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Langganan

| Marian untuk

antara

(Reuter).

Dalam

suatu resepsi

diselenggarakan

ngan wartawan
perdana menteri
antara

oleh

gabu-

dari Amerika,
India,
Nehru

lain menerangkan,

bahwa

kedua
ideologi,
kapitalisme
dan “ komunisme
tidak
dapat . berdjadjar — bersama-sama
terus menerus. Salah satunja pada suatu waktu jang tertentu harus menang. Perselisihan ideologi
antara Timur dan Barat ini tidaklah mungkin berlangsung terusmenerus. Mungkin masih “dapat
berlangsung selama dua turunan,
tetapi pada achirnja salah satunja
harus menang. Mana jang
menang. dari pada kedua bentuk menjarakat itu tergantung
kepada
pertanjaan, manakah jang dapat
menghasilkan jang terbanjak. Dengan ini saja maksudkan
tidak
hanja mengenai barang2 materiel,
melainkan djuga mengenai rocha
ni, faktor2 dalam lapangan rocha
ni jang ditudjukan kepada
perbaikan penghidupan manusia.
Selandjutnja Nehru menerangkan, bahwa kita dewasa ini hidup
dalam alam peralihan jang maha
hebat. Peralihan
ini. membawa

Nehru

antara lain

bahwa

delegasi

besar se-

kali bantuannja dalam pekerdja-

an2 komisi tersebut.
Selandjutnja Nehru dipersilahkan mengutjapkan sepatah dua
patah kata dan olehnja dinjatakan, bahwa ia memang
dengan
sengadja
mengundjungi
komisi
trusteeship, karena dianggapnja
pekerdjaan komisi tersebut sangat
pentingnja
bagi dunia.
Nehru
memperingatkan,

“hari jang berbahagia.
Sesudah mengundjungi sidang

mengatakan,

India

komisi trusteeship, maka
Nehru
memeriksa gedang PBB. Kepada
- pafa wartawan diterangkannja,
bahwa tidaklah ada suatu sebab
jang chusus
mengenai
kundjungannja kepada Amerika.
Dise-

butkannja

kun-

Pertama, India

ta didahulukan

dalam

min-

menerima

bahan2 makanan, terutama gandum. Kedua, India
memerlukan

bahwa sering-

kali PBB selalu ditjela,

tiga sebab dari

djungannja.

karena

bantuan

tidak menghasilkan. -Disebutkan-

teknik untuk

melaksana-

kan, rentjana2nja dan ketiga, India
membutuhkan - penanaman
modal.

nja kritik ini sangat tidak adil dan
dinjatakannja, bahwa
PBB
bukannja suatu obat
adjaib
jang.
dengan segera dapat menghapuskan kesukaran2 dunia ini. Diang-

Wetssaa Koo

tentang

kaum komunis.

(United Press).

Dalam

suatu

“Yin. Sedjatcti

Pilipina

Utara

dibawah

sama

pengaruh

sekali

berada

kaum

komu-

nis dan Korea Selatan terpaksa
selalu berdjaga-djaga terhadap in
siden2 di tapal batas Korea Selatan dan Utara.
Kemudian Wellington Koo berkata, bahwa persediaan kekuatan
dari Asia, baik
tenaga
orang,
maupun tenaga material ada lebih
besar daripada tjadangan2
dari
Eropah. Asia meliputi k.l. 60
dari seluruh penduduk dunia dan
mempunjai kekuatan bahan2 strategis, seperti timah, besi, batu bara, minjak, wolfram dan hasil2
bumi,

seperti

karet,

kopra

dll. Ia

beranggapan, bahwa bahaja dikuasainja Asia oleh kaum komunis itu adalah lebih besar dari pada bahaja ini bagi Eropah. Organisasi jang tidak kuat, kesengsaraan jang sangat besar dan kekurangan keteguhan dalam lapangan politik, menjebabkan,
bahwa
Asia ini sangat subur bagi propaganda komunis, infiltrasi dan
pendjadjahan.
#
ernnnnnan

BEKAS

DAERAH2 DJADJAHAN ITALIA.

