
  

   . 10. TAHUN KE. 

        

   

      

tuk -penghi- 
au untuk Panotaad 
ini hanja dapat di- 

dja dari apa jang kita 
karang. Akan tetapi 
pada dewasa ini ber- 

ari pemakai2 setahun 
Waktu itu kita sudah 

   
    
   

  

   
   

  

     

  

“beras jan disebut: 
Ole Sean itu da- 

  

i - membasminja, 
in 5 ndak mele 

sa 

.mem- 
sama 

1 semua pedagan g 
ya. Djika tidak, tentu 

| dari daerah2 jang 
dapat Tae, 

: an ia tidak 

nine 
olehnja 

ni dengan 
de- 

ng 
pa- 

an a 

  

“pers PJM 

3. “Dk 

»- harus menja 

| - beras ena 

    

  

- Parlemen hanja boleh memutuskan aga 
nerima baik atau tidak, tetapi tida 

        

   

  

nengadakan peruba han atas pera. 
Hg setudjuan. Ha 

Kabinet NIT tgl. 12 jl. pagi 
telah bersidang untuk membitjara 
kan -hasil2 KMB dan soal2 jang 
bersangkutan dengan KMB. -Si- 
dang k kabinet itu diadakan oleh 
perd ana menteri NIT, PJ.M. 
Anak Agung jang baru sadja 
kembali dari Nederland. Kepada 

- Anak Agung mene- 
rangkan, bahwa soal Irian itu 
akan ditentukan dalam waktu se- 
tahun. Atas pertanjaan, apakah 
memang benar delegasi Republik 
jang lebih mengalah daripada 
P.P.F. dalam soal ini, beliau me- 

  

   

  

  

  

  

  

| nerangkan, bahwa kedua delegasi , 

  

itu merupakan satu front. Te: 
tang persetudjuan dilapangan 
ekonomi, beliau menerangkan, 
bahwa ini merupakan . suatu dasar 
jang baik dan mengandung ana- 
sir2 jang memberikan djaminan, 
bahwa Indonesia dilapangan eko- 

  

ngan tek sal kombalt de, 
ngan ini kepada hasil2 jang di- 

| tjapai'pada K.M.B.,-maka saja 
sn kan, bahwa orang 

dab daa sri jh: rapkan, bahwa 
Menteri Belanda akan mera- 
sa puas  sepenuhnja. Saja 
djuga berpendapat, bahwa perse- 
tudjuan keuangan, dan ekonomi 

   

  

2 “boleh merupakan suatu dasar jg 

. baik untuk kerdja sama dihari de 

pan dan ini adalah menjenang- 
kan, menurut pendapat saja. Ba- 
ik dikalangan delegasi Belanda, 
maupun dikalangan delegasi In- 
donesia, hidup keinsafan, bah 
“hendaklah diusahakan untuk me 
bsa persetudjuan itu da- 

bi” lak roh saling menghargai, hal 
2 akana. io telah menjelubungi 

  

| pa? "5 Persediaan 
M an, Agentschap Natar 
sar. 
Dalam tahun 1946, jajasan ini 

3 harus menjediakan beras, tepung, 

. garam dan gula pasir untuk Tie 
mur Besar K tan — Timur 

Irian, Sep luar negeri, 

    

   

  

   
   satu-satunja daerah jang dapat 

diharap akan pertolongannja. Pa- ' 
da dewasa itu, hanja motor2 pe- 
ngangkut Jajasan Persediaan Ma- 
ikanan jang tiap-tiap hari me- 
lalui djalan kepedalaman dengan 
tiada disertai oleh rombongan 
tentara, oleh karena pengiriman 

jang ber- 
kekurangan tiada dapat diundur 
kan. Beras harus dan mesti 

  

   

  

   

# 

“karena beras. adalah pena : 
an bagi kita. Dalam tulisan. 
“Tionghoa, Ke Ma itu 
digambarkan ti: 

  

mulut dan sawah... : 

Djadi Kebatdglana alabi se- 
pasang pakaian dan beras, 
Kelak Keua dalam .melak- 

   
      rahi kita, jakin! a| 

“di Indonesia Timur ta'kan 

pat lagi kekurangan beras, malah - 

    

  

   

    

    

an , Ba ag embak a 
jer perusahaan2 Belanda menghada- 

  

sebaliknja, 1 kep akan mengetjap 

nomi nasionalnja akan berkem- “ditanja tentang pendapat dari be 
pasal . bang. Seterusnja beliau menjata- 

. kan kepertjajaannja, bahwa para 
suapradja akan menerima baik 
peraturan kedudukan seperti jang 
termaktub dalam undang2 dasar 
RIS, karena peraturan ini me- 
ngandung djaminan jang “baik. 
Tentang ratifikasi dari persetu- 
djuan itu Perdana Menteri, P. J. 
M. Anak Agung menerangkan, 
bahwa persetudjuan jang telah 
didapat, tidak dapat diubah dan 
ditambah. Parlemen hanja. dapat 
memutuskan mau atau tidak mene 
rima 

persetudjuan itu tidak akan diada 
kan permusjawaratan lagi dengan 
partai2 politik, karena Parlemen- 
lah jang mempunjai hak menge- 
sahkan. 

