pain hilang. dari masjarakat | dan

tidak lama kemudian, Menteri Ke
sehatan Sovjet dilepas.
ni

(Akan disambung).
97
:

ai

sabah

:

pp

dengan Muntilan berdjalan terus
dengan beres.-

Luar

Usman antara lain menerangkan,
bahwa bahasa Inggeris akan mendjadi bahasa asing jang terpenting untuk R.L.S.
Buku2
pertama jang diterima
oleh Usman adalah dari
njonja
Eileen Pacton, North Rockhampton, @ueensland dan dari Wesley
College, Paerata, New Zealand.
Selandjutnja seruan mr. Usman
telah menghasilkan, bahwa beberapa orang jang berkepentingan

ten-

keterangan

telah meminta

tang kemungkinan2 untuk berdagang dengan Indonesia. Akan te-

tapi kebanjakan diantaranja mena

ruh perhatian dalam
perti kopi, teh, kulit
kulit. Salah seorang
mau membeli teh dan
50.000 pond sterling,
Usman.

sebahan2
dan barang2
diantaranja
kopi seharga
demikian mr.

Atas pertanjaan apakah
ada
tawaran2 untuk menanam kapital
Australia di Indonesia, Usman
mendjawab: ,/Tidak ada, hingga
kini masih belum ada tawaran2 se
matjam itu. Jaitu, belum ada se-

Achirnja mr. Usman

menjata-

skan pemboikotan atas “ka
pel Belanda, “akan tetapi ten.
tang

ini ia belum

mendapat

ke-

pastian.

Negeri

Churchil
manga

mendesak untuk
Republik Rakjat
Tiongkok.

(U.P.).
Dalam perdebatan2
tentang politik Juar negeri pemimpin oposisi kolot, Winston Churchill, telah mengatakan dalam ma
djelis rendah: ,,Sungguh menggelikan, bahwa kita mengadakan
perhubungan2 diplomatik sepenuh
nja dengan Sovjet Uni, tetapi ti-

dak dengan Tiongkok komunis atau Spanjol”.

Tetapi Churchill mengakui djuga, bahwa dalam hubungan
ini

baru dapat diambil langkah2

tenaga pengikat jang terkuat, jg
mempersatukan Asia dan Barat.
Bagi kita tidak ada pembagian an
tara Timur dan Barat jang meru
pakan satu masjarakat dl Commonwealth itu. Kita akan tetap
berusaha mempertahankan keada
an jang demikian ini”.
AHLI2
ATOM
AMERIKA MEMPERINGATKAN WASHINGTON.

se-

(U.P.).

Komisi

Te

Dat

atom

Amerika dalam laporannja 'kepa-

rikat. Seterusnja dengan pandjang lebar ia berpidato tentang
infiltrasi Rusia di,Albania, jang di
sebutnja sebagai bahaja. Pada a-

kan, bahwa berhubung “dengan
Rusia sudah mempunjai sendjata

wedlth lainnja dan Amerika Se-

chirnja ia melesak supaja Djer
man Barat selekasymungkin dite-

negeri2
rima kedalam keluarga
Eropah Barat,
karena
,,tahun
1950 mungkin akan ternjata sa-

ngat genting

da pelbagai djawatan pemerintah
dan komisi2 telah memperingatatom,

maka .sekarang lebih perlu

lagi diadakan

keputusan

resmi

kepada AFP. Hasil2 penjelidikan

di Sandia mengenai produksi bom
atom

sekarang dipakai

berik2 di Sandia mendapat
'bagian2 dari bom atom sesudah m4-'
na pembuatan bom atom itu diselesaikan

dipaberik2

Rendah, bahwa menteri2 luar negeri dari negeri2 Commonwealth

Inggeris dalam bulan Djanuari jg
akan datang akan berkumpul diColombo dan bahwa ia mengharapkan jang ia akan mengepalai
delegasi Inggeris.

