
    

  

       
   
   

    

   

  

NEGARA 

INDONESIA 

TIMUR: 

KANTOR TJABANG 

      

   

    

  

   

  

jawatan penerang. MI   rah sementara 

Rana, “jang | TOMOHON. 
  

sg 
vers, dan jang dida- 
i diberikan kepada 

a untuk Indonesia, 
ari apa jang diusul 

eh O.E.E.C. kepada ECA 

. “kita    
   

   
     Indonesia. 
    Pemerintah 

(Aneta). Pemerintah Belanda 
N ka suilan untuk mengurangi 
kredit jang akan diberikan ke- 

(pada Indonesia dari 1060 djuta 
“dengan 100 djuta, demikian ter- 
njata dari memorie van ant- 
woord pemerintah mengenai ran-. 
tjangan undang2 tentang hal itu. 

Rantjangan undang2 pemberi- 
an kredit tahun ,1949 jang pada 
tanggal 30 Djuli tahun ini, telah 
diundurkan, telah diadjukan pa-. 
da saat, dimana belum ada ke- 
tentuan bagimana akan tertjapai- 
nja persetudjuan pada konperensi 
Medja Bundar tentang masaa- 
lah2 keuangan-perekonomian, jg 
akan terdjadi pada pena ke 
daulatan. 

    

        

    
bagi dua. “Bakankak sesudah 2 

“njerahan kedaulatan Inc 
tidak lagi terbilang.didalam Jo 
berian bantuan Amerika menge- 
inai ERP (Rentjana pemulihan 

ropah), ja'ni untuk negeri2 di- 
Pa serta bahan seberang- 

     
      
    
    

   
     
    
   
    

    

   
   
     
   
     

  

     

     

  

    

    
   

   
   

      

    

   
    

    
    

    

  

    
   

   

   
   
   

    

    

    

   

  

   

      

   
    
    
   

  

    
   

  

    

  

   
   

   
   

“biasa 3F. 5 djuta sebanhika: 
na disebutkan diatas, diberikan 

' sepenuhnja kepada kita. Suatu 
bantuan tambahan jang ditunggu 
tunggu sebesar 2,5 djuta dollar, 

| ja'ni sisa dari sumbangan ECA 
jang ada, “dan jang « disediakan 
untuk Indonesia buat tahun 1948/ 

2 1949, akan diberikan sebagai pin 
djaman- djika ada Dengan ak 
an. 

Dengan sendirinja Rn baik 
dari Washington ini disini di- 
tunggu2 dengan ketegangan : su- 
atu ketegangan jang keluar dari. 
pertanjaan, bagaimanakah, kesu- 
“dahan interpretasi Amer: 
ngenai undang2, dalam - mana 
pemberian bantuan kepada Ero- 
La Tn 

Sementara itu Tweede Kamer 
telah mengetahui, demikian pe- 
merintah dalam memorie van ant- 
woord itu, bahwa pemetjahan jg 
definitif dari soal2 ini hanja akan 
dapat tertjapai setelah  Neder- 
land menjatakan kesediaannja un 

- tuk menghapuskan hutang jang 

masih terdapat dari daftar ke 
daftar pada waktu penjerahan 
kedaulatan kepada Indonesia. 
Penghapusan hutang jang masih 
berdjalan ini.telah didasarkan a- 
tas tiga buah anasir, untuk dike 

tahui : kredit netto untuk apa ran 
tjangan undang2 ini mengenainja, 
kredit jang ditanggung oleh kas 
negara. Selama waktu dua bulan 
jang terachir dari tahun ini pem- 
berian dari kredit netto ini dan 
dari kredit jang mendjadi tang- 

Manan Sanam ag Dean ANbavanea 

. dengan segala kerugian jang me- 
lekat padanja, akan tetapi ini 

. membuktikan, bahwa pemanda- 
ngan jang luas dari ECA tentang 
pengertian pemberian bantuan 
“sebelum penjerahan kedaulatan” 
jang ditundjukkan ini adalah su- 

“atu sikap jang mendekati. 
“Hal ini djuga berlaku 

soal waktu penjerahan 
(leveringstermijn). . 

, Tapi dengan tidak mengurangi 
arti ari pada anugerah 
tjam ini seharga kira2 f | 140 dju- 

5 ta, orang harus bertanja berapa- 
“5 kah banjaknja dengan ini dapat 

ditutup kekurangan kemampuan 
sekarang ini, jang menjebabkan 

—- tidak mungkinnja penglaksanaan 
suatu program-penjediaan jang 
minimum. 

penetapan program- -mini- 

im ini, dalam soal mana telah 

dalam 

barang 

arga dimasa de 

uang sekarang 
ini Jenar mport jang amat per- 
Ju selama tahun        

   

          

   

  

    
n2 kewadjiban 

dipesan itu angkutan, djamin- 
Sain sebelum an, » butiga pemunggahan, naik 
tan, akan te-  hadji dan sebagainja), semuanja 

