
   
    

   
    

   
    

         

  

      
       

      

    
han Nehru : 

Ibarkan bah- 

don telah di- 
REA ULLC “pesawat terbang 

| kepunjaan Presiden Truman sen- 
diri jang bernama ,,Independen- 

| ce” (Kemerdekaan). Diberitakan 
| djuga bahwa setibanja dilapang 

.. terbang Presiden Truman sendiri 
» “—ialah datang menjambut  Nehru 

“ Sekehormatan jang lajak 
“tkan kepada seorang Ke- 

2 Tegara, bahwa beliau akan 
mam 3 minggu lamanja di 

Amerika dan djuga akan mengun- - 
djungi "Canada. Dikabarkan dju- 
ga, bahwa empat hari jang per- 
tama dari perkundjungannja be- 
liau ekan mendjadi tamu di Ge- 
dung Putih, sesudah mana beliau 
dengan pesawat terbang -akan 
mengadakan perdjalanan berkeli- 
ling di Amerika, didalam mana 
termasuk ajuga dalam atjara per- 
kundjungan pada makam almar- 

. hun Roosevelt dan akan mendja- 
di tamu dari Njonja Roosevelt. 

(0. Selandjutnja Nehru akan me-: 
—... ngundjungi Tennessee Valley, 
P. Perguruan2 Tinggi dan markas 

besar PBB. 

Atjara ini memang sarat betul 
. nampaknja dan akan penuh me- 

ngisi waktu Perdana Menteri In- 
FTA dia itu. Tetapi apakah” maksud 
-8 satu2nja Perdana Menteri Nehru 
“ke Amerika itu untuk bertamasja 

sadja, haruslah disangsikan. Pasti 
- ada sebab2 jang lebih penting da- 
(ri perkundjungan ini. Kiranja da- 

Kam tempo tiga minggu sedikit 
$ 0. banjak akan diadakan djuga pem- 

— bitjaraan2, dan terutama dalam 
Co. $ hari selama kediamannja di 
Ie... Washington. Apakah jang akan 

“dibitjarakan? Djustru itulah jang 
- tidak disebut dalam atjara per- 
“djalanan. Nehru sendiri ketika 

2 —  ditanjakan di London, hanja.men 
|. djawab samar2 sadja. ,,Saja tidak 

“pergi kesana untuk membitjara- 
“kan pindjaman”. Untuk apakah 
—- sebenarnja? Kita tidak merasa hi- 

na untuk mengakui, bahwa kita- 
pun tidak mengetahuinja. Diluar 

- @rang2 dalam, rupanja seorang- 

h..pun tidak ada jang mengetahui. 
nja. Tapi orangpun banjak dapat 
“menduga-duga. : 
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. Mentjari persahabatan, 

Pada dewasa ini masalah2 apa- 
kah jg dapat mendekatkan India 

14 Teringat kita akan langkah per- 
(tama jang salah dari politik luar 

— negeri India ketika sudah merde- 

  

| rimkan sebagai duta besar jang 
pertama Njonja Pandit- saudara 

dak mengulangi lagi kisah kega- 
| galan politik jg diakibatkannja. ke 
gagalan mana telah membawa ba- 

-  njak kerugian bagi India dengan 
“ kesulitan2 jang ditimbulkan dan: 

|. masih dirasakannja berupa agi- 
/ — tasi komunis. Dimasa ,,sawan2 

— politik” negara muda ini dian- 
» tara India dan Amerika telah tim- 

bul sikap jang sedemikian 
mendjadi buruknja sehingga 
Washington telah memindahkan 
duta-besarnja dari New Delhi ke 

"ts Athena. 

Sesudah itu oleh Nehru telah 
| diusahakan segala sesuatu untuk 

memperbaiki kembali perhubu- 
“ngan India dengan Amerika. 
- Saudara perempuannja itu djuga, 

— jang -dikirimkannja ketika itu ke 
. Moskou, kini mendjadi duta-be- 
— sar di Washington, dan inilah 

|. bukan isjarat satu2nja jg dilaku- 
: i kannja untuk mentjari persahaba 

' tan dengan Amerika. Setidak2nja 
perkundjungan Nehru ke Ameri- 
ka itu dapat pula ditindjau dalam 

   
   

: 

3 | untuk memperkuat tali persahaba- 
A tan antara kedua negara dan un- 

tuk menghapus semua kechilafan2 
dimasa jang lampau. Tetapi per- 
kundjungan itu agaknja mengan- 

| Amerika kini sedang menindjau 
— kembali seluruh politik Aan 

ir la- 

seba- 

Net: an ban. 

Pasal 4" dibitjarakan. 

—- Dipihak lain keadaan di India 

—.. dalam lapangan perekonomian 

£ sangat tidak memuaskan, keada- 

yan mana harus lekas2 diperbaiki, 
Y 

  

LX. 

  

(08 (pat dike- 

  

. Indonesia 

dan» Amerika satu sama lainnja? 

ka. Ketika itu Nehru telah mengi- Sen 2 
— Pada hari Djumat lalu, maka 

—. perempuannja ke Moskou untuk 
- mempererat perhubungan India 

dan Uni Sovjet. Kita tidak hen-    

hubungan ini, ja'ni pertama-tama. 

dung maksud2 jang lebile penting: 

uangan 

Tetapi «     

      

   

    

D0 &MENTERIAN PENERANGAN 

Kg MR NEGARA 

SW) INDONESIA 

EK” TIMUR» 
KANTOR TJABANG ”” | 

TO TOMOHON,“ 
  

ag 

d3 se ih 

Mon erensi pers P. J. M. Menteri 

(Aneta). Menteri pengadjaran 
ia Timur, J. M. Tateng- 

keng, pada sebuah konferensi 
pers sebagai djawaban atas per- 
tanjaan mengapa J.M, Hamelink, 

menteri keuangan Indonesia Ti- 

mur, telah minta berhenti sebagai 
-wakil ketua komisi keuangan BF 
O, menerangkan, bahwa J.M. Ha 

melink berpendapat, bahwa ia da- 

pat lebih banjak memberikan ban- 
tuannja kepada delegasi, bilama- 

na ia mendjadi penasehat dari 

komisi ini. 

