
ta ini sudah sangat 
ami rasa hal ini ku- 

dalam melantjarkan 
uSi, orang harus tahu 

    

  

    

Tindian umum 
) Ba ata 

ib 5 
dja “Daerah. 

| (Aneta) Pemerintah Indone- 
si dengan perantaraan 
neo Lean tis 

ngenai Anggaran Ha 
ian. 
Dr. Soumokil menjatakan, bah 

wa pengurangan2 atas anggaran 
belandja ini sama sekali tak ber- 
arti suatu penghematan atau akan 
merugikan usaha kemakmuran. 
Pengurangan2 ini adalah akibat 
dari penjerahan tugas jang ber- 

. sangkutan Sepada ApGarap 2 be- 
landja 
Berbitjara tentang urusan2 pe. 

gawai dr. Soumokil mengemuka- 
kan, bahwa pemerintah tak me- 
mandang 'adanja alasan untuk 
menaikkan dasar gadji, karena 
hal ini hanja akan menimbulkan - 

'naiknja harga2. Achirnja ia me- 
nerangkan, bahwa ,,komisi peng 
hematan dari Indonesia Timur” 
telah mengadjukan usul2 jang 
menurut pengharapannja akan 
dapat dimasukkan dalam angga- 
ran belandja dari tahun 1950. 
Setelah ini beberapa pembitja- 

ra mengutjapkan . tindjauan2nja 
tentang kementerian2 kehakim- 
an, lalu lintas dan. pengairan dan 
penerangan. Mengenai kehakim- 

Seribu udara dengan | 
bok, satu2nja pulau dari key 
uan Sunda Ketjil jang masih be- 
lum termasuk kedalam lalu li 
diudara. Dalam hal ini ia .menge- 
mukakan, bahwa djika K.L.M 
tak sanggup 'mengerdjakan hak 
ini, mungkin suatu maskapai la- 

'innja bersedia melakukannja. 

Pada kementerian penerangan 
“didesak untuk terutama -membe- 
rikan penerangan kepada pendu ' 
duk biasa tentang pokok2 dari ' 

7 Tomohon 
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PENDAPAT Drs. HATTA DITUDJU- 
KAN KEPADA 'RAKJAT BELANDA. 

(Aneta). “Sesu lah KMB bera- 
chir, pemimpin egasi Republik, 
Drs. Moh. Hatta telah menudju- 
kan pendapatnja kepada rakjat 

“ Belanda. Disebutnja, bahwa kon- 
“3 perensi telah berhasil baik. Kera- 

djaan Belanda akan menjerahkan 
kedaulatannja atas Indonesia ke- 

“pada R.L.S. sepenuhnja dan tidak 
| bersjarat sebelum tanggal 30 De- 
- sember. Negara Indonesia Baru 

“itu akan mendjadi suatu negara 
jang berdasarkan hukum dan ke- 
“budajaan. Drs. Hatta menjebut 

. organisasi 'politik dan kemadju- “ terwudjudnja negara itu sebagai 
an, 

sa 2 O —x 

SEKOLAH PERTANIAN ME- 
— NENGAH MAKASSAR. 

Menjambung berita tentang 
pembatalan penundjukannja Tu- 
an Intje Achmad Dachlan sela- 
ku sekretaris Panitia Penetapan 
Penerimaan murid2 pada sekolah 
Pertanian Menengah dua 

. di Makasar, diumumkan dengan 
ini, bahwa pembatalan tersebut 
telah berlaku, oleh karena Intje 
Achmad Dachlan berhalangan 
mendjalankan tugas kewadjiban- 
nja dalam Panitia itu. 

tahun 

| suatu hasil terachir jang gemilang 
dari perdjuangan rakjat Indone- 

“sia untuk mentjapai kemerdeka- 
-annja. Terwudjudnja itupun dju-. 
| ga adalah lahirnja suatu hubung- . 

an baru antara Belanda dan In- 
donesia, sedangkan pula hal itu 
membawa penghargaan baru dari 
hubungan kebudajaan antara Ti- 

mur dan Barat. Selandjutnja hal 
itu membawa suatu paham bertjo 

- rak baru dan suatu tindakan jang 
“ bidjaksana dan berpemandangan 

luas, demikian Drs. Hatta. Apa- 

bila rakjat Belanda djuga berpe- 
mandangan demikian, maka mere 
“kan akan menghadapi masa, da- 

“lam mana dua bangsa jang lama 

UNTUK KOTA MANADO: 
TOLLY PHOTO STUDIO 

PASSERSTRAAT TELF. No 209. 

Pm. SENTER SOSIAL NLT. Me: S. BINOL sedang 
berpidato dalam upatjara penjerahan resmi TUGAS RESIDEN 

kepada DEWAN KEPERINTAHAN SULAWESI UTARA. 

Upatjara pembukaan kem- 
bali tinggi perguruan" 

r untuk apa ia berrevolusi, 
Jang ingin Hah .dan ba- KURSUS KANTOR UNTUK : berhadapan, kelak akan berdiri an antara lain diminta untuk tak i 

PEGAWAI2 NEGARA. | ea dalam kerdja sa- mempekerdjakan orang2 hukum- 

ad a bah pembi- 
gsungan ban 
terj 2 ani Hn 

bok. m meminta ik : . mengadakan 

“an itu diluar negara. Mengenai 
Ialu Jaran dan pengaaag: seorang 

Sania Pena dara 
pendidik masjarakat. Dan pendi- 
dikan masjarakat ini menurut a- 
tjara akan mendjadi buah pem- 
bitjaraan pula dalam kongres. 