,»Konperensi ini jang akan mem
bitjarakan masaalah2 Asia, sangat pentingnja”, demikian
Bevin.
,,Gemenebest
kita
njata
adalah
'
jat
:

diatas

sebuah

kota

tahanan Johnson minggu jang lalu
telah menerangkan, bahwa sudah

ada rantjangan2 untuk kemungkinan memindahkan tempat kedudukan pemerintah,

serangan.

manakala ada

SEKITAR MASAALAH

z

BOM

PENANGKAPAN
KARENA SABOT

Pada hari Selasa j.l. diumumkan
oleh Pemerintah Hongaria dengan
resmi, bahwa Robert Vogeler, pem
bantu wakil
presides
Amerika
dari International Telephone and
Telegraph Company
dan Edgar
Sanders, direktur bangsa Inggeris
dari kantor maskapai itu di Budapest, karena sabotase dan spionase telah ditangkap. Komunike 7
menambahkan, bahwa seorang in-!
sinjur Hongaria, Imre Geiger, di-rektur

Standard

ny djuga telah
ia
didapati
dengan djalan
tapal batas dan

Electric

ke itu Geiger telah mengaku me-

ngadakan spionase dengan tjara /
besar2an. Berdasarkan keterang:“
an2 Geiger dan bukti2
lainnja,.
dimaka Vogeler dan Sanders
tangkap. Mereka sekarang telah »
mengaku
mengadakan
spionase'
dan sabotase.

akting

sale

POLISI NASIONAL PANAMA M
MEGANG KEKUASAAN DALAI
TANGANNJA.

Polisi nasional Pana-

ma, jang djuga merupakan 'tentara nasional, pada malam Mingg:
telah merebut kekuasaan dan me
merintahkan kepada presiden Da
niel F. Chanis jr. untuk
me
rahkan diri. Menurut sumber
dapat dipertjaja presiden itu f
menerima suatu ultimatum u'
menjerahkan diri dalam waki :
ditentukan. Djika ia tak me
maka istananja akan diseran,
tapi ultimatum itu tefah ber
waktunja dengan tak terde
tembakan2 disekitar - istana4
Hanja orang telah mendatang
senapan2 mesin dari sendi:
lainnja.
Kolonet Jose Remen, komar
dari polisi nasional, menurw'
rang2 jang dapat dipertjaja,:
lah memberikan

waktu

mikian

U.P,

KOMUNIS TIONGKOK ix,
AKAN MENJERBU KE T
(Aenta-U.P.). Pada h
jl. orang menduga, bah

(India) akan mendjadi:

tempuran

terkemuka dz.

angan Asia menentang askan kekuasadn
dan

mere'

menu

dari Thibet dan Nepa
mum menduga, bahwa,
Tiongkok mungkin aka)
“bu ke Thibet canan In
j.a.d.

reka sampai di Tapa

daulatan Nepal, tet

Mexico)

tidak a-

seorang

ang

gota komisi urusan tenaga atom.

,

asa?

4

Kabar2 radio dari”
lam hari2 jang achir'
hak2 Tiongkok atas T
dengan tegas membaja wa pihak komunis ber:

kan dipakai lagi untuk pertjobaan2 kernphysik, tetapi akan digunakan untuk produksi bom atom,
demikian keterangan

tiga

empat djam lagi kepada pr
Chanis untuk menjerahka
dan meletakkan djabatanr
ga ia akan diberi waktu Zuntuk meninggalkan nege

Orang tidak berp
wa Peking akan me
njataan hak2 Tiong

(New

Compa-.

ditangkap, ketika
sedang 'berusaha
tidak sah melalui :
menurut komuni- |bay

(A.E.P.).
Laboratoria
besar
untuk penjelidikan kernphysik di

Sandia

Bom2

DI HONGARIA
DAN SPIONASE.

luaskan daerah kep:

ATOM.

"NA

Ta

ini.

atom ini djuga diudji disini.

rah Thibet

djikalaw

disemua

paberik2 di Amerika Serikat, Pa-

akibat2 mana jang mungkin timbul

(UP).
Menteri Bevin telah
membenarkan
dalam
Madjelis

dja-

dan lebih dari 25.000 ton beras.

karena komunis Tiong
punjai rantjangan2 unt

seperti Washington didjatuhkan
sebuah bom atom. Menteri perMENTERI2 COMMONWEALTH
INGGERIS BERKUMPUL DiCOLOMBO.

oleh mensebagai

tentang-pemindahan dari departemen2.
Dalam laporan ini ditegaskan

ea aa Cah

:

tenaga

sudahnja diadakan permusjawara
tan dengan
negeri2
Common-

aindp

“NA

Mn

Ke

SBI

Heng

kata2 baik terhadap Republik. Sebagaimana telah dikabarkan, mr.