dalam sepuluh ta-

Tiongkok di
hun jang terachir telah memberi(United
Press).
Sub-komisi
Amerika Serikat, Wellington Koo
kan bukti2 lain”, demikian Koo.
kekatjauan
dalam
djiwa
umat
insafi, bahwa dalam keadaan sedari komisi urusan politik jang
menguraikan, bahwa orang
tak
Sekarang kaum komunis
memanusia diseluruh dunia. Kebakarang, ia harus merobah taktik
berusaha
menjatukan
berbagai
akan mengakui pemerintah komungantjam seluruh Asia Tenggara,
njakan
orang tidak dapat mengeberunding dengan tjara lain jang
resolusi tentang hari
kemudian
nis di Tiongkok dan djuga tak
djika perlu dengan invasi. Selutahui, apa jang mereka harus perlebih praktis. Taktik berunding
dari bekas daerah2
djadjahan
akan mengadakan perdagangan
ruh
Asia dapat dikuasai oleh
buat dan apa jang mereka harus
jang lama, dimana menjebabkan
Italia, menghadapi djalan buntu,
dengan pemerintah itu, karena
kaum
|
omunis
dan
mendjadi
tidak berbuat. Nehru berpendapat
timbulnja tjara tawar-menawar,
karena komisi tersebut terpetjah
ini hanja akan membantu tertjah untuk mengadakan sebahwa suatu beban besar
akan
seperti halnja orang2 berdjualan
dalam dua golongan jang
sama
painja tudjuan kaum komunis. Ia
selandjutnja. Koo menedapat dihilangkan, kalau orang2
| dipasar2, adalah menuntut kepabesarnja, berhubung dengan permenerangkan, bahwa kaum korangkan, bahwa pemerintah nadewasa ini mau menjelami ik
“da kedua pihak untuk melenjapmunis di Tiongkok mau berniaga
sionalis di Tiongkok
bermaksud “ tanjaan, kedudukan apakah jang
lam2 kesukaran2 jang seribu atau
kannja, karena semuanja itu berachirnja akan diberikan
kepada
dengan negeri2 Barat, tetapi di- mega
perdjoangannja, telima ribu tahun jang dahulu suarti menghilangkan waktu
jang
njatakannja djuga, bahwa keingitapi
memperingatkan pada bahaja Eritrea.
dah menggoda dunia.
Hal jang
sangat berharga jang hanja digunan ini tidak
merobah
politik
jang akan timbul, djika kemadjuTetapi semua wakil2
mengaterbaik, ialah selalu mempunjai
nakan melajani kal2 ketjil jang ta'
dan azas tudjuan mereka. Diduan2 kaum komunis itu dibiarkan
kui, bahwa soal Eritrea ini adapandangan jang bersifat djangka
seberapa hubungannja
dengan
jang dimaksudkan: sadja dan djika kawan2 Tiongga, bahwa
lah soal jang paling sukar, selama dan kesukaran2 dewasa ini
pokok soal jang utama.
olehnja ini, ialah kemungkinan,
kok dan kawan bersekutu
dulu
djak sub-komisi
tersebut
mulai
akan agak mendjadi ringan, kaBersedianja pihak Belanda mebahwa Inggeris tidak lama lagi
tetap tidak memberikan bantuan
memperbintjangkan soal likwidalau orang mengenal akan kesuka- . akan mengakui pemerintah
njerahkan -kedaulatan
kepada
komereka.
si negara djadjahan Mussolini.
ran2 dahulu.
bangsa Indonesia. adalah termamunis di Tiongkok
sepenuhnja
Walaupun
sub-komisi
ini
Dalam pidato ini Koo
tidak
Kemudian pada hari itu djuga
'suk soal pokok jang harus terleatau untuk sebagian dan djuga —
menghadapi
berbagai
rentjana
- langsung
minta bantuan
dari
Nehru berbitjara dimuka
komisi
bih dahulu dibitjarakan. Tetapi
demikian dugaan orang — untuk
resolusi, tetapi orang telah meAmerika
Serikat.
Ia berkata:
trusteeship sidang
umum
PBB
sekarang dengan habisnja waktu
daerah
djadjahan
.
melepaskan
ngusulkan dua alternatief jang
,,Saja
tahu,
bahwa
bangsa
Ame5
untuk membitjarakan
soal2 jang ' dan disana dikatakannja, bahwa Inggeris, Hongkong dari bahaja.
djelas bagi Eritrea. Usul pertama
rika,
karena
alasan2
jang
tak
PBB adalah »pengharapan untuk
3 ketjil, ta' dapat tidak akan memKoo menjatakan pendiriannja ini
disokong oleh Amerika
Serikat,
mau
saja
sebut
disini,
tidak
dakemudian hari” dan
ditegaskan
F
berikan kesan jang kurang baik
dengan kata2 sebagai
berikut:
Inggeris, Perantjis, Ethiopia dan
pat
memberi
bantuan
kepada
perlagi, bahwa negaranja - sanggup
terhadap.taktik Belanda
berun»Dinegeri2 Barat, bahkan ada
menghendaki unificasi dari Eridjoangan Tiongkok,
walaupun
menjumbangkan bagiannja sebading dalam K.M.B, Hal ini akan
ahli2 negara jang. berpendapat,
trea — ketjuali propinsi sebelah
perdjoangan
itu
adalah
sebagian
menolong
menimbulkan anggapan
kepada. gai anggauta PBB.
bahwa mereka dapat
Barat — dengan Ethiopia. Usul
dari
perdjoangan
dari
bangsa2
| - orang2 Indonesia dan dunia,bah- . 'Pada waktu masuk ruangan
daerah djadjahan mereka dipanjang kedua, jang disokong
oleh
jang tjinta perdamaian, tetapi saNehru
wa Belanda akan kembali me- .kemisi tersebut, Pandit
tai Tiongkok dengan
mengadaRusia, Argentinia, dan Pakistan,
ja
jakin,
bahwa
tuan2
akan
memdiantarkan oleh djendral Carles
: ngambil sesuatu jang telah dilekan persetudjuan formeel dengan
minta kemerdekaan jang segera
berikan sympathi
tuan
kepada
Romulo, sebagai ketua assemble
paskannja dalam soal2 pokok, depemerintah komunis di Tiongkok. ' bangsa Tiongkok jang merdeka”.
bagi daerah tersebut.
dan Andrew Cordier, wakil sengan mengemukakan soal2 ketjil
Tetapi saja bertanja. pada
diri
Semua wakil2 setudju, bahwa
Selandjutnja Wellington Kos:
1 jang sukar. dipetjahkan dalam- kretaris djendral, serta diduduk'saja sendiri, djaminan apakah jg
keinginan
penduduk asli, harus
menundjukkan,
bahwa
perdjoa“kan antara Trygve'Lie, sekretaris
$$ waktu jang pendek.
sesungguhnja ada “pada
tanda
mendjadi
pertimbangan
jang terngan
melawan
pemerintah
Perandjendral dan Carles Romulo. Be.
Sesungguhnja-ta dapat disangtangan dari 'suatu pemerintah
penting dalam mengambil keputjis
di
Indo
Tjina
djuga
dipengaberapa-saat
kemudian
ia
dipersi“
kal lagi, bahwa dengan bersediaTiongkok. jang komunistis
dan
tusan tetapi dalam hal ini
ada
ruhi oleh kaum komunis. Orang2
lahkan duduk dekat ketua komisi,
| nja pihak Belanda untuk membiapakah
tanda
tangan
itu
lebih
pendapat2
jang
bertentangan
meInggeris
menghadapi
kaum
koHermod Lannong dari Denemartjarakan terlebih dahulu soal2 pongenai pertanjaan,
apakah
seberharga dari tanda tangan jang
munis
di
Singapura
dan
Malaka.
ken
jang
dalam
sebuah
pidato
kok sadja, maka agaknja K.M.B.
sungguhnja
keinginan
itu.
Walaupun Siam
pada
lahirnja
diberikan oleh negara2 komunis
jang Mn
kepada
Pandit
akan dapat diachiri pada bulan