— Dalam kongres : 
dan pengadjaran ini, "kami harap 
kan agar para pendidik suka me- 
nindjau diri sendiri sampai dima- 

Set 

nja n 
gogis jang “Tebal medan pe 

Kala hekelag revo 

'bahwa 
.perhu- 

saban dea se 

-para 

“pendidikan 

' Daerah Lombok, PT. 

. merintah baru 

.. Untuk udjian dines, jang 
lum lama berselang diadakan ba 
para pengikut ,,Kursus kantor u 
tuk pegawai2 Negara”, telah lu- 
lus sebelas orang, serta 15 pengi- 
kut akan mendapat kesempatan 
untuk menempuh udjian ulangan. 
Kursus inj diadakan atas usaha 
Kementerian Keuangan NIT. “ 

an DAERAH. LOMBOK ME- 
NINGGAL DUNIA 

2. Pada. Pn 26 Oktober jb. 
telah meninggal -Kepala 

Mamig 
Mustiarep. Pemakaman dilaku- 
kan pada ke-esokan harinja. Ber- 
hubung dengan mangkatnja Ke- 
pala Daerah tersebut Presiden 
NIT mengirimkan kawat turut 
berduka tjita.  . 

Sab - 5 4 

- wartawan” 
sendirinja akan timbul gerakan2 
jang menghendaki pemasukan da 
lam daerah Indonesia dan dalam 
hal itu kami. tidak akan menen- 
tang mereka. Mengenai djalan 
KMB, Hatta menerangkan, bah- 
wa perundingan2 telah berlaku 
dalam suasana ramah-tamah, dju 
ga djikalau pendirian pihak2 ber- 
tentangan satu sama lain. Satu 
soal belum mendapat keputusan, 
akan tetapi kami berharap, bah- 
wa soal ini djuga dapat diselesai- 
kan setjara damai, djikalau kami 
negara jang berdaulat. Selandjut- 
nja beliau menundjukkan, bahwa 

kewadjiban Indonesia dihari de- 
pan adalah sangat berat, teruta- 
ma 'dalam lapangan peruangan. 

rangan anggaran belandja 
alatah 1/5 milliard rupiah. Pe- 

terutama akan 
menghadapi soal, bagaimana da- 
pat memberi perimbangan kepa- 
da anggaran belandja itu, dan 
kedua menghadapi pertanjaan ba 
gaimanakah dapat dipertinggi 
tingkat penghidupan rakjat da- 
lam hal mana dimaksudkan ba- 
han2 makanan, pakaian, peruma- 
han, kelegahan dan pendidikan 

“rohani untuk segenap rakjat. 

F 

ma ditengah2 suasana damai dan 
ersahabat. Hal denah u-g se- 

bangsa. itu, demikian Drs. Hatta. 

KAWAT UTJAPAN SELAMAT BE- 
VIN PADA KETUA K.M.8. 

Menteri Luar Negeri Inggeris, 
Ernst Bevin, telah mengirim ka- 
wat utjapan selamat kepada ke- 

tua K.M.B., dalam mana ia meng 
utjapkan debat kepada delega- 

si2 dan anggota2 K.P.B.B.I., 
dan dengan hasil jang telah 

tertjapai itu. Dikatakan antara la 
in, bahwa pemerintah Inggeris 
dengan perhatian besar telah me- 
ngikuti- djalan K.M.B. dan ia 

menjebut, bahwa dalam persetu- 
djuan itu dipertahankannja azas2 

demokrasi, sebagai suatu langkah 
lagi kearah perkembangan perhu- 

bungan2 antara Timur dan Barat 
atas dasar persamaan, persahaba 

tan dan kerdja sama. Ia mengha- 
rapkan, bahwa persetudjuan itu 
akan mewudjudkan perimbangan 
jang berlangsung lama di Indone 

dan akan memadjukan kese- 
Gjabutewan negeri itu. 

| AR LAOH DI MANILLA. 
(Aneta-U.P.). Konsol Djende- 

ral Republik di Manilla, Charles 
Thambu, telah mendjamu menteri 
lalu lintas dan pekerdjaan umum 

Republik, Ir. Laoh, pada hari Se- 

lasa. Perdjamuan ini diantaranja 
dihadiri oleh wakil menteri luar 
negeri Filipina, Felipo Neri, dan 
pembesar2 pemerintah Filipina 

lainnja. Ir. Laoh akan kembali ke 
Indonesia pada hari Sabtu jang 
baru lalu dengan pesawat ter- 
bang. 

HADJI. AGUS SALIM HEN- 
DAK MENGUNDURKAN DI- 
RI DARI PEMERINTAHAN. 