(U.P.).

ini,

g ini. Dan na

wabar atas interpelasi-Lasut seharusnja : 175 djuta meter kain

nas.

perdjalanan itu dapat dibuat dalam waktu 3 djam lebih sedikit,

kepada mereka jag sudah ber-

kerita

(lihat Be-

rita Aneta tgl. 19 Nopember No.

terangan ini telah disebarkan di-

kan harapannja, bahwa buruh pelabuhan Australia akan mengha-

— viezen. Berhubungan

didjual kepada pendu-

duk oleh fonds kopra
Tek

Semarang
dan Djokja.
Hal ini
: mungkin sudah dapat berlaku pa| da tgl. 1 Desember j.a.d,, akan
teng Benaga. penang
kaga

dari berbagai2 negeri
g “dikenal

(Aneta). Angka2 djumlah be-

ras jang

jang disebut

Pi kja untuk mengadakan pembitjaakan membuka kembali pe& | raan

antara

FONDS KOPRA DI N.I.T.

504-A),

sar telah menjatakan kepada saja untuk menanam kapitalnja diIndonesia”,

“€ ngangkutan penumpang2

Timur

teri Tan

suatu maskapai Australia jang be-

memberikan apa2 jang merendiri dapat. Seniman2, ah1
, pengarang2 dan gam-

ada

UN.-

Indonesia

Indonesia mendjadi berdaulat. Ke

Australia, Dalam banjak tadjuk
ba
an perkarangan harian? telah dinjatakan
biasa, olehnja K.P.M. -

dak "an
Man

jang ditetapkan oleh pemerintah2.

sam

“nafas diudara bebas di
Pikiran2 merdeka untuk
a dimuka umum di A.
srikat. Perselisihan... perlan perundi
merde-

Han

oleh mr. Usman berhubung
dengan persetudjuan, dengan mana

daerah 21

hak untuk

!00. tu sudah semestinja medangan tentang kemerJintelek seperti djuga ia

£

Usman.
Permintaan untuk buku2 dan te
naga tehnik telah dimuat dalam
suatu keterangan, jang diberikan

wakilan dan dewan2 dalam dae-

badan perwakilan R.LS., tentang

)

oleh

,,Sedjumlah

Zealand.

dari New

kabar2 sumber2 Ine
hak komunis telah“
kegiatan mereka sa

daerah Nepal,

-.

«

Aa

aa

PEMBERITAHUAN DISTRIBUSI

ana

Gaye
aan

dilakukan
atas dasar er
sebagai akibat devaluasi,

sauna

djualan kupon mulai sekara

PEMBAGIAN BISCUIT NOPEMBER.

dinaikkan dari 25 sen m
sen...

2

Patria: Petit Beurre A f. 4.45 seka'hari
tgl.

19

Landrechter

2

£
tsb., dan masing2 dai kedua o- “ngan,
| aura di Penahan. badal oren
A,
,pakah
data
Tae
Rena
rang itu meneruskan perdj anan
H. J, D. Tinangon, sesudah menja.
5 | bahwa. orang 2 itu semua: berdja-,. nerima. Sakramen2 jang achir.
wa me. lan dengan erencijatet malam itu.
“» Tahuka
alat2

1 eperti Na

“6 dan 7 Nopember
waktu “keadaan
gg disekitar Tondaengangkat
sendjata

jang

Pemerintah
tah

atau bermak
perlawanan "ter-

tsb. dengan suau telai menglengan gerombormaksud melawan

setidak2nja

sa,

ngan mudah menerima

pesanan

dari seorang jang engkau
tidak
kenal baik untuk membawa alat

jang berbahaja serta dilarang itu
kepada seorang-orang jang
engkau djuga hampir tidak
kenal, ka
rena mana engkau, djikalau eng-

telah kau didapat membawa

Prana kan untuk per

sen

djataPan
tidak ada keluasan
adalah suatu 'kedjahatan jang diantjam hukuman2 berat?”
"Ter lakwa: ,,Ja”.
| . Apakah sebabnja, eat
de-