| dan delegasi Belanda telah meng-

&

i djuga. Dan padanja akan tertjapailah beberapa
persetudjuan
dan peraturan2 penghabisan, sedang detail2-nja akan dapat nanti

dikerdjakan dan dirundingkan di-

kemudian hari.
Seperti diketahui, bahwa jang
lantjarnja
kurang
menjebabkan
djalan K.M.B. selama ini, terutama terletak pada soal keuangan
onomi dan utang-piutang H.B.
» jang dahulu. Dalam memetjahkan
“)

soal ini, telah meminta waktu jang

! sangat banjak dalam K.M.B., se' hingga karenanja, waktu jang di-

“sediakan untuk
membitjarakan
soal2 pokok, hampir mendjadi hi3

lang sama sekali.

Bagaimana

da harus menghapuskan sebahagian besar dari utang2 itu, sehingga karenanja pihak Indonesia

dapat menghadapi

utang2

itu,

'maka

baru2

ini oleh

Tijd

sebuah

aide memoire

atu

|

bahwa

itu

kedua

Indonesia menerangkan:

mereka

bersedia meneri-

ma utang sedjumlah 3,4 milliard.
Utang ini terdiri dari 3 milliard

lega terhadap

djalannja

o

“Ini, adalah satu ichtiar jang di-

kemukakan oleh pihak delegasi
bih Titin lagi perbitumka dari
se' Indonesia, guna dapat keluar dari
jang lain. Tetapi jang
,

ja pihak
Indonesia harus
senarik kembali tuntutannja jang

'kesulitan2 mengenai soal utang
piutang. Apakah usul baru dari

“bahwa K.M.B.: akan

dapat diachiri tgl. 1 November itu dengan

hasil2 persetudjuan jang diharap-

kan, sebab sampai disaat ini, meskipun K.M.B. telah mengalami
bermatjam2 kesulitan,
tetapi ia
telah berhasil djuga memperoleh

K.M.B.

persetudjuan2 informil dalam-be-

dalam waktu jang terachir ini,
karena
tanda
akan
gagalnja
djalan K.M.B. kini rupaja mungkin akan dapat dihindarkan. Hal
ini dapat kita dasarkan-atas berita Aneta jang sampai
kepada
kita baru2 ini. Diantara lain berita itu ialah: Kemarin petang tgl.
15 September Panitia Pusat dalam K.M.B. telah mengadakan sidangnja. Dalam sidang itu dipu-

berapa atjara pokok jang penting.
Umpamanja sadja tentang Statuut Unie, orang telah memperoleh persesuaian pendapat, semendjak perundingan di-Namen. Hanja jang tinggal
sekarang
lagi
jang harus ditjapai persetudjuan
dalam soal Unie ini, ialah tentang
redaksi dari bunji naskahnja dan
tentang kekuasaan Unie-Hoofd,
Begitupun tentang atjara jang
lain2 seperti soal kemiliteran, kebudajaan, ketata-negaraan d.LL,

.tuskan, bahwa minggu depan pad:

hari Djumat

semua 'komisi2

tgl. 21
dan

October,

komisi2

ke-

“ donesia hanja mengakui
utang2 - hagiannja masing2 kepada Panisudut
“dalam negeri dan utang2 kepada tia Pusat, sesuai dengan
Serikat dan Wana: : tudjuan jang diinginkan oleh se“Amerika

“Takan dapat
embuat bal
8

delegasi

resmi.

pihak Indonesia ini dapat diterima oleh pihak Belanda, hingga
kini kita belum lagi mendapat
“ keterangan jang njata.
Akan tetapi sementara itu, kala
di-Indonesia boleh sedikit merasa

tjil akan menjampaikan lapuran| utang intern dan 400 djuta utang
extern. Dalam pada itu, piha k In- tnja dengan teratur, menurut ba-

in

"4 mengerti, bal
3 ekonomi dan

kedua

delegasi Indonesia telah dimadju-

tjara jang sebaik2- - Dalam aide memoire

aga ruwet ini s ch. Katholik

jang

sungguh2 bisa ditjitjilnja, menurut
kadar kekuatan ekonominja. Sete
lah itu, barulah dapat disusun suatu politik kredit dan keuangan
jang sehat”.
Untuk
mempermudah
dan
mempertjepat tertjapainja persetudjuan dalam soal utang-piutang
“kan

a harus ditempuh untuk memPen
enat penjelesaian dalam soal
De

.ta'beralasan itu dan pihak Belan-

pidato, ambasador

mua delegasi untuk mengachiri
sidang K.M.B. pada tgl. 1 November,

-

pada umumnja orang telah banjak

mentjapai persetudjuan jang ber-

sifat informil. Jang harus dibitjarakan lagi, jang adalah satu2-nja
soal jang sangat sukar, ialah ten-

tang status Irian. Akan tetapi mudah2-an

soal ini akan

mendapat

pemetjahannja djuga dalam wak-

Menurut kejakinan kita sendiri,
tu
memang ada kemungkinan Len

o

pendek,

da tgl. 1 November
jang akan
datang.
Kemungkinan, “bahwa K. M.B.
harus telah-berachir dalam bulan
ini djuga, tidak sadja kita dasarkan kepada factor jang tersebut
diatas itu, tetapi suatu factor jang

sangat mendesak, ialah keadaan
politik jang sedang berkembang
di-Indonesia sekarang ini. Kegentingan2 jang timbul di-Djawa Timur dan dibeberapa tempat diDjawa Tengah dan di-Pasundan,
agaknja ta'kan dapat disehatkan
oleh rentjana jang telah dimadju-

kan oleh 's Jacob, Ketua delegasi
Belanda pada beberapa hari jang

lalu. Kita pertjaja, bahwa

suatu

penghentian permusuhan jang se-

sungguh2-nja
diantara
tentara
keradjaan dan T.N.I., hanja akan
tertjapai dengan sempurna,
djika penjerahan kedaulatan kepada
Indonesia telah dibuktikan oleh
pihak Belanda. Sebab itu K.M.B.
harus tjepat diachiri dgn penje-

rahan kedaulatan jang telah lama
didjandji2-kan itu.

