REDAKSI

Tomohon

ADMINISTRASI

NEGARA'

Langganan

Adpertensi
(sekurang2nja
atau kurang).

Sulawesi-

MP

keterangan2 tentang hal itu.
Dengan itu dr. Koets memberikan reaksi atas utjapan2 mr. Budi-

ardjo, bahwa TNI belum meneri| ma apa2 dan utjapan2 Budiardjo
Er
£

si pula

atas

£

berita

itu. menjatakan,

kepala tulisan

Ha

sesuatu

" dalam harian ,,Merdeka”, dimana

au denah

bahwa pemberian persediaan2 ba-

P NaNAaPan

gi TNI telah berdjalan lantjar.
»Kebalikanna, itulah jang benar”, demikiandjendral kwartier,Pembajaran

meester Republiek.

Be Maan

2
P

pertama pada TNI telah berlaku

kira2 pada tgl. 12 October dada

Sumatra

aa

Utara.”

menganggap kesulitan2 jang ter. djadi pertama2 sebagai akibat da-

an

tjara bekerdja Belanda, di-

a komandan2 rendahan
Bianda diberikan hak untuk tak
mereKn “melakukan pembajaran, bila
mlah
dju
wa
bah
at,
ndap
| 'ka berpe

tentara TNI

3 nata

jang diberitahukan

adalah tidak

diterima pembajaran.

UNDANG2
DASAR
SEMENTARA
R.LS,

Atasnja

benar.

segera orang
Republik
p gihak sudah
menunggu kesulit-

MUDA

KIST.

Dalam Undang2 Dasar semen-

(Aneta). Dalam pidatonja jang
diutjapkan dilapangan sepak bola

tara dari R.LS., rentjana
mana
kini telah siap untuk diperbitjarakan pada hari Kamis j.l. dalam
sidang bersama kedua
delegasi

Pasiran dimuka k.l. 2.600 orang

pegawai marine Surabaja, Laksamana Muda Kist diantaranja menerangkan: bahwa sekarang sangat dibutuhkan saling mengerti
jang. sungguh2, karena keadaan

.

dan sangat tak tentu. Kemudian
ia menundjukkan pada
kesukaran2 penghidupan di Indonesia

Bantahan atas berita? jang keliru tentang Negara Pasundan.

akan kesulitan? ini.

taan

sekarang - adalah

sukar-katjau

dan mejakinkan, bahwa Menteri
dan Sekretaris Negara urusan
Marinerdi Den Haag mengerti

Berkenaan dengan berita2 penja

tidak hanja di Indonesia,

digeluruh Tata

tetapi

Setiap waktu da-

Tentang Marine Keradjaan di
“Indonesia , orang Lag tah berada
kang

ps

tak dapaj

ak:

“ma|

tera Tengah

berlaku pada tgl.

| Sumatera Solat

:
1'

Bp

&

abu

banjak

Menterbug

ja

jaka

ke

kesul

litan.

Madura,

dimana

ia

dak dapat berlaku. Di Djawa. p “akan mengadakan kundjungan
Barat pembajaran pertama telah pada Wali Negara di Pameka-

berlaku pada tgl. 20 Oktober sesu “san,

pernah

tiada

seorang

menjatakan

pendiriannja kepada

'karan2 jang harus diatasi”.
Sesudah mengutjapkan pidato
i, Lakgamana Muda Kist beda.

«

: ap

rselisihan, se: ingga pemb

akan datai

parlemen

itu,Diberitahukan pula dalam keterangan itu, bahwa dalam perun
gag
tentang itu dalam Dewan
Menteri, ternjata

kedaulatan itu:

jang

anggota

ra Pasundan dihapuskan, Pemerin
tah Pasundan telah mengeluarkan
keterangan.
Pemerintah
heran,
bahwa pada berita2 ditambahkan,
seolah2 beberapa Menteri sudah
menjatakan,
bahwa saran2 itu
sungguh beralasan.
Pemerintah
menjangkal
dengan
tegas
kebenaran berita
itu. ' Pemerintah belum menetapkan
sikapnja
- tentang saran2 anggota parlemen

pat terjadi hal2 jang membutuhdalam
antetakan
diadakannja suatu aksi. Kapersediaan2,
tuk :
Belanda orang ber- rena itu maka sangatlah sukar
pi dari-pihak
akan
untuk
menjusun rentjana
dan
pendapat, bahwa: mereka
memberikan petundjuk2”, demi.ikian Laksamana Muda. Kist.

