
1 

& 

' Kemungkinan2 perke- 
| bunan Cacao (buah 
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“Timur sebagian besar tergantung 
— kepada kopranja. Maka itu sudah 

selajaknjalah, bahwa orang de- 

ngan giat mentjari beberapa tem. 
pat2 bertumpu lainnja. Dalam hal 

ini orang mengarahkan perhatian- 

| nja kepada perkebunan cacao, jg 
di Afrika selama beberapa tahun 

| ini telah memberikan hasil2 jang 
“besar dan sekarang boleh dikata- 
| kan telah djatuh karena penjakit, 
“sehingga kita dapat menganggap, 
$ bahwa suatu. negara jang dapat 

mengadakan perkebunan cacao di 
@ ahnja akan memperoleh voor- 
sp: ng dipasar dunia, Menurut 

| teladan perkebunan rakjat di Af- 
rika Barat serkebunan cacao mem 

.. berikan banjak harapan, karena 
-C sifat 'tanah di Indonesia Timur 

ternjata tepat sekali bagi tanaman 
baru jang mengandung banjak 
harapan baik ini. : 

' Untuk daerah2 Indonesia Ti- 
mur jang amat kurang penduduk- 

'nja bermatjam2lah sjarat2nja ba- 
gi perkebunan baru itu untuk da- 

“pat berhasil. Hasil jang tinggi 
dari tenaga jang ditjurahkan ke- 

pada tanaman tsb. adalah sjarat 
jang pertama. Selandjutnja tana- 
man tsb. harus memberikan hasil 

" (buah) jang dapat memberikan 
kemungkinan pendjualan jang tju- 
kup, sehingga pada perluasan per 

kebunan tidak terdjadi pengha- 
silan lebih (overpoductie). Tentu 
sadja penanamannja hendak di- 

sesuaikan dengan tjara pertanian 

-rakjat jang telah ada, umpamanja 

| penanaman tanaman barang ma- 

'kanan diladang. Pertjobaan2 di- 

| NIT memberikan harapan akan 

'hhasil2 jang baik asal sadja meng- 

"ikuti teladan2 perkebunan-rakjat 
di Afrika Barat. Pertjobaan2 per- 
tama dilakukan pada th. 1934. 
Bagian terbesar dari pasar dunia 
cacao masih selalu dipegang oleh 
Afrika Barat, dimana perkebunan 

« diusahakan oleh rakjat, Penjakit- 

virus jang hebat menjerang ke- 

bun2 cacao Afrika Barat dan 

merusak sebagian dari tanaman 

jang berharga ini. Sudah barang 

tentu lalu karenanja terdjadi ke- 
adaan harga jang menguntungkan 
dipasar dunia, tentu bagi pengha- 
sil2 cacao. 
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Gangguan penjakit ini sedemi- 
kian besarnja, hingga kita dapat 
mengatakan, bahwa perbaikan 
dengan segera-tak mungkin, Pada 
hakekatnja 'kita melihat bertam- 
bahnja perhatian kepada perkebu- 

“| nan cacao, djuga di Nederland. 
—- Landbouwsyndicaat” telah me- 

| mutuskan untuk membentuk pani- 
| tia cacao agar kemungkinan2 dari 
1 perkebunan cacao dapat diselidi- 
Tki 2 $ 

Telah disampaikan permintaan 
kepada Dr. P. M. L. Tammes, ke- 

pala pusat pertjobaan umum (al- 
C gemeen proefstation) bahagian 

pertanian di Makassar, seorang 

ahli dalam soal cacao, supaja me- 
ngumpulkan bahan2 keterangan 
ditempat2 dimana ada perkebunan 
cacao. Dari djenis2 cacao jang di 

“- usahakan di Afrika Barat, jang 
2 belum terdapat di Indonesia, ahli 

ini membawa benih2 jang tidak 
berpenjakit, jang sekarang dita- 

H nam dibeberapa tempat di Indo- 

(—. nes: Timur dan diantara manajg 

(2 di sulawesi Selatan buak2nja te- 

#- lah setengah masak. S 

3 laga 
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te Sjarat2 bagi tanah dan iklim di 
'- beberapa tempat di Indonesia Ti- 

mur dapat dipenuhi. Diantaranja 

diperlukan hudjan jang tentu tu- 

& runnja antara 1750-4000 mm dan 

tanah 1!/, meter.dalamnja jang da 

pat mengisap air itu dengan baik, 

' Musim kering, asal tidak lebih 

(lama dari 12 minggu, tidak men- 

djadi penghalang. Mudah dime- 
ngerti, bahwa periwasan perkebu- 

nan cacao besar2an akan mema- 
“kan waktu bertahun2. Tetapi pe- 

4. nanamannja memberikan harap- 
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& an memuaskan, jang dalam bebe- 
““rapa tahun nistjaja akan dapat 
'& menutup bahagian jang lemah da- 

- lam susunan ekonomi Indonesia 
£. Timur. « s 

3 b : je ih : 

I. AMERIKA SERIKAT SEGERA 
E AKAN MENGAKUI R.I.S.7 

, “ 4 2 ta tt ae 1 23 

—. Mungkin sekali Amerika Seri- 
t kat segera sesudah penjerahan 

kedaulatan akan mengakui R.LS., 

« luar negeri Amerika Serikat di- 
a Washington. . 