Ketika-ditanja tentang KKM: 

J. M. menerangkan, - bahwa 

.Significant interest” itu dapat 
didengar. Tetapi delegasi2 Repu- 

blik dan BFO berpendapat, ba- 

hwa jang termasuk golongan ini 

ialah misalnja perkumpulan kaum 

pengusaha perkebunan, KPM dan 

geredja katolik dan sematjamrja 

itu, tetapi bukannja gerakan2 

jang demikian itu. Tetapi walau- 

pun demikian diputuskan djuga 

-untuk mendengar golongan2 ini 

dengan perantaraan suatu sub- 

komisi. 

Atas pertanjaan apakah ia da- 

tang ke Makasar itu atas permin- 

taan pemerintah Indonesia Timur 

ataukah atas inisiatif delegasi 

N.LT. di Den Haag, menteri Ya- 

tengkeng mendjawab, bahwa per- 

djalanannja itu telah disetudjui 

dleh kedua2nja. 

Menteri itu mengatakan, ba- 

hwa Republik dan BFO itu ada- 

lah dua delegasi di KMB dengan 

dua kursi, tetapi suaranja hanja 

# 

  

  

  

- Tentang kekurangan penera- 
ngan menteri itu menerangkan, 
bahwa banjak sekali soal2 jang 
dibitjarakan setjara informil, se- 
hingga tampaknja timbul kekura- 
ngan2 jang besar. Selandjutnja'ia 
menerangkan, bahwa p.t. Pelau- 
pessy telah diangkat mendjadi 
djurubitjara delegasi Indonesia 

Timur, 
emng 

PERHIMPUNAN MAHASIS- 
WA MAKASAR MENGADJU- . 

KAN REKES. 

(Aneta). Pengurus perhimpu- 

nan mahasiswa di Makasar telah 

mengadjukan rekes kepada Wa- 

kil Tinggi Mahkota, berkenaan 

dengan penambahan ongkos2 

asrama, jang telah berlaku mulai 

tanggal 1 September. Hingga kini 

ongkos2 asrama ini adalah f 90.— 

tiap2 bulan sedangkan mulai 

tanggal 1 September ongkos2 ini 

ditambah mendjadi f 120.—, se- 

dangkan. selain daripada itu 

djumlah ini tiap2 bulan akan di- 

tambah pula dengan f 10.—. Per- 

“himpunan mahasiswa itu menun- 

djukkan, bahwa kebanjakan dari 

mereka ini dapat menjatatkan di- 

ri sebagai mahasiswa atas dasar 

£ 90.— sebulan. Tetapi peraturan 

baru ini akan berakibat, bahwa 

kebanjakan dari mahasiswa dari 

asrama terpaksa menghentikan pe 

ladjarannja. 

Berhubung dengan ini perhim- 

punan tersebut minta kepada 

Wakil Tinggi Mahkota, supaja 

peraturan2 itu diperbaiki. 

Baba bea Ea mbak Sian NN 
1 

  

Indonesia. 

«ni Pusat 
-g 

“sidang Kumisi Pusat berlangsung 

kl. 5 djam lamanja serta membi- 

tjarakan lapur2 selangan dari Ku 

'misi2 dan Japur Kumisi Ketjil da- 

  

- lam hal mendengar sekalian mere 

kajang mengemukakan diri seba- 

gai wakil2 ,,kepentingan2 istime- 

wa” pada KMB. Beralas pada 

'mendengar golongan2 ini dan Ia- 

pur2 jang disusun, demikian ko- 

munike Kumisi Pusat, pun nase- 
hat2 mengenai hal ini jang dima- 

djukan oleh Kumisi Ketjil jang 
bersangkutan, serta jang didjelas 

kan oleh Suparmo, Ketua ming- 

guan Kumisi ini, maka diputus- 

'kan untuk mendengar golongan2 
ini dalam Kumisi I, seksi A Ku- 
mena daa 

bila negara itu tidak mau mudah 
dihinggapi komunisme. Mungkin 
'“djuga kundjungan Perdana Men- 
teri Nehru ke Amerika bukanlah 
untuk memperoleh pindjaman, te- 

— tapi susahlah bagi kita untuk per- 
tjaja bahwa tidak akan diadakan 
pembitjaraan tentang ,,pasal 4” 
jang sudah terkenal dari program 
Truman, jang ditudjukan untuk . 
memberikan bantuan kepada dae- 
rah2 jang terkebelakang. Sudah 
.tentu Indiapun termasuk negara2 
jang akan ditolong, apakah ban- 
tuan ini akan berupa pindjaman, 
maupun penanaman modal atau 
hadiah. India harus memberi ma- 
kan pada rakjatnja jang 300 dju- 
ta djiwa banjaknja itu dan ba- 
han makanan tidak tjukup diha- 

| silkan disana. Perlu sekali dia- 
" dakan reorganisasi disana dalam 

lapangan pertanian dan industri. 
India setjara besar2an memerlu- 
kan banjak tenaga'ahli tehnik dan 

 banjak lain2 matjam barang2 jang 
ada tersedia di Amerika. 
se iatas kesemua ini ada- 
lah musuh bersama — jang 
saling mendekati kedua negara 

  

    

ini: Komunisme. Inilah suatu per- .. 
misalan sadja, jang hampir tidak 
dapat disebut spekulatip. : 

misi Ketatanegaraan, dimana hak 

rakjat untuk menentukan nasib 

sendiri. dibitjarakan dan lagi pula 

dua diantaranja dalam seksi C 
Kumisi Ketiil I, dimana diperbin- 

tjangkan perhubungan2 dengan 
-radja2. 

