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Ketua Kumii militer teritorial Indo- 
nesia Timur, ditudjukan kepada para 
militer K.N.LL. ,. 

Dengan pidaka ini, saja, sebagai 
"Ketua Komisi Militer Territoriaal 

dari Pemerintah RIS, jang diwa- 
djibkan Aenjelesaikan pengoperan 

kasaan militer, di Indonesia Ti- 

2 ni, dari tangan Tentara Kera- 

' djaan aan Belanda kepada Tentara Re 

— publik Indonesia Serikat, hendak 
menudju kepada para Militer, bang 

F sa. xdonesia, jang sekarang masih 
termasuk tentara Keradjaan Belan- 
“da di Indonesia sini, ini. 

Saja katakan masih tergabung, 
“. karena, menurut -persetudjuan jang 

5 diadi can antara Keradjaan Belan- 
mn RIS:, maka untuk para Mi- 

liter" angsa Indonesia didalam ten 
tara Keradjaan Belanda dibuka ke 

sempatan seluas-luasnja untuk me- 
masuki Tentara RIS.» 

Para Militer sekalian! 
— Dapatnja kamu memasuki Ten- - 
tara RIS. ini, adalah tergantung 
kepada kemauan sendiri. 

| Rintangan terhadap pemasukan 
— iku .sama sekali tidak ada. 

Kamu sekalian adalah anak In- 
$ donesia. Disini adalah tanah air- 
mu. 

: Dan djuga diatas bahumu terle- 

tak kewadjiban untuk mendjaga ke 

merdekaan Indonesia ini, agar ke- 
“ merdekaan itu tidak terganggu, ba- 

ik oleh musuh dari luar maupun 

musuh dari dalam. 

Saja mengetahui, bahwa, seba- 

gai akibat pertentangan politik, ig 

berlangsung empat tahun lamanja, 

dan baru sada liwat itu, dimana 

“kamu sekalian, karena ikatan pe- 
: 'kerdjaanmu sudah berhadapan se- 

bagai lawan dengan saudara2mu 
sebangsa jang berada dalam NIT., 
banjak perasaan2 jang mendjadi ta 
djam, banjak perbedaan faham jg 

mendjadi sangat djauh-mendjauhi 

pendirian, satu terhadap jang lain. 

Akan tetapi, - sekalipun begitu 

— halnja, toh tidak dapat disangkal 
bahwa kamu adalah Putra Tenda 

dan masa depan, Indonesia jg 
ka djuga ada untukmu. 

. Maka it, djika ada perasaan jg 
meluap, singkirkanlah ita. 

b asil, menjampaikan perasaan 
jang tidak sesuai dengan keharu- 

1 bangsa kita tuk bersatu. 

4 tic k akan ana nh 
ultra bangsa, kechawatir- 

harus kamu singkirkan. 
kan a terhadapmu adalah kesa- 

t hadap usaha mempersatu- 

angsa Indonesia, dan edje- 

ini, saja jakin, hanja dikelu- 
n oleh mereka" jang tidak tju- 

insjaf. akan isp perdjuangan jg 
sar. Ea 

Sekarang sedang disusuh sjarat2 
untukmu | guna dapat kamu sekali- 

an membuktikan tenaga dan kepan 

daianmu kepada RIS, jang djuga 
2 ada Negaramu. Sebab nasibmu a- 

"kan diurus, karena didalam - RIS 
| semua orang. apalagi orang Indo- 
2 nesia, kasta Median kidanaga. 

« Inilah artinja pantjasila pasgi ke 
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KEADILAN SOSIAL jang se- 
benar-benarnja. : 

- 

Baik mereka diantaramu jang 
hendak keluar dari kedinasan 
Militer, dengan kemauan sendiri, 
maupun mereka jang hendak terus 

'memanggul sendjata, untuk Nega- 

jassendiri, akan mendapat kans 

penuh. : 

ka kesempatan untukmu “-me- 
kan kemauan suntuk “ masuk 

Komandan2 Ez tentara RIS melalui 

' dari pada masing2 onderdeelmu 

G3 sendiri2. t 23 5 : 

L- Dan tidak lama Iser akan dimu- 2 

8 Jai tindakan2 tintuk memasukkan 

ho mereka jang menjatakan keinginan 

  

nja masuk dalam tentara RIS keda - 

tam tentara itu. Dilain2 daerah su- 

dah ada beberapa onderdeel jang 

“dimasukkan. atas keinginannja sen- 

diri. 5 
Pula saja aa bahwa ba- 

njak- suara jang menjatakan tida 

suka dibawah: pimpinan Opsir2 jg 

“berasal dari TNI Ini pendirian jg 

tidak sehat. Bukankah “TNI dan 
KNIL akan didjadikan satu Tenta- 
ra? Maka dengan sendirinja djaga 

, “Corps-officieren akan ada satu sa- 

dja. 
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sada lebih banjak. djadi de- 
dirinj a akan anjak com-' 

: merang oleh Sri 
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sadar ificrer. jang tjakap, sesudah 

kan : (dan pelan Pata     

: .m BE : 

untuk mendanika para 

Djuga Naba dari TNI. sudah 

laka itu. Mah mulai sea 1 

. Opsit bangsa kedok dalan Bi 
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KANTOR TJABANG 
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Soal keanggotaan RLS. 
dim Dewan Keamanan. 
(inetah Menurut ska Nu 

York Herald Tribune”, maka R.L.S. 
bermaksud memasukkan perminta- 

an keanggotaan D.K. dalam wak- 

tu jg pendek. Surat kabar itu ber- 
pendapat, bahwa melihat keadaan. 

Rusia akan menolak permintaan 

ita dengan vetonja,. tetapi wakil 

Rusia sekarang sedang meninggal- 

kan Dewan Keamanan. 