Pn baru da. berdjumlah hingga beberapa ra- 
itu. Oleh djuta rupiah. Dalam tahun2 

n ma tidak mungkin Lapan di 
apkan bahw: : . 
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pemberian-bantuan ini, memaksa 

ssbmnd segera membeli sebagian 
   

   

        

     

    

      

Belanda 

  

aya 

gungan kas Lana menurut Nas 
gaan masing2 akan berdjumlah 
106,5 dan 527 djuta rupiah, Le- 
bih landjut pada saat penjerahan 
aa masih harus dibajar- 
an 
Dengan melihat angka2 ini, 

maka hutang jang masih berdja: 
lan jang harus dihapuskan pada 
waktu penjerahan kedaulatan itu 
dari daftar kedaftar akan berdja- 
lan dua ribu djuta rupiah, ialah 
djumlah mana menurut perdjan- 
djian2 pada konperensi ' Medja 
Bundar telah dimupakati sebagai 
pengurangan dari hutang dari 
daftar ke daftar. 

Dalam memorie van toelich- 
'ting atas pokok pembitjaraan itu, 
pemerintah menerangkan, bahwa 

. dalam masa dari tanggal 1-Ok- 
tober 1948 sampai 1 Oktober 
1949 diluar undang2 ,,Pemberian 
kredit kepada Indonesna” maksi- “ 
mum jang telah ditetapkan untuk 
kredit netto dari 597 djuta rupi- 
ah, suatu kredit baru masih akan 
perlu jang berdjumlah 200 djuta: 
rupiah. Menurut perhitungan ini 
netto kredit itu pada tanggal 1 
Oktober j.l. sudah meningkat a- 
tas djumlah 807 djuta rupiah. 

Melihat keperluannja jang dju 
ga diakui oleh banjak anggota 
untuk melangsungkan terpeliha- 
ranja lalu lintas kewangan antara 
Nederland dan Indonesia, maka 
pemerintah tak bermaksud untuk 
menentang pemberian selandjut- 
nja dari kredit ini sampai djumlah 

dari barang jang telah dimasuk- 
kan kedalam program-darurat. 
Pada pemilittan barang harus di- 
perhatikan kesukaan jang telah: 
dinjatakan oleh ECA akan ba- 
rang2 konsumsi : akan tetapi de- 
ngan tiada pernjataan ini, perin- 

- tjian jang sementara itu disusun 
mengenai barang jang akan dibe- 
li, tidak akan berisi barang lain - 
dari pada jang perlu bagi peng- 
'hidupan rakjat, dan oleh karena- 
nja harys dianggap primair buat 
pembangunan ekonomi. Pemilih- 
an ini tidak akan sukar, apalagi 
mengingat  mengchawatirkannja 
import mipimum dari barang2- 
konsumsi didalam keadaan devi- 
sen seperti sekarang ini. 

Anugerah dollar itu akan se- 
mata2 dipakai untuk membeli se- 
bagian dari apa jang tertjantum 
didalam program-darurat menge 
nai import beras, tekstil dan ba- 
rang-tenun masing2 seharga 10, 
22, dan 5 djuta dollar, 

Seperti diatas ini telah dikata- 
kan, maka tambahan 140 djuta 
pada kemampuan jang ada un- 
tuk mengimport dalam th. 1950 
menurut taksiran, berarti, bahwa 
akan dapat diwudjudkan bagian 
jang lebih besar dar i program- 
pemasukan darurat. 
Selandjutnja pefhatian harus di 

tudjykan kepada perluasan ke- 
mampuan itu, dan djalan jang ter 
baik untuk keperluan ini pastilah 
penaikan export Indonesia de- 
ngan djalan pengerahan-tenaga 
bersama, dan dengan melempar- 
kan segala keburukan dalam Ia- 
pangan penjeludupan, apa jang 
dinamakan perdagangan-barber, 
dan lain2 perbuatan sematjam itu 
jang didalam tahun2 belakangan 
ini subur sekali hidupnja, 
Dalam lapangan itu negeri jg 

berdaulat ini akan banjak sekali 
pekerdjaannja, Disamping “ itu 
sudahlah pasti, bahwa kesukar- 
an2 ditahun2 jang akan datang 
bagi Indonesig hanjalah dapat di 
atasi dengan bantuan selandjut- 
nja dari luar negeri : suatu ban- 

“tuan jang tentu semakin mudah 
akan dapat diperoleh, djika djuga 
keluar diberikan kejakinan, bah- 
wa Indonesia sendiri mentjurah- 
kan segenap tenaganja untuk me- 
nempatkan ekonominja diatas da 
sar jang sehat. 5 
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1 mengusulkan 

. mengurangkan kred lit jang akan 
. diberikan kepada 1 idonesia.. 