. Komunike tersebut mengatakan, 

bahwa dalam hal ini telah diketju 

alikan perwakilan K.K.M. jang 
telah menjatakan setjara lisan 

dan tulisan, bahwa ia tak suka 

didengar oleh Kumisi Ketjil dari 
Kumisi Pusat. 
Terhadap P.T.B. dan TWA- 

PRO, maka keputusan belum di- 
djatuhkan, oleh sebab surat jang 

disampaikan kepada mereka itu 

belum didjawab pada ketika ini 

(Sabtu j.l.)”. 
Kumisi Pusat selandjutnja mem 

bitjarakan tugas2 Kumisi Katata- 

negaraan. Sesudah pendjelasan 

oleh Anak Agung jang mendjadi 
Ketua Mingguan, maka dibitjara- 
kan tindakan2, menurut mana Ku 
misi Pusat akan dapat bekerdja 
bersama pada mendjelaskan de- 
ngan memuaskan beberapa pokok 
jang sisa jg hingga kini belum ter 
“dapat persetudjuan, dalam waktu 
minggu depan. 

Sesudahnja,  dibitjarakan la- 
pur2 selangan dari Kumisi2 jang 
disusiin mengena kemadjuan pe- 
kerdjaan2. Dalam hubungan ini 
ditetapkan, supaja diadakan pada 
hari Minggu petang, sebagaima.. 
na telah berlaku pada tgl. 12 Ok- 
tober j.l, suatu pembitjaraan- di- 
antara ketua2, wakil2-ketua dari 
'ketiga delegasi itu dirumah Mer- 
teri Stikker, dalam pada mana so- 

'al2 jang sisa akan ditindjau ber- 
sama-sama. 5 2 

Osman 

KETERANGAN Mr. WONGSONE- 
GORO TENTANG ORANG2 

— TAWANAN. 

Pada hari Kamis jang lalu mr. 
Wongsonegoro telah tiba di Djo- 

'kja sesudah mengadakan perun- 

| peraturan pemindahan uang2 ke : 
Belanda: (transfer-regeling g - tindakan Belanda jang mengeruh- 

  

akan berlaku sesudah penjerahan 

di Makassar. 

  

Pusat. Dalam pertjakapan -de- 
ngan djuruwarta Aneta, Wong- 
somegoro mengatakan, bahwa pe- 
gyundingan di Djakarta belum ber- 
hasil, karena pihak Belanda ma- 
sih minta tempo untuk memberi- 
kan keputusan. Tentang usul2 
jang diadjukan oleh Republik di 
Panitia Bersama Pusat itu, ia me- 
nerangkan, bahwa usul2 itu me- 
rupakan suatu minimum untuk 
mendjaga agar keadaan tetap 
baik, bahkan meningkat kearah 
kesempatan. Usul2 ini dimadju- 
kan disamping usul compromis 
KPBBI jang oleh delegasi Repu- 
blik dianggap suatu djalan baik 
untuk mendjadi dasar. Mengenai 
tawanan2 politik: dan perang ia 
menerangkan, bahwa di Surabaja 
sadja tawanan tentara dan sipil 
itu ada berdjumlah 2000 orang, 
sedangkan angka jang mengenai 
Madiun ada 800, demikian Mr. 
Wongsonegoro. 

Mr. VAN HOOGSTRATEN TEN- 
TANG KMB.. 

Sekertaris negara urusan per- 
ekonomian mr. Van Hoogstraten 
jang baru tiba dari Belanda telah 
menjatakan pengharapannja, bah 
wa orang akan lekas mendapat 
persetudjuan dalam KMB. KMB 
sekarang berpauze, dalam hal ma- 
na ,,usaha mentjari persetudjuan” 
dirasa lebih penting dari segala 
pertentangan2 lain. Mr. van 
Hoogstraten menjatakan kesan- 
nja, bahwa dimaksudkan untuk 
menjusun di Den Haag dasar2 

kedaulatan. : 
PERWAKILAN PERINDUSTRIAN 

lnterpiu Aneta pd 
Ruslan Abdulgani. 
»Pembebasan segera dari 2000 

orang tawanan beserta sendjata- 
nja seperti jang telah dituntut oleh 
fihak Republik dalam Kumisi Pu- 
sat Bersama akan mendjernihkan 
suasana”, demikian Ruslan Ab- 
dulgani dalam pertjakapan dgn 
Aneta di Djokja. Ia menambah- 
kan pada keterangannja, bahwa 
usul menteri pertahanan untuk se 
gera mengadakan pembitjaraan 
bersama antara angkatan perang 
Belanda dan kita, guna mengatur 
pembahagian tentara setjara effi- 
cient dalam menjambut hasil 
KMB j.a.d., merupakan dasar se- 
baik2nja untuk dapat melihat ke- 
mungkinan keadaan dimasa de- : 
pan. Seterusnja Ruslan mene- 
rangkan, bahwa selama Belanda 
tidak memperbaiki sikap itu, ma- 
ka keadaan tetap ganting. Atas 
pertanjaan tentang kemungkinan 
aksi militer ketiga, didjawab: 
,,Saja mau menundjukkan, bahwa 
bagaimanapun pihak Belanda 
sendiri belum pertjaja, bahwa 
cease-fire akan menghasilkan 
perdamaian”. Selandjutnja dite- 
rangkan, bahwa kundjungan Pa- 
lar kepada Nehru ada sangkut 
pautnja dengan keadaan seka- 
rang. Pemerintah Republik sela- 
lu mengadakan kontak jang ras 
pat dengan negara2 konperensi 
New Delhi, terutama bila kea- 
daan di Indonesia mendjadi gen- 
ting. 