(Aneta), Didapat kabar, bah- 
wa menteri luar negeri, Hadji 

Agus Salim jang kini sedang sa- 
kit di Bogor, bilamana R.I.S. ter- 

“bentuk akan mengundurkan diri 
sama sekali dari pemerintahan, 

baik di Indonesia maupun dalam 
djabatan diluar negeri, Hadji A- 
gus Salim akan beristirahat dan 

: hendak menulis buku, 

2 ngan bertempat 

'ber- 

Gadjah Mada. 
. Hari Rabu malam de 

di Sitihinggil te- 

lah dilangsungkan upatjara pem- 
bukaan kembali perguruan2 ting 
gi Gadjah Mada, akademi polisi 
dan ilmu politik. Selain para ang 
gota dewan kurator2 dan maha2 
guru hadir pula dalam upatjara 
itu menteri pengadjaran, Ma- 
ngunsarkoro, Sultan Hamangku 
Buwono, wakil kepolisian negara 
dan Kihadjar Dewantoro. 

Setelah upatjara dimulai oleh 
Dewantoro, maka Sri Sultan se- 
bagai ketua Dewan Kurator Ga- 
djah Mada, dengan resmi mem- 
buka fakultet2 tersebut. Dalam 
pidato pembukaannja jang diu- 
tjapkan dihadapan segenap ma- 
hasiswa ketiga facultet itu Sri 
Sultan menjatakan penghargaan 
besar atas perdjuangan para ma- 

' hasiswa dan guru2nja dalam me- 
lakukan kewadjibannja dalam su 
asana dan keadaan jang maha su 
lit diwaktu pendudukan Belanda. 
Selandjutnja dikatakan, bahwa 
dengan terbentuknja R.LS. be- 
lumlah berarti tertjapainja sega- . 
la tudjuan, tetapi dengan sekuat 
tenaga kita harus meneruskan 
perdjuangan. 

“»Perdjuangan kebudajaan ba- 
ru mulai. Kita harus menjusun 
dan merupakan suatu benteng 
pertahanan menghadapi masa jg 
akan datang”. Achirnja diurai- 
kan tentang adanja kemungkinan 
disumbangkannja semua facul- 
tet2 kepada pemerintah mendja- 
di satu perguruan,tinggi Gadjah 
Mada jang meliputi segala facul- 
tet untuk melahirkan suatu front 
jang kuat guna menghadapi ,,cul 
tirele strijd” jang akan datang, 
demikian pidato Sri' Sultan. 

Menteri pengadjaran dalam 
sambutannja antara lain menjata- 
kan pentingnja pembukaan kem- 
bali perguruan2 tinggi itu dan be 
tapa artinja suatu front dalam 
menghadapi masa jang akan da- 

tang. Selandjutnja digambarkan 
kebebasan Gadjah Mada didja- 
man Madjapahit, jang kini dapat 
mendjadi dorongan bagi kita 

membangkitkan kembali sema- 
ngat Gadja Mada itu. Achirnja 
ditegaskan, bahwa mengerdja- 
kan suatu periode baru berarti 

pula permulaan perdjuangan ke- 
budajaan jang njata. ,,Pemerintah 

mendjalankan politik nasional un 
tuk mempertinggi kedudukan 

Kabbaa 

bangsa Indonesia jang tak lama 
“Jagi akan “mengindjak “gelang: 

gang internasional dengan disak 
sikan oleh seluruh dunia”, demi- 
kian menteri ' Mangunsarkoro 

mengachiri san ibutannja. 
Upatjara ditutup dengan mem 

peringati dan menguraikan riwa 

jat singkat dua orang mahasiswa 

jang telah gugur dalam perdjo- 
angan kemerdekaan tanah air. 

eren 

DOUGLAS WILKIE BERPIKIR BER- 
TENTANGAN DENGAN INDO- 

NESIA. « 

Douglas Wilkie jang menulis 
ichtisar2 dan pemandangan luar 
negeri untuk ,,Melbourne Sun”, 

dan harian2 lainnja, berhubung 
dengan berachirnja «K.M.B. de- 
ngan hasil2 baik itu menulis se- 
bagai berikut: " 

»Adalah akibat rasa kagum mau- 
pun dendam jang ditimbulkan o- 
leh Belanda dalam hati orang2 
Indonesia, bahwa jang disebut 
terachir itu telah lebih menjukai 
mendapatkan persetudjuan de- 
ngan bekas madjikan2nja bangsa 
Belanda itu dari pada menggan-— 
tungkan nasibnja atas modal fi- 
hak lain”. 

Kami bangsa Australia akan 
dapat turut bersimpati dengan “ 
tuntutan2 Belanda untuk tetap 
dapat menguasai Irian. 

Adalah suatu alasan baik un- 
tuk menjediakan daerah ini sela- 
ku daerah lindungan untuk kaum 

Indo-Eropah jang dalam Indone- 
sia baru itu menghadapi tahun2 
kering. Bersamaan waktu dengan 
itu, Australia akan dapat berusa- . 
ha sebanjak mungkin mengizin- . . 
kan serdadu2 Belanda dari Indo- 

nesia sebagai kaum immigran. Bu 
ruh tani Belanda ternjata tergo- 

long kaum immigran jang terba- 
ik jang pernah masuk Australia. 
Satu2nja kekurangan mereka — 
dan sesungguhnja adalah kekura- 
ngan Australia sendiri — adalah 
pendapat mereka, bahwa peker-' 
djaan tani di Australia tidak mem 
berikan upah jang baik, sehingga . 