106.500.000 rupiah. Dan sebe- 
narnja djika hal ini dilakukan ma 
“ka akan bertentangan dengan 
pendapat jang mendjadi dasar 
dari peraturan2 KMB tentang hu 
tang-piutang. Dari peraturan hu- 
tang-piutang itu menjusul djuga, 

- bahwa suatu kredit jang akan di- 
peroleh Nederland untuk ,,trans- 
fer arrieres" tak akan termasuk 
djumlah 2 ribu djuta rupiah jang 
akan dihapuskan itu. Tetapi hal 
ini tak boleh diartikan, bahwa R. 
LS, akan bersedia mengambil 
opor djumlah hutang ini. Sebalik- 
nja djumlah jang disediakan un- 
tuk keperluan transfer ini men- 
djadi tanggungan @kstra dari Ne- 
derland. Dalam keadaan ini pe- 
merintah menganggap, betapapun 
djuga ia menurut memorie van 
'toelichting atas rantjangan un- 
“dang2 tersebut mengetahui betul2 
bahwa penjelesaian dari ,.catego- 
rie arrieres” jang tertentu sangat 
baik kalau didjalankan dalam wak " 
tu pendek, tak dipertanggung-dja 
wabkan untuk membiajai penjele- 
saian ini menjediakan uang, kare- 
na pada perubahan2 nota maksi- 
mum dari djumlah jang akan di- 
berikan dikurangi dengan 10 dju- 
ta rupiah. 

Pemetjahan dari masaalah sa- 
nering dari mata uang Indonesia 
adalah tugas jang menurut pen- 
dapat pemerintah Belanda harus 
diserahkan kepada pemerintah R. 
LS. Ichtisar dari keadaan hutang 
Indonesia pada awal bulan Agus- 

: harta- 

kekajaan Indonesia alfin 1948 
telah disediakan untuk diketahui 
oleh para anggota dikantor lukita. 
Pemerintah telah menjatakan 

sedia pada saat penjerahan keda- 
ulatan untuk menghilangkan per- 
setudjuan timah jang telah diada 
kan antara rechtspersoon dari ne- 
gara Belanda dan rechtspersoon 
Indonesia, tetapi disamping itu se 
tjepat mungkin setelah penjera- 
han kedaulatan akan diadakan 
perundingan2 dengan pemerintah 

  

“ RLS. untuk mentjapai peraturan : 

baru jang akan membebaskan Ne- 
derland dari risiko dari djamin- 
an2 jang telah diberikan untuk ke 
pentingan hutang2 Indonesia. Da 

lam-peraturan ini antara lain a- 
kan ditjantumkan bahwa kredi- 
teur2 lain dalam lapangan kepas- 
tian2 dari hutang2 jang dibuat 
dan jang akan dibuat oleh Indo- 
nesia tak'akan diberi posisi jang 
lebih baik dari Nederland. Trans- 
fer uang2 antara Nederland dan 
Indonesia djuga setelah penjera- 
han kedaulatan akan berlang- 
sung menurut norm2 sekarang. 

  

PRESIDEN SUKARNO AKAN 
BERPIDATO TENTANG 

PEMBENTUKAN TENTARA 
R.LS. 

(Aneta). Presiden Sukarno da 
lam waktu jang pendek akan ber 
pidato tentang pembentukan. ten- 
tara R.LS. jang kini sedang sibuk 
disiapkane 

  

Lebih djauh pemerintah berpen 
dapat, bahwa transfer uang un- 
tuk kepentingan penukaran kaum 

wartawan satu sama lain tak 'bo- 
leh ditentang, tetapi sebaliknja 
harus ditambah. 

Pemerintah mengumumkan, bah 
wa ja pada saat sekarang tak me 
ngetahui berapa besarnja RL.L.S. 
dimasa depan akan mendapat 
pemberian kredit dari Nederland. 
Pemerintah pertjaja, bahwa demi 

kian ia berpendapat akan - dapat 
mempertimbangkan “ permintaan 
“dari pemerintah R.I.S. untuk fa- 

ciliteit2 kredit Belanda, maka u- 

sul2 jang bersangkutan itu dalam 

waktu itu djuga akan dikemuka- 

kan kepada Staten Generaal. Dju 
ga ia merasa menjesal bahwa hal 

ini pada masa jang lampau ternja" 

ta tak dapat dikerdjakan. 

mm 

Amanat Mr. Sjamsudin, Menteri 
Penerangan Republik dan 

' son Corporation, 

  

DJOKJA MENDAPAT KUNDJUNG 
AN2 DARI PIHAK AMERIKA. 

Di Djokjakarta telah tiba se- 
orang. bangsa Amerika Paul 
West jang mendjabat penasehat - 
pemerintah Belanda dalam lapa- 
ngan pers dan soal pendapat u- 
mum jang djuga mendjabat.wakil 
presiden dari “Theodore Swan- 

diiringi oleh 
D. F. M .Hubrecht, anggota Dir- 
vo, Maksud kundjungannja, ialah 
untuk menindjau keadaan “dan 
mengadakan hubungan dengan 
pembesar2 Republik. 