boleh ditangkap

dan

alat itu,

mendapat

"hukuman karena telah melakukan

Pada Kamis pagi djenazah beliBukanlah hal itu luar biasa?” Dju
ga terdakwa mengakui, bahwa hal | au diusung dari geredja ke seko-itu memang luar biasa, tetapi ia “lah Normal R.K. sesudah diper-

tidak begitu memberi perhatian.
Sesudah maka .mereka bersa'ma2

pergi .keTondano,

terketju-

ali Pelengkahu dan 'Kambey. Terdakwa pergi untuk mengambil
be
ras. Dekat
idano mereka men
tjari djalan sendiri2, dan waktu
itu-terdakwa lupa untuk menjerah
kan granat tangan tsb. kepada

maka sebagai pembela

litundjuk Mr. Lie Beng
aj pegawai O.M. berubst. O.v.J. Mr. van
ag
3

TP

sbagai

Sa aa
perhatian.
rdakwa

griffier

terdapat
Sa

menjangkal

ba-

tuduhan

tas kedjahatan pertama. Tuduan kedua diakui olehnja. Ketika

“kesalahan apa, harus mempunjai
alasan2 untuk dapat menerangkan perbuatan itu. Sesudah pertanjaan pandjang lebar, maka ter-

dakwa hanja

memberi

djawab,

bahwa tentang soal ituia
menaruh perhatian.
-

Pada 'hari itu

tidak

3 te

telah

'berdjalan dari sebu
sebuah
dan pagi hari berikut ,sedang ber
djalan2

dikebun

Tounsukun,

de-

ngan tiba2 ia mendjumpai seorang
jang ia kenal serta bernama ).
sar dengan seorang lain jang

upatjara istimewa guna keselama

tan djiwa beliau. Djenazah beliau
ditempatkan didalam ruangan se-

'kolah dan didjaga berganti-ganti
“oleh murid2 sekolah dan hingga
saat upatjara penghabisan orang

tak putus2 mengundjungi
bilik
“duka ini dengan membawa karangan bunga serta menjatakan tuRuntunuwu.
Malam itu djuga ia | kembali ke rut 'berduka kepada isteri dari alberas “ marhum ini.
kebun dengan membawa

djenazah diusung
Sebelum
granat tangan itu tetapi ket
sebwah lain dan pada pagi hari ' kepekuburan, maka bilik duka ini
dan

hari berikut ia datang pada temKolondam didak kedjahatan! Djustru engkau jang - pat dari Pelenkahu dan Kambey.
mengetahui,
bahwa
engkau
ditjajai sebuah granat Ka.
ri, walaupun sadar tidak berbuat “Waktu itu Koli djuga berada sa-

| Karena Sndintakan jang pertaa dapa dihukum dengan huku-

sembahkan misa Reguiem dengan

ma2 dengan mereka.
Kemudian.
dari itu, mereka berpindah2 tem-'

telah penuh

sesak dengan

Katolik

tampak

djuga

pe-

Djuga tampak sedjumlah besar

guru2, wakil2 pedjabatan pemetangkap. Atas pertanjaan, apakah - rintahan dan pegawai2.
Banjak orang jang telah bersesudah penangkapan mereka ma
bitjara,
diantaranja tuan2 B. I.
deperhubungan
sih mendapat
ngan teman2 lain, terdakwa men- # Polii, Directeur Sekolah Normal
TI
Rumokoy, Key la Pew 3
djawab , tidak”.
pat sembunji, sampai mereka di-

Djikalau ada orang jang tang
gung, bahwa engkau tidak akan .
mendapat apa2 dalam melakukan
perbuatan2 jang menurut perasaanmu dilarang, maka dalam hal
itu
itu orang jang menanggung
adalah satu tuan besar, bukan?

djabatan

Pengadjaran

Daerah

Minahasa, J. U. Mangowal,

be-

kas anggota Minahasa-raad dan
E. Paat dari Perkumpulan Sport

Helder: Marie a f. 4,50 sekaleng.
Petit Beurre & f. 4,75 sekaleng.

