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sangat rendah, terpaksa masih tinggi. Dan terang
tnya
bahwa harga pokok ini da

terpotong dan terbuka.
n dari di Kongo Belgia,
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Dalam
sekretariat 'djenderal
tama pada hari Sabtu malam da-. duduk: Mr. A. K. Pringgodigdo
m' Moh. Jahja.
ri P.P.N. Sidang diadakan dalam|
ruangan marmer besar dari Gen : "Maksud
dan tudjuan 'komite
dung Indonesia Serikat dan dibu “persiapan ini, termaktub “dalam
ka oleh Sultan Hamid II jang de- | pasal 5 reglemen tata tertib jang
ngan Drs. Hatta duduk pada me- “terdiri dari 14 pasal serta suatu
dja pimpinan, serta sebagai tuan “peraturan peralihan, serta telah
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dibajaikan “kepada para2 pe-

kita metukai kulitnja se-

(Aneta). “Maksud terutama |
desi
Panitia Persiapan Nasios
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di

P.P.N., terdiri dari 8 anggota,
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Dengan perantaraan seorang djurubitjara bekas presiden,

gap 'adil djikalau diberikan maximum hukuman jang diuntukkan
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sedjumlah pesawat B-29 superdan olehnja saja menghukum terfortress dan' menurut keterangan,
'dakwa
(J. Kolondam) dengan hu
Chanis
menerangkan,
bahwa
ia
balabantuan dapat didatangkan.
“telah meletakkan djabatannja un- kuman pendjara lamanja 10 tadala : Nagan
dari 48
hun serta perampasan granat ta“tuk meng ad ae
penu
“ngan itu.
“darah.
5
ia mengakui per
'Sebab2 poli
nasional" Bertina"
di Peking, pem.
Terdakwa ditanja, apakah ia
dak, adalah bahwa bekas presiden
unakan sendjata djuga termenerima baik putusan ini atau
Chanis hendak men adakan per- . suka meminta diadili oleh mahOM mis djika pihak 'komu
ubahan dalam ten
iba menjerang Hongkamah lebih tinggi, maka terdakhu Beliido, 1 wa mendjawab, bahwa ia akan
kong. Belum lama berselang pe-, sional. Menteri
dan dua orang opsir tinggi jang 'berpikir dahulw tentang soal itu.
. dagang2. Inggris Idi Hongkong,
taat dan jang telah mentjoba ungerangkan, bahwa
meskipun
Ia menjatakan terima kasih atas
tuk mentjegah terdjadinja pere- “ 'pemeriksaan jang' adil dalam per
mereka. menjetudjui
pengakuan.
butan kekuasaan itu, na dipen- Ikara ini, serta akan mendjadi
. pemerintah komunis, mereka
tidak menjukai pemerintahan

aa

sa

nis telah ada

mem
“disuatu

Hongkong

5 km dari Chungking,
kan ibu tentaranja ada kki6 km ditiga djurusam 'dari
ota itu. Tentara nasionalis tidak
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Orang

darikan mana

ag di Chungking
dinasehatenggan kota itu. Dispkaniko-.
s jang

Saki

tela

ke Kikiang akan terbalik 'keBarat untuk memotong
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jang letaknja
Barat
laut
tempat

kedu-

nasionalis se-

. Dipropinsi Kwangsi
“Selokan Chungking ko.

K
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merebut 'kota indu-

—. stri Liuchow-jang djarak sepenerbangannja ada kira2 300 km
'keperbatasan Indo Tjina. Kaum
nasionalis

mengabarkan mentja-

ai kemenangan besar di: Limkian disebelah Selatan Kwangtuung
dimana tentara komunis se
- 30.000,
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dikabarkan

telah dihans,

mentari EA
Perdana
djendera! Yen Hsi Han di Chung
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tuk perang total, demikian kabar

:ngah resmi. Sidang komisi jg
dihadiri oleh' kira2 40
tama
esar tinggi militer dan sipil.
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me-

rah. “Akan tetapi, menurut ketera
ngannja, mereka insaf bahwa-
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tanggal berangkat

akan ditetapkan, 'djika Li suihbitjara dengan senator Kanan
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0 ja
UP, di Tokio men, bahwa sama sekali ti
a banda2 jang menundjuk
|
bahwa Amerika Serikat akan
mp
unakan kekerasan untuk
ne
u
erintah Tiongkok

mempertah
ic ala data
F ana ena tah
Sa

il.