bagaimana RIS

beberapa

Pasundan bahwa sebaiknja Nega-

,Keadaan jang tak tentu ini
disebabkan oleh keadaan politik,

un-

subkumisi

Senat jang kekuasaannja telah
didjelaskan dengan tegas dalam
Konperensi Indonesia Raja, akan

siapapun

djuga. Diterangkan, bahwa orang
Indonesia sekarang banjak jang
membatja surat kabar, sehingga
pemberitahuan tentang ini dalam
s.s.k. menarik perhatian dan mempengaruhi keadaan mereka. Karena berita2

itu, telah

gelisahan dan ng

timbul

ke-

timbul Perta n &

njaan besar dilapangan pegawai
negara dan penduduk. Maka pe.merintah wadjib "mengumumkan
sebagai berikut: Satu Negara Pasundan adalah satu kenjataan. Pe-

merintah tahu, bahwa baik dikalangan pegawai, maupun penduduk, terdapat aliran pro dan kon-

tra negara. Walaupun bagaimana

sekali kelak harus diambil putus-

an tentang adanja Negara Pasundan sebagai na
Bagian RIS:
tapi sekarang belum waktunja un-

tuk membitjarakan soal ini, karena
ini dapat mengeruhkan persatuan
dan perasaan bersatu jang baru

ditjapai dalam Konperensi Inter
Indonesia. Situasi jang dikeruhkan djustru pada waktu diadakang

supaja

di-

dirikan lebih banjak sekolah dagang
lagi dan disampingnja
itu
sekolah2 tehnik jang perlu. Untuk tiap2 kabupaten ia meminta,
supaja
pemerintah
mendirikan
sebuah SMP jang berderadjat sama dengan MULO
dan untuk
tiap2 ibukota keresidenan sebuah
SMA. Didesak olehnja supaja dilakukan pemberantasan buta huruf lebih giat lagi dan achirnja
ia minta, supaja tanggal satu bulan Muharam diputuskan sebagai
hari Tahun Baru.
Tuan Atmadinata
mengusulkan, supaja bahasa Indonesia diadjarkan djuga dalam perguruan
tinggi, sedang
anggota
Anwar
Makarim terutama
mengandjurkan didirikannja
lebih banjak
sekolah agama.
Tuan Iskandar meminta, supaja untuk memenuhi resolusi Kongres Pemuda jang telah dilangsungkan di Sukabumi, tanggal 28
Oktober dan 10 Nopember disahkan sebagai hari besar noasional.
Tuan
Basalamah
mengeritik
kenjataan, bahwa hanja sekolah
Tionghoa dan sekolah2 zending
dan missi mendapat subsidi, se-

dang

sekolah2nja

sendiri

lam
modeshow,
pertandingan2
ketjantikan dsb., hal mana berten-

“supaja

membuang perasaan ,,Saja Republiken dan patriot, orang lain bukan” dan supaja memusatkan tenaga dan pikiran untuk kepenting-

an bangsa dan tanah air.

Tuan - Abdulhamid
membela
agama Islam. Pada
hakekatnja
agama Islam adalah
Demokrasi
jang sebenarnja dan Nabi
Mohammad adalah orang demokrat
jang pertama dan jang tulen, demikian Abdulhamid. Ia menghendaki, Supaja agama Islam
tidak
sadja
diadajarkan
disekolah2
biasa, tetapi pun djuga
disekolah2 kweekschool.
Tuan Daeng Sutigno
mendesakkan perbaikan politik pendidikan dan mengeritik kenjataan,
bahwa dikantor2, bahasa Belanda masih banjak dipakai.
PERWAKILAN
GOLONGAN KETJIL. BELANDA MERASA TIDAK
PUAS.

tidak.

ru, supaja

(Aneta). Mr. P. A. Blaauw sa
bagai wakil golongan ketjil Belanda pada K.M.B, telah menulis
seputjuk surat kepada Kumisi Pu
sat dalam

mempertundjukkan

hendak

pakaian2

jg

indah, baiklah pakaian2 tersebut

PA

BMA

DNS

dinjatakan,

S5 AED

bah-

'Dalam surat ini ditambahkan,
bahwa perwakilan golongan ketjil
itu dengan sendiri menunggu, akan diberikan lagi kesempatan itu
untuk mendjelaskan pendiriannja,
sebelumnja K.M.B, bubar,

deradjat kaum

wanita. Apabila orang

mana

wa tidak ada sebuah kumisi atau
subkumisi jang bersangkutan, ter
ketjuali kumisi nasionalitet dan ke
warganegaraan, jg hingga kini te
lah memberi kesempatan padanja
untuk menjatakan
pendiriannja,
walaupun oleh Kumisi Pusat telah didjandjikan, bahwa
kesempatan itu akan diberikan,

tangan dengan kehormatan- Islam
dan merendahkan

supaja mem-

persamakan
idjazah2
sekolah2
Djepang dan Republik
dengan
idjazah2 lain dan
menghendaki
diadakannja suatu kongres
untuk bahasa Sunda.

Baginja seakan2 seorang bapak
hanja mementingkan anak2 tirinja. Menurut pendapatnja
lebih
baik pemerintah menundjang dua
buah sekolah Islam jang
baru2
ini didirikan dikota ini.
Olehnja ditundjukkan meradjalelanja sistim famili dan teman2.
sama
“Dikatakan olehnja, bahwa
sekali tidak ternjata adanja tundjangan kepada - kaum
seniman
oleh Badan Kesenian
Indonesia,
sebagaimana telah didjandjikan.