  

   

Dalam soal ekonomi Indonesia : 

“demikian pembesar2 kementerian 

KEMENTERIAN PENERANGAN 

NEGARA 

INDONESIA 

TIMUR 

KANTOR TJABANG 

TOMOHON. 
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Djawaban' Pemerintah terhadap 
pembitjaraan dalam Parlemen. 
Tentang kesehatan. 

(Aneta). Dalam djawabannja « 
dalam Parlemen Indonesia Timur 
atas pertanjaan2 tentang angga- 
ran2 belandja tambahan Menteri 
Kesehatan, P.J.M. Grootings, me- 
spundjukkan “adanja “kekurangan 
banjak dari para dokter di Ind. Ti 
mur. la berkata djuga, bahwa ba- 
njak dokter2 jang tak mau be- 
kerdja diluar kota2 besar. Dalam 
hal ini ia menjatakan, bahwa tiap2 
orang dokter untuk dapat mena- 
matkan peladjarannja itu telah di 
biajai oleh masjarakat sebesar ku 
rang lebih f- 15.000, sehingga ia 
berpendapat, bahwa dari mereka ' 
itu diharapkan lebih banjak pera- 
saan kemasjarakatan lagi. Ia 
mengharap, supaja pemerintah R. 
LS. jang akan dibentuk itu dalam 
soal ini akan memberikan bantu- 
an seperlunja. Menurut pendapat- 
nja, pemerintah sekarang tak me- 
lakukan hal ini. Untuk soal ini 
Indonesia Timur telah mengadju- 
kan dua buah usul, jang semuanja 
telah ditolaknja: pertama untuk 
meletakkan kewadjiban bekerdja 
untuk negara kepada para dokter 
itu sampai mentjapai tingkat usia 
tertentu, kedua menaruh sjarat2, : 
bahwa tiap2 dokter sesudah se- 
lesai menuntut peladjarannja di- 
haruskan bekerdja bagi negara 
selama tiga tahun. v 

Lebih landjut ia mengemuka- 
kan, bahwa dalam anggaran be- 
landja 1950 akan ditjantumkan 
kredit2 untuk mendirikan sanato- 
rium2 tbc di Makassar, Den- 
pasar dan Ambon. 

“Urusan2 sosial, 

Menteri Sosial, P.J.M. Binol men- 
djawab  kritik2 atas beleid dari 
bagian urusan pegawai dengan 
berkata, bahwa sesungguhnja se- 

- dang diusahakan untuk menempat 
kan sebanjak mungkin orang2 In- 
donesia pada tempat2 jana pen- 
ting, tetapi bahwa djabatan2 itu 
djuga menuntut keachliannja. 

Lebih landjut P.J:M. menerang- 
kan, bahwa sedikit hari lagi akan 

diadakan suatu "kongres 'buruh 
di Makassar. Tentang pem- 
berantasan buta huruf PJ.M. 
menjatakan, bahwa telah diada- 
kan 6000 kursus2 dengan 350.000 - 

“orang murid. Sampai sekarang 
71.000 orang telah mendapat idja- 
zah. 

Tentang kekurangan buku2 ba- 
hasa Indonesia dalam taman2 ba- 
tjaan, beliau menerangkan, bahwa 
telah disediakan f 2.000.— untuk 
membeli buku2 bahasa Indonesia 
dan f 4000.— untuk buku2 dala 
bahasa lain. : 
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Barisan Pengawal. 

" Reaksi dari Parlemen atas ren- 
tjana2 dari pemerintah mengenai 
pembentukan suatu corps peme- 
rintah, reaksi mana adalah bersi- 
fat tidak terus terang, korespon- 
den Aneta di Makasar mewarta- 
kan, bahwa sekarang reaksi dari 
anggota2, jang pada hari Djum'at 
telah berbitjara tentang soal ini, 
lebih merupakan suatu penolakan. 
Terlihat, bahwa fraksi progresif 
sama sekali menolak dibentuknja 
barisan pengawal itu dan fraksi2 | 
nasional dan demokrasi tak me- 
ngeluarkan pendapat2nja. Bebe- 
rapa orang dari pembitjara2 me- 
ngemukakan, bahwa pada konpe- 
rensi Medja Bundar telah diputus 
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   MA ena EP maa ai PP ea Ra RIAS La 

uu M. Anak Agung dengan rombongan beliau dari K, M. B. 
: tiba di Makassar kemarin: i 

kan, bahwa tentara Belanda akan 
mendjamin keamanan dan keten- 
teraman sebelum tentara R.LS. 
mengopor kewadjiban ini, sehing 

ga dengan demikian tak akan ter- 
djadi suatu kekosongan pemerin- 
tahan. Karena itu suatu organisa- 
Si dari bagian-tentara untuk .ten- 
tara R.I.S. jang akan datang pada 

saat ini dianggap soal primair. 
Usul2 mengenai perluasan polisi 
dengan kesatuan2 mobil lebih ba- 
njak mendapat sambutan jang ba- 
ik. Tetapi orang memperingatkan 
terhadap pembentukan dari suatu 

politiestaat. : 

  

Peristiwa Masamba sertatin- 
dakan' Pemerintah dan 
rakjat didaerah itu. 