Djuga kundjungan menteri mr. 
Sjamsuddin ke Cairo dan mr. 
Maramis ke India ada artinja da- 
lam hubungan ini. Achirnja Rus- 
lan Abdulgani menerangkan, ba- 
hwa tidak pernah Presiden Su- 
karno mengirimkan kawat ke 
KMB tetapi ,,sudah tentu Peme- 
rintah Republik berusaha, supaja 

kan suasana itu dapat dihenti- 
kan”, 

BELANDA DI INDONESIA DAN . 
TIMIR DJAUH. 

Sedjumlah madjikan2 Belanda 
tergabung dalam Algemeen Ver- 
band van Werkgevers, Perserika- 
tan Madjikan2 dari Gabungan 
Rooms Katholik dan Gabungan 
Protestan, menetapkan akan mem 
bentuk bersama2 suatu perwakil- 
an perindustrian Belanda di Indo 
nesia dan Timur-Djauh. Tempat 
kedudukan perwakilan itu adalah 
Djakarta dan dimaksudkan, su- 
paja mr. Van Hoogstraten diang- 
kat mendjadi wakil umum, sesu- 
dah ia meletakkan djabatannja se 
karang dalam bulan Desember jg 
akan datang. 

JOHN DAVIS LODGE TENTANG 
uLAST TESTIMONY”. 

(Aneta-Roio). Anggota kumisi 
urusan luar negeri serta Badan 
Perwakilan Amerika Serikat, 
John Davis Lodge pada tgl. 20 
menjatakan pendapatnja tentang 
buku ,,Last Testimony” dalam 
mana dimuat karangan2 warta- 
wan2 Amerika jang telah tjelaka 
dalam perdjalanan dari Indonesia 
kembali ke Amerika. Lodge me- 
njatakan karangan ini suatu ban- 
tuan jang penting dalam menju- 
sun suatu pendapat tentang soal 
Indonesia dan ia berpendapat bah 
wa karangan2 itu akan mejakin- 
kan pembatja2, bahwa keamanan 
Amerika mungkin dapat teran- 
tjam, djikalau karena suatu sikap 

-jang salah djumlah 70 djuta pen- 
duduk Indonesia mendjadi anggo 
ta dan gerombolan negara2 ko- 
munis. Achirnja Lodge menerang 
kan, bahwa karangan? itu menim- 
bulkan kesan, bahwa telah terlalu 
banjak bentjana ditudjukan ke- 
pada politik Belanda terhadap In 
donesia serta terhadap aksi2 me- 
reka dalam kesukaran2 achir. 

AHLI SEDJARAH AMERIKA 
DI DJOKJA. 

Pada hari Kamis telah tiba di 
Djokja prof. Ralph Emud Thur- 
ner ahli sedjarah dari Univer- 
siteit di Amerika Serikat, untuk 
mengadakan penindjauan dalam 
lapangan sedjarah dan kebudaja- 
an. Malam Sabtu, prof. Thurner 
akan mengadakan causerie dimu- 
ka perguruan tinggi Gadjah Ma- 
da tentang ,,the principle of de- 

. dingan dalam Komisi NON | : 
"Sip 

4 

SUDARPO SADTOSATOMO BER- 
KATA2 DIHADAPAN MAHASIS- 
WA DAN PELADJAR2 SEKOLAH 

MENENGAH DI AMERIKA. 

Sudarpo Sadtosatomo, wakil 
Republik Indonesia di PBB akan 
mendjadi pembitjara jang teruta- 
ma, pada suatu pertemuan sela- 
ma tiga hari jang dipimpin oleh 
perkumpulan sekolah Florida, ba- 
gian perkumpulan Amerika untuk 
PBB jang dibuka pada tgl. 22 j.l. 
Sudarpo akan berbitjara dimuka 
mahasiswa dan peladjar sekolah 
menengah jang banjaknja 100 
orang dan setelah itu ia akan 
mengadakan perundingan medja 
bundar. Jang menjelenggarakan 
pertemuan itu adalah suatu ba- 
gian daerah dari perkumpulan 
Amerika untuk PBB, suatu organi 
sasi jang bertudjuan memadjukan 
pengertian tentang tudjuan tjita2 
dan pekerdjaan 
gn 

" KETERANGAN Mr. SUJONO 
TENTANG K.M.B. 

(Aneta-Roio). Pada tanggal 20 
jl. mr. Sujono Hadinoto menerang 
kan: Dalam minggu ini lagi 
KMB akan mengeluarkan ketera- 
ngan2 jang penting mengenai po- 

kok2 jang telah disetudjui oleh ke 
dua belah pihak. Mr. Sujono jang 
menerangkan hal ini kepada An- 
tara ketika beliau tiba dari Den 
Haag adalah ketua umum Partai 
Nasional Indonesia serta wakil 
ketua Kumisi Perekonomian dele- 
gasi Republik di Den Haag. Be- 
liau menambahkan, bahwa mak- 
sud delegasi Republik pada KMB 
sesuai dengan pendirian politik 
PNI, Selandjutnja mr. Sujono me 
nerangkan, bahwa soal2 peruang- 
an-perekonomian dan - ketatane- 
garaan senantiasa masih menim- 
kan kesukaran2 jang harus lagi 
diatasi, akan tetapi dalam bebera- 
pa soal dalam pokoknja telah ter- 
tjapai persetudjuan. Pihak Be- 
landa harus lagi membitjarakan 
soal ini dengan pemimpin2 partai 
politik, demikian mr. Sujono. 

— Achirnja Antara memberitahu- 
kan, bahwa mr. Sujono minggu jg 
akan datang akan kembali ke Den 
Haag. 

