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Daan dls sat

era

ska Serikat untuk

i
membanrena mereka itu kesatuan Indone
sia akan dibahajakan.
Kewadjiban pertama dari Pe-

ngan

sar sementara dar

setudjuan' K.M. B. "tang

kokoh kesatuan itu. Pemerintah
NJLT, sangat menjesalkan!,. bah-

“(Wneta). “baya hari Nae di
parlemen Indonesia. Timux' telah

wa soal Irian tidak dapat diatur,

tan jang pertama pada waktu a' man, CAP memelihara segolong-

| an pegawai jang berpengalaman

dan kapal2 terbang untuk. membantu penduduk dalam hal2 jang
mendesak. Mereka mendjalankan

penjelidikan

pekerdjaan-

memberi bantuan,

Th.
dalam sekolah 'mene:
yaa

dari para

terdiri dari

anggota

p sukarela, jang sesudah ke-

&

mengadjark am

So-

pengalaman mereka.
asuk pembatjaan pejenai penerbangan,

erna

udara, Dena, ka-

lua ming-

i

dara jang

at tinggal me
eka mendapat

prakis tentang

kapal terbang sela-

dari kesatuan

Angkat-

1. Pemudi2 mendapat Ia
9g sama dengan pemu-

i di sangan

jang

dan.

dan mengada-

kan radio pembantu untuk menjo

, Be

Kania bagi kadet2 dar dp NG
ju. Kebanjakan

tetapi pendirian N.I.T. tidak ber
“ obah. Beliau mendjelaskan, bahwa
dengan
tidak tertjapainja
maksud mengenal Irian atau terdapatnia persetudjuan2 jang kurang memuaskan akan
Mana
rangi kedaulatan.

Badan
Walaupun BELA
penerbangan mendjadi pekerdja-

aa
2 Ha
hal2
, dalam

Ya iliter dan
jang mende-

isak. Peka membantu AngkatSa Udara pula dalam Paru
an2 penerbangan.
Pada musim saldju jang hebat
sehingga sebagian besar dari Amerika Serikat

Barat tertutup da

lam bulan Januari dani Februari

tahun ini, penerbang2 CAP ter-

bang dengan kapal2 udaranja jg
1.400
ketjil selama lebih dari

djam melalui tudjuh dari bagian2
Amerika jang paling menderita.
Dalam hampir 1,000 pertolongan,
mereka mendjatuhkan lebih dari

23 ton makanan, obat2Zan, dan
jang
chabar2 kepada keluarga2
berbaal2
saldju serta
ditawan
untuk ternak jang kelapa
Dae

ran.
CAP

memandang

usahanja un

pn tidak Sem uh suara.
. Djawaban Pemerintah diutjap-,

kan oleh J.M. Perdana Menteri
kan Dn
angan? da
ndk. Agung jang berbitjara ten
R.LS, dan persetudjuan K.M.
diberikan,. maka dimadjukan usut : tang hak menentukan nasid diri
untuk menutup pembtjaraan. ini : sendiri mengatakan, bahwa negadalam ' ra2 jang nanti membentuk R.I.S..
dengan tiada perundingan
p
| atau nanti akan dibentuk lagi
babakan 'kedua.
Usul diterima dan sesudahnja : menurut undang2 federal harus
dengan 50 melawan satu suara: “akan mempunja hak untuk menja
aan tpendiriannja tentang U. Uu.
U.U.D.
dilakukan
pengesahan
Sultan Tidore mengatakan, tidak dapat menerima, karena lans
kap Tidore dengan peraturan itu
telah dipetjahkan dalam dua ba-

| sjarakat2” jain sambil mengalami

persaudaraan,
pengalaman

pengetahuan dan

dari.para penerbang

jang dipertukarkan dan mempeni:
ladjari Kan

dalam

gung menjebut hal 'ini theoretis,
Anggota2' Andi Massarappi, - karena daerah2 bahagian itu aAndi Mapanggara, Thoen Hong “kan memikul tanggung djawab
Tiga, . Van Hmsteta, Dachlan Basug sangat besar, djikalau ka-

(Aneta). Dalam parlemen Indonesia Timur beberapa anggota

Van

Maarseveen

esia djuga.

akan ke Indc
ng pemberi
(ANP). Mer
tahuan, bahwa para menteri van

lalksanakan Guan

tain formil pada tanggal 27 Desember. Suatu delegasi dari pe'merintah RIS jang akan diangkar itu akan berangkat ke negeri Belanda dan segera
sesudah
penjerahan kedaulatan mungkin.
va

maksud menteri van

landa dan Wakil Tinlggi Mahko.

rahanjang-njata disana itu».