Kementerian Penerangan NIT 
mengumumkan sbb: : 

Mengenai gerombolan jang pa- 
da hari Sabtu tanggal 29 Oktober 
jbl. bertindak disekitar Masamba, 
kini berdasarkan lapuran2 jang di 
terima dapat diberitakan jang ber 
ikut: 

' Setelah mengadakan serangan 
jang diwartakan, maka gerombo- 
fan itu jang dipimpin oleh Njonja 
Daud Salawati, anggota Haminte 
Makassar, lambat laun berpindah 
kearah Timur. 

« Badan2 kekuasaan setempat jg 
dikirimkan oleh Pemerintah ke- 
sana telah berhasil untuk meng- 
adakan aksi pengepungan jang 
luas, sehingga ada harapan, bah- 
wa gerombolan itu akan dapat di 
musnahkan. 
Eam orang dari gerombolan ter 

sebut dan djuga kira2 setefigah 
dari sendjata2 jang dirampas, te- 
lah djatuh kedalam tangan jang 
berwadjib. 
'Hanja disesali, bahwa ternjata 

ta' mungkin untuk membebaskan 
pada waktunja tuan Th. Pluyter 
pedagang dan wakil Pabrik ,, 
ROKA" jang dilarikan oleh ge- 
rombolan itu. Ketika badan2 ke- 
kuasaan telah dekat, maka tuan 

“ 

“jang malang itu telah dibunuh o- 
leh anggota2 gerombolan itu, sua- 

wanita ter tu kedjahatan, dimana 
sebut, sebagaimana dapat diduga, 
mempunjai peranan penting: Dje- 
nazah korban itu telah diketemu- 
kan dan diselenggarakan. 

  

'“ Penduduk daerah itu jang be- 
lum lupa akan kesulitan dalam 
masa kekatjauan dalam tahun 

““Y9A6 menundjukkan perasaan ke- 

bentjian terhadap tindakan2 pe- 
ngatjau2 itu dan mereka hendak 
menghalaukan kekatjauan - dan 
pembunuhan dengan sungguh2 
dari daerah mereka, 

Jang berwadjib, mendapat ban- 
tuan setjara luas dari penduduk 
dalam mentjahari dan menangkap 
anggota2 gerombolan itu. 

Pada waktuberdjumpa dengan 
gerombolan itu jang mengakibat- 
kan tertangkapnja beberapa dari 
anggotanja, maka letnan I van der 
Togt telah mendapat tembakan di 
bagian lututnja. 

Kepala Daerah, S.P. Arumpone 
telah mengundjungi Palopo 'dan 
Masamba untuk mengetahui ke- 
adaan disana. 

Pemerintah hendak mengutjap- 
kan penjesalan dan kebentjian jg 
sangat terhadap kenjataan, bah- 
wa nafsu membunuh jang rendah 
dari anasir2 jang ta' bertanggung 
djawab itu, telah mengakibatkan 
kehilangan djiwa manusia jang 
pun dalam pengertian jang sepe- 
nuh2nja ta' dapat dimaafkan dan 
diperketjilkan. 

Tindakan2 jang. keras akan di- 
ambil terhadap anasir2 tersebut 
dan terhadap mereka akan dilak- 

" sanakan hukuman2 dengan se- 
2 Yk penuh2nja. 

mann 

/PERKUNDJUNGAN' DELEGASI 
NEGARA DJAWA TIMUR. 

Beberaya hari lalu telah tiba di 
Makasar dengan kapal udara dari 
Surabaja suatu delegasi Negara 

8 Pada hari Kamis sore kira2 pukul setengah satu Perdana Menteri “Indonesia Timur, PJ.M. 
"Anak Agung Gde Agung beserta anggota2 lain dari delegasi Indonesia Timur ke KMB' telah tiba di 

Makassar dengan pesawat KLM. Hanja mr. Djelantik, wakil Bali dalam delegasi itu tidak tampak 
dalam rombongan itu, karena ia langsung pergi ke Bali. Atas nama Presiden Sukawati jang seka- 
rang ada di Djakarta, hadir untuk menjambut ad 
delaar pun datang pula kelapangan terbang. 

Indonesia. 
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judannja-kapt. KNIL,- Kalker, Wakil WTM Men- 

    

Sidang panulep 

KM, B, 
Persetudjaan ditandata- 

ngani oleh ketua2 dari ketiga 

..delegasi dan KPBBIL 

Dari kisi kekanan Menteri 

Van Maarseveen, Sultan Ha- 

mid HN dari Pontianak, drs. 

Hatta dan mr. Prinsen (sek- 

retaris djendral). Dibelakang 

mereka . terlihat  anggota2 
KPBBI. Cochran, Critchley 

dari Romanos. ' 
: (Foto A.N.P.). 

Komentar pers Belanda tentang persetudjuan 
Konperensi Medja Bundar... 

(Aneta). Pers Belanda mentju- 
rahkan perhatian jang sangat be- 
sar atas hasil2 dan persetudjuan2 
dari  Komperensi Medja Bundar. 
Sebagian besar dari surat2 kabar 
disana menjiarkan berita itu diha- 
laman mukanja, dengan kepala2 
jang besar2, dan memberikan ko- 
mentar jang pandjang lebar. 

Dalam komentar2nja itu harian 
Belanda pada umumnja menun- 
djukkan betapa pentingnja kedja 
dian2 bersedjarah jang telah ter- 
djadi di Ridderzaal itu dan akibat 
jang penting: dari padanja bagi 
kebanjakan orang di Nederland.. 
Selainnja itu mereka menjerukan, 

  

sekretaris dari Departemen 

supaja semua tenaga dipersatu: 
kan untuk menghadapi hari depan 
diatas dasar perhubungan2 baru, 

Maasbode. 