' mereka itu tertarik untuk pergi ke 
kota2 untuk memperoleh uang tju 
kup dengan djalan bekerdja, gu- 
na membeli suatu perusahaan per 
tanian sendiri”, demikian Douglas 
Wilkie tentang hasil2 K.M.B, 

Kan Aa AR £ Haa jan 
Ga aka KO EL NL SERANSN  



    

   

   
     

  

    

    
     
    

  

    

      

   
   
     

     

   
    

   
   

   
    

  

      

      

      

    
   
   
     

   

    
   
    
   
    
   
     

     

      
   
    
    
    
    

    
    

     
   
   
     
     

     

    

   
   

  

     

     

    

    
   

   
   

    
   
    

     
    
    

  

   
   
    
   

    
   
    
    

   
   
   
     

   
    

     

     

    
   

       
   
   
    
    
   
    
    
     

    

     
    

    

   
   
    

   
    

    

orang memenuhi amphiteater ter 
segan Geri Onine an $ di An 

Bangunnja . “Asia “aman 
“Nehru suatu kedjadian jang: ter- 

djadian jang sangat penting bagi 
seluruh dunia, tetapi terutama 
untuk Amerika, mengingat kedu 
dukan geografisnja, tidak usah 

. mengingat lagi kedudukan keku- 
| “asaan jang ditempatinja se 
“rang. 

€ sDunia”, demikian Mehru, ski 
“ni penuh dengan berbagai masa- 

. njelesaiannja, jang mungkin ha- 
| nja merupakan bagian2 ketjil da 

Ti satu masaalah besar, dan su- 
atu penjelesaian tidak akan dida 
pat, apabila tidak diperhatikan 

karena bagian dunia ini mesti 

jang lebih besar dalam dunia ini” 
Nehru menjerukan dengan sa- 

ngat akan suatu kesefahaman da 
ri semua bangsa dan negara, da- 
lam menudju perdamaian. 
atu politik atau ideologi jang 
mengingkarkan kebenaran dan 

. sifat kepribadian. manusia dan 
menjebarkan kekerasan dan ke- 
bentjian hanja akan memberikan 
.hasil2 jang buruk”, demikian ia 
berkata: Bagaimana baiknja ke- 

Juknjapun tudjuan kita, jang ki- 
ta tjita2kan, tetapi apabila dja- 
lan jang kita tempuh salah dan 
tjara2 jang kita pakai adalah bu- 

spailah tudjuan kita itu. Apabila - 
ta menghendaki perdamaian, 

ita harus bekerdja menudju ke- 
perdamaian tersebut dan 

  

A KEMBALI DI INDONESIA, 

7 Nopember terbang ke Djokja 
untyk memberi lapuran kepada 
Presiden Sukarno dan pemerintah 
Republik mengenai K.M.B. 

“Pada waktu beliau tiba di Ke- 
— majoran pada hari Minggu .sore, 

beliau antara lain mengatakan, 
' bahwa sebagai akibat K.M.B., 
maka bangsa Indonesia setjara 
' merdeka dan berdaulat akan me- 

“ masuki lingkungannja , keluarga 
bangsa2. Selandjutnja beliau 
mengharap» bahwa selekas mung-: 
kin kami dapat mengembalikan 
kemakmuran rakjat Indonesia jg 

elah hilang itu. « 
Kami akan bekerdja setjara dju 

djur dengan Belanda berdasar 
atas persamaan deradjat untuk ke 
'pentingan kedua bangsa itu. Se- 

agai bangsa jang merdeka kami 
lapat memberi bantuan dalam 
mempertahankan perdamaian dan 
"kemakmuran dunia. 
“Mr. Rum menjesalkan, bahwa 

Irian belum dapat diselesai- 
dan harus lagi datur. Beliau 

1 ini tidak merintangi kerdja- 
“sama antara kedua pihak serta 

bahwa soal ini selekas mungkin 
lakan diselesaikan. - 
Bersama dengan Mr. Rum tiba 
juga kol. Simatupang, anggota 

delegasi Republik jang djuga a- 
“kan pergi ke Djokja untuk mem-- 

' beri lapuran: 
“Dalam konperensi pers pada 

hari Minggu Mr. Rum mengata- 
takan: ,,Akan sukar untuk men 
djelaskan hasil2 K-M.B. di Indo 

'nesia,. Kami sendiri merasa tidak 
“puas terhadap hasil2 ini, karena 
Hk tetap tinggal dalam keadaan 
perselisihan (conflict positie). 

isi tidak melepaskan tuntutan 
terhadap Irian. Beliau per- 
bahwa pengesahan persetu- 
di Indonesia tidak akan me 
waktu lebih pandjang Har 

'di Belanda. 
fal jang terutama harus diben 
adalah suatu Komite Persedi- 
“Nasional, sebagaimana telah 
apkan dalam Konperensi In- 
sia Raja serta harus diada- 

1 persediaan2 jang perlu sebe- 
lum penjerahan kedaulatan. 
“Dianggap mungkin, bahwa ber 

2 dengan upatjara di Am- 
erdam akan dilakukan upatjara 
Skak 

  

  

Ag 

    

T.Presey Hampa 6000 

keb atj 

1 Natar dalam zaman ini: suatu ke 

alah, jang masih menunggu pe- 

semua segi dari bangunnja Asia, 

dan harus memainkan peranan 

5 Su: s 

hendak kita dan bagaimana mu- . 

