
    

    

an agi penduduk- 
ian ai ha- 

engan ga jg 
na hal ini udak 

   
     

  

   

  

     

    

    

   

  

   

  

     

   
        
   

| jat Huoee Indon 
dalam arti kata jang seluas-lu 
asrja serta mema: 

jualan dari kelebihan2 ha- 
sil2 makanan jang dihasilkan 
oleh Negara ters 

- Tetapi apakah . 
ja jang pantas. 
ukan a oleh Jajasa 

1 para Kepala2 doabintah 
eri, sesudah devaluasi. Dari 

djawabannja ternjata, 
e da tingkat penghidup- 

jan dewasa ini harga etjeran un- 
tuk beras giling berada Hanioen 
£ 0.95 sampai £ 1.10 ti 

       
    

      

      
   
   

  

      
    
    
       

      

F ialah wilajah Kom 
£ Tea Utara dan. «     

      
   

  

   

        

aa 
3 Sana Bima dianggap 
daerah2 ani 1 

   
    

      

aa sana tahun- 
tama Bak th. 1949, 

kopra, au disamping    
      

   

-angsur diturunkan? 
harga beras, jang mele- 

tingkat harga beras itu, ada 
5 tiada pantas. Dalam keadaan 

: , maka menurut pa- 

  

   

   

   

  

     

      
   

    
     

   

    

Pemerintah Neg 
wuk dalam waktu devaluasi. ma- 
ka harga beras tetap sebagai bi- 

' asa di Daerah2 ini. 

Suatu peristiwa jang baru ter- 
djadi tentang pemakaian pasal 
dua dari Verordening Pengen- 
dalian Harga telah memberi ha- 
sil jang baik didaerah Minahasa. 

— Biaja2 penghidupan disana da 
“lam waktu jang singkat telah 
mendjadi biasa kembali. Menge- 
nai beras, maka tindakan2 sede- 
mikian hanja dapat didjalankan, 

Batan dan penaik: jang tjukup dan an 

harga hanja disebabii oleh per 

bagai untung-rugi. 
i ternjata, bahwa peng- 

beras ke daerah-daerah 
gan sesaat pun tiada 

| dan harga pen- 
bea 

  

   
    

    

            

    
    

    

   
    
   
   

  

    

      

   Sesudahnja : 
dihapuskan dan 
as dari daerah2 ber 

erah2 berkekurangan di 

    

   

    

, membangun suatu 

djukan pen- 

anna Timor dan Flores: Ye 

ja pembelian kopra ber-” 

41 diambil terhadap 

persediaan2 

   

    
   

  

2 

( Ank ) Pemerintah telah mem 
berikan djawabannja atas peman- 
dangan-pemandangan umum: dari 
para anggota parlemen Indonesia 
mur atas usul pemerintah untuk 

,Barisan Pe- 
ngawal Indonesia Timur”, ialah 
suatu alat pemerintah, jang akan 
bertugas melakukan kewadjihan 
pasukan2 Belanda sesudah pasu- 
kan-pasukan tersebut ditarik kem- 
bali. : 

Wakil Menteri Dalam Negeri, 
P.j.m. Abdurradjab menegaskan, 
bahwa pembentukan barisan itu 
harus dilakukan dalam wak- 
tu pendek. Mengenai perta- 
njaan jang diadjukan oleh parle- 

kah organisasi baru itu 
akan dapat memenuhi perasaan 
kebangsaan, Pp. J.M. Menteri men- 
djawab,bahwa dengan adanja pe- 
merintah nasional Indonesia toh 
sudah terang 
djutnja P.J.M. memaklumkan, 
bahwa semua penduduk daerah2 
“dapat memasuki barisan tersebut, 
akan tetapi berd: kan alasan2 
tehnis hanja akan ditjari tjalon2 

Ha n beberapa resort 

  

   
   

          

| pun menganggap penge- 
untuk alat kepolisian ada- 

lah tinggi, akan tetapi ia menam- 
bahkan, bahwa dengan tidak ada- 
nja keamanan dan ketertiban, pe- 
ngeluaran untuk djabatan2 peme- 
intah lain akan mendjadi tidak 

: faedah. 
   

   

    

mendjawab 
Dikatakan O- 

ngan, telah disesalkan oleh peme- 

bebaskan. Akan tetapi sekarang 
Jajasan Persediaan Makanan In- 
donesia Timur mulai lagi bertin- 
dak sebagai ,.single seller” dalam 
daerah2 jang berkekurangan, o- 
leh sebab panen dan djagung, ti- 
dak djadi. 
“Harga2 mungkin meningkat 

dan hal ini suatu Jajasan Perse- 
diaan Makanan harus tahu men- 
tjegahkannja. Lagi pula dari Ba- 
li dan Lombok tidak dapat dida- 
tangkan beras. Daerah2 jang ber 
kelebihan ini sendiri mengalami 

- kekurangan2 tersendiri. 
Tuan tentu akan menanja, me 

ngapa terlalu banjak perhatian 
penghasilan 

djagung. Tentu ada sebaik2nja : 
Stlebes Selatan sendiri membu- 
tuhi dalam setahun 170. 000 ton 

djagung. 
Djikalau ada kekurangan nis- 

tjaja orang jang biasa memakan 
djagung sekarang memakan be- 
rasnja, jang sebenarnja harus di- 
perdagangkan olehnja. 