REDAKSI — 
ADMINISTRASI 
BXPEDISI (PENGADUAN) 

Pemimpin UMUM (rumah) Thn t!f. 55 

Langganan f 4.— 
Adpertensi f 1.— 

| (sekurang2nja 
atau kurang). 
UNTUK KOTA MANADO:   

  

koresponden BBC dari Den Haag 
memberitahukan, bahwa 3 
jang masih lagi menunggu penje- 
lesaian dalam KMB, jaiu.kewar- 
ganegaraan, Irian dan“tjara2 a- 
tas mana pasukan2 Belanda dike- 
luarnkan dari Indonesia, 

LIKWIDASI SISA2 PANGKALAN 

ritsen dari KNIL telah diangkat 
mendjadi tijdelijk fungerend gede . 
legeerde dari direksi dewan pe- 
ngembalian 
telah mendjadi penindjau dari ke 
pentingan2 tentara pada likwida- 
si dari pangkalan2 Djepang dan 
Amerika dahulu pada 
Beheer en Liguidatie van Bases- 
goederen dan tugasnja terutama 
jalah melikwidasi sisa2 dari bekas 
pangkalan Djepang, jang terpen- 
ting ialah Manokwari. Pada mu- 
lanja barang2 jang ada disana itu 
akan didjual dengan pentjatatan 
umum, tetapi sekarang telah di- 
putuskan untuk tidak menerus- 
kannja dan barang2 itu akan di- 
djual dengan setjara setempat2, 
pada mana penduduk Manokwari 
dan sekitarnja akan didahulukan. 

MASIH ADA DJURANG JANG 

harian ,,Maasbode” menulis, bah 
wa meskipun orang di Den Haag 
agaknja telah sampai disuatu lau- 
tan teduh, tapi agaknja masih dju 
ga ada djurang2 jang belum da- 
pat diseberangi. Kemarin telah di 
bitjarakan soal untuk mendapat- 
kan djaminan2 bagi 
tentang pemindahan uang, 
nga2 dan dividend atas modal Be 
landa jang ditanam di Indonesia 

. sesudah pemerintah Indonesia-se 
bagai akibat penjerahan kedaulat 
an-mengopor tanggung 

sepenuhnja atas beleid deviezen. 
Tetapi tentang ini sekali lagi ti- 
dak didapat persetudjuan. Dele- 
gasi Indonesia berpendirian, bah- 
wa orang tidak dapat 
kan djaminan terlebih dahulu, ka 
rena sesuatu pemindahan 
ke Nederland sama sekali harus 
tergantung dari djalannja kedu- 
dukan deviezen Indonesia dihari 
kemudian. Pokok penting lain a- 
dalah soal preferensi untuk men- 
djalankan dinas perhubungan u- 
dara dengan Indonesia. Ternja- 
ta, bahwa delegasi Indonesia ti- 
dak sanggup memberikan hak pre 
ferensi ini kepada Nederland ber- 
dasarkan historische rechten, me- 
ngenai hal mana pihak Belanda 
mengira beberapa waktu 
lang tidak akan mendjumpai ke- 
beratan2, demikian ,,Maasbode”. 
Perobahan sikap sekonjong2 ini 
sangat menarik perhatian konpe- 
rensi, dalam mana dikemukakan 
dugaan2 jang menundjukkan ke- 
djurusan kemungkinan interven- 
si oleh suatu negara asing. 
rang menjebut2 Australia dalam 
hubungan ini. Orang mengang- 
gap bukan tidak mungkin, bahwa 
Australia sedang berusaha untuk 
merebut dinas perhubungan uda- 
ra, Ini akan merugikan KLM. 

KOMUNIKE KONPERENSI MEDJA 

Perserikatan 

ngandung banjak harapan 
tang KMB telah dikuatkan oleh 
sebuah Komunike resmi, dimana 
dikatakan, bahwa Delegasi2 pa- 
da KMB berpendapat, 
Konperensi pasti pada atau kira2 
pada achir bulan Nopember akan 
diselesaikan 
bahwa dalam beberapa hari lagi 
akan dikeluarkan pemberitahuan 
tentang persetudjuan jang sepe- 
nuh2nja tentang piagam penjerah 
an kedaulatan dan Statut 
Dalam pada ini tanggal penjerah . 
an kedaulatan akan diumumkan. 
Selandjutnja Komunike mengata- 
kan, bahwa tentang 
besar pokok2 masih dirundingkan 
sedang pada waktu jang singkat 
akan dapat ditjapai persetudjuan 
tentang beberapa pasal diantara- 
nja. Pemimpin2 sangat 
bersama untuk mentjapai persetu 
djuan dengan setjepat mungkin, 
demikian Komunike Konperensi 
Medja Bundar. 

samaan 

Ga maan di GE setia yi 5 1 
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(Aneta-Roio). Dalam pada itu 

soal 

' DJEPANG DI IRIAN. 

(Aneta). Reserve-majoor Ger- 

hak untuk Irian. Ia 

Stichting 

BELUM DAPAT DISEBERANGI. 

Dalam ichtisar tentang KMB, 

Nederland 
bu- 

djawab 

memberi- 

uang 

berse- 

O- 

BUNDAR. 

Kabar2 hari Sabtu jang me- 
ten- 

bahwa 

serta mengharap, 

Uni. 

sedjumlah 

bekerdja



    
  

Nata daerah itu s 
tak diberi kesempatan: : 
kan keinginannja. Dari: k 
tasan atau Moskou ditundjuk su- 
atu dewan, jang pada terdengar- 
nja tanda “dari pihak atas mem- 
prokkanirkan diri sebagai ,,perwa 
kilan rakjat” 

    

t sambutan jang riuh da 
ri .penepuk2 tangan upahan: Ru- 

ia dan negara2 pengekornja te- 
pat seperti jang tertjantum dipro- 
ramma, Berdirinja ,,negara” di- 

sebelah Timur Eropah adalah su- 
atu urxsan jang sederhan? "dan 

5 h sadja, jang pasti tidak le- 
Ben ONE 1 tengah2 badan 

  
       

perwakilan 
muntjul seorang ,,Presiden” dan 

    

  

BELUM ADA TANDA2 KERDJA 
| SAMA JANG ERAT ANTARA 

». AMERIKA DAN INDIA. 