jani sebelum
sidangnja pa-

pom) aan

Keinginan

diantara

' wakil2

Amerika Selatan untuk mengirimkan sebuah komisi istimewa.
.ke
Eritrea,

untuk

mentjari

dja-

waban
dari
dilemma . tersebut
dan untuk menunda pembitjaraan
tentang soal Fritrea ini, hingga
komisi itu memberikan . laporan
tentang pengalaman2-nja, makin
lama makin bertambah besar.
TEMBAK-MENEMBAK
DA- LAM RAPAT POLITIK,
(Ulnited Press). Markas besar
pentjalonan presiden .Pilipina dari Jose“ Avelino telah “menerima
kabar, bahwa telah terdjadi suatu tembak

menembak

dalam

ra-

pat politik di San Narcisi, dipantai Barat pulau Luzon. Lebih da“ri

1000

kali tembakan

telah dile-

paskan, ketika wali kota dari kota tersebut — ia mendjadi .anggauta dari partai lain — memberi
perintah pada polisi untuk membu
barkan rapat tersebut. Beberapa
orang mendapat luka2. Tembak
menembak dimulai ketika tjalon
liberal untuk senat, Aurelio
Intertas hendak berpidato.

PERTOLO:
PENGHENTIAN
NGAN
AMERIKA
KEPADA
FILIPINA?
(Uniter Press). Senator republiken Amerika, Owen Brewster
dari Maine mengusulkan di Senat, supaja Amerika Serikat tak
akan
memberikan
pertolongan
militer lebih landjut kepada Filipina, selama hasil dari pemilihan2
Presiden belum diketahui. Ia 'mengemukakan, bahwa tjalon nasionalis, dr. Jose Laurel
dianggap
umum

sebagai

anti Amerika

5

Ta tidak lagi bersifat tawar-mena- war jang ta berkeputusan, sebab
“kini nampaknja orang2 telah ber|
sedia kembali kepada pokok tudjuan K.M.B. Sebagaimana telah
diketahui oleh umum, baik didalam maupun diluar negeri, bahwa
tudjuan Belanda mengadakan. K.
M.B. ini, ialah untuk membitjarakan penjerahan kedaulatan jang
tidak bersjarat kepada bangsa In. donesia. Dipandang dari djurusan
| ini, adalah njata sangat perlu ba| gi Belanda, membuktikan kepada
| dunia seluruhnja/, bahwa
penjzrahan kedaulatan itu telah berlakyselama K.M.B.
sekarang di3 Jangsungkan. Pihak pemerintah

djambatan

ukaran2 dewasa ini dan kemujang

Djuga Indonesia dan

tidak bebas dari infiltrasi komunis
dan
kesukaran2,
sedang
Korea

BB adalah

mengadakan

$

dalam

dapat dengan segera
karan2 didunia ini,

eka

untuk

dan

aa

K.

perundingan

"kalau PBB sudah 1. ane Da
adjaib jang "8
soal2 ini dan malahan sumenghapuskan kesu:

suatu

disani

“akan
berkata, bahwa mungkin
kalau
kekeliruan,
suatu
terbukti
suatu negara
orang menolong
jang
jang dikepalai oleh orang
demikian. Ia .menundjukkan peranan Laurel sebagai kepala dari republik boneka dalam zaman
Djepang dan menjebutnja seorang
kolaborateur. Ia membajangkan
kemungkinan, bahwa Filipina -akan membalik menentang Amerika Serikat.
PERUNDINGAN MENGENAI PER..
'DEPERDAMAIAN.
SETUDJUAN
NGAN

MN

“bahwa

manu-

See

pasti,

umat

BA

chalajakeramai.
Oleh sebab itu adalah

penangkaren? hesar2-an, supa'a
dapat menguasai keadaan.

usaha

Saka

an jang sebentar-akan diumumikan itu. Kita berikan: djawaban
|.
sedemikian, sebab kita tahu, bah|
wa apa jang telah ditjapai oleh
|.
K.M.B. selama ini, hanja baru merupakan persesuaian2 informil.
$.. Dan sesudah persesuaian informil
“ita disahkan dalam sidang K.M.B.
lengkap, sebagai persetudjuan
| jang definitif,
barulah ia dapat
| diumumkan dengan resmi kepada

tah

dalam

JA

|

nja suatu bantuan jang ta'ter-

gga

Wakil
Inggeris
dan
negeri
lainnja, jang menghendaki. suatu
Uni
dari. Eritrea- “Timur: dan
Ethiopia," beranggapan,
bahwa
partai kesatuan jang menghendaki unifikasi dari - kedua
daerah
itu, memang sungguh2 mewakili
Eritrea. Wakil2 Rusia, Pakistan
dan wakil2 lainnja, jang
menghendaki diserahkannja kemerdekaan segera kepada. Eritrea ber:
pendapat, bahwa djustru lembaga Islam dan blok kemerdekaanlah jang berhak bersuara atas nama rakjat Eritrea.
Perdana menteri Pakistan, sir
Zatrullah Khan, berkata, bahwa,
walaupun ia berpendapat, bahwa
lembaga Islam itu adalah perwakilan
jang
sesungguhnja
dari
Eritrea, ia akan merobah pendiriannja, djika jang sebaliknja dapat dibuktikan,

Ati

sabar menunggu hasil2 persetudju

1.

No.209.

gann

lebih dari

harus ber-

P.B B, bukanlah

kelihatan tenteram. tetapi
pembesar2 disana insaf akan
antirman besar jang datang baik dasi
dalam maupun dari luar.
Di India agitasi dan
kekerasan2 jang dilasuran oleh kaum
komunis tel.» emaksa pemeria-

a dari
j
n
t
u
j
d
3

a
N
T
I
D
N
A
.P

hingga sekarang sudah disi-

Djawaban kita, ta'kan
Fe| utjapan:
Kita bersama

4

TELF.