Semakin kurang djagung dida 
erah . Selebes Selatan, semakin 
kurang beras jang sisa untuk 
daerah2 jang  berkekurangan. 
Dan daerah2 ini dalam setahun 
membutuhi 42.000 ton beras, se- 
dangkan Haminte — Makassar 
membutuhi 22.000 ton dalam se- 
tahun. Kesemuanja berdjumlah 
66.00 ton, suatu kelebihan jang 
belum pernah ditjapai oleh dae- 
rah Selebes Selatan. 

Oleh sebab itu Negara harus 
ditundjang dengan djalan menda 
tangkan beras dari luar. Lagi pu 
la kita senantiasa menghadapi ri- 
siko, bahwa mereka jang biasa 
memakan djagung, mengurang- 
kan sedjumlah dari kelebihan jg 
telah kita hitungkan itu setjara 
theori. Oleh sebab itu Jajasan 
Persediaan Makanan I.T. meng- 
usahakan sekuat tenaga" untuk 
mempertinggi harga djagung, ser 

| tapun mentjegal sekuat tenaga 
naiknja Tn beras. Bukankah 

(karena har: 1 Sa gung semakin 
meningkat,    semakin 
giat ia dan semakin 
banjak adanja Tapa semakin 
tahu betul kita akan adanja an 
PA beras. 

(Akan disambung ), 

  

Nenen Pen 

terdjawab. Selan- 

    

Gieh pra be : 

pl untuk tihs-tntas berdaya 

      

Gasa dan : 
rintah monas : 

dak memberikan suatu hasil. 

Dikatakan oleh P.J.M. bahwa 
tindakan2 terhadap perdagangan 
gelap dengan sendirinja adal Ae 
beralasan, akan. tetapi untuk ke- 
pentingan perdagangan-teristime- 
wa untuk pelajaran dagang de-. 
ngan perahu - akibatnja adalah 
buruk, karena dalam banjak hal 
diminta uang djaminan jang ber- 
djumlah empat kali harganja ba- 
rang-barang jang akan diangkut. 

P.J.M. mengatakan, bahwa per- 
sediaan bahan2 untuk perusaha- 

an-perusahaan keradjinan tangan 
di Indonesia Timur adalah tidak 
mentjukupi. Demikian perusahaan 
tenun hanja menerima 10 sampai 
15 ton benang, sedang dibutuhkan 
35 ton sebulan. 

Achirnja 
pelbagai tindakan dalam lingku- 
ngan rentjana kemakmuran th 49. 
Suatu usaha jang penting bagi 
Indonesia Timur oleh P.J.M. dise- 
but perkebunan tjoklat jang masih 
perlu diperkembangkan.    

  

mengharapkan, bahwa 4 tahur k 
mudiar akan tersedia tjukup bibit 

tanah seluas untuk menanami 

Wash sea 
mendesak diadakan perbaikan ti- 

P.J.M. menguraikan : 

db pemanda- 
emen tentang 
erekonomian. 
100. 000 ha dengan pohon2 tjoklat. 
Beliau mengharapkan, bahwa pro- 
duksi beras akan dapat diperting- 
gi sampai 600.000 ton dan pro- 

“duksi katjang tanah dan kedele 
sampai 100.009 ton. Di Indonesia 
Timur akan didirikan 20 ,/zaad- 
hbeven” |kebun2 bibit). Dengan 
menggunakan rabuk tiruan dalam 
tahun 1925 akan dapat diperoleh, 
52 prosen ,,meeropbrengst” seba- 
njak 100.00 ton padi. 

'Djuga peternakan akan diper- 
luas. 

Selandjutnja dikeluarkan suatu 
perslah seksi berkenaan dengan 
mosi-Rondonuwu tentang diizin- 
kannja mengibarkan Sang Merah 
Putih. Ternjata, bahwa dalam 
parlemen terdapat dua aliran jang 

kurang lebih sama  kuatnja. 
Aliran jang satu menundjang mosi 
tersebut, sedang jang lain menjo- 

. kong pendirian pemerintah jang 
mengakui Sang Merah Putih, a- 
kan tetapi akan mengkibarkannja 

efigan resmi pada penjerahan 
kedaulatan. Kedua aliran tadi me- 

. dninta keterangan landjut menge- 
mai soal itu kepada pemerintah. 

mua mang : j 

Sula cesi- Utara 

PEMBEBASAN ORANG2 TA- 
. WANAN POLITIK. 