:

$

£

PENGHEMATAN ANGGARAN

Tiongkok, dan djika demikian,
Hongkong akani tenggelam. Pun

mereka berpendapat, bahwa Ing-

(U.P.). Menteri
pertahanan
Amerika,
Johnson, telah meneyangkan, bahwa ia berniat mengu
rangi anggaran belandja militer

.gris akan Iebih banjak mendapat
.untung dgn djalan bekerdja didalam Tiongkok komunis dari pa

dengan 2000 djuta dollar ditah:

da mengetok? pintu dari luar.

j-a.d. Departemen

Birma dan

telah mendjadi

13.000 djuta dollar, karena kam 3
mengetahui, bahwa keadaan. ekonomi.kami tidak mengizinkan,
bahwa kami lebih banjak mengeluarkan uang belandja”, demikian
katanja,
sambil
menambahk

Pakistan

anggota

dari Ko-

misi Timur Djauh, demikian kepu
tusan suara bulat dari anggota
komisi jang asalnja berdjumlah
sebelas. Kedua negeri tersebut te-

"pada keterangannja

dalam

untuk merantjangkan

ngenai pendudukan

tahun

1946

politik me-

dari negeri

Djepang. Duta2 di Amerika Seri-

kat dari Birma dan Pakistan, jangi
'bertindak sebagai wakil2 dari negeri2nja, hari ini menghadiri
rapat jang diadakan tiap minggu oleh komisi tersebut.

Sampai bulan Djanuari

itu,

bah

ngan keputusan menteri Johusa
baru2 ini untuk menghemat dalan

1948,

pengeluaran militer.

ketika Birma mendjadi berdaulat,
. negeri ini diwakili pada FEC oleh
jang bersamaan pada komisi tersebut sampai kepada perpisahan-

de Island, Bermuda, dua lapangan

terbang

nja dari Iridia dan mendjadi sua

Trinidad

tu dominion dalam bulan Agustus
1947. Jang pada mulanja mendja-

rusan

di Porto Rico satu:
'dan satu

didaerah“te

Panama.

'

PISEKITAR KUNDJUNGAN MENTERI SNYDER KE DJEPANG.

de-

(AFP). Kundjungan jang seka

ngan segera memberi kesempatan tanja-djawab kepada warta-

rang ini diadakan oleh menteri ke

uangan, Snyder, ke Djepang, a-

wan2 jang banjak datang kepe- "kan penting sekali artinja bagi ne
geri itu, dan selainnja itu — dji-

ka dilihat dalam

djangka “pan-

ketiga

djang — djuga untuk seluruh Ti.
mur Dijauh, demikian kabar jang
didapat oleh U.P. dari fihak jang
mengetahui di Washington.

dan Uni-Barat disimpannja sadja untuk waktu jang akan datang 'dan sekarang ia lebih ba-

Snyder akan membereskan: ter
utama bantuan Amerika kepada

wan2.

Pendapat2nja

bom atom, perang

njak

tentang

dunia

menundjukkan

perhatian- Djepang untuk djangka pandjang

nja kepada ndrugstore's' , Jbasebal" dan kebiasaan2 Amerika
lainnja, jang tidak begitu diketa-

huinja. Ditjeriterakannja, bahwa
pada suatu kali ia pernah meng-

diri pertandingan

sepak-bola

antara kesebelasan tentara

. dan

marine, akan! tetapi ia tak begitu

'kil Openbaar Ministerie, griffier

sebagai wakil pegawai2 griffie,
'Mr. Lie Beng Tiok sebagai wakil

| bali dan djuga kepada J.M. Mr.