Ma

. Keterangan”

berunding

“ apkan.oleh K.M.B: untuk ditetapkan dan disetudjui setjara resmi ?

'

PASSERSTRAAT

Ha

untuk

rapa hari lagi.Sudah tentu dalam
pada itu pihak umum jang berdiri
diluar Konperensi akan memadju| kan pertanjaan:
Apakah
hasil2

:

Utara

Sa

ini, waktu

Luar Negeri

dalam K.M.B. hanja tinggal bebe-

ang

Sulawesi-

UNTUK KOTA MANADO:
TOLLY
PHOTO
STUDIO

AUSTRIA.

la

|
|

sekolom. #
3 baris 8

Keempat menteri
luar negeri
dari keempat negara besar pada:
hari Selasa
mulai lagi dengan:
perse-

mengenai

perundingannja

PN BAK pie

rang

—

sebulan

55 G£

sa - gelisah dan

(et sesudah . ber2
“Xanja KM.B.
berunding, orang2 belum djuga melihat
'hasil2 persetudjuan jang telah di“umumkan dengan resmi.
Seka-

«

f 4.—

gb)-T hi

atau kurang).

28. selaumumnja
5

No.

Adpertensi f 1.—
sebaris.
(sekurang2nja f 3.— untuk

TIMUR
BA
TA NAN

KANTOR

yr

(PENGADUAN)

tudjuan perdamaian dengan Austria, Perundingan ini sudah masuk minggu perundingan jang ke

tiga.

1

Perundingan2 ini dilakukan la
—
gi sesudah beristirahat untuk satu
keteminggu lamanja. Menurut
rangan Inggeris, maka perunding
an itu akan diperpandjang dengan
2 minggu untuk menjelesaikan so
al itu dengan sungguh2.

SOAL

BANTUAN.

BARU

JUGOSLAVIA.

KEPADA

Kalangan jang
(Aneta-U.P,).
mengetahui di London mengata-:

kan, bahwa diplomat Amerika jg

berkonperensi di London dewasa
ini antara lain membitjarakan hen |
dak memberi bantuan baru kepa-

da Jugoslavia.

George

Wakil

luar negeri Ame-

rika

Menteri

menolak

untuk

keterangan mengenai

Perkins,

memberikan

soal2 pem-

bitjaraan. Dugaan, bahwa pembe
rian bantuan baru kepada Jugoslavia mendjadi atjara, ditarik orang dari kedatangan
duta pengembara
untuk rentjana Mar.
shall, Averell Harriman,

Al bp v,

.

di

Fi

DR

s

ek

SN

SN MIA

aed

Aa

aa

AP AO KEKE

bea Da aa

AAA

AAR
a GAN

Dak

alat Ns

eU

KP RINA BARA

NU RKA

5 ea

dengan

studieopdracht

akan
:

AN

njelidiki perhubungan2
huku
dalam berbagai2 negara. Mungkin sekali perdjalanan ini akan
bulan,

'GEDELEGEERD

LID

LA-

Pad

DJNAH TANFIDZIJAH
P.S.LLI, DJAWA TIMUR,

Badaban

Ne nan

endesak agar supaja kon-

f
Medja Bundar. selekas
mungkin dapat selesai dengan tidak mengemukakan perkara de“melainkan

ja. PSI,

delegasi Republik dan PPR, serta

diadjukan kepada delegasi Belan-

besar pengharapan

'konperensi banjak berhasil.

PROPINSIAL KONGRES PSIL

mana belum

an, al, soal Irian akan dikemukakan kepada kumisi atjara. Tang-

ditjapai

Indonesia

kan oleh kumisi ketiga jang telah
diangkat,

' beritanja,

Timur telah

"kali ditangguhkan
unggu kedatangan

tetapi

masih dirahasia-

kan, demikian Antara. Dalam pada itu kabinet Belanda telah 'berunding djuga, terutama untuk
membitjarakan soal utang. Menu-

Daerah
beberapa

untuk
Ketua

persetudju-

gungan utang RIS telah ditetap-

Daerah Indonesia Timur,
terdahulu

meLT

rut pendengaran

PSII, sdr. Abikusno Tjokrosujos0.
AR
Bi
— Kini dapat dikabarkan, bahwa
Provinsial Kongres tersebut akan

Antara, ” maka

delegasi Republik telah

mening-

galkan pendiriannja selang perun

dingan2 di Hoge Vuursche, jaitu,

bahwa

diadakan pada achir
Nopember
1949 di Pare-Pare (Sulawesi Se'latan).
|.
Dari Putjuk Pimpinan Partai
telah ditjalonkan untuk mengun-

Belanda

berutang

rela

mengambil

kepada

Indonesia. Sekarang delegasi Indonesia

utang Hindia

Belanda

opor

sebesar

34 milliar rupiah. Djaminan2

jg.

ditolak oleh
“djunginja sdr. Arudji-Kartawina- “ dituntut oleh Belanda
ian Andemik
esa,
Indon
si
delega
Tjokrosujoso
Abikusnodan
ta
djutnja
Selan
a.
djutnj
-selan
tara
atau Harsono Tjokroaminoto.
delegasi Indonesia telah menun-

njerahan kedaulatan,

“diumumkan dalam

i-

ka

da tanggal manakah penjerahan
kedaulatan akan berlaku. Selandonesia mendapat

persetudjuan

mengena pertukaran Kommisaris

Tinggi, demikian diberitakan setjara resmi di Den Haag, menurut

- (U.P.). Kalangan2 dari pedjabatn penerangan Inggeris menekangkan, bahwa penjerbuan
“um komunis ke Selatan memung— kinkan, bahwa akan dibekin pang
kalan udara Rusia jang akan

| membawa Asia Tenggara dalam
effectif radius pemboman. Djuru2
a

rang2nja 17 pangkalan udara jg
diduduki oleh tentara Rusia. Sepangkal-

5 diantara

—kurang2nja

'an2 dalam provinsi2 Pakistan dan
“India dapat ditjapai — New Delhi djuga termasuk