»Maasbode” antara lain menui 
lis: Orang telah kenal-mengenal 
lebih baik, telah saling mengerti 
dan barangkali djuga saling meng 
hargai. Hendaknja rakjat Belanda 
karena itu pada'djam ini menudju- 
kan pandangannja kepada hari de 
pan. Marilah kita tunduk bagi 
hal2 jang tidak dapat dihindarkan 
itu dan meneruskan keinginan. jg 
telah pasti itu jang -dinjatakan da 
lam fikiran ini" apa djuga jang 
harus kita lepaskari, rakjat. kita 
harus, mau dan akan hidup. 

5 

lah mengakibatkan dipertjepatnja 
pelepasan dari pengasuhan, jang 
dalam prinsipnja telah digambar- 
kan didalam pidato Seri Ratu pa- 
da tanggal 7 Desember.1942. Te. 
tapi keadaan, jang asal mulanja — 
djuga karena tekanan internasio- 
nal jg kuat dan tidak senantiasa 
djaksana atau tidak ada kepen- 
tingannja itu, telah menimbulkan : 
pembebasan” dari Indonesia dan 
penjerahan kedaulatan didlm tem 
po jang dipaksakan dan sedjarah 
lah jang akan menentukannja apa 
kah itu menguntungkan bangsa2 
dari kepulauan itu, 
“Harian itu pada achirnja menu 

lis: Sekarang, sesudahnja doku- 
men2 itu diparaf, maka kedua ba 
dan2 perwakilanlah jang harus 
menentukannja. Sepandjang itu 

“mengenai Belanda, parlemen mem 
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Kes punjai tugas untuk menjelidiki 
uangan Negara tersebut, J. A. Algemeen Handelsblad. ' Kuta ee eanka an sa . : 
Karreman, administratur Keuang- ,Algemeen Handelsblad” me- tapi dengan tiada sjak wasangka, a 
an pada kantor Pusat Komtabili- nulis dalam tadjuk rentjananja jg atau murka apakah dengan per- 3 
tet dan Raden Soekohardjo wa- berkepala ,,Keerpunt” antara lax setudjuan ini bab ke-14 dari Un- Ea 
kil- kepala Kantor Tata-usaha in: Diantara kekuasaan Verenig: dang2 Dasar telah ditepati tidak . 
Kas2 'Negeri di Surabaja. de Oost-Indische Compagnie, me  sadja bunjinja, tetapi “terutama 3 

Maksud kedatangan tuan2 itu lalui sistim kolonial ke-pemerihta . djiwanja. Djika sekiranja orang 3 
ialah untuk mengundjungi pelba- 
gai kantor Keuangan disini dan 
untuk menjelidiki tata usaha ke- 
uangan jang “didjalankan di Ne- 
gara Indonesia Timur, dengan 
maksud 'djika mungkin, mendja- 
lankannja djuga di Negara Ijawa 

han Belanda jang bidjaksana da- 
lam waktu lima puluh tahun jang 
terachir ini, ada sedjarah dari tiga 
abad, dimanakekuatan djiwa Be. 
landa dan perasaan tjinta Belan- 
da kepada negeri jng terletak pa- 
da chatulistiwa ditudjukan “ pada 

mendapat kesimpulan jang demi- 
kian itu, maka sudah tibalah sa- 
atnja dimana Belanda tidak lagi 
diberati oleh masaalah Indonesia 
ini dan, berdiri diatas titik penpu- 
taran didalam sedjarahnja sesu- 
dah perang, dapat menundjukkan 

  

.Djawa Timur jang terdiri dari imur,.. tjita2 jang membawa kebahagiaan tenaganja dengan sepenuhnja ke- 
tuan2 Raden Asmaningprodjo, Ig, Mp an daerah itu, Sekarang keadaan te-. pada kesukaran2 lain jang ba- 

g “eilip, s 5 EP. , 
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    00 Senin malam j.l. Kabinet telah 
“bersidang dibawah pimpinan wa- 

| perdana menteri, Hamangku 
Buwono untuk mendengarkan la- 

3 Nan tentang hasil2 KMB dari 

    

    
    
    

    

       

  

   

menerangkan, bahwa kabinet a-- 
kan menerima baik hasil2 KMB 
itu, sedang penjataan kabinet ten 
tang hal ini menunggu kedatang 
an perdana menteri Hatta. Kala- 

| ngan pimpinan Masjumi mene- 
rangkan, bahwa Masjumi tjon- 
dong pada menerima hasil2 KM. 
B. Lebih landjut diterangkan, bah 
wa jang mendjadi pertimbangan 
Masjumi itu bukannja hasil? dari 
KMB, melainkan akibatnja, jaitu 

menolak 

   
    
   

akbog menerima atau 
      

     
      

    

    
   
    

      

   

  

      

    

    

  

   
   

    

  

     
       

     
    

       

   
     

     
   

    

     
   
    
   
   
   

    
    
   
       

    

  

    
       

   
   

   

    

   
    

   
    

   

  

    

    

   
    

   
    

  

   
   
    
    

    

   
   
   

    

     
   
    

   

    

pa bahwa tidak diterimanja KM 

djalan perdjuangan dari pada aki 
— bat menerima. Achirnja kalangan 
Masjumi menerangkan, bahwa 

| tuntutan untuk memihakkan Irian 
dalam RIS merupakan urgentie- 
program perdjuangan Masjumi. 