Hari Kamis pagi di Makassar 
telah dibebaskan 15 orang tawa- 
nan politik. Mereka ini telah men 
djalankan 2/3 dari hukumannja.. 
Dari pihak Kementerian Sosial 
diterangkan, bahwa orang jang 
dibebaskan ini mendapat sedjum 
lah uang dan beras menurut per- 
aturan jang sekarang berlaku di 
Djawa. Hadat Tinggi Sulawesi 
Selatan akan mengurus pengang 
kutan mereka kerumahnja ma- 
sing2. 

PENDIDIKAN MAGISTRAAT 
PEMBANTU. - 

Sebagai tahun jang lalu, maka 
djuga dalam bulan ini selama ta- 
“ba 1949/1950 oleh Kementerian 
Djustisi NIT akan dimulai suatu 
kursus perlengkapan untuk pen- 
didikan  mendjadi Magistraat 
Pembantu. Jang akan diluaskan 
memasukinja ialah orang2 “jang 
telah mengalami pendidikan jang 
tjukup pada sesuatu fakultet ju- 
ridis, pendidikan pamong-pradja 
atau sekolah Polisi ataupun o- 
rang2 jang sekurang2nja telah 
mengalami pendidikan Mulo ser 
ta menurut suatu keterangan Ha- 
kim Negara telah menjatakan 
mempunjai pengetahuan dan mi- 
nat lebih dari normal tentang hu 
kum. Permohonan2 harus ditudju 
kan kepada Kementerian Djustisi 
bahagian Pembentukan Undang? 
dan Urusan Hukum di Makas- 
sar. 

mna 

  

DARI PONTIANAK. 
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Indonesia 

(Aneta). Sultan Hamid II 

dari Pontianak, pemimpin 

Delegasi P.P.F. dalam K. 

M.B. telah diangkat 

kolonel mendjadi Djenderal 

Major K.N.LL. 

dari 

- Hasil? K.M.B. teMNGap hari depan KN.IL. 
memuaskan, kata Teunisse dan Verbraak. 
Penjelesaian ditjari dalam djurusan nasi- 
hat A. O. ( 

“terbaik jang dapat ditjapai. 

(Aneta). Hasil2 K.M.B. ber- 
hubung dengan-hari depan K.N. 
LL., menurut pendapat kami, u- 
mumnja bukan tidak memuaskan”, 
demikian diterangkan oleh ketua 
dan wakil ketua dari perserikatan 
opsir2 rendahan ,,Ons Aller Be- 
lang”, onderluitenant H. A. Teu- 
nisse dan J. Verbraak tidak lama 
sesudah tuan Teunisse kembali 
dari Den Haag dalam suatu per- 
tjakapan dengan Aneta. 

.Penjelesaian senantiasa ditja- 
ri dalam djurusan jang dinasihat- 
kan oleh A.O,B. dan hasil2 ini- 
lah hasil jang terbaik jang da- 
pat ditjapai. Akan tetapi banjak 
akan tergantung pada tjara2, a- 
tas mana garis2 besar ini diker- 
djakan untuk kami. 

Guna pelaksanaan persetudju- 
an untuk K.N.LL., sebagaimana 
telah diumumkan oleh - pesurat 
kabaran di Indonesia, maka akan 
dibentuk dua buah kumisi : Per- 
tama suatu kumisi an apa Ag j 
dalam waktu pertama dari 

   

    

     

ja 
Hasil j jang ditjapai adalah jg si 

nisasi akan bekerdja di Belan- 
, terdiri dari wakil2 pemerintah, 

K3 K.N.LL. dan organisasi2 jg 
mengurus kepentingan2 kedua 
tentara dan kedua suatu kumisi 
reoganisasi dimana turut kumisi 

duk wakil2 organisasi2 jang me- 
ngurus 'kepentingan2 K.N.L.L, 
Kumisi departemen akan mengu- 
rus anggota2 K.N.I.L. jang dapat 
diopor kepada K.L., sedang ku- 
misi reorganisasi akan mengatur 
pengoporan golongan2 jang ber- 
sangkutan kepasukan2 R.I.S. 
atau penghentian mereka (afvloei- 

ing). 
Untuk reorganisasi ini ditentu- 

kan waktu 6 bulan, mulai pada 
waktu pemerintah federal mem- 
buka penerimaan2 untuk masuk 
dalam tentara federal, sehingga 
sjarat2 dari R,I.S. telah diketa- 
hui, 

Djikalau pada waktu penjerah- 
an kedaulatan, djabatan W.T.M, 
dihapuskan, maka K.N.L.L. akan 
diperintah langsung oleh Peme- 
rintah Belanda. 