negeri dihadapan amtenar lok

bahwa surat sesudah” ditutup
jang mengundjukkannja harus
kan kepada amtenar saksi un
kirim dan bahwa dua ku
banjak2nja boleh dikirim d

Lindeboom: Petit Beurre A f. 4.45
sekaleng. Pan
a
4.05
sekaleng.
Li 21
Goat:

|

ng.

satu

ACG3 ame
IO:
2 kaleng.
CCG3 sampai 10: & 2 kaleng.
(Termasuk djuga segel2 jang memakai stempel leter MV, M, dan PJ,
Menurut kesukaan masing2
selama
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Bisa terima pesanan2 kembali.
Satu2nja pendjual untuk

bahagian tenunan pada pengerdja2 dan rumahtangganja
jang
termasuk dalam golongan BII diseluruh daerah Minahasa.
2. Dasar pembahagian: pengerdja
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en HANDELSVERENIGIN .

3 12 meter.

"ROTTERDAM"
Makassar

anggota2 rumahtangga A 7 meter se-djiwa.
(terketjuali peg. lelaki/peremp.)

tentang penghi-

»Phitipsi

ASEAN

IL Mulai tanggal 30 hb. ini hari Rabu akan dimulaikan dengan pem-

lelak'/perempuan

$

Toko Kawanue

Manado,
PEMBERITAHUAN

surat, tetap barlakat

tidak berkurang.

persediaan mentjukupi.
Manado, 25 Nopember 1949.
MI,
aga Balai Pembahagian

Tomohon.
Satu dan lain kami dapat kutib
dari pembitjara2

ialah, bahwa kupon jang dibe
dimasukkan kedalam surat untuk

yal Mixed & f. 5.80 sekaleng.

umat

mimpin2 Keristen lainnja.

Perbatmbi tentang bendih
jang berlaku sedjak tanggal I-!

leng. Marie & f. 4.15 sekaleng..

Verkade: Marie a f. 4.15 sekaleng.
Demi Lune a f, 4.40 sekaleng. Ro-

Keristen. Diantara pemimpin2 geredja
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Manado