   

   

   

    
   

Ke - I sangan Menteri Goet-" 
zen pd .djuru-warta Aneta. 

pembitjaraan2 Sei K. M.B, SN 
mikian djawab Menteri Goetasi 
jang mendjadi Ketua delegasi Be 
landa dalam Kumisi Keuangan- 
Ekonomi pada K.M.B. dalam su- 
atu interpiu dengan Atneta sema- 
ta2, ketika beliau ditanja, apa- 
kah beliau puas tentang persetu- 
.djuan jang ditjapai dalam lapang 
“an Keuangan-Ekonomi.. . 

. Ketika ditanja pendapat beliau 
tentang pertanjaan, apakah per- 
setudjuan2 ini tjukup mengan- 
dung djaminan2 untuk kepenting 
'an2 besar sekali dari Belanda 
dan lain2 “Negara - Barat, maka 
beliau mendjawab, bahwa tak a- - 

  

da barang persetudjuan dapat 
memberikan djaminan2 sepenuh- 
penuhnja, Ini mengena pelaksa- 
naan. Djuga saja berpendapat, 
bahwa dalam dasar jang telah 
disetudjui untuk djaminan2 bagi 
kepentingan2 Belanda dan lain2 
Negara Barat jang memang ada- 

“lah besar sekali, telah didapat 
pengalimatan dengan djalan jang 
baik. - 

| Tak dapat tiada diwaktu jang 
n datang 6 orang2 Belanda dan 

    

  

  

gas penting, demikian Men- 
t oetzen. Pendapat ini akan 
djuga idengar dalam kalangan2 
Indonesia, Perkebunan2 dan la- 

"in2 budi-daja pertanian berasal 
Barat di Indonesia diwaktu j.a.d. 
pasti mempunjai pengaruh jang 
patut, tetapi banjak tepergan- 
tung semata-mata dari pada'per- 
.kembangan perhubungan ekono- 
mi didalam dunia dan masa, di- 
mana Pemerintah Negara Muda 
dapat memperbaiki kembali per- 
Mubungan2. 

Terhadap kena berku 
rangnja lapangan pekerdjaan un- 
taking Belanda, Goetzen me 

kan: ,,Pikir saja, akan tak 

    

  

   

plak dialami pengurangan ke- 
tam bekerdja bagi orang2 

Belanda ataupun perubahan dje- 
nis pekerdjaan jang diminta dari 
mereka, 

Ditanja tentang pendapat be- 
| liau, apakah akan ada tjukup mi- 

| nat dan kepertjajaan untuk pele- 
| takan modal d 

  

   

  

di Indonesia, Men- 
vab, bahwa diharap- 

- kan, bahwa sesudah orang meli- 
hat, bahwa Pemerintah R.I.S. te- 
lah mengadakan sjarat2 untuk 

“suatu perkembangan jang aman, 
maka modal dan kemauan mem- 
buat perusahaan akan SA 
baik 2 pembangunan ke     

   

persetudjuan itu. Baba 2 1 
asnja, adala 

li mapun datuk pibisabta2 
baru di Indonesia. Dalam hal ini, 
maka dikalangan2 - masjarakat 
perusahaan Belanda telah mulai 

  

| terdengar suara2, alasan mana 
— mengantar kepada pengharapan, 
'bahwa roh-usaha dan keberani- 
-an dulu terdapat besar pada me- 
reka 5 

' Selandjutnja kepada Menteri 

berapa kalangan, bahwa 
pengetjualian  (ontsnapingsclau- 
sule), jang menurut kalangan2 

“ini terdapat pada semua baba- 
kan persetudjuan, pada hakekat- 
.nja mematikan arti persetudjuan 
ini. Goetzen menerangkan bah- 

a pasal pengetjualian ini jang 
sesungguhnja terdapat pada be- 

rapa tempat dalam persetudju- 
an itu, memang perlu. Clausule 
ini terdapat pada tiap2 perdjan- 