Paul West telah menindjau pu- - 
la djalan K.M.B. dan berhubung 
an dgn Menteri2 Belanda. Pada 
tgl. 22 ia menghadap Presi dpan 
dan Wakil Presiden, Diterang- 
kan pula,"bahwa tanggal 25 No- 

pember j.a.d. ditunggu kedata- “ 
ngan 5 orang Senator Amerika . 
Serikat jang akan mengundjungi 
Djokja. Maksud kundjungan me- 
reka, ialah menindjau soal2 perta 

hanan Asia, dalam mana terma- 

suk djuga Indonesia. Hubrecht 

menerangkan, bahwa sesudah pe- 

njerahan kedaulatan, Dirvo. akan 

bubar dan dimasukkan dalam 

staf komisaris tinggi Belanda di 

Indonesia. 

       
   

    

  

Ruslan Abdulgani. 
(Aneta). Keterangan djami- 

nan terhadap pegawai hanja ber- 
laku bagi pegawai bangsa Belan- 
da dan tidak bagi pegawai bang- 
sa Indonesia, sekalipun dalam di- 
nas Pemerintah Belanda, karena 
Pemerintah Belanda ada Lara 
likwidasi. 
Kedudukan pegawai Kannaa 

Indonesia akan diurus dan diten- 
tukan nanti oleh R.LS.”, demiki- 
an Ruslan Abdulgani dalam pida- 
tonja dihadapan Sarekat Seker- 
dja Kementerian Penerangan, ke- 
tika memperingati 4 tahun berdi- 
rinja kementerian penerangan di 
gedung senisono. Dinjatakan pu- 
la, bahwa dalam R.I.S. nanti 
perlu adanja kementerian penera 
ngan jang bertugas menjelengga- 
rakan ,,mentale weerbaarheid” 
(kesanggupan berpikir). 5 

Bangsa Indomesia tidak hanja 
harus mempunjai perekonomian 
kuat, tetapi harus djuga dapat 
berpikir setjara sehat. 

Selandjutnja ditegaskan, bah 
wa perdjuangan Republik belum 
selesai dengan terbentuknja R.I. 
S., karena perdjuangan Republik . 
adalah perdjuangan demokrasi. 
Rantjangan, tugas dan lapangan 
kementerian Republik tetap, jaitu 
memberi penerangan kepada se- 
genap lapisan rakjat tentang po- 
litik jang didjalankan oleh Peme- 
rintah (Kabinet) serta memberi 

  

Hasil K.MB. dalam Raad 
Van State. 

(Aneta). Pada hari Kamis, de- 
mikian dikabarkan oleh djuruwar 
ta Aneta di Den Haag, maka ren 
tjana undang2 bersama2 dengan 
risalat pendjelasan mengenai per- 
setudjuan jang didapat dalam K. 
M.B. jang sudah ditanda tangani 
oleh semua menteri telah dikirim 
pada Raad van State, 

Menurut dugaan, maka dewan 
tsb, telah mulai menjelidikinja pa 
da hari Djumat. 
Walaupun sekarang diusaha- 

kan untuk mengurus hal itu sele- 
' kas mungkin, orang di Den Haag 
beranggapan, bahwa orang harus 
kerdja lebih giat untuk membenar 
kan perkataan Menteri Van 
Maarseveen jang beberapa waktu 
jang lalu dinjatakan dalam Par- 
lemen, jaitu, 'rahwa dalam bulan 
ini djuga rentjana itu akan telah 
diselesaikan oleh Madjelis Ren- . 
dah Belanda. 

Dugaan umum ialah, bahwa 
pembitjaraan dalam Staten-Ggne- 
raal. tidak akan memberi kesukar- 

- Kalaupun opposisi tidak a- 
3, 

kan tinggal berdiam. 
Segera sesudah kongres2 dari 

Partij voor Vrijheid en Democra- 
tie mengenai soal Indonesia, 
orang mendapat kesan, bahwa ba 
ik dalam Madjelis Tinggi, “mau- 
pun dalam Madjelis Rendah tidak 
akan terdapat 'kesulitan2, walau- 
pun suasana dalam Madjelis Ting 
gi agak berbeda, karena, walau: 
pun fraksi partai C.H.U, dlm Ma 
djelis Rendah telah menjatakan/ 
setudju dengan rentjana undang2 
namun fraksi tsb. dalam Madjelis 
Tinggi menjatakan tidak akan 
membantu rentjana tsb. 

Hal ini sekali lagi dengan tegas 
dinjatakan oleh tuan Kolf dalam 
s.k. dari partai C.HLU. jaitu ,,Ne-. 
derlander”. 

Akan tetapi, djikalau orang 
menghitung suara2 jang akan di- 
dapat oleh Pemerintah, djuga de 
ngan tiada bantuan dari partai C. 
H.U. maka sudah terang bahwa 
kelebihan suara 2/3 itu akan ter- 
tjapai djuga. 

penerangan tentang: peraturan2 
jang dikeluarkan dan tindakan2 
jang dilakukan, baik oleh Peme- 
rintah pusat, maupun oleh peme- 
rintah daerah. 

Berhubung dengan. itu,. maka 
menempatkan tenaga penerangan 
dalam kementerian penerangan 
R.I.S. harus didasarkan pada im- 
bangan antara R.I.S. dan Repu- 
blik. 