Dengan keras ditjela olehnja
turut sertenja kaum Muslimin da-

dan

djutnja diandjurkan,

senja
-

APA

EN

Nan

Bekti
Hebat 3

krasi) menghendaki,

Tuan Buldan mengandjurkan,
supaja lebih menghargai para guru2 dan hubungan jang lebih baik
dengan djakatan2
lain.
Selandjutnja harus ada lebih banjak
rasa solidariteit diantara
guru2
terhadap satu sama lain. Selan-

3

(Aneta). Pemandangan2
umum tentang bab pengadjaran dan
ibadat dari
anggaran
belandja
tahun 1949
telah
dilandjutkan
dalam sidang parlemen
Pasundan.
Tuan Suparno (fraksi Demo-

nja KMB, merugikan perdjoangan. Achirnja pemerintah
bersebersatu

dikenakan
pada
boneka-mode,
demikian pembitjara.
Achirnja pembitjara membitjarakan soal terpisahnja Geredja
dengan Negara, hal mana tidak
sesuai dengan agama Islam.

Sameh
ah
NAN OA

tagalung mengachiri keterangannja, tetapi ia tidak mau memberikan keterangan atas pertanjaan,
untuk sedjumlah beberapa banjak
tentara Republik, tentang
mana
telah ditjapai persetudjuan, Tn

LAKSAMANA

mendapat

djaminan bagi kedudukan mereka
selama dua tahun, demikian telah
disetudjui dalam Kumisi jang ber
sangkutan. Dengan ini, maka telah terdapat kompromi diantara
pendirian Belanda dan Indonesia.

adalah

ini, menurut Hutagalung,

APe

han kedaulatan akan

blik, demikian letnan kolonel Hu-

mengangkat 3 pem-

PA

Ae
SE

MATTE, SEA

konperensi
salkan, bahwa pada
pers jang diadakan oleh dr. Koets
pada hari Senin jang lalu, beliau
harus memberikan
berpendapat

tek, bahwa komandan2
rendah
Belanda berkeberatan
terhadap
djumlah sama sekali tentara jang
diberitahukan oleh
pihak Repu-

Presiden

bentuk Kabinet. Salah satu diantaranja mendjadi Perdana Menteri, sedang lain2 Menteri akan
diangkat sesudah dimadjukan oleh ketiganja.
Menteri Pertahanan, Urusan Luar Negeri, Dalam Negeri, Keuangan dan Ekonomi, "sertapun Perdana-Menteri
— djika kepadanja tidak dipertanggungkan pimpinan salah satu
departemen2
tersebut — akan
mendapat suatu kedudukan istimewa dan dalam keadaan2 terpaksa mereka boleh
mengambil
keputusan jang sama kekuatannja dengan keputusan2
Dewan
Menteri jang lengkap.

PARLEMEN
SUNDAN,

1

sih sedang berlaku dan ia menje-

Dimana2 ternjata dalan prak-

SIDANG

Ri meet
AA

| turan pemberian persediaan2 ma-

. jang perlu.

Si Pe

RINA IE

Selasa jang ah “
. bahwa perundingan2 tentang 'pera

5

meja

AOA

ppererensi
2

Ina

Pandan

dekaan2 kemanusiaan dari Perserikatan Bangsa, Ini akan diletakkan dalam 19 pasal,
Pegawai2 Belanda sipil jang
kini bekerdja di Indonesia, apabila mereka hendak tinggal beker
dja di Indonesia, sesudah penjera

Timur beltim didapat keterangan2

(Aneta).
Fonds
Persediaan
Bahan Makanan (Voedingsmiddelenfonds) di Indonesia
Timur
mengumumkan, bahwa mulai 18
Oktober tidak akan dikeluarkan
lisensi2 lagi untuk
mengangkut
beras. Pesanan2 kaum pedagang
beras untuk daerah2 jang kekurangan beras, selandjutnja akan
didjalankan oleh fonds tersebut.

Tk

ngan mengena hak2 dan kemer-

FONDS
PERSEDIAAN
BAHAN
MAKANAN
INDONE.SIA TIMUR.

N

Djawa-Te-

ngah masih tetap ada perselisihan
| dan karena itu djuga pembajaran
Dari Djawa
dapatberlaku.
L

Presiden jang tjara pemilihannja belum ditetapkan selengkapnja, merupakan dengan Menteri2
suatu Pemerintah, tetapi sendiri
tidak bertanggung djawab,
melainkan Menteri2.

nam, kini ada di Makasar.
Halpern jang dilahirkan sebagai seorang warga Austria, kini
mendjadi warga Inggeris, untuk
beberapa lama akan tinggal didaerah Toradja.

an

Di

mum jang telah diaku oleh kedua
pihak untuk mendjaminkannja,
akan
dibubuhkan pada Statut
serta disesuaikan dengan ketera-

ngi India, Birma, Thai dan Viet-

2

in ae

dah paha:

Simer. ————

kemanusiaan “u-

FREDERIC
HALDI MAKASAR.