' djian dan ini bukan berarti bah- 
“Wa perdjandjian itu tidak berhar 
ga. Perdjandjian2, 

tidak ber- 
harga, djika pelaksanaannja ti- 
lak berlaku dalam suasana good 
yill dan tulus-ichlas. ,,Menurut 
erasaan saja, maka kepertjaja- 
1 ini adalah sesungguhnja mem 
eri ketulus-ichlasan dalam pera- 
uran penjusunan negara jang ba 

itu” 
Tk “Tentang hak untuk membatas 

an pengiriman wang ke tanah 
anda berhubung dengan kedu 

n deviezen di Indonesia, ma 
Goetzen menerangkan bahwa 

al ini dalam tingkatan perta- 
“adalah suatu urusan RIS. Ber 

ang dengan kepentingan2 be 

n wang ini karena penana- 
man modal dan tenaga2 jang di- 

pekerdjakannja, kepentingan ma 
na diakui dengan sepenuhnja o- 
leh pihak Indonesia, maka telah 
terdapat persetudjuan bahwa RI 
S, .sebelumnja diadakan perbata- 
san ini, akan bermusjawarat de- 
ngan Belanda dan bahwa permu- 
sjawaratan .ini Bian dilakukan 
dalam lingkungan komisarial”. 
“Selandjutnja kepada Menteri 

kan pertanjaan, bagai- 
manakah soal coupon dan divi- 
den untuk tahun 1939 - 1940, jg 
telah diperbajarkan di Indone- 

sia, akan tetapi untuk hal mana 
belum berlaku pengiriman wang 
ke Belanda. Dari risalah pendje- 
lasan Wet Credietverstrekkin- 
gen “kepada Indonesia tahun 
1939, .ternjata bahwa Pemerintah 
bermaksud guna menjelesaikan 
apa jg disebutkan arri@res - di- 
mana termasuk coupon dan divi- 
den, jang telah diperbajarkan di 
Indonesia - untuk menjediakan 
100 djuta rupiah, akan tetapi pa- 

-da pembitjaraan penetapan hu- 
RIS kepada Belanda, pihak 

sia tidak berkehendak me- 
ambil opor credit ini, sehing- 

ga soal ini tak dapat diselesai- 
kan 

Atas pertanjaan tangowi pem- 
bajaran rente dan obligasi di Be- 
landa dari pindjaman Hindia- 
Belanda sesudah pembentukan 
RIS dan apakah untuk ini terda- 
pat djuga pasal pengetjualian, 
maka Goetzen menerangkan bah 
wa ini tidak termasuk dalam su- 
atu pasal pengetjualian. Pihak 
Indonesia telah setudju untuk me 
luaskan pengiriman wang sede- 
mikian atas dasar bunga jang 
ada dan bagan pembajaran de- 

- 

  

      

  

   

ngan tak ada ab pengetju- 
alian 

Achirnja Hafalan Aneta 
menanja tentang harapan2 Peme 
rintah Belanda. 
ngan pembebasan segera dari 
tanggungan keuangan untuk In- 
donesia sesudah pembentukan 
RIS, atas pertanjaan mana Goet- 
zen mendjawab bahwa sesudah 
pembentukan RIS lagi banjak 
djumlah selama tahun 1950 akan 
dipertanggungkan. kepada Peme- 
rintah Belanda. Oleh sebab da- 
lam hal itu terutama termasuk be 
landja ketenteraan, maka boleh 
dianggap pertanggungan ini. a- 
kan berkurang sesudah perarik- 

kembali pasukan2: 

bagaimana- 

dari Belanda dalam pemin- 

berkenaan de- 

Anggota? delegasi 

REDAKSI 
ADMINISTRASI 
EXPEDISI (PENGADUAN) 
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— sebulan : 1 
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(sekurang2nja f 3.— untuk 3 
atau kurang). $ 
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TOLLY PHOTO STUDIO 
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Pada hari Rabu tgl. & Nopember tiba di Kemajoran 
anggota2 delegasi K.M.B., diantaranja Perdana Menteri 
Indonesia Timur, P.J.M. . ti aan Gde Agung. 
Gambar : Mr. De Beus, 's Jacob sedang bertja- 

kap2 dengan P.J.M. menga Ai shanak Agung Gde 
Agung. 

  

Hasil2 pembitjaraan Ir. Laoh 
di Filipina. 

(United Press). Duta keliling 
Republik Indonesia, mr. Alexan- 
der Maramis, hari Selasa malam 
ditunggu kedatangannja dengan 
pesawat terbang dari New Delhi 
di Manila, demikian keterangan 
kementerian luar negeri Filipina. 