Ditegaskan djuga bahwa Repu- 
blik tetap mempunjai kementerian 
penerangar. Achirnja kepada pa- 
ra pegawai diandjurkan, supaja 
soal2 besar2 ini dihadapi dengan 
djiwa jang besar pula, demikian 
Rusland Abdulgani. 
Dalam amanatnja Menteri Sjam 

sudin mengatakan, bahwa hasil2 
K.M.B. adalah sebanjak2nja jg 
mungkin dapat ditjapai ' mengi- 
ngat faktor2 nasional dan inter- 
sional. Pada hakekatnja, bagai- 
mana kita mempergunakan hasil2 
K.M.B. sebagai modal perdjuang- 
an selandjutnja, itu. tergantung: 

pada kita sendiri. Dikatakan pu- 
la, bahwa soal Irian memang me- 
nimbulkan keketjewaan. Andai- 
kata Irian itu tidak «mendjadi 
soal dan masuk dalam R.I.S., ma- 
ka timbullah sedikitnja pergese- 
ran partai2 (partijstrijd). Djustru- 
tertundanja soal Irian itu adalah 
mendjadi ikatan dari partai2 un- 
tuk menghadapi perdjuangan jg 
sama sehingga partijstrijd itu ber- 

kurang sampai sedikit2nja, demi 
kian a.l. amanat Menteri Pene- 
rangan, Mr. Samsudin berkena- 
an dengan empat tahun berdiri- 
nja Kementerian Ne og Re- 
publik Indonesia, 

SEKITAR KOMITE UNTUK PENJE- 
RAHAN KEDAULATAN DI 

PASUNDAN, 
(Aneta). Berhubung dengan 

kritik jang termuat'“dalam s.k. 
,Sipatahunan” atas tjara2 mem- 
bentuk komite untuk penjerahan - 
kedaulatan di Pasundan, maka 
pada hari Kamis malam dalam si 

Se 

dang istimewa, komite tsb, dibuu “— » 
barkan, 
“Orang menganggap lebih baik 

mendirikan komite persiapan ba- 
ru, dalam mana turut serta semua 
partai2 politik, perserikatan2 Is- 
lam dan golongan2 : masjarakat, 
Komite persiapan baru ini akan 
diketuai lagi oleh menteri tidak 
berportepel, Sukardi. 

PEMBAHAGIAN, ECA PER- 
TAMA. 

(Bentar. ECA telah mengu- 
mumkan pembagian pertama ke- 
pada Negeri Belanda untuk In- 
donesia, sedjak dim Waja lagi 
bantuan-Marshall. 

Djumlahnja adalah sebesar 37. 
500.000. dollar, dan terdiri dari. 
tekstil Djepang, barang2 dan bas: 
ras persediaan2 Amerika, ' 
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“diantaranja" 

6 bebas karena ada per 
t n2 kekerasan dan teror. Ro- 

akan membuktikannja 
      
     

     
    
   

   
     
     
   
   
   
   
     

      
   
   
   

   

   
   

   

    
   
        

   
     

   

   

                    

Se ate Ne 

€rti diketahui, masa japipa? 
n berachir tanggal 30 De- 

“dan sebelum tanggat ini 
es harus sudah mengangkat 

1 baru, “Berhubung de- 
hasil2 pemilihan, partai libe 

I pada waktu itu asoka akan 
ah merupakan golongan ter- 
r dalam dewan perwakilan, 

tetapi “disenat, “presiden 
un kin akan menghadapi suatu 
osisi jang kuat. Inilah jang di 

sudkan oleh ketua partai na- 
sionalis, waktu ia mengatakan, 

hwa ia akan berdaja-upaja, a- 
Ouirino tidak dapat diangkat 

ndjadi Presiden baru. Seterus- 

U
B
 

- a pei 5 

terhadap an. 
aatik itu, Semen 

itu Kesngtitetiaai luar negeri 
Meng oalaa. Ta aa 

“den Kaur, sekar Be Anna 

“ada 7 dasi partai Nk 
“sionalis dan seorang tidak berpar 

ae Na asn 

kongres pada talak. De 

Ss .bang. 
- mat, maka -kedutaan 

- telah menuntut segera diperboleh 

an itu paling baik dapat ditjapai 
dengan Oa Aha 2 pe 

ai NE GLA 

“tai. Selandjutnja akan diusaha- 
kan, agar Jose Avelino mendapat 

  

3 kursi kembali dalam senat, tem- 
ya “pat mana ia lebih kurang 

tahun berselang terpaksa mening 
galkannja setelah terdjadi perse- 
Tae hebat dengan Ouiri 

  

Menurut angka2 ada ka r 
“bu djam 11 pagi, Manan .men- 
dapat 1.432.761 suara dan Lau- 
rel 1.107.663 suara, Ini adalah 
hasil terachir dari 26-propinsi, di 
tambah dengan hasil sementara 
dari propinsi2 lainnja. 

Tjalon2 liberal "untuk senatpun 
dimana2 mendapat kemenangan." 