“Sekalllsoak
sia kon:

Menjambifna penjerahan keda:

meneri.

dita
kesalahan AR
- disengadja atau

atau

C: telah diminta lepas karena pe
rubahan kedudukan menurut
hukum, sjarat2 'bekerdja, per-

hubungan dinas atau keadaan

hidup dari pegawai jang ber5, seangkatan, jang keadaannja
demikian rupa sehingga 'tidak
| dapat dipertanggung djawab
| kan untuk terus bekerdja.

' Ketentuan apakah alasan?2 tersebut diatas ada, diberikan oleh
sesuatu panitia jang dibentuk o-

leh Mahkota. Dalam hal jang ter

masuk C, akan diadakan penjelidikan sesudahnja, apabila

kea-

daan memaksa untuk segera ber: henti dari pekerdjaan.
Dalam keadaan? jang terma: suk golongan R5 don 5 garantie
tersebut

akan mengenai

akibat2

ketenga
dari pengeluaran dari
pekerdjaan jang disebabkan kare
na kelebihan, dengan mengingat
peraturan2 jang telah ada tentang uang buta (wachtgeld) dan
peraturan pensiun
dan
onder-

tuan Marshall bagi
Indonesia.

fraksinja padasazasnja

dan

djuga

negara. .ini-atas: dasar: risalat, pe
djelasan:.: Para. pembitjarai.. dar
fraksi: asam
menjatakan,

wa fraksi mereka, masih. mempu.
mjai keberatan2-besar jang Pa
na sini tampaknja sebagai swatu
penolakan: renfjana undangg: sar

mewar-

takan adanja ,,korps tjadangan”
didaerah ini.
Anggota
Janis mengadjukan
pertanjaan2 pemberhentian dari
kepala djawatan distribusi di Palopo, djabatan mana akan 'diganti oleh isteri dari seorang pegawai tinggi Belanda disana.

setudji

dengan pembentukan komisariat2

telah mengadjukan
pertanjaan2
kepada pemerintah. Pitoi berkata,
mengenai distribusi tekstil, 'bahwa hal ini telah didjalankan setjara merugikan
golongan2
A
dan B1, dan meminta pendapat
pemerintah tentang nal ini.
Anggota
Lasut bertanja tentang penjerbuan atas pos polisi
di Minahasa,

«

'Manoppo menerangkan: atas
nama fraksi: progresif: balw

sebut:

Diantaranja
niasional.

anggota2. Maki

Sangat

mementingkan

penolakan. komisariat2 negar3.itu
oleh dewan Sulawesi Selatan. Sa

lah seorang. diantara pembitjara2
bahkan menerangkan, Jbahwa ia.

hawatir

bahwa. penetimaan.. ko-

misariat2 negara itu akan meng

antjam kesatuan. NIT.

ta

Selandjutaja ada dikatakan: 19
rang tentang kekurangan -kepertjajaan terhadap pegawai2,.jang:
akal termasuk staf pendjabat2
baru: sehingga.dengan' demikian ' kolonialisme

"jang: dwalistis

ini tidak
mungkin
dilandjutkan:: Kemudiar. orang. :menjatakan
keechawatirannja: . .bahwa keadaan akan mendjadi. lebih

sulit lagi, sedangkan

ini. sesung-

guhnja tidak perlu. Achirnja ada
pula dikatakan orang, bahwa kedudukan para' zelfbestuurder'ftu

tidak-akan mendapat pengharga-

an tjukup: djika komisariat2 negara ini mendapat hak untuk me
metjat (Schorsingsrecht). .

Pada hari Senin pemerintah de |
aa

dele-

gasi tersebut. berangkat ke Djaka?ta untuk menjaksikan penje-

ulatan dinegeri Belanda,
maka:
menteri van Maarseveen bermak...
sud mengundjungi Indonesia,
Sebagaimana telah diketahui,
pemerintah bertudjuan- untuk me,

Rabu jang

nakan.
“Adalah
Maarseve-

en 'untuk bersama2 dengan

ta Belanda di Djakarta, mengenai keputusan2 tersebut, maka
pemerintah. memutuskan menju-

diadakannja.

setibanja

Penyerahan jang “ajata.

memudahkan

hubungan antara pemerintah Be-.

tuk memungkinkan.

dal hari itu djuga akan kemba-

1 jin doneaia, dimana

kedaulatan maka di Djaka'rta'per.

lu diambil keputusan2 dalam wak

tu singkat. Untuk

kedaula-

sangat berbeda-fahamnja...:

PARLEMEN.

melepaskan 'hak2 terhadap Irian.