(Aneta). Polukis Frederic H.
Halpern jang sedang
mengadakan studiereis mengelilingi Asia,
antara lain ia telah mengundju-

erah Bandjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur.
Selandjutnja dalam undang2 da
sar telah dimasukkan keterangan
sedjelas mungkin dari hak2 dasar manusia, dimana orang telah
memakai sebagai dasar ,,Declaration of Human Rights" dari Perserikatan Bangsa2.
sn Pam

karena

kana

“(Aneta). Djendral “kwartiermeesHutaHanana
ter Regu

kemerdekaan2

PELUKIS
PERN

limantan-Barat”Dajak Besar, Da-

pik

ialah,

“

Sekitar pemberian perusKi.
-an? bagi tentara Repuolik.

mempunjai

tugas menjusun undang2,
akan
terdiri dari djumlah dua kali ganda wakil2 Perwakilan Rakjat dan
anggota2 Senat.
R.LS., menurut konstitusi jang
telah siap dalam konsepnja, akan
terdiri dari : Negara Republik Indonesia jang melingkungi bahagian2, sebagaimana dipaparkan
dalam Persetudjuan Renville —
terketjuali Asahan-Selatan
dan
Labuan Batu jang statusnja akan
diatur lebih djelas — seterusnja
Negara Indonesia Timur, Pasundan, Djawa Timur, Madura, Sumatera Timur, Sumatera Selatan
dan kesatuan2
ketata-negaraan
jang berdiri sendiri: Djawa Tengah, Bangka, Billiton, Riau, Ka-

PERAK
BEA
an

ini,

LA SA Li SA PEN AI
LAI, La 3 wi MASK

-

jang

taan berhenti

alasan2 kesehatan. Walaupun demikian
beliau
tetap
mendjadi
menteri Pekerdjaan Umum. Sebagai Wakil Menteri Dalam
Negeri kini diangkat Menteri Kemakmuran,
Abdurradjab Daeng
Masikki.
|

YAAA

s

Konstituante

(Aneta).
Menteri Pekerdjaan
Umum di Indonesia Timur, J. M,
Diapari telah mengadjukan permintaan berhenti kepada
presiden Sukawati,
sebagai
Wakil
Menteri Dalam Negeri. Permin-

Nag

3

Dalam Dewan Perwakilan Rak
jat, Republik mendapat 1/3 dari
kursi2, sedang 100 kursi jang sisa
akan dibahagi2kan kepada lain2
negara bahagian sekadar dengan
djumlah tjatja-djiwanja.

DI N.L.T.

tak

2

Jndonesia

NEGERI

2

“

Jnter

hasil

orang Arab.

KEMENTERIAN

ss

Konperensi

pd

DALAM

Timur

ii

Undang?
R.J.S. didasarkan

AR

aa

x

NG

8

TEASER eka: JAN USA

tuk Belanda, djika gagalnja perundingan tersusul oleh peristiwa
internasional jang dahsjat.
Kita tidak. hendak memperdasar
semeniara
Dalam keadaan itu, mudah ki'lam, betul atau tidaknja ketera- ta mendjadi bulan2Zan atau menngan Sri Sultan itu melanggar
djadi pangkalan jang mesti dibuat
perdjandjian, tetapi kita merasa
perlu mengandjurkan — supaja rebutan.
rakjat tetap tenang dalam hal
Sekarang sadja dialam negeri
ini, karena terusiknja ketenangan
sebenarnja sudah
agak terasa
(Aneta). Dalam kuminike SeIndonesia lengkap, maka azas fe' bisa menimbulkan kekeruhan.
adanja rebutan pengaruh.
kretariat-Djenderal K.M.B. dibe- 'derasi dinjatakan dengan tegas,
Dalam hal ini 'hendaknja kita
Dengan tidak nampale njata,
ritahukan, bahwa
Kumisi Pusat . demikian diterangkan
anggota2
djangan semata-mata melihat pemenjelinap
dalam. tulang-sungtelah berunding pada hari Selasa
delegasi Indonesia jang terkemuristiwa2 didalam sadja,
tetapi
sum masjarakat aliran2 jang paj-b.l. dibawaah pimpinan Mr. Van
ka kepada Aneta. Berlawanan de| pada saat kegettingan internada hakekatnja merupakan rebu- « Maarseveen , dimana hadir djuga
ngan statuut Unitaris, dimana ke
3
sional inipun kita harus melihat
tan kekuasaan.
Kumisi Perserikatan Bangsa2 unkuasaan2 dari bahagian2 otonom
pula bahaja2 jang
BRA.
meKekuasaan jang rasa2nja
,
tuk Indonesia. Pun berkat perandengan terbatas didjelaskan, may
ngantjam dari luar.
Ka
kekuasaan2 dari luar. '
taraan K.P.B.B.I. ini, maka poka dalam undang2 dasar R.I.S. ini
Inilah jang sesungguhnja harus
kok perselisihan Kumisi 'Ketatakekuasaan2 Pemerintah pusat dege
Kedua pihak harus insaf.
diinsafi benar2 oleh kedua pihak,
negaraan telah dapat dipetjahkan.
ngan terbatas dipaparkan,
sey
baik pihak Indonesia maupun pi- Pada pagi hari Rabu Kumisi Pudang
kekuasaan2
jang
lain
diseOrang
tentu
menginginkan,
hak Belanda.
sat telah berkumpul pula. Terharahkan kepada Pemerintah2 Ne" 'supaja hasil KMB mnanti tidak
dap -pelaksanaan
timbal-balik
gara2 Bahagian. Didalam kekua| disebabkan oleh tekanan
pihak
Djangan
gelisah
dan
guhak2
kewargaan,
satu2nja
pokok
saan2
Pemerintah federal perta| lain, melainkan sungguh2 dihasilNa
dalam Statut Uni, tentang soal ma2 dimasukkan perhubungan lukan oleh kesadaran kedua sajah
mana sedjak achir minggu. lalu
ar negeri dan pertahanan, sedang
pihak.
Oleh
karena
itulah,
betapapun
belum
ditjapai persetudjuan, dedilapangan
keuangan-ekonomi
Sadar akan adanja jang mesulitnja, semua pihak peserta hamikian Aneta memperoleh kabar
demikian banjak kekuasaan dibengantjam. djika perundingan garuslah membulatkan segenap pidari sumber jang dapat dipertjarikan kepada Pemerintah Fedegal.
kiran
dap
perhatian
kepada
berjai,
pada sekarang ini telah didaral, sehingga kesatuan R.I.S. da. Sadar, bahwa dengan kekiri
daulatnja Indonesia pada waktu
pat
persetudjuan
djuga,
sehingga
lam lapangan ini didjaminkan.
“han terus-menerus seperti
jang
fadjar menjingsing tanggal 1 DjaStatut Uni seluruhnja kini sudah
sudah2, mudah pula negeri ini
Indonesia, demikian diterangnuari 1950.
selesai. Pengalimatan jang telah
mendjadi bulan2an negeri lain.
kan
pemuka2 Indonesia tersebut,
dipakai berhubung dengan pokok
Inipun merupakan satu peristiSadar, bahwa kalau Indonesia
berkembang
seluruhnja
kearah
diantara
ini,
berbunji:
Bahwa
wa untuk membikin, supaja kita
tidak lekas2 berdaulat penuh,
stelsel
parlementer
menurut
azas2
pihak2 Uni tidak ada perbedaan
tenang, sedagg kitapun mengantidak akan paraat kelak
dalam
Eropah
Barat,
sebagian
akan
dijang berarti dalam pembitjaraan
djurkan, supaja kita tetap tenang,
menghadapi peristiwa dunia jang
njatakan
dalam
.
undang2
dasar
rakjat
warga-negara
masing2.
djangan gelisah atau gugup.
—akan datang.
ini. Pada penetapan
konstitusi
Tetapi apabila hal ini mesti ter— Sadar, bahwa besar bahajanja,
(undang2
dasar),
maka
orang te—0O—
djadi, maka hal sedemikian dida». baik untuk Indonesia maupun unlah mengambil sebagai dasar al#
sarkan atas azas2
kepentingan
a Konperensi Indonesia Raja.
nasional dan keadilan berhubung
dengan keperluan untuk melindu25 ““ Ssral akan terdiri da“5? Senat, Per
ngi mereka jang lemah dalam hal
Po”
ekonomi diantara rakjat masing2.
yan Pertim|
Onesia
dan AlPenjebutan djumlah hak2 dan
tiwa2 diluar.