- Dalam pada itu Dewan Partai 
Masjumi tiga hari jang terachir 
ini terus-menerus mengadakan 
sidang untuk mendengarkan la- 

.puran mr. Moh. Rum. 
  

HANDELSATTACH86 PERTAMA 
UNTUK SINGAPURA. 

“Tahir Ibrahim diangkat oleh 

. njak itu jang kita hadapi Mana 
— baru ini. Djikalau ditilik demiki- 

an, maka ada kemungkinan bah- 
wa saat jg bersedjarah di Rid- 
derzaal itu, jang telah menimbul- 
kan bermatjam2 perasaan  dida- 
lam hati2 tanah air, memulai sua- 

- tu masa baru dari kerdja sama, 
jang harus kita harapkan akan 
subur dan membangun diantara 
Belanda dan Indonesia. Sekali- 
pun ada kechawatiran jang se- 
sungguhnja harus dibenarkan pu 
la, kita harus tetap mengharap- 

- kan bahwa kerdja-sama itu de- 
ngan Ratu Juliana sebagai kepa- 

— Ia Uni — untuk kepentingan ke- 
“dua bangsa itu akan terwudjud 
dan kekal. 

maho Tijd” antara lain menu- 

2 jang besar jang senantiasa 
terbajang2 dimata kita, jaitu per- 

| ubahan dari Keradjaan dengan 
melalui djalan evolusi jang ber- 

— djadi bagian2 jang berdaulat, jg 
dihubungkan didalam suatu Uni 

— jang kuat, oleh Belanda #jita2 ke 
| tatanegaraan jang besar ini seha- 

rusnja sudah dilepaskan lama se- 
belumnja ditjapai tingkat tera- 
chir jang definitif ini. Tn 

Harian ini mengachiri rentjana 
' nja dengan mengatakan: 
apapun djuga jang telah dilam- 
pauinja, sekalipun ada berbagai2 

| perasaan2 pertentangan jang da- 
pat dimengerti, betapapun ganas 
nja hasrat kemerdekaan itu, de- 

- ngan memilih Uni dari persetudju 
- an2 ini dengan Belanda, pemim- 
:pin2 Indonesia telah menundjuk- 
kan apa kehendaknja. Kita tidak 
'ragu2 bahwa bangsa2 mereka 

- berdiri dibelakang mereka dida- 
- lam masa mereka. Untuk meng- 
| atasi kesukaran2 jang sekarang 
- masih akan datang itu adalah so- 

al keberanian, ketjakapan dan ke 

dan Belanda bersama2. 
Het Parool. 

»Het Parool” menulis: ema 
“achir itu adalah djuga permulaan 
dan tiap2 permulaan itu sukar, 

Indonesia dan bagi hasrat kerdja 
sama dari bangsa Belanda. Tidak 

| ada dari fihak2 jang bersengketa 
akan dapat melalui permulaan itu 

2 - dengan tiada kesalahan dan keru 
'gian. Tetapi djikalau kita dapat 

maka kita akan dapat melindungi 
, diri kita sendiri agar supaja tidak 
tersandu 

   Peak 

dilalui oleh perkembangan2 jang 
ba baru. PAS 

inariicieel Dagblad. 

ngatakan tentang KMB bahwa 
perdjandjian2 dan persetudjuan2 

tu Falak hasil dari kelemah 
Betapapun tadjamnja penda- 
ini, kebenarannja tidak dapat 
ingkal. Apa lagi jang menge- 

ai bagian keuangan dan ekono- 
i. Didalam ag #konomi ha 
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- hasil KMB. Masjumi berpenda- ' 

.mr. Moh. Rum. Kalangan resmi - 

Pemerintah Republik Salih 
handekattache di Singapura. De- 
ngan pengangkatan ini ka 
Tahir Ibrahim adalah hanc aa 
tache jang pertama kali diangkat 
oleh Pemerintah. Hari Kamis Ta- 
hir Ibrahim dengan keluarga a- 
kan bertolak ke Djakarta untuk 
meneruskan perdjalanan ke Si- 

    

.nga pura. 

akan lebih sukar menempuh . 

“Tn oo De Tijd, f 
- Dalam tadjuk rentjananja hari- 

angsur2 dan setjara damai men. ia: kerdj: 
F : nja, karena Pekerjaan jang Ber 

menganbnig 0 me seka- : 

| penutup itu Meme 

Tetapi- 

KMB, mr. Moh. R 

Mr. MOH. RUM MENGHADAPI 
PRESIDEN SUKARNO UNTUK 

MEMBERI LAPURAN2. 

(Aneta-ROIO). 
dah tiba di Djokja, maka wakil 
Ketua delegasi Republik dalam 

| pada hari 
Senin sore menghadap pada Pre- 
siden Sukarno untuk memberi la- 
puran2. 

Dalam pada itu ketua delsosi 
Republik di Indonesia, mr. Su- 
santo menerangkan kepada (Ane- 
ta, bahwa pekerdjaan2 delegasi 
tersebut belum selesai, daa 
KMB telah berachir. Sesudah pe - 
njerahan kedaulatan, maka Peme 
rintah Republik Indonesia akan 
menguasai daerah2 Renville. Se- 
landjutnja mr.“ Susanto menjata- 
kan, bahwa mungkin pasukan2 
Belanda belum dapat ditarik sa- 
ma sekali, dalam hal mana pasu- 
kan2 itu akan dipusatkan dalam 

“ibu2 kota dari keresidenan2. 