Kundjungan Maramis ke Fili- 
pina jang kedua ini menimbulkan 
dugaan dikalangan diplomatik di 
Manila, bahwa ini ada sangkut- 
pautnja dengan rentjana menga- 

- dakan perhubungan diplomatik 
antara republik Filipina dan Re- 
publik Indonesia Serikat jang ti- 
dak lama lagi akan mendjadi 
suatu kenjataan. 

Kundjungan mr,, 
Filipina jang pertama @lakukan 
dalam hubungan pembitjaraan2 
tentang pemberian barang2-sur- 
plus oleh pemerintah Filipina ke- 
pada Republik Indonesia atas da- 
sar pindjaman, pembitjaraan2 
mana belum lama berselang dise- 
lesaikan oleh menteri pekerdjaan 
umum Republik Indonesia, ir. 

Laoh. 

Menurut keterangan jang dida- 
pat oleh United Press. ir- Laoh 
bersama-sama dengan kedua pe- 
nasehatnja, jaitu tuan2 Saroso 
Wirodihardjo dan C.K. de Boer, 

Maramis ke  - | DARUL ISLAM MENGA-.... 

akan berangkat dari Manila ke 
Djakarta hari Selasa sore, atau 
paling lambat Rabu pagi. Selama 
kundjungannja di Filipina men- 
teri Laoh bukan sadja berhasil 
mengachiri pembitjaraan2nja ten- 
tang pemberian barang2-surplus 
dengan baik, akan tetapi pula te- 
lah mengurus soal pembelian ba- 
rang2-bukan-surplus buat Indone 
sia setjara memuaskan dan mem- 
buka pembitjaraan tentang pin- 
djaman baru, sehingga Indonesia 
akan mungkin mendapat sedjum- 
lah besar tekstil jang dibikin oleh 
suatu perusahaan pemerintah Fili- 
pina. 

TJAU. 

Teror Darul 
Brebes makin meradjalela. Pem- 
bakaran, pembunuhan dan. pen. 
fjulikan senantiasa terdjadi di- 
desa2. Sesudah pada hari Kamis 
malam minggu jang lalu 90 rumah 
didaerah sebelah Selatan Brebes 
habis dibakar, maka pada hari 
Sabtu mendjelang hari Minggu 
tengah malam jang-lalu telah ha- 
bis pula dibakar 5 buah rumah 
didesa ' Bandjaranjar ketjamatan 
Brebes. Seorang anak ketjil dan 

  

Konperensi Pers Dr. J.J. Van 
der Velde. 

(Aneta). Hari Senin pagi dr. 
J.J. van der Velde, anggota dele- 
gasi Belanda di Indonesia, me- 
ngadakan konperensi pers bagi 
wakil2 pers Indonesia dan Tiong- 
hoa, dalam konperensi mana ia 
memberi djawaban dan -ketera- 
ngan tentang pertanjaan2 tertulis 
maupun dengan lisan dari fihak 
pers. 

Pertama-tama Dr. v. d. Velde 
membatjakan seputjuk surat dari 
delegasi Belanda kepada delega- 
si2 Republik.dan PPF, dalam su- 
rat mana diminta, supaja kedua 
delegasi ini selekas mungkin me- 
nundjuk orang2-kepertjajaan ma- 
sing2 jang akan ditempatkan di- 
pelbagai departemen dari peme- 
rintah federal sekarang, hal mana 
diperlukan, agar supaja peralihan 
selama dan sesudah pemasrahan 
kedaulatan berdjalan baik. Atas 
surat ini jang tertanggal 5 bulan 
ini, belum diterima djawabannja. 
Dalam hubungan ini 
Velde berpendapat, bahwa ini 

“mungkin berhubungan dengan 
menunggu kedatangan pemimpin2 
Indonesia dari Den Haag, jang 
akan memperlengkap Panitia Per- 
siapan Nasional. 

Lebih landjut Dr. v. d. Velde 
menerangkan, bahwa dalam 
minggu2 ini sebelum penjerahan 
kedaulatan, disemua fihak orang . 
harus bekerdja keras, djika orang 
tidak menginginkan terdjadinja 
kelambatan dalam penjerahan ke- 
daulatan, Telah beberapa lama 
dibeberapa departemen dilaku- 
kan reorganisasi setjara besar2an, 
antara lain dengan menempatkan 

Dr wd 

orang2 jang nantinja akan beker- 
dja terus dibawah “pemerintah 
RIS. 