baris

Lara

SAMA

Perhatikan djuga peris-

PIMPINAN

suara.

Perwakilan Rakjat akan terdiri
dari 150 anggota. Djumlah
ini,
demikian djuru2 bitjara Indonesia, telah ditetapkan dengan ren.
dah, supaja pekerdjaan2 berlaku
dengan hasil lebih tepat. Golongan2 ketjil diwakili oleh 9 orang
Tionghoa, 6 orang Eropah dan 3

ME

Indonesia

terdiri, menurut azas
federasi,
dari 2 anggota dari tiap2 negara
bahagian jang masing2
mengesatu

3

UNTUK KOTA MANADO:
TOLLY
PHOTO
STUDIO
PASSERSTRAAT
TELF.
No 209.

Utara

luarkan

untuk
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DAH BERES
SEKALI.

soal

Ban
g
lain sebagai kami ku:$ 8. dibawah:
:

0

t 3.—

S1

sekolom. H

si

tgl. 17 bulan ini memberitentang

sebaris

SAE

| arian Republikan ,,Pemanda| Jperingatannja

sebulan

MARIA NE 2

“sekali dan tak
an oleh perasaan
Bah (diinsafi oleh

£. 6 “yua kalangan.
“4”

1 4.—

f 1.—

Gaga

1

5

La

:

E KE |

Pemimpin UMUM(rumah) Thn if. 55 8

RU
TIMUR
: KANTOR TJABANG
TOMOHON.

“ja Bundar.
2. Konperensi

Na

! XPEDISI (PENGADUAN)

INDONESIA
Le

1.

perkawinan

Chunking.

djukkan. Pesawat terbangi

»Canberra BA" diMenurut
,,English: Electric “Company”.
g|
in
adalah
suatu
,,bompara achli, pesawat itu mun
el
BI
ber” jang terladju di dunia.

lahian2 belum diwartakan.