Duta Palar menerangkan kepada 
Aneta, bahwa penjataan2 itu ti- 

dak benar. Kabar tentang permin- 
taan keanggotaan itu tidak bisa da 

tang dari kantor beliau atau dari 

Kantor Penerangan Indonesia. Se- 
landjutnja beliau menerangkan, 
bahwa penjataan, bahwa permin- 

taan ini dimadjukan berhubung de 

ngan tidak adanja wakil Rusia da- 

lam D.K. tidak benar. Walaupun 

R.LS. dari dahulu bermaksud me- 

madjukan permintaan keanggotaan 

'R.LS. dalam D.K., namun hingga 

sekarang belum ditetapkan 

tanggal untuk ita. 

Suatu 

    

KETERANGAN SEKRETARIS DJEN 
DERAL KEMPEN R.I.S, TENTANG 

DJAWA-TIMUR. 

: (Aneta). Dalam Ppernakoran de- 

'ngan Aneta, Ruslan Abdulgani, 
Sekr.-Dj. Kementerian Penerang- 
an R.LS., menerangkan 
kembali dari Djawa-Timur, bah- 

wa keadaan sekarang di Djawa- 
Timur adalah pelangsungan per- 

tentangan dihari jang lalu antara 
Pelanda “Kah Negara Djawa Ti- 
mur disatu pihak Tan Pemerintah 

propinsi Republik dipihak lain. 

Sesudah penjerahan kedaulatan, 

maka penjelesaian pertentangan jg 

terbaik adalah penghentian peme- 

rintahan .dubbel ini”. Komisaris 
Negara data ikal ini harus ingat 
akan soal ini, karena dengan lain 

djalan sukar dapat ditjapai penjele 

saian dalam kekatjauan politik ini. 

Penerangan di Djawa-Timur seka- " 

rang bekerdja dengan sekuat tena- ' 

ga, dibantu oleh djabatan penera- 

ngan dan gubernur militer Djawa-- 

Timur. 

- 

INDIA hendak beli gula 
: INDONESIA. 

2 

(Aneta). Dinas penerangan India 
di Djakarta mengumumkan. : bah- 

i kan! 2 di 

   India Tn ie enbs 
kemungkinan2 India membeli gula 

: dari Indonesia. 
Pemerintah India telah meminta 

keterangan kepada pemerintah RIS 
tentang adanja persediaan surplus 

gula di Indonesia dan tentang ke- 
mungkinan apakah sedjumlah dari 
persediaan itil akan dapat diexport 

'ke India untuk mengatasi kekura- 
ngan2 gula disana. 
"Pinlam hubungan itu sedang di- 

langsungkan He aa dalam 
tingkatan atas diantara kedua peme 

rintah tadi, Pn pengumum- 
an itu. 

«Berkenaan Ka berita diatas 
2 Fika, dikafangan2 perusahaan2 per- 

“kebunan di Amsterdam. jang ber- 
' hubungan rapat dengan industri 

gula di Indonesia riterangkan, 

bahwa diwaktu ini tidak dapat di 

anggap adanja suatu surplus gula 

di Djawa. Pada waktu ini Djawa 
sendiri hampir tidak mempunjai per 

sediaan tjukup untuk memenuhi ke : 

butuhan sendiri dan hingga kini 

pemerintah memberikan izin untuk 

mengeksport gula, djika hal 'itu di 
Tae perlu berkenaan dengan 

viezenvoorziening ”. 

Pa aa telah diketahui per 

kebunan2 tebu 'dizaman pendudu- 

'kan Digpang dan sesudah ita dju- 
ga anjak menderita kerusakan. 

Panen ditahun 1049 berdjumlah 
kurang lebih 270.000 ton. Pada ta- 

han 19058 Djawa, menghasilkan ti- 
dak: “kurang dari 1. 400.600 ton gu- 

la. Diakui, bahwa adalah besar, 
“bahwa kini sedang diusahakan un- 

tak memperbaiki perusahaan per- 

kebunan, akan tetapi pada waktu . 

ini masih, | belam diketahui dalam 

berapa lama usaha itu akan dapat 

diselesaikan. Diwakta ini, demikian 

dikatakan selandjutnja, masih su- 
kar untuk meramalkan bagaimana 

kemungkinan2 eksport gula dari 
Dfawa akan Peng 

Ka 7 
TEA 

. Djuga dinsabalan. supaja seda- 
Task ' mungkin, one deel2. jang ber- 

pindah kedalam ra RIS akan 
berada .dibawah pimpinan Opsir2. 

bangsa: “Indonesia, dari antara me- 

   

2 - reka, da ri onderdeel, itu sendiri. 

“Termot endukuja soal ini dja- 

(Nan mengganggu fikiranmu. 
Pokok soal adalah inginkah. ka- 

: mu memberi tenaga dan ketjaka- 

panmu kepada NEGARAMU ? 

, Sekianlah INI P 
mag 

: Naan 

  

         

   

India senantiasa mengalami Tt 

kurangan, gula. akan tetapi 

el urangan deviezen: Hanya 

dapat mengimport djumlah ketjil. 

Akan tetapi orang menganggap as 

da. suatu kena na bahwa In- 

dia akan menganggap soal perleng 

kapan gula mendjadi soal primair 

  

— dan untuk itu'akan menjediakan. de 

Vviezen seljara lebih tjepat lagi dari 

pada dimasa jang lampau. 
Kalangan2 perusahaan gula di 

Amsterdam masih belum mengeta- 
hui diadakannja perundingan2 se- 

perti disebut diatas itu. 
eno 

PEMOGOKAN Di BELAWAN SE- 
: LESAI. 

(Aneta). Pemimpin2 pemogokan : 
pekerdja2 pelabuhan di Belawan 

pada hari Djumat malam telah me 

nerima baik usul2 baru dari ma- 

djikan2 dengan perobahan2 sedikit. 