'ruk, maka tidak mungkin tertja- 

tidak 

| REPUBLIK WAK 

- Mr. Rum pada hari Senin tgl. 

njatakan pengharapan, bahwa 

tuk memasukkan soal ini 

kesesuaian dan kesefahaman an- 
ia bangsa didunia, ma- 

ka kita tidak Saleh Kn 

  

   ta atas rasa Kn aa Nag 
benar apabila dikatakan, bahwa 
dunia ini penuh dengan bentji 
dan kekerasan, tetapi djanganlah 
kita membiarkan supaja sifat2 
buruk ini meradjalela, sebagai- 
mana djuga kita akan menentang 
segala matjam agresi. Tetapi a- 
pabila kita hendak menentang 
agresi, kita harus memakai tja- 
ra2 8 sedemikian rupa, hing- 

Si , dengan tudjuan jang 
edjar”. Selandjutnja Nehru 

. aa tentang hak2 kebe 
'basan manusia. Menurut ia, per- 
djuan: an akan kebebasan ini a- 

h bukannja perdjuangan po- 
litik semata-mata, tetapi perdju- 
angan ekonomi dan kebathinan. 
"Kemerdekaan dalam arti seka- 
rang, bukan hanja kemerdekaan 
bagi sesuatu gerombolan belaka, 
jang seringkali hanja menimbul- 
kan perang antara-“dua bangsa, 
tetapi djuga kemerdekaan perse- 
orangan dalam gerombolan2 ke- 
bangsaan jang merdeka”. : 

»Masaalah2 mengenai “Asia, 
Eropah dan Amerika, tidak lagi 
dapat diselesaikan dengan 
sendiri-sendiri. Ia hanja merupa 
kan bagian2 dari satu masaalah 
dunia. Nehru menundjukkan a- 
kan bahajanja suatu pemusatan 
kekuasaan dalam suatu negara, 

    

  

jang mengakibatkan terdesaknja 
kemerdekaan perseorangan. - 

Haruslah diadakan neratja jg 
seimbang antara pemusatan ke- 
kuasaan dari negara dan djami- 
nan kemerdekaan dan kesempa- 

stan2 jang sama bagi tiap orang. 
Mengenai kewadjiban India se- 
“karang Nehru berkata, bahwa 
kewadjiban ini adalah sesuai de- 
ngan tjita2, jang didjundjungnja - 

“Kol. Simatupang menjatakan 
bahwa Surabaja akan  mendjadi 
pangkalan 'R.I.S. Mengenai pa- 
sukan2 Belanda Simatupang me- 
nerangkan, bahwa semua pasu- 
kan2 Belanda seperti K.L. dan 
K.N.LL, akan dikumpul dibebera- 
pa tempat dalam menunggu peng 
angkutan, reorganisasi atau pe- 
masukan tentara federal. 'Tem- 
pat2 itu belum ditetapkan, akan 
tetapi sudah terang, bahwa tem- 
pat2 harus berada dekat pelabu- 
han2 serta dimana terdapat rua- 
'ngan2 tjukup untuk ditempati o- 
leh serdadu2. 
Mengenai misi militer Belanda, 

bahwa soal2 ketjil jang disetu- 
djui di Den Haag akan dikerdja 
kan sesudah pembentukan peme- 
rintahan R.LS. 

BANTUAN AUSTRALIA DALAM 
PENJELESAIAN SOAL “INDONESIA 

(Aneta). Dalam pidato pemi- 
lihan jang diutjapkan di Perth 
(Australia), maka Menteri Uru- 
san Luar Negeri Australia, Her- 
bert Evatt, menjatakan, bahwa 
persetudjuan di Den Haag ada- 
lah suatu peristiwa jang penting 
dalam perdjalanan menudju ke- 
kemerdekaan Indonesia. Hal ini 
adalah hasil usaha Australia un- 

dalam 
sidang D.K. Usaha ini achirnja 
mengakibatkan peraturan2 jang 
tertjapai di- Den Haag, demiki- 

.an Evatt, dengan bantuan dua o- 
rang Australia, pertama dalam 
tahun 1946 Kirly dan sesudahnja 
Criltchley. 

TUAN DE GAY DAN TUAN 
SWANK TIBA DI DJAKARTA 

(Aneta). Tuan Merril de Gay 
dan tuan S. Swank berturut2 da- 
ri Kementerian Luar Negeri A- 
merika dan Djabatan Luar Ne- 
geri Amerika tiba dengan kapal 
terbang K.L.M. di Djakarta. Tu- 
an Gay akan bertinggal disana 
empat hari. Di Singapore ia 
menghadiri sidang2 ECAFE dan 
pada masa ini ia bekerdja selaku 
penasehat dari Assisten-sekreta- 
ris ketatanegaraan untuk Timur 
Djauh, tuan W. Walton Butter- 
worth. 