Dalam kota itu orang berpendapat, bahwa pemerintah nasionalis segera akan melarikan diri
lagi, menurut dugaan orang
ke

- Kunming, suatu kota

digunung-

| gunung jang terletak kira2
750
“km sebelah
Barat-daja
Chungking. Kota ini terletak dipropinsi
| Yunan, dan mempunjai lapangan
terbang jg baik dan dalarn masa
perang terhadap Djepang adalah
sudut terachir dari apa jang dikatakan Djalan-Stillwell.
Lebih landjut ada berita2, bahwa Kweilin, ibu
kota - wilajat
. Kwangsi telah dikosongkan,
sedang djenderal Gen Pai Chung
dengan
pasukan2nja
menahan

Kalangan Inggeris sekali lagi
mengatakan, bahwa
pengakuan

pemerintah

Tiongkok

Minahasa

Penera.Pe-

ris menunggu pengakuan bersama

Sebagai

dari Negara2
jang berkepentingan, djuga salah. Soal pengakuan meminta beberapa minggu, karena timbul soal bentuk dan sjarat2 pengakuan.
Inggeris sama
sekali tidak terpaksa mengakuinja. Soalnja bukannja -apakah,,
melainkan bila dan dengan sja-

telah diumumkan,

ka perhimpunan

ini telah

ma-

dilaku-

kan di Sekolah Chung Hwa

Ma-

nado pada hari Rabu tgl. 26 Ok-

tober mulai tepat pukul 4 petang.
Hadir
an2

dari kalangan pedjabat-

Pemerintah:

Opsir

Djustisi,

Konteler t.b. pada Komisaris Negara, Sekertaris Dewan Minaha-

rat2 apakah.pengakuan itu diada-

sa, Kepala Polisi, Kepala Pengen

kan.

dalian Harga Komisariat Negara

pedagang2

menengah

dan

Indonesia,

Tionghoa,

India

pers

tua

&tjeran

dan beberapa

Komite

dibuka

atas

dan
wakil

oleh

nama

Ke-

Serikat2

Dagang Indonesia, Tionghoa, India dan Arabia, dengan utjapan
terima kasih atas menat sekalian
hadirin, teristimewa atas kehadir-

an Paduka Tuan Versluys

“untuk menjusun

Jinbaskan

rentjana perda-

duka

nona

PEMBITJARAAN DI HONGKONG
TENTANG KEADAAN DI KWEILING.
- Kemarin pemimpin2 Indo-Chi-

pembitjaraan

itu mempersoalkan

kemungkinan

Selandjutnja

Kawang

uALHOO"

5

pada agen2 seperti berikut:
Toko Kawanua Tomohon.

Tondano.
Hi

«
»
n

2

Kn

Ratahan.

untuk bertanja-tanja atau menge-

Dalam

hal

itu

buruh

Toronata Manado.

«
«

Baru Airmadidi.
Gedung Buku 'Manguni

“

mohan.
Samerot Tembatu

:
To-

a

Berhubung dengan kepergiannja
In. H. A. “ Lumenta,
Residentie.

kemauan siapakah itu, sehingga
aturan tekstil kopra berlaku? Ini
bukan kemauan rakjat umum.

beratan

tjaraan2, bahwa

pemberian

harga

pada barang2, malah ada
jang
merasa perlu ditunda dahulu pelaksanaan pengendalian
harga,
oleh karena menurut mereka, hal
ini boleh membawa

akibat, bahwa

pedagang2 grossier akan tak berani lagi memasukkan tekstil, achirnja rakjat djuga jang menderita, sebab nanti kedjadian, bahwa pakaian2 jang memang sudah
setengah tua, dibeli oleh mereka
dengan harga mahal. .
Pedagang2 etjeran menggugat

tindakan2 importeur2 jang biasa-

nja mengawinkan barang2
jang
laku, dengan barang2
jang hampir tak disukai
(bukan
dipaksa). Akibatnja, kalau peda-

gang etjeran tak mau

menerima

Opsir

Djustisi

menarik

'kesim-

pulan sesudah mendengar pembihal.ini masih su-

lit adanja, serta memberitahukan,
bahwa

untuk

menjelesaikan

hal

ini akan diadakan dalam
sehari
dua ini suatu perundingan terbatas antara Pemerintah, wakil2 pedagang2 Indonesia — Tionghoa
— India — Arabiasdan wakil buruh.
Pedagang2 tiap2 golongan
hendaknja berhubungan
dengan
wakilnja masing2 selekas mungkin.

Bagaimana

sea

bertanja,

luarkan pikiran, kesempatan mana dipergunakan sebaik2nja.
Dari pihak pedagang dimadjukan antaranja keberatan tentang
memegang buku dagang, pun ketentang

Ben

Manginbali Kawangkoa |
J. Laoh Amurang.

dituntut,

Justitie - gampang

van

ngendalian

Harga

berada ditengah2

nanti pengendaliaf

harga dilaksanakan, akan dimum'kan dalam surat2 kabar.
Perhimpunan ini dengan

demi-

kian diachirkan pada pukul 7 malam.

na: baniak terima kasih" kai
pada Tuan2, Njonja2, Sobat kenalan
sekalian jang telah mengambil baha-

gian dan telah menjumbangkan karangan2 bunga dan lain2 tanda tu-

rut bersuka-ria pada
merajakan
HARI ULANG TAHUN KEGENAP-

AN 50 TAHUN rumah tangga kami
pada hari Rabu 19 Okt. 1949.
Keluarga Rambitan-Pangau
Kmp. Kiniar Tondano.
Kepada Tuan2, Njonja2, Sobat2 se-

kalian kami utjapkan banjak terima

kasih, karena telah turut bersaka-ria
merajakan
HARI KAWIN
EMAS

ibu bapa, nenek dan tete kami pada
hari Rabu 19 Okt. 1949.

Anak? dan tjutju2
" keluarga Rambitan-Pangau
Kmp.