Sebagaimana maklum, maka pe 
awaj2 Belanda dalam K.N.EL. — 
Kn mengenai beroepsperso- 

neel —, dapat memilih antara 
pensiun, pindah ke K.L., berhenti 
atau wachtgeld selama 5 tahun, 
djikalau dinas 15 tahun untuk 
berhak mendapat pensiun belum 
dipenuhi, Semua hak2 jg ada, di- 
opor oleh K.L. untuk pegawai2 jg 
dimasukkan dinas K.L. 

Dalam golongan ini termasuk 
djuga militer2 Indo-Eropah dan 
militer2 Indonesia jang menurut 
undang2 dipersamakan haknja 
(gelijkgesteld). Militer2 Indonesia 
dapat dipindahkan kepasukan2 
R.LS. dengan pensiun atau ber- 
henti dengan sjarat2 sama untuk 
mendapat wachtgeld.. 

' Militer2 jang memasuki “dinas 
pendek (kortverband) djatuh da- 
lam peraturan istimewa. Djikalau 
waktu dinas telah selesai sebelum 
penjerahan kedaulatan, maka me- 
reka menerima segala sesuatu jg 
mereka berhak terima dan dji- 
kalau hal ini tidak berlaku, maka 
mereka mendapat penghasilan? 
dari ikatan dinas sesuai dengan 
waktu dinas jang telah dilakukan 
ditambah 2046, djikalau hal ini 

tidak melebihi penghasilan? ikat- 
dinas. 

Opsir2 tjadangan jang dengan 
suka rela atau terpaksa mendja- 
lankan dinas serta militer2 jang 

Yu 

f 
An KR Hah AA NN yana dita pa 
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Temahon 

ADMINISTRASI Tt. No. 
EXPEDISI (PENGADUAN) 

     
Pemimpin UMUM U (rumah) Thatit. 55 R 3 

| Langganan GT al sebulan 
Adpertensi f 1. — 
(sekurang2nja f 3.— untuk 
atau kurang). 

3 baris 

TOLLY PHOTO STUDIO 
PANSEAATBAAT TELF. No 1A 
  

Pikiran? dan pendirian 
kaum Minahasa 
di Nederland, 

(Aneta). Sedjumlah orang In- 
donesia berasal dari Minahasa di 
Nederland telah mengambil reso- 
lusi dalam suatu rapat, dalam ma- 
na antara lain dikatakan : 
1. Bahwa Persatuan Indonesia 

dalam R.LS. adalah kepenti- 
ngan hidup bagi semua orang 
Indonesia dan karenanja harus 
diperteguh. 

2. Mengakui dan menghormati 
konstitusi sementara R.I.S. jg 
antara lain djuga turut disu- 
sun oleh delegasi N.I.T. jang 
dipilih oleh Parlemen dalam 
mana djuga Minahasa diwa- 
kili. 

3. Tempat Minahasa sebenarnja 
tidak lain dari pada dalam 
lingkungan N.I.T. sebagai Ne 
gara Bahagian R.I.S: dan me- 
nolak keras tiap2 kegiatan me- | 
metjah-belah (separatisme). 

4, Ditjatat, bahwa keputusan Def 
wan Minahasa tgl. 7 Djuli jg | 
disebut dalam resolusi, me- 
ngandung tundjangan penuh 
terhadap kebidjaksanaan poli- 
tik Pemerintah Indonesia Ti- 
mur. 

    

berkewadjiban mendjalankan di- 
nas militer (dienstplichtig) dile- 
paskan dari dinas setjara biasa 
dengan memegang terus hak2nja 
sosial jang diberikan berhubung 
dengan demobilisasi. 

Pegawai2 sipil dalam djabatan2 
militer, djuga djikalau djabatan 
ini dimiliteriser, djatuh dalam pe- 
raturan2 untuk pegawai2 sipil 
dan olehnja diopor oleh R.L.S., ter 
masuk dalam keterangan2 djami- 
nan Belanda. 

Bagi pegawai2 K.N.LL. jang 
telah mendapat pensiun, akan 
yna kemudian kembali dalam 

tip: sn diadakan pera: 
   

Bala Aan ini Head alan dbuaE i
a 

Dalam hal ini onder-luitenant 
Teunisse menundjuk pada per- 
kundjungan dari sekretaris negara 
Kementerian Peperangan Belan- 
da, Mr. Fockema Andreae. 
“Mungkin dalam hari2 ini, ko- 

mandan tentara dalam suatu pi- 
dato radio akan memberi pendje- 
lasan atas peraturan2 jang telah 
disebut oleh beliau dalam pidato 
tanggal 3 Nopember j.l. 