Tuan Swank akan bekerdja di 
Djakarta sebagai vice-konsol A- 
merika untuk bahagian perekono 
mian. Dimuka itu ia adalah vice- 
konsol di Tiongkok, dimana ia 
mempunjai kota Tsing Tao sela- 
ku kedudukan, 

NesmBersnakar 3 smu bapa Tas 
rang: apabila kita menghendaki - 

ter- 

Magi Tjita2 ini - 
penting bagi perdamaian dan su 
atu 

kaan nasional, untuk internasio- 
nalisme jang dalam menumbuh, 
jang akan menudju kesuatu Su- 
sunan du 
bang 
dak mem 

    

in dan esa 1 di. 
1 ewan Rendah, ini pun 

Hut memenuhi suatu pertanja- 
.an, demikian Reuter memperoleh 
kabar dari kalangan2 jang menge 

 tahui, 
Menurut kalangan2 jang da- 

pat dipertjaja penarikan ini me- 
ngenai sedjumlah 3000 tentara, 
belum dihitung missi pelatih Ing 

. geris. Kemenangan2 tentara Ing 

.geris di Junani terhadap kaum 
“gerilja dianggap sebagai sebab2 
inja mengapa tentara Inggeris ti- 
dak usah lama lagi tinggal di- 
an 

2 jasa lam- 
: adalah sangat 

kerdja-sama, untuk kemerde 

        
   

ia jang sama bagi tiap 
egara dan jang ti- 

eri kemungkinan kepa 
da azab sengsara, jang kini ma- 
sih dirasakan oleh berdjuta-dju- KEDELAPAN FRAGMENT 
ta manusia. - BUKU INDJIL ASLI. 

Be 0 ra Nk Professor" William 
PEMOROKAN BI PELABUHAN. Albricht dari universiteit John 

(Aneta-AFP) Kaum buruh pe 
labuhan Marseille, 
bung dalam 'O.G.T., pada 
Minggu telah memutuskan 
tuk menghentikan pengangkutan 
sendjata dengan kapal2 jang hen 

“dak ke Indo Tjina, mulai 
gal 
dja pelabuhan tersebut jang di- 
pimpin oleh orang2 komunis telah 
minta kepada lain2 serikat seker- 
dja 
ini. 

Hopkins di Baltimore menerang- 
kan, bahwa tidak disangsikan la- 
gi, bahwa kedelapan dokumen, 
jang dua tahun lalu diketemukan 
oleh orang2 Bedouin di Palesti- 
na adalah dokumen2 jang asli 
dan merupakan sebuah - bu- 

jang terga- 
hari 
un- 

ku. Sebagaimana telah diketahui 
pendapatan itu baru diumumkan 
tahun ini, karena orang hendak 

. mempunjai kepastian tjukup ten- 
tang asalnja. Beberapa dokumen 
diantaranja itu memuat teks2 da- 
ri bijbel. 2 

tang- 

2 Nopember. Serikat peker- 

untuk menjokong pemogokan 

  

Inggeris menggunakan kekeras- 

an terhadap blokade kaum 

(United Press). Menurut pe- 
ngumuman resmi, dalam hari2 jg 
terachir tiga buah kapal Inggris 
dengan dikawal oleh kesatuan2 
armada Inggris, jang mengawal 
mereka hingga perairan teritori- 
al, telah berhasil menembus blo- 

“kade kaum nasionalis Tiongkok 

Nasionalis 

Bay” telah menggunakan kesem 
patan ini terhadap salah sebuah 
kapal meriam nasionalis, ketika 
'kapal meriam tersebut menahan 
kapal dagang Inggris ,,Inch- 
mull”, jang dalam perdjalanan 
menudju Foochow dan terpaksa 
menjerahkan surat2 kapalnja. Ka 

disekeliling Shanghai. Kapal2 pal ,,Whitesand Bay” berganti 
tersebut adalah: kapal »Tsina”, menahan kapal meriam tersebut 
kapal »Wousang” dan kapal dan memaksa supaja surat2 ka- 
Louise Moller”, jang dengan se 

'lamat telah sampai dimuara su- 
ngai Yang-tse, Kesatuan2 arma- 
da Inggris jang bergerak dilau 

pal dari ,,Inchmull” dikembali- 
kan dan selandjutnja mengamat- 

“amati sampai kapal dagang ini 
sampai ditempat jang ditudjunja. 

        

tan Tiongkok telah mendapat pe Lebih landjut diterima kabar2 
rintah untuk mengawasi supaja di Hongkong, bahwa blokade ka 
kapal2 dagang Inggris dapat um nasionalis kian hari kian le- 
sampai ditempat-tempat jang di- 
tudjunja dan apabila perlu diizin 
kan pula untuk menahan kapal2 
meriam Tiongkok nasionalis, jg 
berpatroli 
Tiongkok, untuk melaksanakan 
blokade ilegal, jang diumumkan 
oleh pemerintah nasionalis, apa- 
bila 

"nahan kapal2 dagang tersebut. 
Dan belum lama berselang ka- 

pal perang Inggris 

  

LOTER 
- terbagi atas 150.000 lot & f 10.— 

160.000. dan selembar lot ter 

Sfichting ,BIJSTAND INS 

mah dan diduga tidak lama lagi 
akan hilang sama sekali. 

KOTA MONCAY TELAH DI- 
DUDUKI OLEH PASUKAN 

VIETMINH? 
(Aneta-AFP). Markas 

  

disepandjang pantai 

besar 

kapal2 tersebut hendak me- “mur Djauh dengan resmi mem- 
bantah berita dari fihak Tiong- 
kok jang mengatakan, bahwa ko- 

»Mhitesand ta Moncay jang terletak diperba 

    

    

  SEBESAR £ 1.500,000.— 

jang bernomor 10.001 sampai dengan 
agilagi atas lot? seperempat af 2,50 guna 

ELLINGEN FONDS" di Batavia-Centrum. 
   