Soumokil, Menteri Kehakiman jg
menghadiri

sidang

ini sebagai

“penonton. Mr. Dorbeck menjatakan terima kasih atas kehadiran
“beliau serta atas peristiwa, bah. wa segera beliau telah datang 'ke
Minahasa, sesudah mendengar
| apa jang terdjadi disini serta me. megang

pimpinan.

(lange termijn), sesudahnja diada.
kan perdjandjian perdamaiam dengan negeri itu, kedua masaalah
devaluasi uang yen, jang perbam" dingannja dengan uang dollar se
karang 360
pembangunan

Tahun2 jang lalu saja lihat se-

"nelpa pos wnya kenegeri. Anas
egitupun untuk.
pengiriman

bagai gambaran2 berturut2. Saja

sangat menjesalkan, bahwa gam-

saja melihat, bahwa perkara2 pen
tjurian dan perkelahian di Minahasa adalah 'begitu besar dan 'pula terdapat banjak anak jang sudah biasa berbuat kedjahatan2.
Saja harap dengan sungguh2,

dan Antillen Belanda, ialah:
Surat: porto biasa IO sen ap2

didikan2, sehingga mereka mendjadi anggota2 baik dan berfaedah dari masjarakat.

Beberapa tahun lagi, mungkin
tuan2

tidak melihat

lagi

“dak menjatakan rima kasih ke| pada parket, griffit , bali, karena
:“kerdja sama erat jang senantiasa
JHal itu dapat berlaku demikian,

hal itu harus berlaku djuga demi
kian. Kira2 19 tahun, demikian
Mr. Dorbeck, saja sudah beker-

rapa tahun j.l. saja senantiasa me
mutuskan atas nama Radja Wilhelmina, kehadapan siapa, sebagai banjak orang disini dan dilain2 tempat di Indonesia, saja
mempunjai perasaan hormat sedalam2nja. Tuan2 dapat menger'ti, bahwa, ketika untuk pertama
kali saja memutuskan bukan atas
nama Baginda, hal itu adalah sangat sukar bagi saja.
Akan tetapi, tuan2 tentu djuga
melihat,
bahwa
untuk hakim2
bangsa Belanda, hal itu
tidak
memberi perobahan apapun dalam pendirian mereka
terhadap
pelaksanaan kewadjiban dan pekerdijaan, jaitu memberi pengadi“lan seadil2nja dengan tidak memardang orang.
Munigkin diantara tuan2 ada jg,
berpikir, bahwa sungguh senang
memegang
djabatan
demikian.
Saja menerangkan disini, bahwa
' pekerdjaan itu tempo2 begitu be-

rat, sehingga hampir tidak dapat
dibuat, 'bukannja karena pekerdjaan berat jang tidak berhenti2,
karena tang-

akan tetapi berat
gung djawabnja.

terhadap 1: ketiga
kembali perkapal-

selaku hakim disini.

' banjak mengerti, sebab terlalu su soal perhubungan dagang Tiong“'kdk-Djepang.
lit.
sah

15 sen.

Kartu pindah: seperti Kartupos.
Barang

tjetakan,

Tulisan Braille,

Dokumen, Tjontoh hepar, Bungku.
san, Kiriman fonopos: por
4 bea udara,-80 sen tiup 7 “50 Yah

Tarip (porto biasa -- bea udara
paket pos udara hanta ke negeri Be- .

Ng

landa adalah?
500 g 800 sen :

18
lebih dari 500 4 sid

7509 1200 sen : Id. 750 9 sfd 1000-

9 1600 sen: Ld.

2300 sen:

1000 4 sid 150 9

Id. 15009 sid 2000 g

3000 :sen : Id, 2000
750 sen tiap 500g

Untuk

buku2 TARIp2

PENERBITAN

3.

g s/d -5000 g

POS —

DESEMBER

1948"

Saja harap, bahwa teman2 se-

tempat memuat tarip2 (bea) udara

djabat saja bangsa Indonesia dan
mereka jang menghendaki memejgang djabatan itu akan
tetap
mengindahkan anggapan tentang
djabatan itu, sebagai saja njatakan tadi,
Sesudah perkataan2 iperpisahan ini, maka sidang ditutup.

dan tarip2 pos jang terpenting, jang

dikeluarkan dalam bahasa

Belanda

dan bahasa Indonesia, lembar2 tempelan pada halaman 15 s/d 17 umum
dapat memperolehnja dikantor pos
dengan memperlihatkan buku tarip

(pos termaksud.