Dalam pidato pertama ini be- 
liau telah menundjukkan pada pe 
ristiwa, bahwa semua hak2 jang 
telah didapat oleh militer2 dalam 
K.N.LL, akan diopor oleh R.L.S., 
djikalau mereka memasuki tentara 
federal. Peralihan keketenteraan 
federal akan berlaku setjara seba 
hagian2. Djuga peraturan wacht- 
geld untuk militer2 jang suka ber 
henti telah diumumkan oleh ko- 
mandan tentara, jaitu 80J60 sela- 
ma 6 bulan jang pertama, 6046 
selama 12 bulan jang berikut dan 
407Yco selama 3!/» tahun. 

“ Onder-luitenant Teunisse jang 
di Belanda mengambil bahagian 
dalam K.M.B., menerangkan, de- 
ngan persetudjuan perserikatan 
opsir2 
hak2 K.N.LL. umumnja, " djadi 
djuga untuk militer2 dibawah 
pangkat opsir bawahan dan me- 
reka jang tidak mendjadi anggo- 
ta dari perserikatan2 ini. 

Mengenai kesan2 jang didapat 
di Den Haag, maka tuan Teunis- 
se menerangkan, bahwa beliau sa 
ngat terharu melihat perhatian jg 
ditudjukan pada soal2 K.N.LL. 
umumnja. Pembitjaraan2 tentang 

tentara berlaku dalam suasana jg 
baik dan dari kedua pihak ditun- 
djukkan kedjudjuran besar. Se- 
landjutnja sebagai bantuan jang 

“ besar dalam pembitjaraan2 itu a- 
dalah sikap mengerti pembesar2 
Belanda jang sangat memudahkan 
pekerdjaan jang penting ini serta 
djuga sikap collegial dari teman2 
sedjabat dalam K.L. serta bantu- 
an moril dari teman2 sedjabat da 
lam K.M.B. 

Tuan2 Teunisse dan Verbraak 
pada hari Senin sore berangkat ke 
Bandung, dari mana tuan Teunis- 
se akan mengadakan perdjalanan 
melalui tempat2 besar di Nusari- 
tara untuk memberi pendjelasan 
atas hasil2 K.M.B. berhubung de- 
ngan K.N.L.L. 

2 am 

sebaris sekolom, 8 

    

  

   

  

telah memperdjuangkar- — : 

    

      

     

  

    
    
      

   

  

  

       



    

    

    
   

   
      

  

   
   

  

   
   

   

    

  

    

   
   

  

   

     
   
   

  

    

  

   

        

   

   

  

   

    
   
    

    

    

    
   
     
     
    
   

  

   
     

  

   
   
   
       

         

  

     
   

    

  

       

     
   
     
    

  

    
     

  

     
     
    

      

      

     
     

    

      
     
    

    

  

egeri Belgie, - Belanda dan - 
ixemburg berangkat ke Paris 

bi Pena Da 

  

TERANSAN KOL. DR. J. 
TENTANG INDONE 

“SIA DIHARI DEPAN. 

Kapal ,,Oranje” telah sampai 
Amsterdam hari Selasa jl. Ka 

pal itu diantaranja membawa ko 
onel dr. J. M. Somer, bekas ke- 

ala pedjabatan penjelidik tentara 
elanda di Indonesia jang telah 

minta berhenti, karena ia tidak 
setudju dengan beleid pemerintah 
di In 

  

ndonesia. Kolonel Somer sa- 
 pesimistis tentang keadaan 

suasana di Indonesia sangat 
Indonesia a- 

daku dad: katjau, karena TN 
dak mungkin menguasai kea- 

', demikian kolonel Somer. 
ersetudjuan antara Sultan 

Is 

Ia ND, 
Amerika tic pernah me 

| apa jang sesungguhnja ter 
di Indonesia. 

Jua e | didasarkan 
n dan atas ke 

ai ekonomi. Ko- 
: gan Tionghoa 
mela sekali dan kare- 
a di Indonesia merupa- 
u faktor ekonomis jang 

        

   

  

   

    
- sk aa selisi | jang « 

idak besar 2 an Situasi 
anggota bangsa Indonesia - 

L dianggapnja tidak 
selandjutnja menerang- 
wa perhubungan ekono- 

akan 

  

   

   
  

    

   
      
     

     

       
       

  

    
     

   

    
          

      

    

DIENDERAT, ALA. 

  

    

  

   

      

   
  

agappan. 
   