      

rian itu menganggap, bahwa po- 
litik ekonomi umum dari RIS itu 
telah diadjukan' kemuka dengan 
batas2 jang tadjam. Itu ditudju- 
kan untuk menaikkan - tingkatan 
kemakmuran rakjat Indonesia dan 
supaja bangsa Indonesia dengan 
modal Indonesia turut tjampur 
tangan dalam perusahaan2 dan 
didalam pos2 jang memegang pim 
pinan. 

Menurut harian itu penetapan 
politik dagang itu sangat tera- 
pung2 dan pada achirnja ,,Finan- 
cieel Dagblad” mengatakan: te- 
tapi sekalipun demikian, tumpuk- 
an persetudjuan2 ini telah diang 
gap sebagai dasar jang baik oleh 
kedua belah fihak untuk pemba- 
ngunan baru didalam perhubung- 
“an antara Belanda dan Indonesia. 

Meskipun didalam kalangan2 
resmi Belanda orang mengakui, 
bahwa semua tenaga2 harus dipu 
satkan dan dikoordinasikan di In 
donesia, sangat berat pekerdjaan 

api oleh mega dan 
     
  

hi 

  

Pen Ta Waarheid” 
njambut perslah tentang “sidang 

peringatan, 

wa ha ari KMB itu sing- 
katnja ialah didjalankannja sistim 
kolonial jang baru bagi Indonesia 

  

“dibawah pengawasan tertinggi da 

teguhan dari orang2 Indonesia 

“ 3 

Inipun berlaku bagi kemerdekaan 

mengukur dengan ukuran, untuk | 
pengukur perkembangan2 besar, 

ng dan djatuh karena ba- 
92 “ketjil dan dapat melindu- . 

a kita tidak me- 
besar jang akan . 

Baen Dagblad” web 
Seorang penindjau Tionghoa me-. 

- ri kaum sreaksioner Amerika. 

ara #: 

: bat” 
mengadakan konperensi direksi2 

— dan pimpinan redaksi dari semua : 
harian merdeka diseluruh Indo- 
nesia guna mengusahakan terben 
tuknja suatu perhimpunan surat2 

Tea Ayam Deen 

.me- 

'pi kira2 tidak akan : 

gunakan untuk barang2 
“tie, Karena menurut 

. melalui Belanda, ma 

um j hengusaba Pangan hutan dis 
andjurkan, supaja membuka 
nas perhubungan didaerah ag 
baru dikosongkan. 

-. Tionghoa disana tetap tenai 
Hanja ada beberapa Dau 
Tionghoa sadja jang mau 
ngungsi. Pembesar2 tinggi T 
telah memberikan jaminan, IN 

    

   naan dengan pemberitahuan mr. 
Segera sesu #' Sumanang, direktur Warta Hari- 

Dt        

    

Nasional di. spnang dan 

kabar Indonesia, maka ,,Persatu- 
an Pers Harian” mengemukakan 
untuk diperhatikan, bahwa di In- 
donesia ini sudah ada suatu per- 
himpunan surat2 kabar jang mem 
punjai anggota warta2 Harian In 
donesia, Tionghoa dan Belanda 
jang terpenting. Persatuan Pers 
Harian di Djakarta kini telah me 
ngadakan hubungan dengan mr. 
Sumanang dan telah mendjandji- 
kan bantuan untuk keperluan per 
siapan konperensi jang akan di- 
adakan di Gea ena itu. 

Parit aa jang Na Beri     

Telah ena TA. La : 

       

tan tag" 5 demi 

enurut harian ,,Pene- 

terbit di Padang. 
in telah kembali di 

“Padang dari Bukittinggi hari Se- 
| nin dan pada malam itu djuga ia 

| telah membitjarakan beberapa so- 
“al jang bersangkutan dengan pe- 
njerahan kedaulatan. Dalam hal 
ini ia mengandjurkan, supaja un- 
tuk ,,kepentingan kita sendiri, ki- 

ta menghapuskan semua perseli- 
sihan antara kita dengan kita”, 
Ia menerangkan, bahwa antara ka 
um Republik dan federal ada ker- 
dja-sama jang baik dan ada per- 
satuan seperti ternjata pada kon- 
perensi Inter-Indonesia dan pada 
KMB. Jang termasuk perselisihan 

jang kurang penting, adalah soal 
terlalu banjak memperhatikan o- 
rang2 Republik jang pindah be- 

“'kerdja pada Belanda. Dalam hal 
ini orang harus memperhatikan 
alasan, mengapa orang itu pindah 
bekerdja, demikian - Sjafruddin, 
maka karena itu hal ini perlu kita 
tindjau setjara zakelijk dan resel 

  

Soal bantuan ECA 
kepada Indonesia. 
Mengenai bantuan (Aneta). 