Tgl. 3-4-5 Des. 1949

—

PEMBEBASAN TAWANAN2
POLITIK.
Dalam ingkungan keputusan jg
beberapa

waktu jang

lalu telah

diambil oleh W.T.M. untuk mem

beri keampunan umum
kepada
orang2 tawanan! politik serta' me
njusul komunike resmi Pemerin-

tah N.I.T. mengenai pembebasan

Pasar

—.

Malam

MANADO

guna pekerdjaan 'amal Paroki
Manado.
Didjual: pekerdjaan mendjahit - karawang - Bali - Talaud (kaju hitam),
Permainan2:

Hadiah2

ump.

maka dari pihak resmi diberita-

hukan,

dan

bahwa

ini,

pada tgl. 28 No-

pember j.l. telah dikeluarkan surat2 perintah untuk membebaskan 10 orang tawanan politik dari pendjara Manado.
Dalam rombongan ini terma-

suk djuga seorang militer

jang

An

Disekolah FRATER

- Djalar Kema.

TOKO & RESTAURANT

|

melarikan diri dan telah didjatuhi

dalam rumah sakit. Setjara resmi

ia telah bebas, sehingga sesudah.

sembuh ia boleh pulang kerumah
nja,
menegang

GESEK

Aan

NS

Kemerdekaan Pers atau Persvurijheid, buku karangan tuan Parada
Harahap, seorang wartawan jang

'kenamaan, jang sekarang

men-

djadi pegawai tinggi di Kementerian Penerangan dan
sedang
mendidik pemuda2
kelapangan
journalistik.

Buku sematjam ini, jang ditje-

tak

dan'

diterbitkan

oleh

N.V.

Handel Mjj. Drukkerij Makassar,

dengan harga f 3.50 tambah 3
sen ongkos kirim, tentulah sangat
berguna kepada orang2 jang be'kerdja di surat kabar, baik redak
tur, maupun correspondent
dan
tentulah pula pemuka2 rakjat dan
pegawai2 negeri, baik bila mempunjai

buku

sematjam

(HOK SENG HIANG).
sudah pindah didekat PEREMPATAN
DJALAN

itu, seba-

gai pedoman dan petundjuk dja-

TOMOHON.
2

TOKO KITA

«

Kami telah terima sedjilid buku

"
K
5

,,BAKROL".

Silahkan!!!

hukuman karena desersi. Hukum.

an itu harus dilakukan olehnja
sekarang. Selandjutnja terdapat
lagi seorang jang masih berada

3

satu

fiets - satu zitje - #jepatu dan bal
pompa (footbal), gratis ,,BAFOTO"

rombongan orang2 tawanan

|

MATJA

—

TOMOHON.
Djual rupa2 buku keluaran Badan
penerbitan &. KOLFF & Co.
Baru terima :

BUREAU

OMLEGKALENDER
1950.

Penanggalan
—

“

emg

SURAT

No.

1 4 f 7.75

No. 23 f 7.25

EDARAN

No,

an

32.

Diberitahukan dengan ini, bahwa
untuk kopra jang dimasukkan mulai
idari 28 Nopember 1949, oleh kami

5
3

dibajar harga2 seperti berikut:

SUNDRIED -

MAX ED

f 48—

die

A

TELOUEL
"ai 40.—
Harga2 ini didjaminkan oleh kami
sampai 31 Desember 1949.

Tan dalam pesurat Ikabaran' jang
bersangkut paut dengan hukum.