Menteti

dalam: termijn: pertama tentang rentjana undang2' pembentukan
komisariat2-negara... . Ternjata,
bahwa kedua fraksijjang terbesar

puran
telah selesai, telah tiba.
Usaha pertama sekarang
ialah
memegang teguh perdamaian” 'de'
mikian J.M. Anak Agung.

PEMBITJARAAN2 DLM. SIDANG

hubungan ini.

' Belanda

R.I.,

waktu baru, dalam mana pertem-

A-

ruh menteri tersebut “diatas tadi
untuk berangkat ke Indonesia un

$ tata hari

perhubungarf dengan

hagian dan suapradja tidak mau ..S. atau Belanda. J.M. Anak

dengan
tuk menukarkan kadet2
“ Schaik dan.Stikker akan berangnegara2 lain sebagai salah 'satu
kat ke Djakarta untuk mengadapekerdjaannja jang besar. Dalam
kan perundingan2 disana, maka
ini, 61 kadet2 sekarang dapat diberitakan sebaruntuh
musim
n
CAP akan 'dipertukarkan denga
gai berikut:
sedjumlah kadet2 dari Canada,
Berhubung dengan penjerahan
'dan Swiss. Pe

Inggeris, Perantjis
muda2 itu akan hidup dalam ma-

jang tetap. Djikalau mereka
H enolak Ikonstitusi jang - tetap,
maka diberikan kemungkinan un
tuk mengadakan peraturan? lain.

dan 'persetudjuan K.M.B.

diadakan.: pemandangar. umum

Dalam hal itu tidak ada suatu

negara berdaulat”. Beliau menegaskan, bahwa sekarang
sudah
tiba waktunja untuk mempersatukan tenaga dalam - menghadapi
pekerdjaan jang maha berat. ini
jang hanjia dapat
dilaksanakan
bersama2, dalam mana keamanan
dan Iketertiban hukum didjamin'
terhadap 'siapa djuga.
Babakan

ar

mendj

diari anggota tent

merintah R.I.S. adalah memper-

AIA

perar

Agung

dal jang perlu sekali bagi ekono-

mi Indonesia, jaitu beras dan ba

PENARIKAN
MN

MUNDUR
TENTERA
DI SL MANGNN

ban makanan lain seharga 132”
. djuta dollar, tekstil dan bahan2.

tekstil seharga 30,7 djuta dollar
dan mesin2 serta barang2 modat:
lainnja kira2 Kan 17 “djuta
dollar...
:
:
Seperti semua negara aa