djika

—

aksi

“radius adalah 900 kilometer. .
Di Lancho dalam provinsi Kan-

ting sekali, demikian keterangan
mr. Moh. Rum, ketua muda dele-

gasi Republik kepada djuruwarta

politik Aneta.
' »Kami mendapat kesempatan un

jat Belanda dgn djalan membuat
perhubungan2, pun diluar udara

dengan lain2 negara. Perdjandjian2 jang sudah. dilakukan, akan
tinggal berlaku. Achirnja Antara
mengkabarkan, bahwa delegasi
sindonesia

pada

minggu

pertama

bulan Nopember sesudah sidang
lengkap KMB akan kembali dari
negeri Belanda ke Indonesia.
aman

memberikan suatu

pemandangan

tember, ketika kaum komunis Ti'ongkok tiba disana. Orang men-.

“duga, bahwa gerakan2 sedemiki.
an akan

dilaksanakan

Panitia Pusat

sesudah

Kunming, ibu kota dari Yunnan
AN
ka
$$
diduduki.
|.

Singkiang

'Diprovinsi

bersam3.

Rusia

mempunjai tiga pangkalan udara

dalam Panitia Bersama setempat
di Purwokerto telah mengeluar-

ang menguasai. Tiongkok

kan pengumuman bersama,

Angen

PAR

Ba

Te-

Kedudukan Kunming dapat
memberikan Rusia suatu lapangan terbang jang dapat menguasai

butan terhadap orang - Indonesia
ditanah Belanda adalah dengan

segenap

Vietnam,

Benggala-Timur,

'Cakuta.
“dapat

Birma

Rum mengatakan,
Achirnja
bahwa pada pihak lain rakjat Belanda mendapat kesempatan ber-

mereka dapat membuat suatu kesimpulan

Hongkong djuga

diserang

“akan

melarikan diri dengan membawa

Aan

sendjata atau perlengkapan atau
lain2-harus dianggap sebagai su-

OTA SHEKKI DITINGGALN OLEH TENTARA NASIONAL TIONGKOK.
- (Aneta-Roio). Tentara nasional Tiongkok telah meninggalkan
sama sekali kota Shekki di pro-

atu pelanggaran disiplin jang harus ditjela. Menurut pengumum-

an itu desersi tidak hanja

untuk menghentikan

dan terletak 37 km dari sipat
cao, suatu koloni dari Portu-

BA DI HONGKONG,

-

a

« berhubungan dengan
sanapun djuga de(kir

ja

aran

e ris.

suatu

be-

tembak-me-

katakan pula, bahwa segala instansi dari kedua pihak militer ma

upun sipil akan saling bantu-mem

DJENDRAL MANSERGH TI-

ensergh
enerang
pertahanan Hong-

dirunding-

bantu menangkap dan menjerahkan orang2 jang melarikan diri

KETUA2 DAN WAKIL KETUA DE-

LEGASI2 MENGUNDJUNGI MENTERI STIKKER.
Pada hari minggu, maka

ke-

kian telah menang”, demi
simpulan mr. Rum.

memberi

keputusan,

bahwa

pada

Mr,

KASMAN

1

Mr. Kasman,
bekas pokrol
djendral Republik serta anggota

Komite Badan

TUAN ABIKKEUSNOSURITJNAOKMERO.SUJ
SO
(Aneta-Roio).
tuan

Abikusno

di

Repu

bertolak ke Surinan

K.M.B.

untuk membuat perhubungan.

ngan

KNIP,

menurut Aneta akan berangkat
ke Den Haag untuk memberi lapuran tentang keadaan dalam
Republik
kepada
delegasi
di
KMB. Selandjutnja mr. Kasman
akan
mengadakan
perdjalanan
mengelilingi Eropah
berhubung

Kema:
Tjokrost

Pekerdja

orang2

Indonesia «

Selandjutnja
bahwa

AL.

13-14

Oktober

Anwar

mita,

Berdirinja staf

ini

Tjo-

ko,

7. Pembantu:

Torcenata

P.

F.

Tambuwun,.

Coy,

F. F. Voege,

naar Broodbakkerij
fa" Manado,

8. Pembantu:

Eigenaar

H.

.Elbroo-

Ra-

Intra

Sudah diambil keputusan akan 1
mengirim wakil Konsulat ke Djogja akan menghadiri Konperensi
tersebut,
dan
wakil
Konsulat

Harian
bahwa

Manado akan diiringi

oleh

be-

berapa Pengundjung dan Penindjau. Keterangan tentang
Konperensi Ekonomi Inter Indonesia

boleh didapat dikantor u.s.w, da-

ri Konsulat jaitu dikantor Nusantara N. V. di Djalan Dagang talipon
(Handelsweg) Manado,
No.

119.

“

berbitjara, setelah mana diadakan
perdjamuan.
&

' Buropusat Sobsi memberitahukan kepada sekretariat perserikat
an serikat buruh sedunia, bahwa
Sobsi telah memutuskan
untsk
mengirim wakil ke kongres buruh
Pan Asia di Peking.
Eenheidsvakcentrale dinegeri Belanda te-

lah minta kepada drs. Moh. Hat-

ta untuk berusaha, supaja wakil
Sobsi dapat berangkat
selekas2
nja.

"

.

Dalam kundjungannja
untuk
memperkenalkan
diri, komandan
Belanda di Djawa Timur, kolonel
Scheffelaar telah tiba di Kediri,
dimana al. datang pula kolonel
Sungkono dari TNI. Rombongan
ini kemudian
kedua komandan
makan bersama2.

menurut

kala-

2

a
2
“14

4

“&

x

a

Dari pihak resmi diterima kajl.
bar, bahwa pada hari Sabtu
di Negara Djawa Timur telah di
mulai dengan pembajaran kepada TNI terhitung mulai tanggal
1 Oktober jl.“Dalam minggu ini
djuga akan dimulai dengan memberikan bantuan berupa bahan2.