  
. tahan. Kini segala sesuatu telah 
siap: Republik -berdirilah sudah. 
Seperti dapat diduga lebih da- 

— hulu Presiden inipun sepintas la- 
lw menerangkan, bahwa “negara 
Djerman Barat harus dilikwidir, 
dan bahwasanja ialah jang mewa 
kili seluruh rakjat Djerman: Ma- 

saalah Djerman selesailah sudah. 

“Up dalam tadjuk | rentjana- 
| di New York Post 'a.I. menu- 

— Meskipun banjak terdengar 
a2 jang muluk tentang perdja- 
an Nehru, tapi satu hal harus 

diperhatikan, ja'ni, bahwa hingga 
1 bahu aya a tanda2, bahwa me 

ng “ man Timur “ini lahir didunia wa- 
laupun negara Djerman Barat te- 
lah didirikan atas keinginan rak- 
jat, sebagai hasil suatu pemilihan 
umum jang bebas dan demokra- 
tis, dimana kaum komunis sedikit 
pun tak dapat berdiri djedjak. 

Bahwasanja di Djerman Timur 
pun orang tidak usah menjang- 
sikan kesudahan. pemilihan2 u- 
mum dan bebas, jang pasti akan 
berkesudahan buruk bagi kaum 
komunis, seperti ternjata baru2 
ini di Austria, terang ternjata da- 
ri keputusan Negara Djerman Ti 
ar jang baru itu untuk menung- 
“gu setahun dahulu sebelum meng 
adakan pemilihan2- umum.  Dipi- 
hak komunis agaknja orang mem 
punjai'sistim jang sudah -patent 
untuk memupuk pengikut2 jang 

tidak terbuka" ini dapat me- 
Pena keseganan untuk meng 

hadapi kesukaran? jang timbul 
dengan adanja kerdja sama jang 
'€rat dengan negeri-Nehru. Keku- 
asaan Nehru menundjukkan ada- 
nja pendjelmaan - kepertjajaan 

an filsafah jang djauh lebih pen 
ting dari pada suatu pertahanan 
negatif terhadap perkembangan 
“komunisme. India kini merupakan 
“pertjobaan bagi programa Tru- 
“man untuk memberi bantuan ke- 
pada daerah terkebelakang. India 
“membutuhkan gandum, traktor, 

bantuan ekonomi dan tehnik. Te- 
tapi India tak ingin menukar ke- 

merdekaannja jang diperoleh de- 
. ngan perdjuangan mati2an itu be 

berkejakinan: sistim itu adalah 
“gitu sadja dengan bantuan terse- — konsentrasi: kamp” (tempat2 ta- 

- “but. Baik Nehru, maupun peme- . wanan). , 
- 'rintahnja jang diwakilinja tidak : (ea 

2 aa 'dapat dibeli. Rupanja Nehru ada 

Jah figuur jang masif pada waktu 

“dan kita lebih dahulu sudah 

merasa gentar kalau dipikirkan, 
hwa sekarang ia mengadakan- 

sembitjaraan2 dengan  senator 
redges, Cain, Jenner, Malone 

nator2 lainnja jang tidak 

tahu apa2. Mereka sedikitpun ti- 
k mengerti, bahwa djawaban 

“dari demokrasi terhadap - tyrani 
2 letak pada orang2 seperti Neh- 

u dan tidak terletak pada bebe- 
rapa bagian2 'dari gabungan ka- 

um pengusaha nasional di India. 

TIKAN PEMOGOKAN. 

Uni pelaut Kanada mengumum: 
kan dengan resmi, bahwa « telah 
diadakan seruan kepada semua 
buruh jang tergabung dalam uni 
tersebut, untuk bekerdja kembali. 
Dengan ini berachirlah pemogo- 

   

    
     

     
    

   
    

  

   
   

   

                

   

      

   

  

   

   
   

Kanada jang berlangsung - enam 
bulan dan djuga telah mendjalar 
kepelabuhan2 Inggeris. Uni ter- 
sebut mengakui kekalahannja me- 
lawan kaum madjikan, tetapi a- 
kan terus berusaha dengan dja- 
lan perundingan. : 

  

  

  

  

   
  Sungguh, Njonja, spbu 5 

jang bagus — satu kebang: 
| gain bagi Njonja — ta' dapat 

| tahan terhadap siksain de- 
ngan sabun jang kasar dan 

| tadjam! Sunlight menghe- 

| matkan isinja Ne na Nionja j jang 
“berharga, karena. .... Sabun Sunliaht 
lekas rita Delusnbang Mane busa jang 
mempunjai extra kekuatan-mentjutii, oleh 

| karenanja « semua. pakaian — putih dan 
: Pa - de & Ha Ta - 

        

     

  

( Mentjutii 
) dengan 

/ SUNLIGHT “KP 
Sanggung beres A 
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| berdjuta- djata jang : 

lengkap dengan se- 
gala kekuasaan2 jang perlu. Dari 

ini 

“ia ini mengangkat suatu pemerin- 

Demikianlah Negara boneka Djer 

» UNI PELAUT KANADA MENGHEN 

kan dipelabuhan2 dipantai Timur- 

2 BULGARIA, 

      

   

ISIS KABINET DI 
. PERANTIJIS. 