Pemogokan sekarang telah diang- 

gap selesai dan orang menganggap 
orang2 pekerdja mulai bekerdja Ia- 
gi pada hari Minggu. 

NAMA BARU ..DEVIEZEN DJA- 
2 KAREA". $ 

(Aneta). Mulai tgl. 1 Maret, ma- 
ka adres kawat ..Deviezen Bata- 

via” diobah mendjadi ..Deviezen 
Djakarta”, demikian Deviezen In- 
stituut untuk Indonesia memberita- 

hukan. 

PABRIK2 KRETEK DITUTUP. 

(Aneta). Pelbagai pabrik kretek 
di Semarang pada hari Sabtu telah 

ditatup. Berhubung dengan ini, ma 

ka banjak pekerdja2 jang meng- 

sang gur. Hanja pabrik2 kretek jang . 

ketjila jang masih meneruskan pe- 

kerdjaannja, akan tetapi pengusa- 

haznja bermaksud djuga untuk me- 

natup pabrikz itu. 
Sebagai alasan penutupan pa- 

brik2 ita ialah, bahwa mereka me- 

rasa bahwa bea 6070 untuk kretek 
dan: 20 Jo untuk rokok klobot ter- 

lalu tinggi, hingga tidak dapat be- 

kerdja dengan mendatangkan ha- 

sil. Sebuah permintaan untuk me- 
nurunkan bea itu telah dikirimkan 

ke Djakarta. Sambil menunggu 
djawaban itu, maka buat sementa- 

ra pabrika itu akan ditutup. f 

Alasan jang lain, ialah bara 
persediaan sekarang sangat banjak, 

“hingga tidak ada tempat lagi un- 
tuk menjimpan rokok2 apabila pro- 
duksi masih diteruskan. 

Selain dari permintaan penuru- 
. nan bea djuga dimadjukan permin 

taan untuk izin membelr. tjengkeh, 

berhubung dengan mahalnja ba- 
rang itu dipasar gelap. 

Sape 

2 Minahasa, 

sesudah 

    

  

erke-, bat 

“Pemerintah meng 

   

  

Se kemwan umum 

Perdana Menteri NT. 

dan PEMUKA? RIAKJAT 

-di Manado. 

Pada ih 9:50 pagi tanggal 21 

Djanuari 1950 dalam 5 Dewan 

Minahasa di Manado telah berlang 

sung pertemuan umum bagi pemu- 

- ka2 rakjat di Minahasa, dibawah 

pimpinan Perdana Megteri N.LT., 
PJM J. E. Tatengkeng. - . 

Apabila Perdana Menteri jang 
diiringi oleh pt. Andi Gappa dan 

pt. Parada Harahap, bersama-sa- 
ma dengan Komisaris Negara, wkl 

Kepala Daerah, telah menikahi 

tempat pada medja pimpinan diha- 
dapan wakila rakjat dan pemerin- 
tah, pemimpin2 partai, serikat2 se 
Kerdja. kaum wanita, kaum pemu- 
da dan golongan2 lain jang seba- 
njak itu, maka wakil Kepala Dae- 

rah, pt. J. P. Mongula membuka 
sidang dengan utjapan terima ka- 

sih atas kedatangan Perdana Men 
teri di Minahasa, jani pertama kali 
sedjak negara kita R.LS. sudah mer 

deka dan berdaulat. 

Kemudian Perdana Menteri me- 

njampaikan pesanan Pemerintah 

Negara Indonesia Timur, jang ring 

kasnja kami paparkan sbb: 
Sesungguhnja adalah maksud jg 

terutama dari: Pemerintah Negara 

Indonesia Timur supaja Perdana 

Menteri, sesudah kemerdekaan dan 

kedaulatan berada didalam tangan 

bangsa kita, akan mengundjungi 

daerah2 diseluruh N.I-T. untuk me 

letakkan perhubungan jang erat di 

antara Pemerintah dan organisasi2 

' rakjat. Dengan berpergian bekas 

| Perdana Mlenteri: NIT, J.M. Anak 

   

  

p Ri 

obahan dalam PA, walau 

pun sedemikian tinggal pegang 

serta landjutkan tugas-Nja. e- 

ngan tertjapainja kedaulatan kita, 

maka baharulah Pemerintah dapat 

menfjurahkan perhatiannja pada 

suata penjusunan Pemerintahrjang 

dikehendaki oleh rakjat. Dengan 

terbentuknja Dewan Perw akilan 

Rakjat NIT jang baru ini, kita men 

dapat menjusun pemerintahan kita 

sesuai dengan tjita2 rakjat. Kita 

harus insaf, bahwa sesudah perdju 

angan berpuluh2 tahun, baharulah 

kita memiliki hak hidup. sebagai 

suatu bangsa jang merdeka, seba- 

gaimana terijantum dalam mukad- 

dimah Undang2 Dasar RIS. De- 

ngan hak hidup ini kita harus se- 

suaikan diri kita. Hal ini kita da- 

pat perlihatkan kepada luar negeri, 

apabila kita wudjudkan tan 

kaan jang ditjapai ini. Untuk mak 

sud ini haruslah ada sjarat kerdja- 

sama diantara Pemerintah dan rak 

jat. Kita djanganlah "puas dengan 

suatu negara kelas II, tetapi harus- 

lah kita djadikan negara RIS kita 
suatu negara kelas I. Demikianlah 

Pemerintah . menjampaikan pesan- 

an-Nja: marilah Rakjat dan Peme 
rintah dalam suatu kerdja sama jg 

erat menjusun dan membangun N. 

LI. dan RS. kita ! 

Selandjutnja Pemerintah me- 

njampaikan dengan perantaraan 

Perdana Menteri pesanan terima 

kasih dari Pemerintah kepada rak- 

jat Minahasa, karena dalam wak- 

tu2 sekitar penjerahan kedaulatan 

    

ba 

SUARA2 RAKJAT DI KALIMAN- 

TAN MENGHENDAKI NEGARA 

KESATUAN. 