ang Ieiliter pada h

dilakukan

ah Barabat 1d
An

amanan di Na, dan sekitarhubungan bantuan Marshall, Innja berada dalam tangan: dipisi'
onesia hanja dapat memperguBerhubung dengan keterangan makan dollar Marshall untuk Lembuamangkurat. Kepulisian ter
lah diserahkan pada' hari 'Kamis
beberapa senator Amerika jang. membajar import dari daerah dol
merfjatakan 'ketidak 'puasannja. Jar, Pemakaian uang ini untuk ke: -jddi-Barabat dan Kandangan ke
pada Dewan Bandjar?Kepada pu
tentang pemakaian bantuan Mar
perluan lain, misalnja untuk mem.
Kalimantan Selatan dan
shalf jang diberikan kepada Inbajar utang, memang tidak mung
Kepada orang2 jang pada wak.
(daerah
Bandjar jang pada
donesia, oleh pihak resmi
ditekin. Keterangan
senator2 itupi
ituput - ikepa
iki
erangan senatore
'penjerahan
tadi
telah berbitjara,
tu itu masih berada dalam dimas
rangkan kepada Aneta, bahwa
tidak ada sangkut pautnja' detetap, diberikan kesempatan Un -. ,uang jang diberikan oleh ECA
menundjukkan,
bahwa
penjershs
ngan nilai lawan dollar Marshall
tuk meminta berhenti atas kerna lan ini.adalah sesuaai dengan.per
kepada Indonesia sebelum- ban-- jang diterima dalam rupiah, jaitu.
“yan sendiri. Untuk itu mereka iasetudjuan jang telah ditjapai antuan itu dihentikan dalam bulan
jang 'dinamakan
,,counterpart
kan harus memasukkan permi ntara Belanda dan Indonesia. Sefands” jang disetor atas rekening
taan berhenti enam bulan tere sil (Desember 1948, berhubung . delakw-atjara 'terachir dari upatjara
istimewa di Javasche Bnk. Indongan aksi militer kedua, sebanjak.
dahulu. Keradjaan akan mena ngin"Sang Saka' Merah Putih dinanesia
sama
sekali
belum
memperkira2 61 djuta dollar, seperti dju
gung pensiun' jang sesuai diem gan
ikkan.
Segera ditempat2 lain di
gunakan rupiah ini. Tentang pega ternjata dari lapuran2 jang di
lamanja waktu dinas, apabil: 1 pa
Kalimantan
Selatan akan dilakuimakaiannja, pada waktunja-akan
umumkan oleh pemerintah Belanda waktu keluar dari pekerd jaan
kan penjerahan.
harus
diadakan
pembitjaraan
du-.
daisaban triwulan, telah dipergumereka itu telah mendjalamk an di
- Selandjutnja diterima
nah
makan untuk membajar import ba. lu dengan pemerintah Amerika”,
nas 10 tahun. Pensiun itu d'ibajar
bahwa penarikan kembali sepedemikian keterangan resmi itu.
rang2 konsumsi dan barang2 mosegera orang mentjapai u sia 45

tahun.
Mengenai kaum keluarg a jang
ditinggalkan dari pegawai 2 peme
rintah dan “bekas pegawa i2 peme
rintah, jang

termasuk.

kini — terketjualza

garantie

Lewradjiban2

jg dimaksud dalam: ga yantieverklaring tertanggal 5 Agyustus j.l.,
jang
segera
akan
ditanggung
oleh anggaram belandjla — setjara tidak bertargsung djuga akam
ditanggung pensiun2 biasa untuk

djanda dam :inrak jatim.
Penetapar, dalam garantieverklaring tertanggal. 5 Agustus
1949, dalarn mana “dalam. mewu-

| peraturan2 jang termuat dalam

stand, dalam-mana termasuk pula

djudkan 'Yarantie2 hanja akan di

staatsblad 1948, untuk Indonesia

berada di negeri, Belanda, telah.

indahkan orang2 'jang waktu situ

diperluars. demikian, Hingga diwu
djudkannja garantie2 itu. djuga.
akan berlaku bagi mereka, 'jang

dua tahun sestidah penjerahan 'ke
daulatan tetapf tinggal di Indonesia.
Pegawai2 jang sesudah:

ui :

seperti Witetapikan diatas, maSih
belum berada di negeri Belanda,

akan tidak lalgi dimasukkan da-

lam garantie, tetapi segera mereka mendjadi. penduduk negeri Be
landa lagi, pembajaran2. garantie
2g,Sae

. Senator2 ketika tiba di Kemajoran. Dari kiri kekanan:
dari Indiana,
'.. Michigan,

Green dari Rhode

Adjudun

W.T.M.,

Island, Ellender dari Louisiana

(Ketua),

Mr... de Beurs-dari Dirvo,-Mr,

“blk Indonesia dan wakil dari Komandan

Ady
Pan

dari

Subardjo, wakil Kamemerian,eka

tentara,

(Foto Na Tata

IS

0

aa ig
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| nja, berhubung

berikut:

dengan

|

Ketua: D. A. Th. Gerualan df jg diperlui untuk menjeleng:

|

suat

'berhak

man2 (pengatjau lain,

demikian

opsir tsb., 'beberapa orang telah.
mendjadi korban, sedangkan

da-

lam K.M.B. telah tertjapai suatu
penjelesaian setjara damai.
Opsir djustisi menuntut huku-

dakwa jg sesual dengan kedjahatan dan keadaan dalam mana ke
djahatan itu dibuat, jaitu hukum-

jan mati.

Tam sri nera
Sman
menembak
dikeluarkan
Pendakat 'kedjadian2 jang”
Wild West” spa

up

TNI
at2

'belam tjukup 'mempunjai
pengangkut sehingga TNI

masih meminta

pe

uan

dari
.

|.