Hari Selasa siang Presiden telah dilantik R. Budijono mendjadi gubernur Djawa Tengah . Daberkata,

supaja rakjat bersiap untuk meng
hadapi
penjerahan
kedaulatan
atau
perdjoangan
sehebat2nja.
“ Kemudian
mr.
Wongsonegoro

#.

en“(LC
Me

5

Aneta

Moh.

Hat

dahulu
pagi berbitja
anggota2 dari
delegas
' Djuga hadir disitu waki
me di Nederland: .

Susin

.

WAKIL2 IRIAN BERTOLAK KENESERI BELANDA.

(Aneta-Roio).

Kemarin

dahu-

M.B. di Den Haag.

Mr. SUSANTO DAN '
SONEGORO TIBA DI

EL
Banjak

(Aneta-Roio). Ketua dari dele-

gasi Republik di Indonesia, Mr.

:

pudjian... . sedikit

:
pekerdjaan!

Itulah beberapa dari keuntungan? jang diperoleh dan betapa pula
artinja itu untukku.
Sesungguhaja hasil jang indah ini adalah sinar dalam rumah tangga...
Natsu makan bertambah besar, karena dengan Palmboom semua
makanan mendjadi djauh lebih enak.

Djika aku sedang membuat

makanan

baru, suamiku terlebih dahulu

sudah berkata, bahwa hasilnja tentu m engagumkan. Dan
kita mendjadi sehat dan kuat, berkat vitamin jang baik,
Inilah sebabnja aku senantiasa memudji Palmboom.

anak-anak

Susanto dan ketua dari perwaki-

barang jang dibawa mereka. Pei dibubuhi tgl. 20
ngumuman
“Oktober di Purwokerto dan di-.

Wongsonegoro, kemarin dahulu
tiba sama2 di Djokja disertai oleh

kolonel

Djatikusumo dari

komandan
Breemouer

“Djokja. Menurut Mr. Wongso-

dan residen Belanda di Banjumas, Dari pihak Republik,
jang
ialah kolonel
menandatangani,

mungkin mengadakan suatu pertemuan minggu ini untuk merun-

Bachrun dan residen R. M. Kar-

antara

negoro

Panitia Pusat

Bersama

dingkan soal2 jang ada sekarang,
Timur,

lain

:

:

1

Waworuntu,

Baksteenfabriek

namut Manado,
9.Pembantu:
A. Gosal,
veem N. V. Manado.

ngan2 jang dapat dipertjaja, daerah Republik dinjatakan seperti
daerah jang disebut dahulu dalam
persetudjuan Renville.

BETA

Toko

lebes Trading

leh karena ia bekerdja sama de-

Presiden

Eige-

6. Pembantu: J. Lengkey, Directeur Toko Suka Madju, Eige-

djawab dimuka panitia

amanatnja

Fa

Directeur N. V. Kawanua Ce-

Screening”
militer,. sekarang
djuga telah dterima oleh T.N.I.,
tetapi dgn djabatan kapten dan
ia dipekerdjakan selaku instruktur pada Sekolah Tinggi Militer
Republik.
Seperti diketahui, Achmad Wiranatakusuma adalah dahulu major dari dipisi Siliwangi jang bergerak lama disekitar Bandung. Ke
mudian
ia diperhentikan
sementara waktu
oleh T.N.L., o-

lam

Pengurus

5 Pembantu:

major Achmad Wiranatakusuma
jang dahulu diperhentikan
sementara waktu oleh pimpinan ten
tara Republik
dan jang
harus

maka

suatu

PT

Manado,

MAJOR ACHMAD
WIRANATAKUSUMA KINI BERPANGKAT
KAPTEN T.N.I.

Haag,

resmi

“

naar Toko Samudera Manado,
4 Bendahara: A. B. Walewang- : |

perlu berhubung dengan banjak(Ladjnah2
Afde.nja tjabang2
ling) diseluruh Djawa Barat jang
telah bergerak kembali.

memberi

ditetapkan

3. Panitera : M. Tamaka,

dianggap

(Aneta-Roio). Warta
Nasional” mewartakan,

Djo-

Nopember

1. Ketua: A. B. Dauhan, Directeur N. V. Nusantara,
2. Ketua muda: C. A,
'Tambuwun, Penpurus Bank Nasional
Manado,

kroaminoto
di Bandung
telah
mengesahkan berdirinja dan menjetudjui susunan
Staf-Gedelegeerd Lid LT PSII untuk Djawa
Barat jang terdiri dari pala : Ketua Moh. Sjafi'i, sekretaris Abdulhamid, Keuangan: M. Amsah,
Pembantu2: R. O.
Djajasubita,
Djodjong, M. J. Sudjaja, M. Sanusi, K. H. Romli dan E. Sas-

den

KE

”

Telah

di

bulan

Konsulat baru mengganti Konsulat U.S.W. seperti berikut:

(Aneta- Roio) Dalam .pembitjaraan dari delegasi Republik di

hari

— DEN HAAG. -

j-a.d

BERITA2 PENDEK.

orang

PERGI

gjakarta pada

ngan pasukan2 Belanda
dengan
tiada keluasan dari pimpinan ten
tara Republik.
Achmad Wiranatakusuma adalah seorang anak laki2 keempat
dari Wali Negara Pasundan.

jang terpenting ialah soal Irian
dan soal utang-piutang.
Karena
ini diletakkan
soal.jang achir
dalam tangan kumisi jang nanti

ai

lan di Panitia Pusat Bersama, Mr

tono,

ke-

masih ada. Dari soal2 ini, maka

berpendapat,

kedua belah pihak, dengan demi-

dengan-menjerahkan pula segala

tandatangani oleh
' W.-brigade, kolonel

soal

minggu itu soal Irianlah jang
mendjadi pokok pembitjaraan.

antara

mempertjajai

,,Saling

an.

mem-

nembak jang sudah ditjapai. Di-

telah ma-lalu lintas

ngan Macao telah dihentikan.