          

   
   

at eratae. 
malam per 

otel Des Indes. Ha-    
    

    

tg .wan menteri? ini telah meminta 

    

  

Sikap kemen- - 

ygkan, maka ke-” 

  

   pada tgl. 9 telah Mhanamn an 
t  supaja Djerman Barat dan dae- 

rah Saar diterima dalam asem- 
- aa sa Bai Penerimaan Djer- 

  

4 ae 

“bowl dalam sdal Nan 
dari kedua daerah tadi diambil 

2 keputusan. Dalam pada itu, ma- 
“ka menteri luar negeri Perantjis 
“telah menerima suatu nota dari 
kanselier Djerman Barat Adena- 
uer berhubung dengan perhubu- 
ngan2 antara Djerman Barat dan 

. Eropah Barat. Isi nota tersebut 
“belum diumumkan, tetapi menu- 
rut AFP, Adenauer telah mende- 
sak untuk menghapuskan usaha 
pembongkaran paberik2 di Djer- 
man Barat serta mengurangi 
djumlah: pesukan? bemkpnan seku- 

?esanar 'Gukeri TN 

liter Republik & Djawa 
Timur, 

Khabi militer. Republik. di- 
'Djawa. Timur, kol. 
beberapa hari berada di Surabaja 
dan sekarang telah kembali ke- 
markas besar, tetapi minggu da- 
tang akan datang kembali me- 
ngeluarkan suatu pengumuman, 

“dalam mana a.l. dinjatakan, bah- 
wa beberapa daerah jang terten- 
tu telah diserahkan oleh pasukan2. 

nesia. Ia menjatakan, bah Belanda, dimana sekarang peme-- 
rintahan sipil republik telah ber- 
“laku serta beberapa” pedjabatan2 
pemerintah Republik sekarang te- 
lah bekerdja lagi. 

Polisi Negara dan "TN.L. akan 
Tempee an kan keamanan dan 
ketenteraman. Sesuai dengan per 

uan: Rum - Van -Royen, - 
5 kan diserahkan lebih ba- 
'njak daerah2 lagi, dan berhubung 
dengan ini, kami minta “kepada 
penduduk semua, terutama pendu- 
duk Tiongho untuk tinggal de- 
ngan tenang dit 

“serta mendjalankan pekerdjaan 
mereka seperti biasa. Polisi Nega- 
ra dan T.N.I. mendjamin : beda 
nan mereka. : 

    

   

        
      

   

  

Ta pan) na Les Tn 
. ngan moneter di Indonesia ter- - Ha 

,sane-- Pi . njata akan memerlukan 
ring” uang, telah dikemukakan di 
New York oleh Dr. Houwink jg 
baru diangkat mendjadi presiden- 
dir, Jav. Bank. Ia kini berdiam 
di New York dalam perdjalanan- 
nja ke Nederland dari Hindia Ba- 
rat, 

Dalam nek askpan dengan A- 
neta dr.Houwink jang akan ber- 
angkat ke Nederland pd hari Se- 
“lasa menerangkan, bahwa salah 
satu masaalah terpenting jang ki- 
ni sedang dihadapi Indonesia ada- 

: Tua untuk mengembalikan imbang- 
  moneternja. 

“Ia 2 ap bukan musta- 

  

    
    saareR DI IMIGRER KE 

NEW ZEELAND. 
(Ancta). Pada hari Senin se- 

buah pesawat KLM jang dichar- 
ter telah berangkat ke Oakland 
dengan 50 orang 'demobilisant 

      

— Belanda jang dipimpin" oleh tuan 
33 Krij sman dari departemen 

sosial. Mereka Shang beranlaran 
kesana. ” - 

  

Dahulu ada Geberapa pegawai: 
“dari New Zealand jang datang 
ke Indonesia untuk memilih se- 
djumlah orang2 jang akan dite- 
rimanja di Oakland. Mereka itu 
“akan dipekerdjakan dalam perta 
nian dipelbagai bagian dari New 

ereka semuanja tidak 

untuk mengirimkan lagi 
« angan ang, terdiri. di    

   

  

ta dalam perdjalanan ini, adalah 
ketua dari komisi gabungan ma: 
rine, tentara darat dan DAPZ 
jang djuga m 

    
    

  

TS Li bi 

Sungkono - 

kap, Arkan pemiaan sasa 

- lit, soal mana tidak 

besttani. Ada rantjangan pula. 

engurus hal ini. Di 
Oakland ia 'akan mengadakan .. 

  
   
    

    

Siaran dan Canada" 2 

   
    

      

| sangat 

i, mungkin 'akan berarti ber-    
dup didunia, demikian keterang- 
an dari satu dari sardjana2 Ame- 
rika jang paling terkenal dalam 
lapangan atoom, oseph Ka- 
plan. Keterangan ni didasarkan 

pertjobaan dan tin atas berbagi 
   

    

t 2m laka djauan2 jang la dilakukan di “ratjun dan - . 
| pimpinan sendiri. : 

“Kaplao menerangkan, bahwa 
pada suatu tempat jang tingginja 
kurang lebih 100 km dari muka 
bumi ada selapisan zat asam jang 
sangat dibutuhkan untuk penghi 
dupan didunia. Molekul2 zat a- 
sam menerima sinar2 ultra vio- 
lette jang berbahaja dari mata- 
hari dan merobah sinar2 itu men 
djadi sinar2 infra merah. Sinar2 
jang terachir ini membawa panas 

“kepada muka bumi, dan dengan 
demikian, maka sinar ini tidak ha- 
nja tidak berbahaja bagi penghi 
dupan tetapi: Mann sangat dibu- 
tuhkan. 