DISAMBUT
PONTIANAK.

#Aneta). Penjambutan kepada
Sultan Hamid di Pontianak telah
berlaku dengan tjara besar2an.
Djam 8 pagi telah beribu2 orang

menunggu2 kedatangan pesawat
- terbang jang ditumpangi beliau
jang nanti akan tiba pada pukul
12. Oto jang mengangkut Sri Sul

tan ke kota ditolak madju

oleh

chalajak ramai dan kemudian be

dipikul oleh Istana... Pena

masuk ke
3

sah, hanja tuduhan

ke-

mempertahankan ketidaksalahan-

perkebunan2.
SULTAN HAMID
“OLEH PENDUDUK.

dengan

rut kesukaannja dan
mendjadi
anak ak) nakal, sehingga makin
lama fa mendjadi makin djahat.
Sesudah 'terdakwa sekali lagi

bahwa

disesali,

Djustisi dan mengatakan, bahwa
menurut anggapannja tuduhan
jang pertama belum dibuktikan

tanggal,, senantiasa hidup menu-

perkebunan dan TNI pada umum
boleh dikata menjenangkan
sangat

Mr. Lie Beng Tiok

menentang Ipenjataan2 dari Opsir

dua sudah njata terang. Dalam
hal ini pembela memadjukan,
bahwa terdakwa,
sebagai anak

d pemeriakah Ne dan miidak ssi
'mengetjewakan.
ngan antara pengusaha2

t

sebenar2nja terhadap ter-

nja, hakim mendjatuhkan hukuman.
Beliaw mengatakan, bahwa per
'tama harus dinjatakan siapakah
jang disebut dengan

»kekuasaan

jang berada di Indonesia”.
Kekuasaan ini, demikian ha-

dapat Nan

.hanja
bana, wasangka segala perbuatan2 ter-

'dakwa, maka ,/bukti sah” lengkap

'tentara

sah

dari unsur2 'kedj ahatan ,.membe-

Lapian,
njonja A. M. Wawo
rontak” saja anggap tidak diberiRuntu dan J. Taha.
dan tidak akam mendjadi tentara kan, djuga dari ,/berkomplot”,
Kepaniteraan
Panitia, ialah
Djikalau hal itu dapat dibuktiR.LS. Tentara itu adalah sebadengan
alamat:
Kepaniteraan.
kan,
maka
saja
akan
memenuhi
shagian dari tentara Pagi: akan di,
|
Dewan
Minahasa.
'
duntutan
Opsir
djustisi
dan
mem
susun
lagi.
Sesudah perhimpunan pembenu
Bagi kedjahatan ini Basi ai “beri hukuman 'mati. Hal ini saja
tukan
ini ditutup, maka Panitia
njatakan,
sebagai
peringatan
kkebuktikan, bahwa terdapat suatu
Pusat ini 'terus mulai dengan

gerombolan orang memegang sen -» pada teman2nja lain.

djata untuk melawan 'kekuasaan

Sekarang saja bebaskan terdak

itu, serta bahwa terdakwa menge
wa dari tuduhan jang pertama.
tahui hal itu. Druga harus dibukzakim dalam suatu sitikan, bahwa kerak
menggaika saja hendak : menga

bungkan diri dengan gerombolan

kaan ini djuga: ana

perkara

itu, serta bahwa hal itu dibuatnja dengan maksud untuk memberi perlawanan terhadap kekua-

dini tidak terdapat bukti2, bahwa
gerombolan dari Talumikir beker
dija dengan perintah ,/dari luar”,
akan tetapi petundjuk2 jang nja-

wa dalam hari2 ini, segala keadaan jang mendjadi terang sesudah

“rintah
djalan
#jauan
daerah

saan
Segala" perbuatan dari siterdak:

pemeriksaan

menimbulkan

#a. Djikalau benar2 ada suatu pe-

'per-

sangkaan. Terdakwa terkenal se-

bagai orang jang tidak dapat di
pertjaja. Bukan 'tidak dengan aJasan terdakwa tahun lalu, ketika

— sebagaimana diketahui oleh
hakim dari perkara jang diperik-

sa oleh beliau — rentjana2 menjerang dan merampok itu 'dibuat, ditahan untuk pendjagaan.