(Aneta). Rombongan dokter Mur 
jani, jang telah diutus oleh pe- 

merintah RIS untuk  menjelidiki 
' aliran2 jang hidup dikalangan rak- 

jat Kalimantan, pada tanggal 14 

Djanuari telah tiba di Samarinda 

dan dalam pertemuan2 dengan pel 

bagai golongan bangsa2 dan par- 
tai2 diadakan kesempatan untuk 

menanjakan segala hal. Wedjang- 
an2 mengenai tudjuan RIS menda 
pat sambutan hangat. Rombongan 
tersebut pada hari ini meninggal- 

kan Samarinda.“ . 

Suara2 rakjat jang telah dikomu- 
kakan kepada dr. Murdjani. meng- 
hendaki adanja negara kesatuan 

g untuk Mona 

dengan Irian termasuk pe anja Gi NN ai 8 
y te 

kana begitu genting adanja, rakjat 

telah menundjukkan bahwa keama 
nan telah dipeliharanja dengan 

baik. 
Hal ini dihargai oleh Pemerin- 

tah. 

Dan Pemerintah meminta supa- 
ja sikap perdjuangan kita hingga 
pada tanggal 2z Desember jbl. ki- 

ni berobah mendjadi sikap memba- 
ngun. 

Untuk melaksanakan hal ini Pe- 
merintah seterusnja memberi nase- 

hat supaja organisasi2 rakjat, per- 

wakilana rakjat bersama-sama de- 
ngan Pemerintah menjusun suatu 

rantjangan pekerdjaan. 

Achirnja Perdana Menteri me- 
minta persatuan tenaga dari sega- 

la lapisan rakjat dengan Pemerin- 
tah guna pembangunan Negara ki. 

ta. 

Pertanjaan adiilan digunakan O- 

leh beberapa pemuka dak pertanja- 

ana didjawab oleh beliau. Aliran2 

jang dianut oleh rakjat, diluaskan 

dalam negara jang demokratis ini, 

tetapi kiranja masing2 insaf akan 

tugas pembangunan negara. Ten- 

tang tjampur tangan Pemerintah 

dalam soal Kehakiman pertanjaan 

mana dikemukakan berkenaan de- 

ngan hukuman atas diri Dr. Sen- 

duk dan Mr. Tjia Kok Tjiang, di- 
terangkan bahwa Pemerintah me- 
mahamkan bahwa dalam suatu ne 

gara hukam urusan pengadilan tak 

. boleh dipengaruhi, supaja dapatlah 

kita berbangga hati akan suatu pe- 

ngadilan jang sempurna. 

    

Sikap Pamekintah RIS. terhadap 
pengakuan Bao Dai dalam 

: konperensi pers. se 
   

tah RS. terhadap pengakuan Bao 
Dai, dalam konperensi pers Men- 

teri Penerangan Mononutu mene- 

rangkan, bahwa keadaan di Viet 
Nam masih sedang dipeladjari ka- 
langan2z Pemerintah. Pertanjaan 
tentang akan diadakannja pertuka- 

ran2z wakilz2 diplomatik dengan 

Moskou disebut oleh Menteri ter- 

gesa2. Soal ini belum dipertimbang 
kan, demikian Menteri. Diterang- 
kan, bahwa Pemerintah Sovjet Uni 
belum mengambil tindakanz da- 

lam hal ini jang ditudjukan pada 
Pemerintah R.LS. Djuga belum da 

pat diberitahukan sikap terhadap 

- Pemerintah Komunis. Achirnja di- 
beritahukan, bahwa belumlah di- 

angkat anggota2z staf Komisaris 
Tinggi di Den Haag. 

pn 

PROF. SCHERMERHORN KE. 

INDONESIA. 

(A.N.P.). Menurut kabar jang di 
peroleh ANP, prof. Schermerhorn 
pada hari Djum'at jl. berangkat 
ke Irian untuk pekerdjaana photo- 

grammetris. 

Selesai pekerdjaan ita'ia akan 

meneruskan perdjalanannja ke In- 

dongsia. 

  

  

Pengangkatan 
—. DJERMAN 

Dari kalangan2 resmi 
hari 

(Aneta). 
Aneta mendapat kabar pagi 

Tuh bahwa berita2 dalam pers dan 

radio tentang akan diangkatnja be- 
berapa orang ahli keuangan Djer- 

man untuk mengadakan reorgani- 

Babi dari bank peredaran Indonesia, 

adalah semata-mata tidak benar. 

Pendirian jang resmi dari peme- 

rintah RIS, ialah bahwa untuk se- 
mentara waktu di dianggap 

dari ahliz 

keuangan Belanda. Apabia tidak 

terdapat ahliz bangsa Belanda dan 

terpaksa memakai tenaga orang a- 

sing lainnja, maka pengangkatan - 

demikian nanti dapat didjalankan 

setelah diadakan penjelidikar jang 

saksama tentang keahlian dan hal- 
ihwal dari orang2 jang bersangku- 

tan. 
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' No. 64. TAHUN KEV.. 

Sena apa Han diambil Pamerin g 

  

   
    ADMINISTRASI (Tt. No. 7. 

EXPEDISI (PENGADUAN) 

Pemimpin UMUM U (rumah) Tha tt 55 1 

| Langganan f4. sebulan 
'Adpertensi f 1.— sebaris sekolem 
(sekurangSnla f 3.— untuk 3 baris 8 
atau kurang). Tag 
UNTUK KOTA MANADO: " 

TOLLY PHOTO STUDIO : 
PASSERSTRAAT TELF. No 209.     

Pr Pi Tanokilisan 

mendjadi 

Kepala Daerah 
'Minahasa. 