  

“Pemerabak Apa 
engan: bahwa ia tidak « 
mau mengadakan hubungan di- 
-plomatik sepenuhnja dengan Si- 
am, selima masaalah kerugian pe 
rang antara kedua negeri tidak 

(up). 

diselesaikan. “Tetapi Australia 
bersedia untuk mengangkat se- 
orang wakil k&nsuler di Siam, 

“fetapi walaupun Australia telah 
mengusulkan beberapa bulan jg 

“lalu, sehingga sekarang menjata- 
kan kesediaannja untuk meneri- 
ma usul ini. 

Aa 

aafis 'Yhometorse “Inda: 
» Pemeri: tah Polandia. 

2 
| pegawai komgar Pesan jang 
»hilang” itu, Robinaeu namanja, 

-.telah ditangkap. Karena ketera- 
— ngan ini bertentangan dengan ke 
terangan polisi “dilapangan ter- 

Warchau pada hari Dju 
Perantjis 

kan mengadakan perhubungan 
| dengan Robineau. Tetapi di Pa- 

.ris anak buah pesawat jang seha- 
rusnja ditumpangi oleh Robineau . 

— untuk datang ke Paris, telah me- 
“ngaku, bahwa ia telah menaiki - 
pesawat itu dan pembesar2 Pe- 
.rantjis katanja, karena'alasan ini - 
sekarang telah memutuskan un- 
tuk mengadjukan dakwaan ber- 
hubung dengan pembunuhan de 

-ngan sengadja, 

ko sa batu 2 ji Dz 
- lam konperensiZ ini Inggeris mem 
. punjai wakilan, Ia Menerangga 2 

satu ka e g F x pe 

telah menerima Tnsih sebuah unz 
dangan untuk mengadakan kon- 
perensi para menteri luar negeri 

: karang 

pembesar2 komunis akan mende- 

bahwa kaum komunis telah meng 

  

   
   

   
   

    

   

    

dari anggota2 commonwealth, 
Bevin meramalkan, bahwa kon- 
perensi demikian akan sangat 
penting bagi directie. F 

Menteri Bevin Senubduk ad 
kepada kenjataan, bahwa Ingge- 

-ris selalu diwakili dalam konpe- 

  

rensi2 ini. Ia menjebut hal'ini su- 
“atu kenjataan jang sangat berarti 
dan berkata, bahwa antara Ti- 
mur dan Barat, tidak ada perpi- 
sahan.. 5 
“Dalam pidatonja dimuka Tan 

— djelis rendah menteri Bevin me- . 
nerangkan, bahwa Inggeris akan 

      

     
    
    

          

   

    

in telah m 
muka madjelis rendah | 

| rnasional. De: 

) “Menteri Biasnak A- 
john Snyder telah tiba di 

Tokio bersama-sama dengan 
samana muda Merin Onill. 

— Dalam rombogan ini djuga terda- 

      

“pat gubernur Amerika untuk A- 
'laska, Gruening, jang kedatang- 
yana ke Tokio itu tidak diha- 
-rap2kan oleh orang2 disana, Di- 

— “lapang terbang ia berkata : »Saja 
| hanja turut sadja". 

— Rombongan staebut disambut 
oleh djenderal Mac Arthur dan 

erapa orang anggota stafnja. 
eberapa djam setibanja di To- 

lah mengadakan pembitjaraan2 
  

   

N | UNTUK MENTJARI PASA- 
-NGAN. 

: ane UP) Sjah Iran “jang | 
“sekarang mengadakan perkundju 
ngan setjara resmi kepada Ame- 
rika Serikat akan djuga mengun- 
djungi Los Angeles, demikian ter 
njata dari atjara peranan be- 
diau. 

“Hal ini anak suatu Ka ba- 
gi Hollywood untuk mengundang 
“Sjah itu mengundjungi perusaha- 
annja. Beberapa penasehat dari 

' Sjah sekarang menerangkan, bah 
wa Hollywood tidakeusah beru- 
saha pertjuma, karena Sjah Iran 
adalah berlainan sekali dari Ali 

Khan. 

Sjah Iran, dufktan mereka, a- 
'dalah seorang muda berpikiran 

memberi bantuan sepenuhnja un- sehat jang menghadapi kewadjib- 
tuk suatu rentjana dari PBB un- 
tuk menjokong orang pelarian A- 
rab di Palestina. Ketika ditanja 

. tindakan2 apa jang akan diambil 
oleh Ingaeris dalam hal ini, men- 
teri Bevin menerangkan, bahwa . 
crang sekarang menunggu lapo- 
ran dari studi comissie ekonomi 
untuk Timur Tengah. Dalam la- 
poran ini djuga akan. diberikan 
andjuran2 untuk menjelesaikan - 
soal orang2 pelarian. Sampai se- 

PBB sudah mengurus 
940.900 orang pelarian. 

INGGERIS MEMBANTU 
AMERIKA DI PEKING. 