,,dari luar”, untuk dengan
begini menimbulkan 'kekadan perang saudara dalam
jang aman ini, maka nama

ihat dan bangsat!

wa, keterangan2 saksi serta peris
tiwa, bahwa barang itu terdapat

merintah di Makassar jang atas

kehendak dan permintaan
daerah2 ini telah beberapa tahun la-

lu mendapat dan mengopor kekuasaan itu dari kekuasaan jang
berdaulat,
ing heru nann jg
Kekuasaan

Waktu tiba: Djam 08.00 dipelabuhan dimuka gedung K.P.M.
Route: Pelabuhan, Djalan Kan
residenan — Djalan Tondano —

— Djalan Perlombaan — Troe-

pencomiman'do — kembali »- B 2

G, — TLG.

ber.

sini.

adalah djuga pe

ngertian lebih luas dari pada pengertian pemerintah atau susun-

an pemerintahan. Kekuasaan me-

Sus CE

ho

D: — Sekolah? Frater— Djalan
Bioskop

disterik di Minahasa akan didirikan! panitia2 bawahan. Selandjut

complex — Hospital Militer,

ngan selekas mungkin disemua,

—

Pasar-Minahasa

—

Djalan Pasir — Sekolah Rendah
Umum III — Sekolah Rendah
Umum 1 — Teling II — Genia
3

kplaats ” 1 NI
Botohandel & War
NN”
sBRUNSMA

MANADO.
:Vert. Great Eastern Trading Co. N.V. Bat.-C.
Baru

terima:

Oto2 truck, Bus-chassis dan Pick, Up merk ,,C HEVROLET".
Pemegang2 ,,surat keluasan" (aankoopvergunning) untuk mem-

beli salah satu matjam kendaraan seperti tersebut diatas dipersilahkan |berhubungan dengan kami.

:

Kedjaha'tan

ini, 'djustrw

de-

“ngan segala keadaan2 jang

ter-

dapat waktu itu, adalah suatu 'ke
:“djahatan besar.
:

tetapi djuga

(Akan didambung).

PEMBERITAHUAN
Toko TJAN KIM TENG merk: TJAN TJAO LONG & Co.
Siauw diteruskan oleh achliwaris2: dengan memakai merk:
La.
NAN TJAO LONG & Co.

di-

urusan2 didjalankan oleh njonja Tjan Kim Tjoh di Siauw, dan “oleh
tuan Tjoa Yaoe Tjoen di Menado.
badal

adalah W.T.M.

di Djakarta, disamping itu, ini
mengenai N.I.T., kekuasaan pe-

sah sekarang

kan perkundjungan resmi dikota
Manado.
:

padanja.

kara? kedjahatan lain, bahwa buikan sadja KRI. 5.

Pada tgl. 5 Desember j.a.d.
maka Sin'terklaas akan mengad.

berita2 dan pengumuman
jang,
djelas. Tetapi jang Ikini sudah da
pat dikabarkan, ialah, bahwa de-

pendja-

Tuduhan kedua terhadap terdakwa (mempunjai isebuah gra-

PESTA SINTERKLAAS,

berikut jang harus diambilja, supaja usahanja akan berdjalan 'de
ngan Iantjar. Tentang keputusan2 jang telah diambil dalam,
sidang itu, akan dikeluarkan lagi

pangkatnja dalam negaranja sen-

Banjak 'temannja, djuga anggo- nat tangan) telah 'dibuktikan deta2 dari P.P:K.M. dan K.R.L.S., | agan sah oleh pengakuan t:terdak
adalah anasir2 jang tidak dapat:
dipertjaja, berkali2 dihukum karena 'kedjahatan2 biasa.
Hakim 'dengan'terang menjata'kan disini, bahwa karena perkara
jini 'sekali lagi 'ternjata padanja,
sebagaimana ternjata dalam per-

rakan tindakan2 dan langkah2 jg

itu, bagaimana tinggi djuga

diri, adalah sebenarnja:

si-

dangnja pertama untuk membitja

“dn titel dari seorang jang menju
yuh

30 November

1949

Atas nama achliwaris2
Due Goan Soen

Suk
Kemarin

erajsan penjerahan
telah dilangsungkan

di Manado, bertempat diruangan

persidangan Dewan Minahasa,
perhimpunan untuk membentuk
Panitia Pusat Perajaan Penjeray
han Kedaulatan 'di Daerah Ikita,

ini, Dalam perhimpunan ini turut
hadir berbagai2 pemuka

dalam

kedaulatan.