BAND
BLUE
MN Ne GEN ANUS
(AN

am dagang Djepang dan keempat

bea udara

prang2 bangsa Belanda bekerdja

gi rakjat disini, bahwa 'pemerin-

LT. untuk
regani
djabatan
lain di Djawa. Di
ia bela hen-

4

20 g -- bea udara 15 sen tiap2
Warkat pos: seperti Surat,
'
Kartupos : porto biasa 5 sen

bahwa J.M. Menteri dapat mentjari djalan2 untuk mendirikan
suatu tempat dari Negara ini, di
mana amak2 muda jang telah ber
buat djahat dapat diberikan pen-

sekali

3

Ka
(

K.L.M. sampai PA
mn aa
landjutnja dengan kapal ke Susea

bar dari perkara jang achir ini
adalah suatu gambaran jang tidak bagus. Gambaran pertentangan, perselisihan antara putera2

dari satu Negara.
Djuga dengan sangat menjesal

(

rip2 posudara keluar negeri jang ter
banjak akan naik.
Untuk sementara tidaklah berobah

Hal ini adalah suatu bukti'ba-

di Indonesia
dalam
berbagai2
djabatan. Sampai kepada bebe-

Montgomery “3 Amerika.

labuhan untuk mendjemputnja,
cakan tetapi 'pada konperensi
| pers ternjata, bahwa panglimaperang ini lebih banjak mengadjukan pertanjaan pada warta-

hi-

dja dalam bahagian kehakiman

ialah negara2

rapa minggu. Montgomery

dalam

Selandjutnja kekuatan sb
marine dipangkalan laut dan udara jg berikut akan dikurangi se-- “didapat dengan tidak membeda2kan bahasa 'dan kebangsaan.
dapat2nja : Charlestown di Rho-

Inggeris. Pakistan sebagai bagian
dari India, mempunjai perwakilan

di anggota2 FEC

3

padanja

'dupnja kemudian.

pertahanan Amerika karena peng Ia tah di Makassar senantiasa meng
hematan jang telah didjalankan .indahkan kesedjahteraan rakjat”.
itu akan bertambah kuat dan bia-.
Mr. Dorbeck memperingatkan,
janja akan berkurang.
2g
Angkatan laut Amerika
tel ih ''bahwa pemeriksaan jang 'dilakumengumumkan, bahwa dalam
em-' kan oleh beliau ini adalah peme.riksaan beliau jang achir sebagai
"3.au
pat bulan j.a-d. kira2 2046
hakim
dalam keresidenan Manakira2 hampir 500 pesawat|
Ao, Tidak lamaIalagi beliau akan
buru akan tidak dipergunakan
gi
“dalam dinas, berhubung de- meninggalk: n Minahasa dan N.

lah menganggap diri berdaulat se

djak FEC (Far Eastern Commissian) didirikan

saja akan ber-

usaha agar supaja dalam tahun
1950 belandjanja tidak melebihi

BIRMA, PAKISTAN DIKOMISI
TIMUR DJAUH.

(usis).

BE-

“pengadjaran

LANDJA MILITER DI AMERIKA
Sesudah Mr, Dorbeck menutup
SERIKAT.
Sing | pemeriksaan perkara ini, beliau
mengutjapkan pidato kepada wa:

berniaga dgn

“ini telah menginterview.
( United Press). Hari Senin
enurut berita tersebut presi
telah
datang di Amerika Serikat
sudah minta kepada duta
sar
Tiongkok di Washington, ketua Dewan Pertahanan UnieVellington Koo, untuk mengada Barat, panglima perang Montgopersiapan seperlunja. Menu-. gomery untuk berkundjung bebe-

ngan p:

djarakan..

mulai tanggal | Desember 1949 va

(PENUTUP)

Ba

E

Lk

mele

22 Yan

g . Wakil

tera

1 Pani

ham

h

ma tel:

berita2

Psi ea Sean sai

#ianis

2

Ta

an

ke

tan jang harus Jaa
| nan .ministrasi pos luar negMf untukp
angkutan pos udara sudah naik,maka

un,

"(UR

chi

Oleh karena — duga sebagai aki- 2
bat devaluasi — oigkos pengangku-
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