Mengenai penarikan mundur 
tentara Belanda Dr. v. d. Velde 
memperingatkan wakil2 pers pa- 
da keterangan kolonel Simatu- 
pang baru2 ini. Ditambahkannja 
bahwa penarikan mundur itu a- 
kan dilakukan setjepat mungkin, 
akan tetapi hal itu katanja akan 
tergantung dari banjaknja kapal2 
pengangkut tentara jang diper- 
lukan. Atas pertanjaan, mengapa 
baru2 ini dikirimkan kira2 1000 
serdadu Belanda ke Indonesia, 
Dr, v. d, Velde mendjawab, ba- 
hwa hal itu hanja harus dilaku- 
kan setjara organisatoris belaka. 

Dalam soal2 ekonomi dan ke- 
uangan, demikian Dr. v. d. Velde, 
orang2 Indonesia akan meme- 
gang peranan jang lebih penting 
dari pada dulu. 

Pembitjaraan2 antara delegasi2 
di Indonesia pada waktu ini dapat 
dikatakan hampir terhenti, sambil 
menunggu kedatangannja pemim- 
pin2 terkemuka dari Den Haag, 
demikian Dr. v, d. Velde, jang se- 
landjutnja menerangkan, bahwa 
jang dinamakan rentjana-'s Jacob 
sekarang telah ,,tersusul” oleh 
hasil2 KMB. 

Dalam RIS nanti tidak akan 
adadjabatan Wakil Tinggi Mah- 
kota lagi, melainkan kedua ne- 
gara masing2 akang mengangkat 
seorang Komisaris Tinggi dengan 
pangkat duta besar, 

LALAPAN 

Islam disekitar 

. 
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Usut, Ta Hening an di 

London menganggap pembitjara- 
| an antara,perdana menteri India, 
Pandit lela daa Pa. men- 

angan 'hal ini ber. 
— sifat perseorangan belaka. dan 
| hanja merupakan soal kehorma- 
- tan. 

Orang2 resmi ikatan. 
bahwa pemerintah Inggris tidak 
akan mengemukakan soal2 jang 

55 sangat penting dalam pembitjara- 
.an dengan Nehru ini. Diduga, ba- 

2 hara perdana menteri India selain- 
nja tentang perdjalanannja jang 

“ baru lalu ke Amerika Serikat, 
| nistjaja akan bitjara djuga me- 
' mengenai soal2 jang penting bagi 

India dan Inggeris bersama. Da- 

S 

| seorang kakek mati dibunuh oleh 
kaum pengatjau, sedang pendu- 
duk lainnja melarikan diri. 

Malam itu djuga didesa Klam- 
pok diketjamatan itu djuga se- 
orang tjarik, seorang babu dan 
seorang petani telah ditjulik. Na- 
sib mereka masih belum diketa- 
hui, Pada hari Senin malam, kira2 

- setengah sebelas gerombolan Da- 
| rul Islam mengundjungi desa Pe- 

santunan dan Pebatan ketjama- 
' tan Wonosari. Di Pesantunan 
rumah lurah dan tjarik dibakar, 
di Pebatan mereka mentjulik lu- 

“rah, tjarik, duapolisi, satu pega- 
. wai SS dan 5 petani. Seorang 
pendjaga desa dibunuh dan 

“seorang tani luka2 para. Karena 
kegiatan2 Darul Islam itu, sa- 
“wah2 didaerah itu tidak dapat di- 
“kerdjakan dengan teratur, sehing- 
ga keadaan makanan didaerah2 
itu lambat laun mengchawatirkan, 

       

   
     

     
    

   
         

     
    

        

    

    
     

      
   

    
    

    

     

  

   
   

                  

BERITA? PENDEK. 

nurut kabar dari seorang 
tata Aneta, pasukan TNI 
meninggalkan distrik Sala- 

man dikabupaten Magelang pada 
tanggal 9 Nopember. - 

'Di Surabaja telah berkumpul 
sedjumlah 2129 orang pengenda- 
ra betjak untuk mendirikan seri- 

: kat pengemudi betjak Indonesia 

“dianggap penting 
djau di London. 

  

c nga pala bahw 

nenatakan, paling sedikit 
' pembitjaraan lagi dengan Nehru, 
sebelum perdana menteri 

itah Inggeris, 
kundjungan pula dari Antony . 

lam Ea ini terasi” hap Tang Spg 
berhubungan dengan undang2- 
dasar India dan terutama djuga 
kemungkinan pengakuan republik 
rakjat kominis Tiongkok    

na 

India 
ini pulang ke India. Berangkatnja 
telah ditetapkan pada hari Ahad. 

Dihotel Claridge, dimana ia 
menginap sebagai tamu pemerin- 

Nehru mendapat 

Eden, wakil pemimpin oposisi 
Inggeris. Pun McGowan, direk- 
tur Imperial Chemical Industries 
pernah diterima oleh Nehru de- 
ngan disaksikan oleh komisaris 
tinggi India. 