Djika Pasta ini kikcasan a- 
tau ditiadakan karena ledakan: 
atoom dengan sebuah raket atau 

oleh sinar 
Violette, dan karena ini 
machluk hidup terpaksa binasa, 
'demikian dr. Kaplan. 

1 tag & 
PENANGKAPAN TJARA BE- y 
SAR-BESARAN DI BUENOS 

AIRES, 

(Aneta-U.P.). Pada hari Sab- 
tu tengah malam, lebih dari 2000 .. 
orang komunis ditangkap oleh 
polisi di Buenos Aires dalam su- 
atu penangkapan tjara besar-be- 
saran pada waktu mereka mei 
jal can hari ulang tahun ke 32 d 
ri repolusi Rusia. Kaum komunis 
berkumpul di markas besar ko- 
munis 2g seberapa hari lalu 

rintah dari polisi un 
kenkena kaum 

  

    

  

        

  

na an atu jang 'ditang 

        

    
    

      

   

    

   

     

   

ag dunk 
“akan mn uni 

dasi an Pa - 
atu bank sirkulasi did 
karenanja melihat 
non-politik dan be: 
djau masaalah Indo 
mata selaku seorang 
an bank sirkulasi. Dikatakar 
nja, bahwa akan harus di 
kan suatu , ,overmatige 
ping” pentjiptaan uan 
an “ Indonesa 

sanering uang. Akan: tet: 
ru akan dapat memberika suatu 

5 '“ Kektisgulan definitif, a | 
lah mendapat lebih banjak waktu 
untuk mempeladjari masaalah2 ke 
uangan di Indonesia. Adalah pas- 
ti, demikian dr. Houwink, bahwa 
mendjalankan geldsanering dalam 

. suatu masjarakat seperti Indonesia 
'adalah suatu soal jang sangat su 

dapat dipe- 
'tjahkan dengan djalan seperti 
jang dilakukan di Nederland. 

Berhubung dengan rentjana2 
“untuk menasionalisasi Javasche 
“Bank, dr. Houwink mengatakan, 

- bahwa umumnja adalah lebih ba- 
“ik, supaja djangan terlalu terge- 
sa2 mendjalankan rentjana nasi- 
onalisasi di Indonesia. 
'Mengenai keadaan keuangan 

di Suriname dan Curracao, dr. 
Houwink mengatakan, “bahwa ke- 
adaan uang dikedua negeri itu 
adalah baik, dan dikemudian hari 
tidak ada dugaan timbulnja ke- 
sulitan2 dilapangan keuangan, 
“Dr: Houwink belum @erbah 
— di Han yng P5 

  

ua barang2 jang hi- 

' Djenderal Rajagopalachari 

sendjata lainnja sematjam itu, ma 
ka dunia akan mengalami peri 3 
'boman hebat” ultra 

- an 

setiap 

: 

2 — (Aneta-Reuter). Kaum komu- 

  

   
   

    

  

   
   , i ini akan Bu s0 
“angan dari Inggeris dan Ameri 
ka. India akan madjukan usul, 

saja soal ini dimadjukan kepa 
suatu kumisi hukum interna- 

nal jang akan menjusun suatu 
ndjian jang melarang pe- 
an atom sebagai djuga gas 

     

   
    
   

  

PERKARA GODSE DAN TE. 
2 MAN2NJA. 

t (Aneta-A.F.P.). Gubernur 
dari 

India telah menolak untuk ikut 
tjampur tangan “dalam perkara 
'Godse dan 'teman2nja jang telah 
dihukum mati, karena telah mem 
bunuh Moh. Gandh dan meno- 
lak pula permintaan grasi jang 
telah dimadjukan oleh kaum ke- 
luarga para pembunuh tersebut. 
Tindakan ini tidak disetudjui o- 
leh beberapa pengikut Gandi ter 
kemuka. 

“KAUM KOMUNIS MERE 
BUT PULAU TALIN. 

is dibawah pimpinan djenderal 
hang Keng, dari Chung Shang 

pantai Tiongkok sebelah Ti- 
mur telah merebut 

lau San Chau dan 60 k.m. sebe- 
lah Barat daja Hongkong, demi- 
kian berita2 dari Makao. 

Penduduk dari pulau San 
Chau kini berdujun2 melarikan 
diri kekota Makao, jang letaknja 
hanja beberapa kilometer sebelah 
Utara pulau San Chau. . 