Kiniar Tondano.

Mae
#

di Djakarta

kita untuk mem

buat uraian jang diperlukan.
P.T. Versluys memulaikan uraian beliau dengan utjapan terima

kasih

atas

menat terhadap

ini. Kemudian beli-

au menerangkan, bahwa Pengendalian Harga terdjadi oleh dua
sebab: I. Kekurangan barang. II.
Supaja barang2 tidak naik hpnya
nja. Harga barang telah di
kan bagi hasil2 industri data.
ar

dan

dalam

Pengendalian

rang

hendak

negeri.

Harga jangs

didjalankan,

34

3

mang sudah didahului oleh pene.
tapan harga.

daripada

Maksud

terutama

Pengendalian “Harga,

jaitu lain dari pada tuntutan men

djual barang2 dengan harga me5

nurut

beslit

harga

(prijsbeslui-

ten), djuga untuk mendjaga, su-

buffer-

paja pedagang2 mengambil keuntungan dengan dasar persen (46)

kema-

seperti sebelum perang. Lebih dja

dengan apa jang diuraikan dalam
buku putih Amerika.

uh Pengendalian Harga melarang
menjembunjikan atau tak mendju
al barang perdagangan jang ada

djuan komunis ke Selatan, sesuai

CHIANG KAI SJEK- MENGAKUI
(KESAGALANNJA:
Kantor berita Tiongkok

atau

Penerbit

kian pada Departemen Urusan
Sosial di Djakarta, sehingga sekarang P.T. Versluys dari . Pe-

perhimpunan

jang

Menurut kabar,

nalis mengumumkan

importeur

Boleh dapat beli Almang.
tahun 1950 model istimewa

mintaan jang bermaksud sedemi-

Linchow, 90 mil lebih ke Selatan

staat untuk membendung

membeli

gg

memang tahu benar2 akan seluk-

batasan kedua negara
tersebut.
Djuru bitjara nasionalis tidak me
“njebutkan tentang
keadaap - di
Kweiling, tetapi kalangan partike
lir mengatakan, bahwa sebagian

“untuk membentuk suatu

mereka

3

BE

beluk pengendalian harga dapat
memberikan keterangan jang djelas tentang soal jang sulit ini: Demikianlah telah disampaikan per-

nasio-

hari Selasa,

bahwa Chiang Kai Shek memperingatkan penduduk Taiwan, bahwa imperialis Rusia akan meng-

na, Tiongkok nasionalis dan Pegantjis berkumpul di Hongkong " gunakan Taiwan sebagai pos untuk menjerang daerah pasifik Ba
“untuk membitjarakan keadaan di
rat. Chang mengakui kegagalan
Kweiling jang terantjam “bahaja
komunis dengan maksud: memben kampanjenja terhadap komunisag.

Officier

diminta, supaja seorang tuan jang

perkundju-

'dan hanja sebuah benteng
ditinggalkan dikota.

Tuan

telah mengadakan
uraian tentang pengendalian
harga, memang dari pihak pedagang2 telah

.gangan penukaran
sebesar
80
djuta dollar, dalam mana Amerika
besar tentara nasionalis mengun“harus menjediakan gandum sebedurkan diri hingga kota itu terbu
sar 1 djuta ton, sedang India haka
sama sekali bagi kaum komyrus menjediakan bahan2 jang per“his.
lu untuk strategi. | Karena produkDikabarkan,
bahwa
pasukan
si hahan2 untuk keperluan stratekomunis
liar
dan
goriljanja
sugi untuk tahun2 j.a.d, sudah terdah
dekat
sekali
kekota,
sedang
djual semua,” maka India akan
ibu tentara
komunis
hanja
70
menjediakannja dalam 4. atau 5
sampai
90
km
dari
pada
kota
itu.
ahun, sedang Amerika akan meMenurut radio,
djendral Pai
— njediakan dengan segera djumlah
Chung Hsi berusaha mengundur(|. gandum tersebut, demikian ,,New
kan tentaranja ke Nanning sekiYork Times” menulis.
tar perbatasan
Indo-China,
sedang tentara nasionalis
sendiri
2 FORD MENGURANGI PROmengundurkan
diri kedjurusan
:
DUKSI MOBILNJA.
(Uniter Press). Ford Motor
“Company mengumumkan, bahwa.
mungkin mulai tanggal ' 15 Notruk disemua
“pember produksi
akan
pabrik2 Ford di Amerika
dihentikan, sebegai akibat “dari
pemogokan dalam industri badja.
| Karena penghentian produksi ini,
maka 125.000.000 orang- buruh
| jang berupah menurut djam akan
nganggur.
4

jang

akan membawa
'uraian tentang
maksud pengendalian harga. Selandjutnja pembitjara
mengatakan, bahwa “dalam perhimpunan
pada tgl.14 Agustus, dimana Pa-

Radja Abdullah dati Transjordania, beberapa waktu
.i-. datang di 1 Inggeris atas , madangan : . pemerintah
. Inggeris.
: Gambar: Redja Abdullah bertjakap2 dika
Radja
Feisal dari Irak dalam hotel beliau di London.
.Harrow
Radja Peisal di Inggeris mengundjungi
BLS,
School”.
-

untuk
melapurkan
orang
jang menahan aspro, supaja dapat diselidiki dan orang2 jang
bersalah tentu dengan segera akan dihukum.
Pihak buruh menuntut, supaja
Pemerintah: mengambil
tindakan
terhadap tekstil matjam
murah,