Rabu malam di ,,India House” 
dilangsungkan resepsi, dimana 
Nehru bertemu dengan beberapa 
pembesar pemerintah  Inggeris 
lainnja dan anggota2 corps diplo- 
matik. 

ORANG2 NEGRO MENG- 
HORMATI NEHRU. 
“ / 

(Aneta). Pandit Nehru, per- 
dana menteri India, telah meneri- 
ma medali Spingarn Amerika ber- 
hubung dengan djasa2nja terha- 
dap bangsa Negro. Medali ini 
diberikan saban tahun oleh suatu 
perkumpulan nasional Amerika 
jang bertudjuan mempertahan 

- kan kepentingan2 orang jang bu- 
kan orang kulit-putih dan biasa- 
nja diberikan kepada orang2 jang 
paling banjak berdjasa terhadap 
bangsa Negro. 

Medali ini diberikan kepada 
Nehru dengan sedikit upatjara 
ketika berada di New York. Neh 
ru di New York pernah me- 
ngan jungi kampung Negro Har- 

2 dansikian keterangan dari 
Na penerangan India di 
Djakarta, 

Pada waktu medali itu diper- 
sembahkan, Nehru disebut seba- 
gai ,,achli negara, orang jang 
tinggi kesusilaannja dan idealis 
jang praktis, jang keachlian me- 
mimpinnja mendorong orang2 di- 
seluruh dunia dalam perdjoangan- 

 nja merebut kemerdekaannja”, 

  

                      

    

    Djika tangan kamidia pada 
robek, berarti kemedja Tuan 

   

    

  

    

   
   

      
   
   

  

   

  

Sunlight menchematkan isinja 

lemari-pakaian Njonja jang 

1» 

| kuatan-mentjutii, 

  

  

21 aa bersih betul. 

  
5. 809.2-B. 

    

    

      

   

    

  

    

    
    

     

| kelihatan djelek seluruhnja. 

| berharga, Kargba aga F 

' Sabun Sunlight lekas ain Kebun Sa 
njak busa jang .mempunjai extra ke- 

2 “oleh karenanja se- 
| mua pakaian — putih dan berwarna — 

| dengan ta' perlu digilas keras, selamanja 

Halus aka Bl 
| enghematada makai R 
dLevers ZEEPPABRIEKEN N.V. - BATAVIA 

  

e SONGHT rp 

tanggung. beres : sana 

  

-rakjat asemble federal Jugoslavia 

.Sydney Morning Herald" 
mengkabarkan, bahwa di Perth 
salah satu dari anggota badan 
pengurus perkumpulan buruh te- 'sjarakat kita sendiri, 

| pada pihak satu ,,mainan politik” lah dihukum pendjara 10 ming- 
gu, oleh karena ia mengantjam se 
orang immigrant Belanda dengan 
aniaja, oleh sebab ia 'bekerdja a- 
mat keras. 

Gerrit Andries Sokeffar datang 
ke Australia 2 tahun lalu dan be- 
kerdja kini di ,,Australian Seal 
Company” di Perth, dimana ia 
membikin penutup2 botol. Ia be- 
kerdja lebih keras dari orang2 
Australia dan membuat terlam- 
pau banjak sumbat2 seperti kema . 
uan mereka, sehingga ia meneri- 
ma satu surat dari salah satu ang ' 

gota badan pengurus dari perkum 
pulan buruh itu, dimana tertulis : 
Engkau dinjatakan sebagai se- 
orang ,,onderkruiper” dan engkau 
harus menghentikan pekerdjaan- 

mu disini. Djikalau engkau men- 
tjoba datang bekerdja lagi disini, 

maka penganiajaan akan dilaku- 
“kan terhadap engkau. 

Scheffer menjerahkan surat itu 
kepada polisi jang segera bertin- 
dak. 

       

  

     

        

   

  

    
    
       

    

  

     

    

   

  

    
   

     
    

     

    

   

   

     
      

      

      

     

      

  

perkembangan2 di 

" Minahasa selang tahun ini akan 

sudah dapat menarik kesimpulan, 
m waktu2 jang “baru 

didaerah ini sudah ter- 

“rat “pada pertentangan2 dan per- 
selisihan2 politik dikalangan ma- 

“diutamakan dan sebaliknja pada 
“pihak lain teristimewalah prak- 
tek hidup hari2 kita serta penje- 
lenggaraan setjara teratur dari 

pada segala2nja jang bersang- 
kut-paut dengan tugas2 pemerin- 
tahan jang telah diletakkan da- 
lam tangan Pemerintah Daerah 
kita dan jang adalah akibat da- 

| ri pada otonomi jang sepenuh2- 

nja jang sudah diberikan kepada 
Daerah ini dan jang. harus dike- 
rahkan ke-arah kemadjuan pen- 
duduk Daerah, tidak dapat per- 
hatian jang semestinja dan sela- 
jaknja. 