    

  

'ulau Talin, 
— jang letaknja k.I. 1 k.m. dari pu- 

Hingga tetes jang penghabisan Filma 

Wan DA, 
ribusi KRAMERIJEN. 

  

  

1 Enameld cok landers (Vergieten) 24 2 

30 4 cm 3) (R YAN saban satu set a 4.    
: Id colanders (Vergisten) 24| 

“30. em. Af 21.20 Tn satu set 4 
1 Cake 4 

aa Aa “dengan 
. penutup. af 3.78 satu bidji. 

    

      

SEGEL No. 26. ACG 2 314 
kr ROE 2 LA bia L-bidji 

vergiet at Fbidji casserol. menurut 
kesena masing2, Daan para: 

“3 ikupi. Ten 
xi gumuman No. 16/B. 

' PENGUMUMAN DISTRIBUSI 
er No. 26/B. Ta 

Distribusi KRAMERIJEN: 

Porcelein aa borden 9” 3 
f 28.10 p. dz. Theekopjes 4- schotels 
af 12.60p. dz. idem f 11.401p-dz. 

SEGEL No. 20. ACGI, CCEI : 4 
borden atau 4 kopjes -- schotels. 

ACG2, 3, 4-etc.. CCG2, 3. 4 etc. 
8 borden atau 8 kopjes -- schotels. 

Menurut ikesenangan masing2, se- 
lama persediaan mentjukupi. 
Toko2, lihat pengumuman No. 16/B. 

PENGUMUMAN DISTRIBUSI 
No. 27/B. 

: Distribusi KRAMERIJEN. 

F “Eenaris casserollen 14/24 cm. & 
f 2430 p. set A 5 bidji : idem 
2455 

2. Emaille soucepans 14/24 cm. 4 

MARGARINE 

  

  

     
    

    

    

   Tt Io ip. Tadi 2G 
4, Emaille steelpannen 
"af 290p. bidji » idem £ 
5. Emaille wasbakken. 38/40 c 

f2.25 tp. bidji : idem f 
6, Theeketels 14/20 cm. 

p. set ai 4 bidfi. 
7, Theepotten a 2.125, fp. bid: 

2 f-26.26 p. de. dan f 13.50 
8. Afeninia ta 8” white f 640 p. 

z 
9. Porcelein Nia loneaan Naah “. 

" 4960-p. de. dan f 9-— 

  

10... Footed bowls 4!/5” a f 3.60 Ta 
Ia Naaigaren J. P. Coats No. 50/ 

80 yds, &f 0.22 ip. klos. ... 
12, Handdoeken.a f 1.825 p.. bi 

f 32.35.dan f 35.40 p. dz. 
SEGEL No. 2. AAGI ton 10, 
CAGI sampai 10: : 
“A1 b. casserol .atau 5 b. sauce- 

pans atau |. b: stewpan atau: | is. 
steelpan atau IL b. wasbak atau. Lp. 
ketel atau | bb. theepot atau 3 bb. 
meatplates atau 2 b. - fiistkommen 
'atau 4 b. foctedbowls atau: 3- bola 
benang atau | b. handdoek. 

Menurut kesenangan masing2 se- 
lama persediaan mentjukupi. 
Toko2 lihat pengumuman No. 21/B. 

. Kantor: Distribusi Manado. 

  

Perantargan - Perwakilan” 

Dagang, Adpertensi dll 
(Anno: 1942) 

Sluiswes 2 — Mr. Cornelis, - 

Dulu dari Surabaia — 
5 Malang, 

  

TE TI 
Ga del D HANJA DARI KATA 

  

  
  

  

PENDJUALAN 

nja dengan ekor2 babi jang baik. 

potong untuk dimakan. 

djadi kuda-perlombaan. 

diam 17.   

PEMBERITAHUAN 
- PENUKARAN 
YORKSHIRE 4 

Berhubung dengan likwidasi dari perusahaan kandang-babi da mili- 
tair, diberi Pena pada jang berkepentingan menjphahkan tapi : 

KUDA—BABI 

Keterangan2 tentang turunan, kasta dil. dapt diberikan. 1 
'Hanja dapat ditukar dengan lain binatang-babi jang tepat di- 

Djuga mau didjual lima ekor kuda, antara | mana sgbkor bakal 

Su NAKANLAH KESEMPATAN: INI. 

O 

23 : . 

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

berfaedah. Apa jang tertinggal dalam 
penggorengan, setelah disaring dengan 
kain, dapat lagi dipergunakan kembali. 
Pun setelah dipergunakan, sebagai 
suatu hasil alam jang murni,.ia tetap 

TA' berbau dan bebas dari pengaruh 
lain-lain rasa”. 

    
  

GE 
tan

u 

        

    

  

    

Setelah disadng dengan. 

kain dapat dipakai 

kembali, sesudah tiap. 

pempaakag, P3 
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