— Marshall untuk Indonesia, maka 
Aneta mendapat kabar, bahwa 
djumlah2 wang jang diberikan 
berdasar atas rentjana itu bagi 
tahun 1949-1950 akan diberikan 
dalam bentuk pemberian2 jang di 
hadiahkan. Antara kedua negara 
jang berkepentingan akan diada-. 
kan pembitjaraan2 mengenai p 
bajaran kembali djumlah2.jg-d: 
pergunakan untuk pembangi 
di Indonesia. Ketua kumisi pem- 

beli di New York, Bernard Koet- 
sier memberitahukan kepada A- 
neta, bahwa 37!/, djuta dollar te- 
- “disediakan Ne tahun jang 

        

    

  

      

    
   
    

    

   

jang lalu, jang 1 belu: 
daa ikarena bi 

lum dapat ditentukan, 

djuta, jang terutama 

'an2 sekarang belum 
bahagian2 baru untuk 

  

: ai kehendaki, 
Umur : diantara 17 dan 21 tahun. 

asrama serta tundjangan sebai 
Murid2 harus berdjandji . 

sebut diatas. 

pada Departemen Perkapalan 

|a) 
(0 nja harus ditandasahi » 

Sur   

penjelidikan tabib ji   ti KA eka 

Kursus eka radio rendah 
dikapal. . 

Departemen perkapalan - 
memberitahukan, bahwa mulai tg. I Februari 1950 di Opleidingdithoo 
Scheepvaart nMolukken" (O.S.M.) di Amboina akan dibuka kesempatan 
bagi pemuda2, supaja dididik untuk memperoleh : 

| BEPERKT CERTIFICAAT 
“TELEG RAFIST. 

(Surat keterangan bagi radiotelegrafist rendah dikapal. | 

ena pengadjaran : kl. | 0 “balari: 
SJARAT2 MASUK : Tammat sekolah rendah jang berdasarkan Barat, 

P3. 6 akan tetapi orang2 jang telah mendapat penga- 
0000 adjaran pada suatu sekolah pertukangan lebih. di: 

Selama pengadjaran ini murid2 (selaku peladiar rediotelipraia di- 
berikan dengan pertjuma makanan, pakaian dinas 

jak f 50.— sebulan. 
an bekerdja selaku telegrafist berpangkat 

opsir rendah disalah suatu kapal: j jang masuk bilangan Departemen Per- 
kapalan itu dengan gadji mula f 200.— sebulan (menurut R.B. 6 Septem- 

“ber 1949 No. 30 Stb. 243), Sesudah diperolehnja Surat Keterangan ter- 

surat lahir atau salinannja jang harus di tandasahi : 5 
eterangan tentang kelakuan dan kesusilaan jang baka 

surat keterangan, bahwa jang berkepentingan telah memenuhi sjarat2 
jang ditetapkan bagi san ini, termasuk pe 

injelidikan mata dan telinga (kelas to). 
Pendaftaran” di itutup pada tg. 15 Desember 1949 : 
Tangga ini surat2 Tan tidak NN lagi. 

  

$ 

VOOR SCHEEPSRADIO- 

dan perumahan di- 

Jang berkepentingan hendaknja melamar hanja dengan surat ke- 
(Bagian Pegandjaran ilmu Pelajaran) Gu- 

| nung Sahari:87 Batavia-C disertai: 
Surat idjazah, surat2 keterangan dengan daftar sngla2 atau ian 

pa liwat     

Fs 

ECA untuk Indonesia akan di- 
hentikan sesudah penjerahan ke 
daulatan. Dalam pada itu Koet- 
sier menduga, bahwa kantornja 
untuk sementara waktu akan be- 
kerdja terus karena 'pemberian2 
belum semua berlaku. Koetsier ti- 
dak dapat menerangkan kebenar- 
an dari.desas-desus, bahwa ditjari 

“'djalan2 serta tjara2 untuk mene- 
ruskan bantuan Marshall, djuga 
sesudah penjerahan kedaulatan, 
melalui Belanda. Ia menganggap 
mungkin sekali, bahwa negara ba- 
ru RIS dengan langsung akan me 
minta kepada Amerika, supaja di 
berikan pembahagian2. Lain2 sum 
ber Belanda jang dapat dipertja- 
jai memberitahukan kepada Ane- 
ta, bahwa desas-desus itu tidak 
mungkin benar, seakan2 ditjari 
djalan untuk meneruskan bantuan 
ECA untuk Indonesia. 

  

9 eneg 
9 Boleh dapat beli 9 | djadi kuda-perlombaan. 
9 satu FARGO autobus | 

merk ,Ragam Tulen”. 
) BOUVY Tn 

Hosidelisrog kebinaak: b GSUNAKANLAH KESEMPATAN INI. 

La Dima Mm Haa Lan Din La | 

  

   
  

“ Perfjetakan Kementerian Per 

ja dak ami 
enda nteri untuk 

epentingan persatuan. Se 
| mun ablani 

  

  

   

   
   

  

bunga Ha 

jang tidak didudaki "sni Sia 
dee kedua ena bang: 

di Indo 
12 seper 
Sjafrud- 

din menegaskan, bahwa bangsa 
Indonesia harus menundjukkan, 
bahwa Indonesia ini adalah nega 
ra hukum. Pada hari Selasa pagi 
rombongan Sjafruddin berangkat 
ke Palembang dengan - naa 
terbang. 

   

  

   
  

mma 

PRESIDEN SUKARNO DAN HARI 
PAHLAWAN. 

(Aneta). Berhubung dengan pe 
rajaan Hari Pahlawan pada tgl. 