  

  

  

Djumlah hadiah? hedeak £ 750000. — 
1 Bat dari £ 100.000. — Kat 000005 

ae D.0D0, — 100.000. — 
? “ 5 LN 2 25.000., za “ 50.000. — 

Se 2 50000. — 50.000: 
15 5.000. — 35.000. — 
55 Kannn yaaa 1000, — » 55:000-— 

PA Me BO 110.000. — 
cO0- 2 an 250. — “150.000. — 
SO0L—. angan 1007— $...60.000, — 

Djumlah 1500 hadiah £. 750.000. 

Lot? dapat diperoleh: 
t. 

Djikalau lot? tidak terdjual habis, , maka hadiah? akan 
dikurangkan menurut perimbangan. 

Pp ENARIKAN DI BATAVIA PADA 29 dan30 DEc. 1949 

ketjuali djika tanggal ini dipertjepat oleh  Secretaris van 

MULAI 

jaitu : 

  
  

pada kas? dan bank? jang tersebut dibawah ini, pembajaran 
contant dengan uang jang sah : 

ESCOMPTOBANK N.V., Batavia-C., Noordwijk 25 
(di Bataviakota tidak diadakan pendjualan), Bandoeng, Cheribon, 
Makassar Manado, Medan, Padang, Palembang, Semarang, 
Soerabaja, Sibolga dan Telokbetong. 
DE JAVASCHE BANK di Bandjarmasin, Pontianak, Malang. 

Setjara ,,aangetekende zending” melalui pos, paling  banjak 
10 lot buat seorang atau se-alamat, hanja dengan pengiriman 
postwissel kepada Escomptobank N. V. Batavia-C., (Posttrommel 58), 
di Bandoeng, Cheribon, Makassar, Manado, Semarang, Soerabaja, 
Medan, Padang, Palembang, Telok Betong dan Sibolga. 
Untuk tiap-tiap satu lot penuh atau bahagian dari satu lot 
penuh harus dibubuhi f 1.— guna bea administrasi dan 
pengiriman. - 

Djika djumlah lot? jang disediakan untuk dikirim telah ditutup 
semua, maka poswisse# jang diterima sesudah itu dianggap 
untuk loterij jang Ta ketjuali djika sipengirim memadjukan 
permintaan lain. 

Tidak akan An pengiriman rembours. 

Staat, Hoofd van het Departement van Sociale Zaken. : 

PENDJUALAN PADA 7 DECEMBER 1949   
  

  

Pertjetakan Kementerian Penerangan N,I.T, - Tomohon, 
3 

Bean 2 an 

angkatan perang Perantjis di Ti-s bantu dari Yunan 

    

PEMBERITAHUAN DISTRI- 
BUSI No. 16/B. | 

Pembahagian handdoek. 
Handdoek Aa f. 35.40 saban dosin 

a f. 3.05 satu bidji. 
af 32.35 saban «si 

Zegel No. 13, 
ACWM, ACWV,. CCWM, 
CCWV : 33 bidji. 

.. Zegel No. 2. 
AON, .ABWV, 

V:a 2 bidji. 
h at pada toko: 

RN leh dapa 1. Lie Hien, 2, Kiem 
Tjong, 3. Swie Hien, 4. Toeng 
Seng, 5. Tiong Nam, 6.. Thay 
Hoo, 7. Lie Foeng, 8. Lucky Sto 
re, 9. Pin Pin, 10. Sin Chung 
Tiwa, HN. Kawanya, 12. Suka 
Madju, 13. Toronata, 14. Mina- 

CBWM, 

    

    

hassa, 15. Sadar. 
TOMOHON. 1. Kian Heng, 2. 
Sin Tjiong, 3. Hiap Hoo, 4. Lam 

6. Suka Mndju. Bie, 2 Kawanua, 6 

  

    tasan T Anal laga “Tjina te- 
lah diduduki oleh pasukan Viet- 
minh. Lebih landjut didapat ka- 
bar dari fihak Perantjis jang me- 
ngetahui, bahwa dalam beberapa 
minggu ini tak terdjadi serangan - 
“dengan besar-besaran atas pos2 
Perantjis didaerah perbatasan 
ini. Diduga, bahwa pengikut ber 
sendjata Mao Tse Tung - pasu- 
kan gerilja daerah - dalam ming- 
gu jang datang akan muntjul di- 
daerah Moncay dan akan me- 
nempati pos2 sepandjang tapal 
batas. 