' "ex 
Kemarin (22/1), pukul 9 pagi di- 

adakan pertemuan antara Perdana- 

Menteri N.LT., PJM J. E. Tateng- 
keng. dengan Madjelis Badan Pe- 
kerdja baru dari Dewan Minahasa, 
bertempat dirumah Komisaris Ne- 

gara Utara di Manado. 

Dalam pertemuan ini Perdana- 
Menteri dengan resmi mengumum- 

kan, bahwa Pemerintah NIT telah 
melantik p.t. P. M. Tangkilisan, se- 
karang Hukumbesar Amurang, 
mendjadi Kepala Daerah Minaha- 
sa untuk mengisi lowongan jang su 

dah terdjadi oleh pengangkatan 
pt. D. A. Th. Gerungan sebaga 

Komisaris Negara Utara. 
# 

Keputusan Pemerintah ini dika 

bil sesuai dengan rangkaian dalam 

daftar-andjuran dari Dewan Min 

hasa, dimana p.t. Tangkilisan di- 3 

madjukan sebagai tjalon jang -per- 
tama. Sebagai maklum, maka tja- 1 

Ion kedua adalah pi. E.R.S. W 

rouw, Wali Kota Manado dan tja- 
lon ketiga ,ialah p.t. R.C.L. Lasut, 
Kepala Djawatan Disteribusi un- 

tuk Daerah Minahasa dan anggota 

Parlemen Sementara N.LT. 

—0— 

     - 
& 

DINAS K.L.M. DITAMBAH. 

(Aneta-A.N.P.). Bertambahnja 
permintaan pengangkutan dengan 

K.L.M. dalam route Djakarta — 

Amsterdam memerlukan, supaja ke 

banjakan perdjalanan jang dilaku- 

kan dalam satu minggu ditambah 

mendjadi 6 kali usahkan dahulu 5 

kali. Peraturan baru akan mulai pa 

da tol. 7 Pebruari ja.d. 

KONPERENSI KILAT FRONT 

NASIONAL". 
(Aneta). Pada hari Sabtu dan 

Minggu jang j.l. di Medan telah di 
adakan konperensi kilat oleh 
Front Nasional . DI atjara ternja- 
ta soal2 berikut: pelaksanaan sele- 

kas mungkin plebesit mengenai sta 

tus Sumatera Timur, penghapusan 

Dewan Negara Sementara jang di- 
anggap tidak demokratis, peraturan 

pesgawai2 jang tidak mau kerdja 

bersama dan tidak direhabiliter, 

peraturan2 mengenai kedudukan 

tani dan pekerdjaz di Sumatera-Ti 
mur. 

AKAN DIOPORKAN KEPADA PER : 

SEROAN INDONESIA. 

(Aneta). Bekas anggota ,,Motion 
Pictures Export Association ', sua- 
tu organisasi perseroan film Ame- 

rika, jang membahagi Tihma disini 

sampai tel. 1 Djanuari, menerang- 
kan akan menjerahkan 'penjeleng- 

garaan kepentingannja dihari de- 

pan oleh perseroan Indonesia. 

maan 

ahli keuangan 
dibantah. 

KOL. GATOT SUBROTO TEN- 
. TANG KEADAAN DI DJAWA.- 

TENGAH, 

2. (Aneta). Gubernur militer Dja- 
wa-Timur, kolonel Gatot Subroto 

telah kembali di Semarang sesudah 
perdjalanan inspeksi di keresiden- 

an Banjumas dan Pekalongan. Ke- 
pada Aneta beliau menerangkan 
kepuasannja terhadap keadaan, ter 
utama di Purwokerto, Tegal dan 

Pemalang. Di Pemalang beliau an- 
tara lain mengundjungi Taman 

Bahagia. Beliau jakin, bahwa rak- 

jat akan dapat mengatasi kesukar- 

an2 jang dihadapi Negara muda 

ini. Beliau berharap pemimpin2 a- 

kan memimpin rakjat dengan dju- 
djur. 

Hari Sabta malam, beliau meng 
adakan resepsi dalam gedung 
Rs, 
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   nited Press). Tanda2 menun- 

kan, bahwa Mao Tse Tung tak 
gesa2 hendak mentjapai perse- 
juan dengan Rusia, demikian- 

ah penindjaua resmi Timur Dja- 
. itu. Mereka mengira adanja se- 
ba untuk membenarkan, bahwa 
jak daangaka Ni Msskos. tabah 

ari sekali telah diminta kepada 
Prao —xonsesi2 Rusia mengenai 

ansjuria untuk memperkuat per- 
jandjian Rusia-Tiongkok itu pada 

tahun 1945. Segala keterangan2 jg 
'ada dari siaran2 radio dari Moskou 

   

            

itu menundjukkan pula, bahwa 

Mao akan menolak tekanan Rusia 
ni dan suatu permainan antara 

memberi dan menerima tentang 
rt Arthur dan Dairen akan dibi- 

tjarakan. Berhubung dengan kera- 
'gu2an tentang Port Arthur dan 
Dairen, ' maka Moskou rupaanja 
'meminta kepada Mao, supaja ta 

“bertindak apa2 terhadap Hong- 

  

Ip 

$ “Indonesia Timur 
  

PROF. FISCHER DI MAKASAR. 

0. (Aneta). Telah tiba di Makasar 
Bae besar Amerika, prof. Fischer, 
“ketua Hoover Institute dari univer- 

eit Stanford California. 