ai
Apakah Runtunuwu tidak menja- “idupan almarhum ini.
3, Pembahagian
ini.akan berlaku
AN AA AW AWAN
ri pada malam antara tgl. 12 Pauw”. Jang achir ini memakai takan, apa sebabnja ia berani ber
.bersama2
(collectief),
dan
ma- KY
an 13 Nopember jl. ditangkap
Pakaian serdadu dan membawa
Lahir
pada
tgl.
14
Agustus
tanggung djawab?”
sing2 pedjabatan harus memasuk
Vendu houi
polisi dan militer jang kerdja
Suatu
senapan besar dengan
Sesudah memberi djawaban2 1880, beliau memberi tenaganja
kan suatu daftar (rangkap2) jang
LELAN
ersama2, maka siterdakwa mem
Patroon2. Kemudian ternjata, bah jang tidak kena pertanjaan2, ter- pada tahun 1899 guna Misi R.K.
ditanda tangani sendiri oleh ikeant 3
dpoga granat tangan tsb.
wa Lesar djuga mempunjai sebudakwa
ahirnya
menerangkan, “selaku guru. Pekerdjaan ini telah
Rala djawatan atau madjikan kan
tangan.
granat
pada Njonja S. C. SIN
ah
didjabat selama 50 tahun dengan
—. Dalam pemeriksaan, maka terbahwa Runtunuwu
mengatakan,
tor dengan menjatakan j jang ber- :
i/h Mode- en Costuut
setia, mula2 sebagai guru sekolah
ikwa menerangkan, bahwa pada
Atas pertanjaan, apakah ia ber
bahwa ia adalah kapten "TN.I.
ikut dibawah ini:
tanja, apa maksudnja Sampouw Tomohon/Kuranga
tgl. z
rendah
di
Tomohon,
dari
tahun
malam pesta pada tgl. 27
sini sungguh hebat”, hakim
a. nama dari pengendia lelaki/
ser ia berkenalan dengan se
itu berpakaian militer serta mem- berkata. .tetapi T.N.I. tidak mem
1949.
1899 hingga 1906. Hingga tahun
peremp.
bernama Frits Runtunuwu.
bawa sendjata, ia mendjawab tiDjuga akan didjual T pianonera
beliau adalah pengadjar
punjai kekuasaan apa2 di N.I.T." 151924
Kweekschool
di
Woloan.
Kemu”
nga
Hara
dan | kuda turunan 132 c.
“waktu itu djuga dibitjaraak,
HA
2
Dialam pemeriksaan landjut, ter
dian dipindah mendjadi guru sesoal politik, dan mereka menKetiga orang kemudian berdjadakwa mengaku, bahwa
malam
d. kawin atau tidak.
1g.
"ka
pati,
bahwa kedua mereka adalan kesebuah dari terdakwa dan
itu djuga Runtunuwu
menjuruh kolah Normal R.K. di Tomohon.
e.
djumlah
anak2...
sea
a
e
RA
rdjaan ini telah didjalaning2 ,,nasionalis”. Ketika “ditempat tsb. mereka bertemu de- padanja untuk memberitahukan f. djumlah Bed
nee
Meninggal dengan teduh di-I
ja dengan sesungguh tenaganja
'untunuwu
memberitahukan
ngan 3 orang bernama Engel Ko- “pada
seorang
bernama - Girot
ga -Ipengerdja
& isteri &
Nrumah sakit (Doorgangshuis) Ma-I
da terdakwa, bahwa semua
li, Alex Kambey dan Djonnie Pe- Wuntu, bahwa Runtunuwu men- hingga beberapa hari dimuka keanak2).
$.
ah
nado
tgl. 22 Nopember 1949 dan |
matiannja.
kenkahu
jang
menerangkan,
bah.
j nasionalis akan ditangkap,
tjari padanja, tetapi R. tidak sem
4.
Semua
surat2
permintaan
harus
dikuburkan
di Langoan kessokanP
Besar, pengaruh tuan Tinangon
1g
Pa pak
wa pada satu malam lebih dahulu
pat meneruskan pesanan itu, wadimasukkan langsung pada
:
harinja
Pn
1 ng .. kekung
lah mendelah
dapt melarikan diri laupun R. kenal sama Wuntu tsb. dalam lapangan persekol k ini 28 bilik bawah) dari Balai P
dan
banja
,
jg
telah
mene00
dari pendjara. Pada hari Minggu
dan mengetahui, bahwa ia adalah
hagian Manado.
RIJKLOF VENTJE
MANOPPO
rima peladjaran dari padanja, a- hakim, a. malam tgl. & Nopember mereka (6 seorang militer.
5. Surat2 permintaan harus djuga
mempunjai sangorang) pergi bersama2 kesatu semurid
kl.
Il
S.M.
Langoan,
dalam |
,Apakah
engkau tidak tahu, “kan memperkenangkan kesemuadibekaskan tangan oleh Kepala
nja ini dengan hormat dan terima
'hal itu akan
'buah dekat Papakelan.
usia
17
tahun,
bahwa ia adalah seorang militer
Balai Pembahagian Pembantu dakasih.
Limpah sjukur diutjapkan atas $
jang melarikar dari dinesnja?”
maka erdakwa. mendja- —
Pada waktu malam kira2 djam
lam daerahnja jang bersangkutan.
Besar pula pengaruh beliau didjasa2
sekalian jang terkormat P
Terdakwa: ,, Tidak”.
dak”.
2 tiba dengan sekonjong2
Frits
6. Pada menerima bon2 tenunan
mengena
perawatan, bantuan ser- $
-Selandjutnja -ia menerangkan lapangan penghidupan keagamabakah
tidak sudah terdjadi 'Runtunuwu dengan 3-orang lain.
harus diundjukkan suatu surat ikutidak.
an Katolik, baik
setjara
ta penjataan2 durut berdukatjita 3
tidak mendjadi anggota dari sajang mungkin bersang.
Frits mempunjai suatu pistol. Ia
asa.
langsung dalam pendidikan gulah satu partai politik, hanja angkutan
dengan Per papan itu”, mengatakan: ,,Pada tgl. 30 Dec.