Bapa.
Ibu: J. a

3

Ambtenaar Koperasi dar Perdagasebab inilah jang amat dibutuhi
oleh kaum buruh.
:
ngan Dalam Negeri (C.B.H.) Sulawesupaja pedagang2 sampai kepada
Ada pedagang jang mengemu- . si-Utara
dan Maluku-Utara, ke
pedagang
etjeran, mengadakan
kakan, bahwa tekstil murah
itu
Makassar di Kementerian Perekono“buku jang perlu untuk perusaha- : adalah tekstil jang didapat
mian untuk beberapa waktu lamanja,
dari
an2nja. Jang terutama
dituntut
maka pedjabatan ini u.s.w. dipimpin
Koprafonds oleh pemasuk2 kopra
jaitulah: Pembelian barang2, dari
oleh saja
dan menerangkan, bahwa hal itu
TT
siapa dibeli, pendjualan barang2.
menguntungkan rakjat kopra, sedentie-Ambtenaar C.B.H.
Wk.
Resi
Ini diwadjibkan.
bab mereka menerima bajaran daSesudah uraian ini, maka kepari pedagang2, lebih tinggi dari
J. A, H. Goni.
da hadirin diberikan kesempatan
harga Coprafonds.

grossier.

kaum buruh.
Perhimpunan

dn “dh

& rang itu sampai E Ketanuan pemakkai2 dengan harga sudah melebii harga jang sepatutnja. Kalau
&
“makelaar2 sedemikian mau djuga
mendjalankan pekerdjaannja, ma

ngan . tentang
ngendalian
harga”
"ka hendaklah
di Manado.
langsung
dari

lum mengambil tindakan itu Inggeris telah berunding lebih dahulu dengan Negara2 Gemenebest
dan Negara2 Pakt Atlantik dan
dika barkan, bahwa kalau Ingge-

ini melingku-

stisi

Perhimpunan

sidang PBB. adalah 'salah. Sebe-

sebab

ngi kesehatan rakjat umum. Pembitjara diundang oleh Opsir Dju-

komunis

oleh Inggeris hanjalah soal waktu. Kabar tentang adanja pertjepatan pengakauan
Inggeris itu
disebabkan
karena
berachirnja

Arabia,

“Amerika

bahwa hal ini amat diperhatikan
Pemerintah,

Utara, Kepala Urusan Sosial, Ke
pala Pedjabatan
Koperasi
dan
Perdagangan Dalam Negeri, pegawai2 Magistraat dan Pengadilan Negeri, importeur2,
beratus

Hasil pertama
ngan Nehru.

himpunan, jaitu mengenai ,,obat
aspro”
jang
dinjatakan
telah
menghilang sekonjong2 dari toko2. Opsir Djustisi menjatakan,

“buat oleh

Kaum komunis di Manchung ha-

nja tinggal 160 km lagi dari
'hungking. Djalan2 masuk sebeah2 Utara kekota “itu dipertaankan oleh kira2 100.000 orang
nasionalis, tetapi tentang perke-

Suatu hal jang telah menimbul.
kan keadaan hangat dalam per-

:

UN NAN

mendekati

“Di seteleng jang diadakan oleh Man
mbikin2 kapal2 terbang dan konstruktur2 di
Farnborough, Inggeris, pesawat terbang . diatas dipertun-

PENGAKUAN INGGERIS AKAN PEMERINTAH KOMUNIS TIONGKOK ADALAH
SOAL WAKTU SADJA.

minggu

nanti

BAE

- sionalis. Orang menaksir, bahwa
300.000 orang pasukan komunis
sekarang

kaum komunis jang mentjoba me-

nerdjang dari propinsi Hunan ke'arah Barat aja.

kan. serangan gegap besar2an
atas Chunking, ibu kota semen:
tara waktu dari Tiongkok
na-

terlambat,

didalam toko. Lain daripada

itu

djuga
pedagang2 ' pengantara
(makelaar) jang biasa membeli
barang dari pedagang etjeran untuk didjual pula kepada pemakai2
(consumenten), sekali2 tidak di-

bolehkan.

AN

untuk mengada-

habis,

“berikut d.L.I. Djuga dikemukakan,
bahwa importeur2
biasa djuga
mendjual barangnja lebih mahal
dari harga menurut beslit harga
(prijsbesluiten),
malah ada importeur jang memasukkan barang
dengan harga pasar bebas.

Dalam hal ini bukan

dimaksudkan makelaar? jang bo-

nafide (makelaar2 jang sudah diakui mempunjai kedudukan jang
tertentu). Larangan itu didasarkan pada keadaan, bahwa oleh ka

rena mereka membeli barang dari

mn

telah berkumpul

ikut, bila ia meminta beli pula barang sedemikian, biasanja mereka mendapat
djawaban: -sudah

Chungking.

Press). Tentara
kora kok pada hari Kamis

me

areas

Kaum Komunis me £
dekati

sedemikian,

mendapat djuga barang jang «
kehendakinja, tetapi kali jang ber