Koresponden ,,Times” London 
jang berada di Hongkong semen 
tara ini mengabarkan dalam su- 
atu karangan, bahwa sudah be- 
“berapa bulan ada perhubungan 
antara kaum gerilja Vietminh de 
ngan gerilja komunis, tetapi ko- 
responden ini menambahkan, bah 
wa ia tak dapat menerima berita 
jang membenarkan adanja aksi 
besar-besaran melalui tapal ba- 
tas, 

Oleh sumber” jang dapat diper- 
tjaja di Kun Ming diterangkan 
kepadanja, bahwa angkatan pe- 
rang komunis di Yuhan Selatan 
dengan tidak resmi mengadakan 
perhubungan dengan pasukan 
Vietminh di Indo-Tjina sebelah 
Utara, karena mana pada tahun 
jl. sebuah pasukan komunis jang 
kuat diserang oleh pasukan pro- 
pinsi Yunan melarikan diri dan 
selama berada disana selama 5 
bulan telah bekerdja sama de- 
ngan pasukan Vietminh dan di- 
latih di asrama2 Vietminh. Se- 
kembalinja di Yunan ternjata 
bahwa komunis ini tjukup kuat 
untuk merupakan suatu antjam- 

.an jang berbahaja bagi ibu kota 
“propinsi Kun Ming, tetapi keku- 
atan jang sepenuhnja baru akan 
ternjata, bila propinsi ini- akan 
mendapat tekanan komunis dari 
luar. Pembesar Perantjis berpen- 
dapat, bahwa Vietminh akan di- 

jang : telah 
mendjadi komunis. 

TONDANO. 1. Kho Keng R3, 
2. Kho Ka Seng, 3. Toen Hoo, 

4. Kho Soei Tjin, 5. “Tebar, 6” 
Tenaga. 
AIRMADIDI. 1, Tjin Eng, 2. 
Ang Tian Kang, 3, Liem TjaE 
Seng, 4. Go Hoat Toan, 5. Kita, 
6. Baru. 7. Pinasungkudan, 8. Pa- 
kasaan. Us 
KAWANGOAN. 1. Asia, 2. Lie 
Sien, 3, Perdamin, 4, it. 
LANGOAN. 1. Hok Te ie: 
2. Pe Boen Khao, 3. Re yung 
Edi (plein). . 
AMURANG. 1. Ang 
2. Nam Kong, 3. Lian Eng 
4. Fo Hien, 5. J. Laoh, 6. 
bert, 7. Tjahaja Asia, 8. Son 
RATAHAN. 1. Siong Vip, 
Yip Tjoei, 3. Rogahang. 

    

Berlaku sampai tgl, 15 Nopem 
ber 1949. 

PEMBERITAHUAN DISTRIBUSI 
No. 17B e 

Pembahagian KRAMERIJEN. 
t Sport-shirts af 3145 psk. 

"2, Poloshirts af 2425p. st., f 2,675 
2 psst., f 21.04 pdz. 

ZESEL No. 19. 
AAWM, AAWVY, CAWM, CAWV : 
Aa | st., menurut kesenangan masing2.” 
selama persediaan menfjukupi: | 
sportshirt atau Poloshirt. - 
3. Benang djahit Elephant : 

Glace F90 no. 40/1000 yds. & 
f 129 pkl, Grijsgr. 147-no. : 
1000 yds af 1.29 pkl. Lichtbruir 
136 no. 40/1000 yds. af 1.20 p. 

kl., Zwart 136 no. 40/1000 yds. 
3 PLOT pkl, Wit no. 60/1000 
vds. 8 f 1.07 p. kl. 

ZEGEL No. 2. kcer, CcCEtal 
k., ACG2, 3, etc. Cc62, 3, Ote:1 
32k. . 

Menurut kesenangan masing2, se- 
lama persediaan mentjukupi. . 
4. Macleen tandpasta 4 F 9.35 pp. 

dz. tub. : 

ZEGEL No. 4. ACWM, ACWV, 
CCWM, CCWV : a I-tube. 
“Toko2 lihat pemberitahuan 

16/B. 

  

   
    

PEMBERITAHUAN DISTRIBUSI 
No. 18/B. 

Distribusi Mangkok2, piring2 ketjil 
dan piring biasa. 

|. Piring2: 1. Porc. Soupplates 7" 
White 4 , 4.32 pda, 2. Porc. 
Soupplates 8" deco &f 7.08 p. 
da. 3. Porc. Souppl. 8” white & 
f 6.45 p-dz., 4. Porc. Souppl. 8" 
deco A f 5.94: pda, 5: Pare. 

pl. 8" deco 2 f 7.58 p.dz, 
b. Emaille Souppl. .t8 cm. & 
f 0.44 pst, 

2. Mangkok2 dan piring2 a f 6.26 
pidz. 

ZECEL No. 2, 
ABI, CBGI : 3 2 bidji piring atau 
2 b. mangkok dan piring: ABG2, 3 
etc. CBG2, 3 etc. & 4 piring deh 4 
bidji mangkok dan piring. 

Menurut suka ihasing2 selama per 
sediaan mentjukupi. 

Toko2 lihat pemberitahuan 
19/B. 

No. 

Kantor Distribusi Manado. 

  

  

  

Bukan Kiba, sarung 
jang bagus ini robek, tetapi 

sebab ditjutji dengan sabun 

jang kasar dan tadjam. Sun. 
— light menghemaikan isinja 

  

as 3 & 

a
n
 

| lemari-pakaian Njonja jang berharga, 
karena . ... Sabun Sunlight lekas 
mengeluarkan banjak busa jang mem. 

punjai extra kekuatan-mentjutji, oleh 

karenanja. semua pakaian — putih dan 

berwarna — dengan ta" perlu digilas 
keras, selamanja mendjadi bersih betul. 

“SABUN TAP TANGAN € 
Herlus di pakai 

Sedan ampat ee 
LEVER'S ZEEPFABRIEKEN N. V: - BATAVIA 

1 Awet 8 
K4 saBun Sumucny 

   SUNLIGHT 
tanggung beres 
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