'7. Pengambilan tenunan berlaku dahingga pada | nguburan jang
ru2, maupun setjara langsung ori toko2 di kota Manado jang
sudah djadi “dengan baik adanja, f..
gota dan pemimpin bahagian dari
PA
hakim.
j-a.d. kamu harus pergi ke Tonleh teladannja dalam keagamaan
P.P.K.M. jang tidak mentjampuri
tidak tahu”. — dano untuk mengadakan arak2an
:
telah ditentukan,
Kami jang berduka:
ini.
Teristimewafkita memperkepolitik, serta bahwa orang2 .naah5 sngkan tidak mende- dengan bendera merah-putih. Ha8. Kartu2 - sendiri2
(individuele
W. A. Manoppo, Isteri
sionalis tidak mempunjai suatu nangkan - pekerdjaannja dalam
ang suatu serangan oleh
ri itu kami merdeka 10046 dan
kaarthouders) dan rumahtangga2
anak2 dan kaum keluarga
- pimpinan geredja Katolik didae0
organisasi.
olan
atas 2 orang polisi kami tidak akan ditangkap oleh
Militer dil. jang termasuk dalam
Hakim sekali lagi mendjelas- . rah ini “pada, masa pendudukan beberapa malam lebih
bokek Kita djamin hal Bt Ea
golongan
BII boleh
mendapat
Djepang. Penghargaan atas pesegala2nja
sApakah ia datang terutama kan padanja, bahwa
pembahagian
tenunan tsb. deDengan dukatfjita kami menerikerdjaannja ini dibuktikan oleh
al itu 22 aa
baru dkayani maksud mentjeriterakan jang ditjeriterakan oleh terdakwa
ngan mengundjukkan kartusegel.
ma
kabar kematian ditanah Belan-i
Misi
dengan
penganugerahan
haf itu kesebuahmu pada waktu “adalah demikian luar biasa serta
“9. Surat2 permintaan harus dimasuk
da
tanggal
12 October 1949 dari f
tanda djasa dari
Santu Bapa :
menimbulkan persangkaan, bah- malam? Har rta sangat tidak dakan selambat2nja sampai Ht. 10
Suami, Bapa dan Saudara kami
,»Pro
Ecclesia
et
Pontifice”
dan
wa tidak dapat diterima, bahwa.
pat dipertjaja, terutama karena tiDesember 1949.
jang fjinta :
baru2 ini pada perajaan jawbil esjak
hal itu tidak menimbulkan
!
si
ap2 orang tahu, bahwa hal itu diSesudah tanggal tersebut maka
JOOST W. KANDOU
mas dalam pangkatnja selaku guatas
wasangka pada
terdakwa
2 ih 'aman bolehkan pada tgl. 30 Desember,
enganggap
permintaan2
tidak lagi dambil
“ru,
dengan
pengangkatannja
men
Jang berduka :.
maksud2 orang2 itu.
ada
lasuk menjembunjikan diri dike- terketjuali, djikalau
dalam pengurusannja.
djadi
,,Ridder
dalam
Orde
St.
Djanda
S.
Kandourv.d. Berg
Terdakwa tetap mendjawab,
rangan dari Pemerintah N.I.T.
:2 disekitar Tondano. Waktu
Manado, 24 Nopember 1949.
dan
anak
Aby,
den Haag. ”
H
:
Silvester”,
bahwa pertemuan2 itu adalah keSelandjutnja, apakah Runtunu'am sadja ia pergi kerumahnja
WI, Kepala Balai Pembahagian
IDilapangan
organisasi guru2,
Djanda A. Kandou-Tumengkol.
betulan, bahwa ia tidak mengetaima waktu ja pendek. Pada
wu mengetahui, bahwa pada maManado,
Manado.
beliau telah memberi sumbangan
hui apa2 tentang maksud2 mere' Sabtu pagi tgl. 5 Nopember
Jam itu engkau berada dalam seCh.
A,
Sarapung.
Keluarga
N. den Hartog5
banjak
teristimewa
selaku
ketua
kan dan malam itu ia berdjalan
mendjumpai dalam. kebun
buah itu? Apakah hal itu menurut
Kandou,
kepada
Confreria
Katolik,
bersama2
dengan
mereka
ke
Ton
g jang menjebut. namanja
pembitjaraan lebih dahulu?
Overveen-Amsterdam.
Dilapangan politik beliau adana hanja untuk mengambil bes Angkouw. Ia menanja
Terdakwa menjatakan bahwa
PEMBERITAHUAN
PTT.
Keluarga
J. B. Kawet-Kandor
lah
seorang
pemuka,
karena
ke"terdakwa. apakah ia kenal nama ada , a . itjaraan2 lebih da
Makassar.
5
anggotaanfa
pada Minahasa“Kak dalam sidang pada hari
Oleh karena perhitungan dengan
Raad dan Dewan Minahasa u.s.
JA -J-umanauw dan anak,
Dian
maupun dalam sidang ha
» Terdakwa mengakui hal
' Sangat kebetulan" : demikian
luar negeri tentang kupon balasan
Tondano, Bandung, Langoan,|
ri Sabtu kepada terdakwa ditanja w. selama 23 tahun.
“dah mana Angkouw meim..
internasional
jang
didjual
dinegeri
ini
Dalam pekerdjaan2 apapun betentang banjak orang jang nama. in dua buah “granat ta“Kebetulan $ ia mendapat
engHau terkenal oleh karena ketenanja disebut oleh Hakim. Banjak
|» menjerahkan satu kepa'kau dalam sebuah itu,. dimana
ngannja
dalam pikiran
dan
dari mereka ia kenal, ada djuga
“akwa dengan permintaan engkau kebetulan berada, sedang
pendapat
dan
orang
menghormati
2 "kannja kepada Runtunu- engkau djuga kebetulan memba- jang ia tidak kenal.
beliau sebagai salah seorang jang
(Akan dkgnbanngi.
'akwa menerima pesanan wa sebuak granat. tangan untuk