Dalam keadaan dan suasana 
sekarang ini, dimana kita dapat 

melihat, bahwa setjara politik pa 
da tingkatan jang tertinggi per- 
siapan2 kemerdekaan dan keda- 
ulatan bangsa Indonesia sudah 

selesai sama sekali, maka kini su 
dah tiba waktunja, bahwa di Da- 

erah ini perhatian kalangan2 jg 
bersangkutan harus ditudjukan 

  

Dinirow alma      arn 

sepaham Marsekal TITO. 

  

Pembesar2 Jugoslavia terting- — 
gi telah pernah menerangkan, 
bahwa George Dimitrov, almar-. 
hum perdana menteri Bulgaria jg 
pada permulaan tahun ini telah” 
meninggal dunia sesudah berada “ 
lama di Moskou, sangat setudju 
akan pendirian fmarsekal Tito jg 
anti-Kremlin itu. 

     

   
Joseph Vidmar, ketua dew 

dan ketua delegasi Jugoslavia 
dalam kongres kaum partisan un 
tuk perdamaian, mendapat per- 
tanjaan, apakah Dimitrov mati de 
ngan djalan jang biasa. Pada 
waktu itu ia sakit2an terus-me- 

nerus. Dimitrov- adalah seorang . 
pro-komunis jang sifat2nja bukan 
meniru Rusia. Ja adalah seorang 
Bulgar tetapi orang2 Rus sangat 

berhutang budi kepadanja, ma- 
ka ia diberi hadiah nama Rus. 

Dimitrov djatuh sakit, tidak 
lama sesudah ada pengumuman 

tentang resolusi kominform, da- 
lam mana diterangkan, bahwa 

Tito telah meninggalkan gerom- 
bolan Rusia. Dimitrov selandjut- . 
nja diberi ,,Perlop dalam negeri” 
untuk pergi ke Moskou untuk ber 
istirahat dan kemudian ia mati 
disana karena sakit limpa. 

  

Tanda2 jang pertama, bahwa 
Dimitrov tidak disukai oleh Ru- 

Sia tiba beberapa waktu sebelum- . 
nja pembentukan kominform pa- 
da tahun 1947. Sebelumnja itu Di 
mitrov ikut serta dengan Tito un 

tuk mengadakan suatu federasi 
Slavia Selatan jang kemudian di 
veto oleh Moskou. Tito menen- 
tang Moskou, tetapi Dimitrov 

Ba
s 

Mens yee yerlaye Laguna ye sasaran, 
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dan 
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GOOD LUCK 
 BLOEMENHANDEL 

Tuan2, Njonja2 dan Nona2, ada 
perlu bunga?!! Boleh mampir sama 
Bloemenhandel GOOD LUCK, 
terletak djalan raja- Tomohon Ma- 
nado. Selamanja tersedia rupa2 ma- 
tjam2 bunga. Djuga ada terima 
bestellingen dari buoguetten, kran- 
sen, handruikers d.l.I. dengan harga 
menjenangkan. 

  

   

  

naek kembali Senen : 
“dimuka umum. Vidmar menerang 
kan sebaliknja, bahwa Dimitrov 

| dengan setjara rahasia menjokong 
lito. 

| Selandjutnja Vidmar mentjeri- 
“riterakan tentang suatu pertjaka- 
pan antara Dimitrov dan Milo- 

Djilas, wakil presiden polit- 
“buro Jugoslavia, 18 bulan jang la 
lu, sesudahnja Stalin menulis ke- 
pada Tito, bahwa Tito djangan 

. meninggalkan 'garis2 Moskou. 
'Ketika ditanja apakah jang harus 
“diperbuat oleh Tito,  Dimitrov 
'mendjawab, bahwa ,,Tito harus 
kuat. Teruskanlah. Tuan2lah jg 
betul”. 