'10 Nopember, maka dalam suatu 
perintah harian, Presiden Sukarno 
menjatakan, bahwa seorang pah- 
lawan jang sedjati tidak menun- 
tut penghargaan untuk djasa2nja, 
sebagaimana sebuah bunga mawar 
tidak mengadakan propaganda un 
tuk diri sendiri, akan tetapi wa- 
laupun demikian orang sadar a- 
kan baunja jang sedap itu. Suatu 
bangsa jang dapat menghargai 
djasa2 pahlawannja akan mendja 
di suatu bangsa jang besar dan 
olehnja kami harus menghargai 
pahlawan2 itu. 

DEPARTEMEN URUSAN LUAR NE- 
SERI AMERIKA SERIKAT DAN 

AKIBAT2 K.M.B. NANTI. 
(Reuter). Departemen Urusan 

Luar Negeri Amerika Serikat se- 
karang telah mengadakan penjeli. 
dikan2 terhadap perubahan2 jang 
diduga akan berlaku sesudah pe- 
nanda 
KMB. Salah satu dari soal2 jang 
terpenting jang sekarang dipertim 
bangkan -di Washington adalah 
pertanjaan, dengan tjara bagaima 
nakah dapat diberikan bantuan ke 
pada orang2 Indonesia untuk mem 
beri kesempatan kepada mereka 
mendjamin keamanan dan keten- 
teraman dalam negeri serta untuk 

   

tanganan2 ' persetudjuan. 

si da 5. 
Selandjutnja diselidiki ' kepenting- 
an2 perdagangan Belanda serta 5 

    

  

   
   

   

  

       

     

   
   

   

  

     

  

   

pengaruh Belandasatas perdaga- “ 
.ngan itu dibawah peraturan2 U- “ 
ni, djikalau nanti kedaulatan te- & 
lah diserahkan, Orang 
dapat di Washington, |   

merintah Indonesia jang aa S 

    

        
     

      

    

   

  

    
   

  

   

  

tidak akan menghadapi kesukar- 4. 
an2 dalam mempertahankan ke- 
amanan dan ketenteraman 
olehnja akan memenuhi tuntutan2 

daan 
      

     

    

  

jang berlaku untuk mendapat pe- 
ngakuan dari negara2 jang lain. 

AKIBAT PERSETUDJUAN MILITER 
DALAM K.M.B. TERHADAP PEGA. 
WAI2 KONINKLIJKE MARINE, 
(Aneta-ROIO). Sebagai aki. 

bat dari persetudjuan, militer da? 
lam KMB, maka telah dinjatakan 
dugaan2, bahwa pegawai2 dari 
Koninklijke Marine untuk semen 
tara waktu tidak akan dikirim ke 
Indonesia untuk waktu jang pan- 

  

djang. Hal ini menimbulkan bebe “ 
rapa konsekwensi2 bagi pegawai2 
Marine dan keluarga2 mereka, 
antara lain, bahwa untuk semen- 
tara waktu keluarga2 militer2 da " 
ri angkatan laut tidak dapat me- 
ngadakan perdjalanan ke Indo- “ 

ongkos “f 
dari Pemerintah. Keluasan2 jang 
telah diberikan lebih dahulu dita. 

nesia dengan mendapat 

  

rik 'kembali, jaitu untuk keluarga2 ' 
jang akan berangkat 

kapal ,/Oranje”. 

tara diurus akan diselesaikan. 
Angkatan laut telah mengadakan # 
tindakan2 persediaan untuk ban- 
tuan kepada keluarga2 jang te- 
lah mengeluarkan ongkos2. Un- 
tuk sementara waktu, djuga bagi “ 
pegawai2 marine tidak diberi id. 
zin untuk pergi ke Indonesia, mes 
kipun mereka membajar ongkos2 
sendiri. Militer2 jang telah berni 
kah untuk sementara waktu akan 
dikirim selama 2 tahun. Kepada 
pegawai2 marine di Indonesia un 
tuk sementara waktu tidak diberi 
ketambahan waktu untuk berting 
gal di Indonesia, djuga berhu- 
bung dengan perkawinan. 

  

  

PENDJUALAN 
KUDA —BAFIi 

nja dengan ekor2 babi jang baik. 

potong untuk dimakan. 

  

PEMBERITAHUAN : 

Berhubung dengan likwidasi dari perusahaan kandang-babi dari mili-. 
.| tair, diberi kesempatan pada jang gann evan babi-| 

. Keterangan2 tentang turunan, kasta dil. dapat dbatkak 
Hanja dapat ditukar dengan lain binatang-babi jang. tepat di- 

Djuga mau didjual lima ekor kuda, 

Dapat diperiksa tiap2 hari bekerdja- diperusahaan militair di Ka- 
rombasan antara djam & sampai 8 pagi, dan djam 13,30 sampai 

9 

PENUKARAN 
YORKSHIRE 

antara mana segkor bakal 

  

— Betapa puasnja kelihatan para tamu pada pesta itu. 

dimasak dengan Palmboom. Segala masakan dengan Pem 

Palmboom jang gurih, enak serta sehat itu, pasti memasak 

Palmboom berarti: 1000/, memuaskan .... 

Lagi pula Palmboom kini dengan mudah dapat dibeli dimana-mana 

dengan kwaliteit sebelum perang. 

AN 

Memang tidak mengherankan, sebab makanan jang sila itu. Te an | 

  

  

# 

     

    

ajaman 
MINI NE 

BA AAA Pa 

“Tinot dari Dijawa nan Indah 

kemudian &. 
dari tanggal 18 Desember dengan ' 

Permintaan id- “ 
zin jang sekarang masih semen- “ 
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