Wim

Sam-

berpribadi besar guna perkemba-

Teng
gan2 diplomaNE

“iaington orang

D0

Ykepa
5

:
2.

“lah

banjak lagi sen“Serikat.”

kundjutang
2 dari Sjah ini ke
ruman, menteri

“1 dan kepada staf ga-

tidak didapat, tetapi

ta

Kran,

Penbeed mi

n akan kepandai-

“an

jap 'kanan ini, Junani dan Turki
telah diperkuat
oleh
Amerika.

gan pendirian perdana

pertentangan

menteri

antara Timur dan

2
Barat.
mihak
Menurut anggapan para .penin
djau Sjah Iran ini mau memainkan peranan jg lebih utama lagi
.d! memperta ankan demokrasi.

binet menerang- “Pada suatu pertemuan resmi, jg
dilangsungkan pada hari Djum' at,
vers: ,,Orang muda

Ian dikehendakinja.
ie kami ia bi-

:

Barat, maka
(Inna menjatakan dengan definitif, bahwa ia me

n Tru-

India, Pandit Nehru. Sedangkan
Nehru me Lahan, bahar: ia ti-

pi

5
5
Hen ae

tuan Tinangon dihantar kepekuburan Matani oleh sedjum'tah be-

ngenai peperangan dingin, Dendi.

rian Sjah ini sangat berlainan de-

in Hana Iran me-

:

engan

ngan ini presiden Truman mau
menjatakan dengan tidak berterus
terang, bahwa ia mau mendjalankan sesuatu untuk ,,memperkuat

Siah Iran: |aa

mene-

ada hari Sabtu, akan
saya. kundj jungan

—

dapat saling tolong menolong. De-

ngan Minahasa.
Seorang jang berdjasa guna agama, tanah dan bangsa
telah
pergi untuk menerima keselamatannja jang kekal.

itu dalam lapang-

"soal2 strategis. Me-

presiden Truman membajangkan,
bahwa ia telah mengadakan per
permusjawaratan

dengan

Sjah

Iran tentang strategi dari perang

dingin ketika ia berkundjung pada rumah putih. Truman menjatakan penganan
bahwa

Washington.
Iran dan Amerika

Serikat

akan

sajap kanan”. Dua negara dari sa

Pada djam 5 ipetang djenazah
sar & 2000 orang. Murid2 sekolah Normal dan S.M. jang seba-

njak itu membawa masing2 sebu“
ah karangan bunga.
suatu ke-

Iran masih merupakan
lemahan dalam sajap ini.
Walaupun Sjah Iran menaruh
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