Ong Gian Seng.

magjarakat di Dattah Minahasa
ini. All. terlihat disitu wakil dari
Troepencommandant Noord-Celebes wakil dari Komisaris
Ne-

gara Utara, wakil dari pemerintahan kota Manado,
beberapa

kepala dari rumah2 dagang Ero-

pah di Manado, wakil2 dari Coprafonds,
perusahaan
Iisterik
NIGM, Javasche Bank, selandjut
nja beberapa

dnggota2

Dewan

Minahasa, MBP Dewan tersebut,
dan Komisi Keperintahan untuk
Haminte Manado, Kepala2 Disa
terik dan Onder-disterik, wakil2

dari golongan2 agama

(Katho-,

DELFIA

fk, Protestan dan Islam), wakil2

dari golongan Tionghoa dan
Arab, 'kepala2 berbagai2 pedjabaj

MENGAGUMKAN

tan Negara dan Daerah, wakil2
dari beberapa perkumpulan poli-

tik,

wakil2 dari kaum

pemuda,

wakil2 dari kaum wanita, wakil2
dari kaum buruh dan wakil2 dari

pesurat kabaran.
Perhimpunan ini dipimpin oleh

Kepala Daerah Minahasa dengan dibantu oleh seorang anggota MBP Dewan Minahasa dan
pembantu2 Kepaniteraan Dewan

tsb. dan berlangsung kira2 1Y»
djam lamanja. Sebagai akibat dari pembitjaraan2, maka telah di
bentuk Panitia Pusat itu jang ter
diri dari tuan2 dan njonja2 jang

an

Sa

UTJAPAN

Oa

aU

TERIMA KASIH.

Dengan ini disampaikan limpah sjukur dan terima kasih kepada paraanggota kantor2 pemungutan: suara dalam distrik-

pemilihan parlemen

MINAHA-

SAJUTARA dan MINAHASASELATAN, atas keredlaan dan
de-'
djasa jang telah diberikan
ngan gembira serta dengan suka-

rela terhadap pelaksanaan pemianggota badan perwakilan
lihan

Pakailah Delfia, djika Njonja

ingin

menjediakan

masakam- enak, Digoreng
dengan Delfia makanan
mendjadi lezat dan: gurih
rasanja serta mudah ditiernakan. Delfia tidak
muntjerat djika dipakai
untuk menggoreng dan
dapat tahan lama sekali

(tidak lekas tengik). Delfia
sungguh mengagumkan....

HARGA
ISI

SEKALENG

2 KG.

F. 5.20

Indonesia Timur pada tanggal 12

Oktober dan” 16 Pe
baru 'lalu.
TOMOHON, :
La ma mat am mx, 25 Nopember

4 TUMBUHIAN

Na

B.B. 925 — 165 — B.

2

:

katiri, njonja W. F. Sumampow-

dari Republik. Tentara itu bukan

kim, hingga pada saat penjera-

jhan kedaulatan

mata, Karaima sech Alwi Bin Al-

itu,

dipersilahkan berhubungan dengan Tuan E. AHN, dja. Javasche Bank Manado.

5

tidak

telah mempunjai sebuah granat
tangan. Karena perbuatan2 ke-djahatan dari terdakwa dan te-

se

ba

war

rang siapa sekarangi ni
- yela memberikan sumbangan

ea

“bahwa ia dengan

Pembela

Sir Pu

Tesex " Bagatmanapua menimbulkan sjak

taan sumbangan4

Na

pember j.l. denga" sengadja bermaksud mengadakan perlawanan
terhadap pemerintah telah menggabungkan diri dengan segeromDalan orang jang melawan peme.
rintah dengan kekerasan, dijuga,

a
pihak jang berkorespc nden Penata menapaa

» utama dituntut , “bukti jang sah.”

| a jang. SN
6 dan 7 No- (bags tentar
ara

0. | pada malam.

man

“Papa

akan 'diedarkan diantara Lana

duk Daerah ini, daf

Nanga

bahwa menurut pendapatnja: Yen
lah dibuktikan, bahwa terdakwa

kan perajaan jg sempurna, ma
| ka dengan segera mungkin djuga

se
23
Nan
Se
Aa”
Tara
Bauran SANA
on Ha

bengad

«
m, Bagi' hakim keJakiman sadjia' ea
"jukup. Ter

Ketua-muda: dr, W. J. Ratw
Langie.
$
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Tok, W. Ch. Bageblik, C. A. B.
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