2 

  

(ULP). Pemerintah Inggeris 
membantu setiap usaha dari pe-' 
merintah Amerika untuk memer- 
dekakan konsul djenderal Ameri- 
ka di Mukden, Agnus Ward, de- 
mikian kabar jang didapat U.P. 
dari fihak jang berwadjib di 
Washington. Stevensten, konsol 
Inggeris di Mukden telah turut 
tjampur dalam perkara ini atas 
keinginan sendiri dan menurut:ke 
terangannja, ia berharap, bahwa 

ngarkan dia, melihat kenji 

ambil sikap jang lebih baik lagi 
terhadap orang2 Inggeris dari 
pada terhadap orang2 Amerika 
Dalam pada itu semangat or 
di Washington kian hari meluap 
mengenai peristiwa ini. Betetapa 
orang pembesar politik telah 
ngusulkan untuk segera me 
paikan suatu perotes pedas 
pada Moskou, karena toh bertin- 
dak atas perintah Moskou, 3. 5 

    

   

    

  

  

   

  

     

     

  

   

    
   
         
    

            

   

  

   

        

   

“sungguh tak a 

Inilah .... «aminn kaum Ibu... 

keluarganj 2nd, 
olah Jang 
Namun sun     
oleh Palmboom. 
Margarin ini dibi 
penuh dengan: Tata dai 
baunja sedap, 

Sendingannjat 

t3 Senantiasa: memihak sedap . serta. lezat untuk menggembirakan 

jang selalu Lan Hn - kaum aa jang es 
2 m s 2 ae Sya bebe BI Tata En Sina ia an makanan jang lezat, 

- ilihan. 
- Buat diri saja coal ini sudah. dipet ah ea an dengan amat menjenangkan Hae 

£ dari bahan Tombubihustsukan nageri kita sendiri, 
: an kekajaan alam kita. Rasanja Gurih, 

faedahnja bagi Tana kita sangat besari ... 

  

  

   
   

'an berat. Beliau telah pergi 
| Amerika untuk mengundjungi 
stempat2 jang interresan” dan be 
liau tidak akan mentjari perhu- 
bungan dengan bintang? film. 

“ULP. memberitahukan djuga, 
bahwa keterangan ini dikeluarkan 
untuk membasmi segala pikiran2 
jang mungkin timbul dalam kala- 
ngan wanita2 tjantik Hollywood, 

- bahwa Sjah Iran telah datang un- 
tuk mentjahari seorang isteri. 

| PERWAKILAN REPUBLIK RAKJAT 
TIONGKOK DALAM P.B.B. 

Sekretaris Djenderal dari P.B. 
B., Trygve Lie, menerangkan, bah 
wa pesanan : ana menteri ko- 

munis, Chou En Lai, dalam mana 

disangkal hak delegasi Tiongkok 
untuk mewakili dalam P.B.B., a- 
kan dianggap sebagai amber 
huan tidak resmi, terketjuali dji- 
kalau soal itu dibitjarakan oleh 
salah satu dari delegasi. 

Republik Rakjat Tiongkok 
tidak akan memasuki P.B.B. me- 

lalui pintu belakang”, demikian 
Trygve Lie jang mengeluarkan 

“keterangan ini, sesudah ia mene- 
rima lagi kawat dari Chou En 
Lai jang pertama kali diterima de 
ngan kurang terang. 

Perdebatan tentang sah atau 
tidak dari surat2 kepertjajaan de- 

legasi2 dapat diadakan atas per- 
mintaan dari negara jang terma- 
suk dalam P.B.B. 

TURKI SUKAR TERTARIK KE UNI 
: PAN-ISLAMITAN. 

Ketua ,,Uni Pan-Islamistan” di 
Pakistan, Halik Us-Zaman, pa- 

da waktu ini sedang berada di 

Turki dengan maksud memper- 

siapkan pembentukan Islamistan 
Raya jang direntjanakannja dida- 
lam hubungan federasi jang ha- 

rus meliputi seluruh negara2 Is- 

lam. Halik Us-Zaman pada hari 

Sabtu telah mengadakan na 
tjaraan dengan menteri luar n 
ri Turki, Nadjemettin Sadak 
dengan pemimpin2 partai aku 

krat Turki. Para penindjau ber- 

anggapan, bahwa adalah tipis 

pengharapan baginja untuk dapat 

menarik orang2 Turki mendjalan 

kan rentjana ini. Turki telah la- 

ma terlepas dari pikiran Pan Is- 

lamisme, 

  

  

KURSUS BASA INGGERIS 
Peladjaran dengan surat ketera- 

ngan basa Indonesia, tjukup de- 

ngan arti, tjara membinjikan, ilmu 
basa, latihan? dsb: mudah dipela- 
djari semua orang. Putra/Putri In- 
donesia, Pemuda, pedagang, pe- 
awai disb, guna memperkenalkan 
INDONESIA RAJA di Menggeng 
Internasional, segralah ber 
ganan. Peladjaran dikirim 4 x se- 
bulan wang langganan f 3.—, 2 x 
sebl. wang langganan f 1.50, wang 
langganan dikirimkan lebih dulu 
pada: TB ANG BULAN LA- 
WANG -MALANG.       