Pa

perselisihan

bahajakan ketertiban umum dag
lu bertolak kenegeri Belanda an.
kil2. Irian, tuan2 Djauwe dan Kakeamanan, tetapi djuga Sk
kerdja sama jang baik dan me- ' tipo dari Hollandia, Seperti «
tahui mereka akan mengh
ngeruhkan suasana persetudjuan

vinsi Chunksan. Shekki adalah
cota jang terpenting dari provinsi
“gal! Tentara komunis
' suk dalam kota ini dan

bahwa

komunike

misi Ketatanegaraan

akan

hari kemudi-

kerdja sama

kinan2

kan,

ta melenjapkan sisa2
chawatir
dan tjuriga. Dikatakan, bahwa

dan

termasuk djuga

sebuah

perasaan lebih terbuka dan lebih tua2 dan wakil2 ketua dari delesuka mengerti pikiran orang In- gasi2 di Den Haag telah berkun“djung kepada
menteri Stikker
donesia”.
untuk membitjarakan soal2 jang

tuk menjampingkan. sesuatu pikir
an permusuhan atau dendam ser-

a.l. dikatakan, bahwa

Dalam

Selandjutnja soal2 lain dari Ku

di Indonesia sebelum perang. ,.Be
liau berpendapat, bahwa ,,penjam «

ini dibuat atas perm
Indonesia jang berdia

mana

(Aneta). Kumisi Pusat dari K.
M.B. mengadakan pertemuan pada hari Senin j.l. selama 4/5

dengan merentjanakan suatu per-djandjian dalam lapangan ini.

ada

sudah

bila mereka

terutama

harus diichtiarkan sedapat2nja un

lam

aa

da-

PERTEMUAN KUMISI PUSAT
K.M.B.

“kan, dimana atas beberapa
orang2
tidak seperti
banjakan
| ditjapai persetudjuan.
Belanda ditanah Belanda sendiri,

orang ahli dari delegasi
Delegasi Belanda dan Republik

ang diduduki oleh orang2 Rusia

-

Pengum uman bersama
kedua delegasi dalam

no akan berangkat pada tanggal
25 Oktober, demkian Keng Po.

-sial telah diselesaikan, berhubung
dengan mana Kumisi tersebut dapat menjelesaikan pekerdjaannja

Mereka selandjutnja menjata-

kan, bahwa kapal2 terbang Rusia

Sebahwa

me untuk
memeriksa
keadaan
bangsa Indonesia disana. Abikus

-diumumkan,

donesia terhadap rakjat Belanda.

-tiba di Lanchow dalam bulan Sep

akan kembali ke Indonesia pada
tanggal 2 Nopember j.a.d., sedang Moh. Hatta akan kembali

jang masih ada dalam Kumisi So-

lain pada kebanjakan wakil2 In-

ua, demikian
nited Press.

'B mengabarkan, bahwa mr. Rum

djam.

.Orang2 Belanda di Indonesia ke

sendiri tentang kemung

selan-

Wartawan Keng Po pada KM

dikabarkan,

tanggal

fidzijah PSII, sdr.

Abiskusno telah diutus ke Surina

perdjandjian

ta keperusahaan2 diseluruh negeri Belanda”.

mengatakan

|MR. RUM DAN MOH. HATTA
AKAN KEMBALI TGL. 2 DAN 4
NOVEMBER.

landjutnja

jang akan berlangsung

STAF GEDELEGEERD LID
L.T. P.S.LI. UNTUK DJAWA
BARAT.
Pada

-

perensi Ekonomi Inter Indonesia

1949, Wakil Ketua Ladjnah Tan-

la hendak - dibuat

kenalan dengan pemimpin2 masjarakat Indonesia, dengan mana

Rum

mati-matian.

pada tanggat 4 Nopember.

politik, dengan sedjumlah besar
perkundjungan2 pada keluarga2
Belanda dan dengan darmawasi-

djutnja, bahwa perhubungan beini telah
bas dan ramah-tamah

“ah lapangan terbang jang dibuat
h orang2 Amerika pada wakjuni
2

ada ditanah Belanda, adalah pen

Mr.

. su orang2 Rusia mempunjai sebu-

“

ta sampingkan sebentar, maka bu
lan2. selang waktu mana sedjumlah besar pemuka2 Indonesia ber

tuk mengenal dari dekat akan rak

menjatakan, bahwa Negaa telah membuat. seku-

jara

(Aneta). ,.Djuga, bila KMB ki

adalah

Antara. Selandjutnja didapat
setudjuan, bahwa Belanda
RIS akan bertukaran pikiran, bi-

esia dan rakjat Belanda, besar artinja.

— AKIBAT PENJERBUAN KOMUNIS .
- KE TIONGKOK SELATAN NANTI.

“Gubernur

rakjat untuk penje-

Ng

dat

sa Indonesia @835
Minahasa, mempei..

adanja

Djawa Timur, dipimpin oleh tuan
Sudibio jang buat sementara ini
masih berada di Djalan
Poerwosari 456, Surakata.

'rahan kedaulatan atau untuk per

.djutnja delegasi Belanda dan In-

erkenalan? dan p rhubungan' tidak resmi
ditanah Belanda antara pemuka” Indoeneg

tugas

djuangan

egasi Indonesia,.pa-

Presiden
Sudahulu
melantik

wa Tengah. Dalam pidatonja
Presiden Sukarno menjatakan,

'mempersiap

Tanfidzijah

disahkan.

telah

Gedelegeerd
Lid LT PSII untuk

tuan Budijono sebagai Gubernur
bahwa

dasar

P.S.

NGAH.

karna kemarin

Statut

dan rantjangan undang2

—.

|. (Aneta-Roio).

rikan mereka kembali. Piagam:

tut, bahwa Belanda akan mening-

7

—0—

mi

| Rantjangan undang2 dasar RIS | galkan perlengkapan sendjata'p ,
sekarang telah diselesaikan oleh sukan2 Belanda pada waktu pe
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