ea Inggeris untuk men. 
devaluasikan 

bagi negeri Ingge 
nia jang terachir ini Pala mera 
ha dapi Nazi      

gian Inggeris dalam peperangan 
jang lalu itu menang sangat be- 
sar adanja. Di Eropah, Inggeris- 
lah jang- merupakan pusat usaha 
menundukkan  Djerman. Sera- 
ngan2 pesawat pembom Nazi sa- 
ngat banjak menimbulkan kerusa- 
'kan2 hebat terutama pada alat2 
produksi, sedangkan alat produk- 
si jang biasa hampir dikerahkan 
semuanja untuk pembelaan demo- 
krasi terhadap facisme dunia. 
Tindakan2 mendevaluasi mata- 
uangnja untuk dengan djalan itu 
menjehatkan kembali perekono- 
miannja, kalau ditindjau memang 
sudah selajaknja. Tetapi kerena 
kedudukan Inggeris sebagai pu- 
sat daerah-sterling, dalam mana 

Pengumuman 

     
"Perantjis 

  

pondsterlingnja 
memang adalah suatu keharusan 

ris. Perang Du- 

    

    

   
   

  

aran2 apakah jang 
a dinegeri lain, da- 

pat terlihat kini di Perantjis, Di 
idewasa ini terdapat 

erasaan kurang senang tentang 
olitik. Inggeris, jang dianggap 
erantjis sebagai suatu tindakan 

  
  

3! jang hanja memikirkan kepenti- 
ngan sendiri dan diambil dengan 

P “tiada perembukan lebih dahulu 
dengan negara2 tetangganja. Be- 
tul spa diterangkan diatas tin- 
'dakan I nggeris itu memang pan- 
tas, tet karena tidak adanja 

embukan lebih dahulu tentang 
enurunan nilai pond, maka Pe- 

Ss kini terlibat dalam kesuli- 

tenaga jang Te na Kaa 1 mey ana Dia Peatuja ti. 
kuatannja, terutama karena baha. ' 

urut berdeyaluasi, maka ka- 
anja ia akan kehilangan seba- 

hagian dari kemungkinan2 untuk 
mengekspor barang2, karena tak 
Ta bersaing dengan barang2 

  

negeri lain jang telah mendeva- 
luasi mata-uangnja. Bila ia turut 

: berdevaluasi, -maka ia harus me- 
“naikkan biaja penghidupan se- 
hari-hari, jang tentu tak dapat 
terpikul oleh negeri. Karena tak 
ada djalan lain maka terpaksalah 
ia mengambil djalan tengah de- 
ngan mendevaluasi mata-uang 
frank tidak begitu banjak seperti 
pond sterling. Politik ini tidaklah 
membawa hasil. Kini orang meng- 
hadapi membubungnja harga ba- 
rang2, jang tentu sadja mengaki- 
batkan tuntutan dari pihak buruh 
untuk penaikan upah. Tuntutan 

   

nama' Men- 
teri Tiongkok Komunis. 

Di Peking telah diumumkan 
daftar nama dari menteri2 peme- 
rintah republik Rakjat Tiongkok, 
Daftar tersebut memuat nama2 
dari 4 orang wakil perdana men- 
teri, 201 orang menteri berporte- 
feuille, sedjumlah besar menteri 
dengan tidak berportefeuille dan 
8 orang direktur buro2 dan kumi- 

— si2 pemerintah. Bekas komandan 
- mur. Bevin menegaskan perbeda- 
“an tjara membentuk kedua negara 

' tersebut. Negara Djerman Barat 
“dengan pemilihan 

nasionalis Tiongkok Utara, djen- 
dral Futsoyi diangkat mendjadi 
menteri urusan air minum da: 
njonja Feng Yuh Siang, Dja: | 
djendral Kristen jang terkenal 
Feng, jang dianggap sebagai sa- 
lah seorang jang terkemuka da- 
lam sedjarah Tiongkok modern, 
telah diangkat: mendjadi menteri 
kesehatan. Dari antara keempat 
wakil perdana menteri 2 orang 
adalah anggota partai komunis 

  

   
   

dan dari antara kedua menteri 
berportefeuille, 1 orang adalah 
anggota partai komunis. 

sejam 

PEMERINTAH NASIONAL 
AKAN TERUS LARI K 

-—. SELATAN. ta 

” Kaum. komunis Tiongkok, . 
mendjalankan rentjana mereka 
untuk menjerbu terus ke Chung- 
king. Sebuah tentara besa nja 
kira2 31.000 -orang telah n nde- 
kati tempat kedudukan pemerin- 
tah nasional sampai 160 maki 

        

“ hak nasionalis menje c 
100.000 orang untuk mek 
mereka. Di Chun 
mengharap, bahwa pemerintah 
nasional segera akan meneruskan 
pelariannja kesebelah selatan jai- 
tu ke Kukin 750 km sebelah. se- 
latan Chungking. Je Ba 

PENGADILAN BARU    

Pemerintah Bulgaria berniat 
untuk membentuk suatu pengadi- 
lan.istimewa jang hanja memerik- 
sa pegawai2 negara jang bersa- 
lah. 

Salah seorang jang pertama? 
dimadjukan kedepan pengadilan 
tersebut mungkin ialah bekas wa- 
kil perdana menteri, Traicho 
Kostov jang dituduh menganut 
,Titoisme”. Kostov telah dipetjat 
dari djabatannja pada awal tahun 

“ini, karena melakukan politik nku- 
“rang ramah tamah dan serieus'” 
terhadap Rusia. “Sebagaimana te- 
lah diketahui, Kostov menghen- 
daki, supaja Bulgaria djanga 
sampai sama sekali NN ba. 
dak Rusia, 

— INGGERIS MENOLAK Aa. 
POLANDIA DAN TJEKOSLOWA- 

KIA... 
“Balon djawabannja bada 

Pemerintah Polandia dan Tjeko- 
slowakia atas protes kedua nega- 
ra tersebut terhadap dibentuknja 
negara Djerman Barat, menteri 
luar negeri Inggeris Ernest Bevin 

    

menerangkan, bahwa Inggeris tak 
dapat menerima protes2 ini dan 
ditegaskan olehnja, bahwa bukan- 

—— nja negara2 Barat jang melanggar: 
perdjandjian Potsdam tetapi Ru- 
sia. Selain dari pada itu mulai da- 

ri awal, Rusia berusaha untuk 
membentuk negara Djerman Ti- 

rahasia, tapi 
bebas dan negara Djerman Timur 
tiada dengan tjampur tangan ra- 
kjat sedikitpun. 