Prof. Fischer kini sedang meng- 
'adakan perdjalanan keliling dunia 

lan ia telah mengundjungi Eropah, 
Afrika dan beberapa negara di- 
'Asia. Sesudah mengundjungi Indo 

esia guru besar ini akan mengun- 

djungi Pilipina, Djepang dan ba- 
rangkali djuga Tiongkok dan sesu- 
pre itu ia akan kembali ke Ame- 

« 

£ (Aneta). £ Pali katak Pebruari 
atas inisiatif njonja Ti okorde Gde 

kawati telah didirikan jaja 

membutuhkannja. Dalam setahun 
ah dapat dikumpulkan uang se- 

banjak f 60.000.— untuk diperguna 
| kan untuk membantu bila ada pe- 

| ristiwa2 jang membutuhkan ban- 
"5. tuan- Begitulah telah- diberikan 

f 10.000— untuk membantu o- 
ang2 jang menderita di Djawa dan 

     
      
     

   

  

   

    

   
    
    

   
   
    

    

  

   
     

    
    

  

   

  

     
    
   
    
    

  

   
     

     
        

    
   

    

   

   

  

    

   

  

    
   

      

    

  

   

'kan bahaja kelaparan di Lombok. 
ajasan. ini sekarang telah mulai 

i dengan aksi pengumpulan jang 
1 dengan tanda2: Palang Ku- 
. jang dipakai sebagai lambang 

KOK    NG 

—. 'Djika Amerika mengambil putu- 
“sana berdasarkan kirazan, 

wa Tiongkok nasional menghenda- 

“ki pengiriman antara Amerika ke 

.Formosa, maka. pikiran itu adalah 

uatu kechilafan jang besar, demi- 
ai Njonja Chiang Kai Shek da- 
am pidatonja. Ja katakan, bahwa 

“tak seorangpun di Tiongkok minta 
atangnja tentara Amerika, sebab 

“Tiongkok sendiri mempunjai tena- 
.ga2 jang tjukup. Tentang peranan 

ng akan didjalankan olehnja itu, 
-njonja Chiang berkata, bahwa ia 
akan membantu setiap orang jang 

emerlukan bantuan dengan sega- 

la matjam djalan. Pada hari Sab- 

tu akan ditindjaunja" dua  ruma 

sakit. Ta katakan, bahwa ia tak 

'mempunjai atjara jang lengkap un- 

'tuk masa depan, tetapi salah satu 

| atjara jang penting jang kini se- 

dang dikerdjakan ialah mendidik 
djuru2 rawat. 

' KOMUNIS TIONGKOK MADJU 

TERUS. 

' Kementerian pertahanan - Tiong- 
' kok nasionalis pada hari Djum'at: 

uk pertama kali telah mengu- 

tmkan, bahwa kaum “komunis te- 
lah mentjoba mendarat di Hainan. 
Dalam pengumuman itu tak dise- 
buta keterangan dan tanggal per- 

baan pendaratan itu. Djurubitja 

TR 

x Peipeng dan dari sumber2 la- 

& sebanjak itu djuga untuk meringan - 

  

1 — NASIONAL 
meghendaki pergiriman tentara 
2... Amerika ke Formosa. 

lao Tse Tung tak akan. tere 
.. gesa mentjapai persetu 

ia 
analyse daripada siarana radio da- 

—ri Peiping dan beberapa tulisan2 
dari anggota2 Tiongkok komunis 
ita dalam politibiro disurat- kabar 
Kominform jang mengatakan, bah 
wa Mao berkejakinan akan meni- 
lik kembali segala perdjandjian2 

dengan Negara2 lain, djuga akan 

termasuk perdjandjian dengan Ru-' 

sia dalam tahun 1945. Dalam ka- 
langan2 resmi diharapkan kemung 
kinan, bahwa Pemerintah Peiping 

memandang perundingan2 tentang 

daerah dalam dan sekitar Hong- 

kong itu sebagai perdjandjian un- 

tuk menempatkan hubungan2 di- 

plomatik dengan Inggeris. 3 

Suatu pertjobaan Moskou untuk 

memutuskan hubungan Mao de- 

ngan Inggeris itu, dilihat menurut 

radio Moskou setelah pengakuan 
Inggeris terhadap pemerintah Pei- 

ping, bahwa. komunis Tiongkok itu 
telah melepaskan seluruh benua 

Tiongkok - diketjualikan Hainan, 

Tibet dan Formosa: Hongkong dan 

Macao rupaanja tak disebutanja. 
- Penindjau2 politik itu menduga, 

bahwa djuga ada tandaa jang me- 

nundjukkan, bahwa Mao menolak 

permintaan Rusia untuk memono- 

- poli dalam memperoleh modal a- 

sing untuk atjara industrialisasi Ti 

ongkok. Perhatian ditudjukan kepa 

da keterangan wali kota Shanghai 

jang minggu jang lampau membe- 

ri peringatan ,,bahwa negaraa ko- 
munis lainnja, djuga Rusia, sangat 

sibuk membantu Tiongkok.” Para 

penindjau itu menambah ketera- 

ngannja bahwa achira ini tak dida 

tangkan sama sekali kaum tehnis 

di Tiongkok. Siarana radio menga- 

barkan, bahwa tehnisi Rusia itu di 

pekerdjakan di Mansjuria, tetapi 
“tak di Tiongkok sendiri. 

sRupaanja akan diadakan perun 
ingan2 dan ada pula tandaa, bah 

wa Rusia akan menjampaikan usul 

ntuk penarikan mundur: sebagian 

donesia Timur jang bertudju" dari tentaranja dari Mansjuria, Sa-. 
"membantu mereka jang tu adalah pasti. Mao tak tergesaz . 

— untuk mentjapai persetudjuan de- 

ngan Rusia. Tetapi kini djuga te- 
rang, bahwa tak tertjapai apa jang 
dikehendakinja. sebab ia tentu tak 
akan tinggal lama di Rusia. 