     

           

. 

vSuatu hidangan ikan jang sempurna 
AU». dilantarankan sifat jang 
mengagumkan dari Filma, jang sanggup 
Ten tiap masakan selezat- 
Tezatija: bebas dari tiap. gangguan 
lain-rasa, jang mungkin mengingatkan 
kita “kepada pemasakannja”. 
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lampau 
gpu banjak diletakkan titik be- 

sehingga 

  

pada kemungkinan2 jang dapat 
ditjapai dengan kegiatan setjara 

praktis dan konstruktip dalam 
suasana Daerah kita ini sendiri- 

nja. Tak dapat disangkal, bahwa 
dengan segala ,,teori2 politik” 
jang sudah berdengung disuasa- 
na Minahasa ini Kar Se 
jang lampau, maka dalam bebe- 
rapa kalangan masjarakat kita 

telah timbul pikiran, bahwa,, Da- 
erah-ini tak lain dari pada sesu- 
atu jajasan jang hanja ditegak- 
kan untuk kesenangan NIT jang 

bagi sesiapapun di Daerah ini 
sendiri tak mempunjai manfaat 
atau faedah apa2”. 

  

Salah satu pertanjaan, jang 
timbul pada banjak orang sela- 

ma tahun ini dan jang kerap kali 
mendjadi soal pertengkaran he- 

bat dalam kalangan tertentu dari 
para penganut dan penentang” 
kedudukan Minahasa sebagai su 
atu bahagian dari N.I.T,, dalam 
hal mana pada pihak penentang 
suatu pemutusan jang sehat dirin 
tangi oleh pertimbangan2 senti- 
men, adalah, hingga bagaimana 
dapat diharapkan bantuan Nega 
ra pada menjempatkan Daerah 

r n kegiatannja 
jang Ne guna perbaikan dan 

   

  

Pada 
an ini, maka adalah baik djika 
orang terhadap bantuan Negara 
ini memperhatikan terutama dua 
soal, ae pn bantuan o- 

Nan pertanja- 

  

daerah Mnc dialkin lapa- 
ngan: teknis dan administrasi, 
dan bantuan jang diberikan Ne- 
gara sebagai suatu pendjelasan 
pos jang ditarik dari anggaran 
belandja Negara guna teristime- 

    

wa pembangunan " kembali -ba- 
— njak perusahaan didaerah ini, jg 

telah mengalami kerusakan ber- “ 
. hubung dengan tindakan2 pepe- 

rangan, 

Pemberian 
Daerah untuk mewudjudkan tu- 
gas otonominja dengan terang di 
njatakan dalam anggaran belan. 

dja Daerah untuk tahun dinas 
dan meliputi penambahan kek 

  

ba dimana tertera sesranah sk 
3,2 djuta rupiah. Dari pertjaka- 

  

pan2 dengan kalangan Dewan, 2 
dapat diambil kesimpulan, bah 
anggaran belandja ini diang 
adalah jang sekurang2nja untu 
mewudjudkan dengan sedapat2- 
nja tugas2 Pemerintah jang dise- 
rahkan kepada Daerah. 

(Akan di-ambun 0. 

  

Tokc India 
HAVENSTRAAT - MANADO. . 

Sedia rupa2 barang model baru, 
buat tuanz dan njonja2, djuga pa- 
aian kawin selengkapnja. Harga 

menjenangkan. Harap tuang dan 
njonja2 lekas datang. 

  

  

UTJAPAN TERIMA 
KASIH. 

Mengutjap banjak terima 
kasih kepada semua instan- 

si2, firma2 dan toko2, pun : 

kepada sekalian Tuan2, Njo- 

nja2z dan Nona2 jang sudah 

menjumbangkan tenaga atau 

derma pada PASAR MA- 
LAM kami pada tgl. 5 dan 6 

Nov. 1949. 

R.K. Missienaaikring 

Tomohon.   
  

  

PENDJUALAN 

nja dengan ekor2 babi jang baik. 
bai eterangan2. ft 

ang ra sa 
potong untuk dimakan. 

  

   

  

djadi kuda-perlombaan. 

djam 17.   

“PEMBERITAHUAN 
" PENUKARAN - 

KUDA—BABI YORKSHIRE. 

Berhubung dengan likwidasi dari perusahaan kandang-babi dari mili- | 
tair, diberi kesempatan pada jang bertagantanan menambahkan babi- | 

ng turunan, kasta dil. 
ditukar dengan lain binatang-bak 

  

Dapat diperiksa tiap2 hari bekerdia anon mmilitair di Kar 
irombasan antara djam & sampai 8 pagi, dan Na 13,30 sampai 

 SUNAKANLAH KESEMPATAN INI. TN 

  
      

dapat diberikan. 

  

- Djuga mau didjual lima €kor kuda, antara . mana jaka bakal : 

  

3 DSN & 

  

  

     
Setelah Siag panas 

kain dapat dipakai 

kembali, sesudah tiap | 
pemasakan. 
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