  
  

  

Perjistakan Ken Maan Penerangan N.I,T. - Tomohon. 

| penaikan tak ini tidak dahan 
luluskan begitu sadja, denga 
tidak membahajakan kedudukan - 
nilai frank jang dengan susah 
pajah telah distabilisasikan itu, 
Keadaan inilah telah menimbul- 

«kan krisis kabinet. Perundingan2 
antara Kabinet dan partai2 poli- - 

tik diadakan, tetapi sia2 belaka. 
Achirnja kabinet @euille djatuh 
djuga, Pertanjaan kini timbul, go- 
longan manakah jang dapat me- 
metjahkan teka-teki ini. Presiden 
Auriol mentjobanja dengan o- 
rang2 sosialis dan mengangkat 
Jules Moch bekas menteri dalam 

negeri sebagai Penjusun Kabinet. 
Apakah ia akan berhasil belum 
dapat dipastikan, hendaknja kita 
nantikan sadja dahulu. 

ATTLEE MENGHADAP RA- 
DJA INGGERIS. 

Perdana menteri Fngdere 
Attlee telah mengundjungi radja 
Inggeris George untuk memadju- 

kan kepadanja rentjana2 penghe- 
matan dari kabinet Attlee. Kemu- 
dian Attlee bertemu dengan 
Churchill. Mereka membitjarakan 
soal pertahanan kepulauan Ing- 
geris serta perkembangan2 dalam 

lapangan tenaga atom. Menurut 
pihak jang mengetahui, mereka 

tidak membitjarakan crisis pere- 
konomian Inggeris. 

BERITA2 PENDEK. 

Menurut kabar kini di Manila 
sedang dipertimbangkan kemung- 
kinan mengadakan perdjandjian 
penerbangan antara Pilipina dan 
Jugoslavia. , 

xk 

Dalam konperensi pers di 
Bangkok perdana menteri Thai- 
land, Phibul Songgram menerang- 

kan, bahwa pemerintah Thai a- 
kan menantikan dahulu sampai 
Republik rakjat Tiongkok men- 

djadi anggota PBB dan diakui 
PBB, sebelum Thai sendiri me- 
ngakuinja. 

x 

Radja Abdullah dari Transjor- 
dania dalam siaran radio mene- 

rangkan, bahwa menurut penda- 
patnja internasionalisasi dari Je- 
ruzalem adalah hal jang tidak 
mungkin. ,,Palestina dan Tran- 
sjordania selama saja masih hidup 
tak dapat dipisahkan”. Beliau 
berpendirian, bahwa kedua ne- 
gara tersebut merupakan kesatu- 

  

TERBIKIN HANJA DARI   

. dari Departemen Urusan Ekono- 

  

    
   

  

   

  

   

    
      

      
    
    
    

    
   
   
    
    
   
     

   
    
   

   
   
   
    

  

   

     
   

    

   
   
    
   

     
   
    
   
   

    

    

   
    

   

    

   

     

      

    
   
   
    

   
   
    

   
   

pr 

angka 
ten men. , ta Ta 
pat dari li. ni aa 
persediaan « Naas 
djawatan peng.» 

    

Minahasa " 
AAN KA DA MAA LE HR 

PENGENDALIAN HARGA DAN 
PENJATAAN HARGA. ...—U 

  

Pada hari Rabu, tangg 
bulan ini, akan tiba di Ma' : 

dari Makasar, Dr. Yerelinya “7 
pala Kantor Pengendalian Harga 

mi di Djakarta. 2 

Tuan Versluys datang di Ma- | 
nado atas permintaan perkumpul. sea 

an2 pedagang ketjil dan peme- 
gang toko bangsa India, Tiong- 
hoa dan Arab. 

Pada hari Rabu djam 4 petang, 
maka beliau akan memberi sebuah 

uraian tentang maksud dan arti 
pengendalian harga dan penjata- 
an harga, bertempat di Sekolah 
Chung Hwa, Bartelstraat Mana- 
do, dalam suatu perhimpunan da- 
ri kaum pedagang etjeran, kaum 
importeur, pegawai2 pulisi, dju- 
stisi dan kehakiman, 

Sesudah uraian ini, maka kepa- 
da hadirin akan diberi kesempat- 
an untuk bertanja2 tentang soa!2 

jang bersangkutan dengan itu, 
Djawaban2 akan diberikan oleh 
tuan Versluys, 
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Tuan Versluys berangkat kem 
bali pada pagi hari Kamis j.a.d. 
dengan pesawat terbang ke Ma. 
kasar. 

  

  

KURSUS BASA INGGERIS 
Peladjaran dengan surat ketera- Fs 
ngan basa Indonesia, tjukup de- an 
ngan arti, jaramembunjikan,ilmu f 
basa, latihan2 dsb: mudah dipela- : 
djari semua osang. Putr& Putri In- 2 
donesig. Pemuda, pedagang, pe- 1 
gawai dlsb, guna memperkenalkan : 
INDONESIA RAJA digelar 1agang 
Internasional, segralah berlang:, 23 
anan. Peladjaran dikirim 4 x sa- Pa 
an wang langganan f 3.—,? x , 

sebl. wang langganan f 1.50, wang f 
langganan dikirimkan lebih du'u 2 
pada: TERANG BULAN Ls-j 
WANG- MALANG.     
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