MAO TSE TUNG TELAH KEMBALI 
“LAGI DI MOSKOU. - 

Mao Tse Tung jang kini sedang 
berada dalam perdjalanan keliling 
di Rusia kini telah kembali lagi di 
Moskou dari perdjalanannja ke Le- 
ningrad. Kota2 jang akan dikundju 
nginja lagi ialah Stalingrad. Khar- 
kov dan Kicv. 2 

  

marm 

Ti.ra itu memberitahukan. bahwa le- 
bih dari seratus orang pasukan ko- 
'munis dari Pakgoi “hari ini telah 

- mentjoba mendarat didekat Linkow 
dipantai barat Hainan, tetapi diga- 

. galkan oleh angkatan laut nasio- 
nal. Sementara itu berita2 parike- 

lir sangat berlainan bunjinja de- 
ngan berita2 resmi jang. mengata- 

kan, bahwa Meng Tse masih diku- 
asai oleh kaum nasionalis. Berita2 
partikelir ita rupa2nja dipastikan 

oleh sebuah kominike angkatan u- 

dara nasionalis jang mengatakan, 

bahwa pesawata terbang nasiona- 
lis pada Kamis sore telah membom 
Meng Tse. Pasukan komunis ber- 
gerak kedua arah, satu untuk meng 
hantjurkan nasionalis di ' propinsi - 

' Yunnan dan kedua mengantjam ko. 
“ta Sichang, markas nasionalis. 

SWISS DENGAN PENGAKUAN. 
NJA TERHADAP PEMERINTAH 

KOMUNIS DI PEIPING. 

       : i Juar negeri Swiss, Petit 
Pierre- telah memberitahukan  ke- 

“pada wakil pemerintah nasionalis 
“Tiongkok di Bern tentang keputu- 

. san jang diambil oleh Swiss untuk 
mengakui pemerintah Komunis 
Tiongkok de jure. Swiss mempu- 
njai banjak kepentingana ekonomi 

di Tiongkok dan negara2 sekitar- 
nja. " 

kong dan koloni Portugal, Macao. Nee NE PERAN yr Maa 
Bau "N Pesawata pelempar bom pemeri 

Penindjaua itu mengira, bahwa : 

“kah Ziro akan kembali ke Israel a- 

- 

ngan 
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PERISTIWA2- DISEKITAR 
# SAUDARA DI TIONGKOK. 

JAN 

   

  

sudah melakukan serangan uda 
setjara besaran di Kanton tek: 
terbang terus ke Shanghai untuk 
menjerang lapangan terbang Lung 
Hwa. Dalam suatu kawat kepada . 
perdana menteri Yen Shi Shen, k 
mandan militer dipulau Hainan te-- 
lah menjatakan kejakimannja, bah- 
wa pasukan2 nasionalis jang ber- 
ada di Hainan akan sanggup me- 

nangkis gi aa serangan pihak ko 
munis, wala! un dilakukan dengan 
tibaz. Kabarnja, hingga sekarang 
spihak nasionalis telah berhasil me- 
nenggelamkan 2000 perahu2 penda 
rat komunis jang telah disiapkan 
untuk menjerbu kepulau Hainan. 

PEROTES PERANTJIS KEPADA PE. 
MERINTAH REPUBLIK RAKJAT 

p. TMONGKOK. 

Djuru bitjara kementerian luar 
negeri Perantjis menerangkan, bah- 
wa pemerintah Perantjis telah 
mengadjukan perotes kepada Peme 
rintah Komunis Tiongkok menge- 
nai penutupan gedung konsulat 
Perantjis di Peking. 

DUTA BESAR RUMANIA DI ISRA- 
EL MENINGGALKAN TEL AVIV. 

Duta besar Rumania di Israel, 
Nikola Ziro dengan sekonjong2 te- 
lah berangkat dari Israel dengan: ti 
dak memberitahukan 
di Tel Aviv. Kementerian luar ne- 
geri Israel mengumumkan, bahwa: 
Pemerintah tidak mengetahui, apa 

tau tidak. : 
x 

  

Pembitjaraan t 
. ditangkap o 

“ x 5 
& 

  

“(United PreeAFP), Tevove Tito 
“sekretaris-djenderal PBB, . mene- 
rangkan kepada pers, bahwa ia be 
lum pernah menerima pengaduan 
dari sekretariat atau dari delegasi2, 
bahwa pembitjaraan2 tilpon mere- 
ka ditangkap orang lain djuga. 

Pertanjaan ini dimadjukan, ber- 
hubung dengan tuduhan jang sema 
tjam itu oleh penasihat Valentin. 
Gubitchov, jang ditjari berhubung 
dengan tuduhan sebagai mata2. Ia 
menerangkan kepada pengadilan 
distrik Amerika, bahwa FBI ikut 

mendengarkan pembitjaraan tilpon 
Gubitcho. dengan utusan2 lainnja 
jang mana mengakibatkan ditang- 
kapnja Gubitchov. Penasihat itu 
menundjukkan, bahwa hal ini ada- 
lah bertentangan dengan undang2 

Amerika. Gubitchov bekerdja pa- 
da PBB sebagai Arsitek dalam pem 
bikinan markas besar jang baru. 

Trygve Lie menerangkan, bahwa 
ia telah meminta kepada bagian hu 
kum dari PBB untuk menjusun la- 
puran tentang soal itu 

  

SOAL PERDJANDJIAN PERDA- 
:MAIAN DJEPANG. 

Pada hari Rabu koresponden di- 
plomatik ,,Evening Standard” me- 
nerangkan, bahwa menteri - luar 
negeri Sovjet telah menolak untuk 
menerima utusan2z Perantjis, Ingge- 
ris dan Amerika Serikat di Moskou 
untuk mempertimbangkan masa- 
alah mengenai perundingan  ten- 
tang perdjandjian perdamaian de- 

Austraria. Vishinsky.mene- 
rangkan, bahwa mereka dapat ber 
hubungan dengan wakila Andrei 
Gromyko,. apabila mereka menghen 

daki itu. Kalangana kementerian 
luar negeri Inggeris tak mau mem- 
berikan keterangan2 mengenai ini. 
Mereka djuga tak mau membenar- 
kan beritaa bahwa ketiga Negara 
Barat besar akan mengadakan utu- 
san bersama ke Kremlin untuk men 
elaskan tentang kelambatan jang 

“telah timbul dalam perundingan2 
mengenai perdjandjian ini. 