  

io, Snyder dan Mac Arthur te-: 

kengenai posisi keuangan Dje- 

“18 Sudara, 
"Sadar, 22 Lian Hong, 

ke 

ang- 

RALAT, 

Pengumuman tentang ulangan 
pemungutan suara untuk memilih 
satu anggota Badan Perwakilan 
Indonesia Timur dalam disterik- 
pemilihan Minahasa-Selatan pa- 
da tanggal 16 Nopember 1949, 
termuat dalam surat kabar ini 
kemarin. 
Pemungutan ini bukan “dari 

Kantor Besar Pemungutan Suara 
Minahasa Utara, melainkan dari 
Kantor Besar Pemungutan Suara 
Minahasa Selatan. 

PEMBERITAHUAN DISTRIBUSI 
No. 308. 

Pembahagian matjis2 “bila” bulan 
Nopember 1949. 

Bendera 9 S3 f 0.045 Sh kotak. 
Mag 3 0. 1045 saban kotak. 

“Yaa No. 30, 

AAG 1, CAS |, ABG , CBS It, 
ALE T CCE P3 Wkotak, 
AAG 2, hjd 10, CAS I-hjd 10, AB 
“G2 hjd 10, CBS 2 a 10, ACG 2 

| hid 10: CCG 2 h/d IO A8 kotak. 

Toko2, 

MANADO: | Hong & Seng, 2 Liem 
Liu Bo, 3 Johnnie/Hok Goan, 4 Thay 
Tjong, 5 Liem Eng Lok, 6 Tjia Kiem 
Siu, 7 Tjoan Hoa, 8 Kian Nam, 9 
Kok Noni (0 Goan Hong Djoe, II 
Tan Tjun Bie, 12 Teng Keng Bie, 13 
Tjia Tek-Po, 14 Kawanua, 15 Suka 
Madju, 16 Minahasa, 17 Toronata, 

19 Tikala, 20 Klabat, 21 

TOMOHON : I Pesat, 2 Suka Ma- 
dju, 3 Hiap Hoo, 4 Lam Bie, 5 Kian 
Heng, 6 Tong Hien. 

TONDANO : | Kho Ka Seng, 2 Toen 
Hoo, 3 Tjoen Ho, 4 Kawanua, 5 In- 
donesia, & Anur, 7 Baru. 

AIRMADIDI : t Tjien Eng, 2 Ata 
-Tian Kang, 3 Liem Tjae Seng, 4 Go 

Hoat Toan, 5 Kita, & Naa 7 “Ping 
sungkulan,.8 Pakasaan. 

    

   KAWANGKOAN: | Asia, 2 Lie Sin,” M- 
:3 Perdamin, 4 Mangimbati, 5 Maulit, 
LANGOAN :- | Surabaja, 
Tjien Teng, 3 kaan, 4 Barus, 
AMURANG : 
Kong, 3 Lian "3 Tian, 4 Fo Hien, 
5 J. Laoh, 6 Wilbert, 7 Tjahaja Asia, 23 
8 Sonder, 
RATAHAN : # Siong Yip, : 
Tjoei, 3 Rogahang. 

Kantor Distribusi Manado. - 

  

Lahir dengan selamat : 2 
LKENTIE FESJE 2g 

Puteri dari Tering-Tulangouw. 
Makassar, 19 Nopember 1949. 

2 Yap 1 

2 Yip 1 

  

PEMBERITAHUAN 
Kepala dari Pedjabatan Pemerik- 

saan Kendaraan Motor memperingat. 
kan dengan ini bahwa Gto2 (truck, 
autobus, opelett) jang mana tanggal 
hari pemeriksaan telah djatuh tem- 

: 2 harus diperhadapkan funtuk di- 
eur, menurut artikel 25 juncto arti- 

“kel 48 lid 1 dari Nana Or- 
donnantie. 

KEPALA PEDJABATAN PEMERIK. , : 
SAAN KENDARAAN MOTOR. 

SEA ERA NAN SAN BLN EN LEK 

Meninggal dalam Jezus Kristus 
pada 15 November di Tondano, di- 
kuburkan 16 Nov. 49 di Lalumpei 
isteri-ibu jang “kekasih 

WILHELMINA PANGAU 
umur 69 thn. 

Jang berduka : 
Suami: O. Rambitan, Tondano. 
Anak2 : 

Kel. Rambitan Wichers, Djakarta. 
" Kaligis Rambitan, Lalumpei. 
» Lengkong Rambitan, Tondano, 
n  Rambitan Koloaj, Amoerang. 
» Kumendong Rambitan, Sonder. 
“  Rambitan Robot, Djakarta. 

P. Rambitan, Bandung. 
Kel. Rambitan Rompas, Tondano. 

»  Langkaj Rambitan, Djokja. 
Terima kasih atas segala penghi- 

buran Njonja2, Nona2, Tuan2. 

  

»ASIA” 
Dijalan Tiong Hoa No. 

Telepon No. 

MANADO 

HOTEL 
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, 
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Diurus apaan "betul 

  

- Pelajanan menjenangkan 
Kebersihan ' - “ 

$ 
$ 
$ 

Kamar-kamar bagus Z5 : 1 

$ 
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