PERUNDINGAN2 TENTANG DAE-' 
 ERAH SAAR.” 

(AFP) Kedatangan menteri luar 
negeri Perantjis Robert Schuman di 
ibu koto Djerman-Barat Bonn, ber- 
hubungan dengan perundingan2 

tentang nasib daerah Saar di- 
hari depan, demikianlah 'ke- 
terangan-keterangan AFP jang 
didapat dari kalangan2 pemerintah 
Djerman. Pendirian Djerman ten- 
tang soal ini telah didjelaskan kan 
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, nasionalis Tiongkok, segera, se 
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pemerintah 

Ipon P.B.B: 

ftaran-ulangan (Her- 
OA pegistratie). : 

Mulai pada hari ini akan di- 

dari :    

Ha 'a. Pekerdja2 (Pegawai) pedja- 
“batan pemerintah dan peru- 

| sahan2 penting beserta se- 
— isi rumah-tangganja. 

. b. Rumah2 tangga militer, Po- 
lisi Negara dan Marine. ' 

Ah 32 Usaha ini mengenai mereka 
jang bertinggal dalam Daerah 

“. Minahasa. : 
3, Untuk maksud ini akan dipa- 

— kai ,,Kartu Pendaftaran” (Mo- 
s1 del CRK) jang boleh didapat 
| pada tiap kantor Distribusi. 

1 4. Tjaranja pendaftaran-ulangan 

| berikut: 
'a.Keterangan2 jang diminta 

pada model CRK itu harus di 
isi dengan. lengkap. : 
Keludabata ini diusah pe- an, 

“watan/Kantor/Perusahan jg 
bersangkutan untuk peker- 
dja2 jang dimaksudkan pada 

“sub la. . 

'Rumah2 tangga dari Militer 
dan Polisi Negara harus me 
minta pengesahan dari Ko- 
mandan Detasemennja, Ma- 
rine dari Kepalanja di Ma- 
nado (Havenmeester). ' 

Manado harus selandjutnja 
memasukkan model CRK itu 
pada Kantor Haminte - Ma- 
nado (Bahagian pendaftaran 
djiwa) untuk disahkan, se- 
.dang jang bertinggal diluar 
Kota, oleh Kepala Kampung. 

5. Sesudahnja memenuhi semua 
—sjarat2 jang dibentangkan di- 

atas, baharulah kartu CRK itu 
dapat dimasukkan dikantor 
Distribusi ditiap Daerah jang 

”' bersangkutan guna urusan Ie- 
| bih djauh untuk penetapan pa- 

” Pn Naa 31 

rang lain djuga? 

ci Keak Matakir pada “hari 
“Sabtu pagi didalam konperensi. 
pers. Ja menganggap'lebih baik dji 
ka pada perundingan2 di Paris an 
tara pemerintah Perantjis dan wa- 
kilz daerah Saar itu tidak diachiri - 
dengan penandatanganan suatu 

perdjandjian, sebelum  Djerman 
ikut serta: ,,Djika Perantjis tak 

menghiraukan argumen2 Djerman, 
maka posisi orang2 Djerman jang 

menjetudjui persahabatan" dengan 
Perantjis akan mendjadi sukar”. 
Demikian Adenauer. : 

SEKITAR ANTJAMAN. MALIK. 

(United Press). “Adalah trgesa2 
untuk memberikan komentar ten-: 

tang dewan keamanan. 
dengan keamanan membuat  ke- 
salahan, maka saja akan menge- 
Juarkan pendapat saja. demikian 
Trygve Lie menerangkan pada kon $ 

perensi pers, waktu ditanja apakah 

antjaman Malik (dalam pada itu 

sudah dilakukan-— red.  Aneta) 
untuk memboykot PBB ada sah. 
Pada pertanjaan djuga apakah boy 
kot ini sama dengan boykot Rusia 

pada tahun 1946, dalam waktu ma 

na dewan keamanan terus menga- 
dakan sidang selama pemboykotan 
Rusia jang dua minggu lamanja, 
Lie mendjawab: Tuan akan tahu 

“nanti apabila dewan keamanan te- 

lah mengambil keputusan. 
agar 

  

Datanglah pada : 

— Toko JERUSALEM 
Djalan pasar Tomohon. 

Mendjual rupa2 barang, keperluan: 
Rumah tangga, alat2 sekolah 
dan lain2. 

Dengan harga MURAH. 
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“Pertistakan Kementerian Penerangan N.LT. - Tomohon. 

'adakan pendaftaran ulangan 

“ini akan bgrlangsung sebagai : 

ngesahan oleh Kepala Dja- : 

Kalau: 

Bikin - 

  

da memperoleh distribusi. 
6. Ditegaskan, banwa apabila 

sjarat24 jang dimaksudkan di- 
atas tiada dipenuhkan, maka 
permintaan ransun tidak akan 

“diambil dalam perhatian oleh 
Djawatan Distribusi. : 
Terhadap mereka jang baru ti- 
ba dari Daerah luar Minahasa 
akan dituntut satu surat ,,peng 
hapusan Distribusi” (afschrij- 
vingsbewijs) dari tempat dae- 
rah asalnja, . 

. Selandjutnja diterangkan, bah- 
wa dalam penetapan untuk me- 
nerima Distribusi akan -hanja 
diambil. dalam perhitungan: 

“ anggota2 rumah-tangganja jg. 
sah (isteri dan anak2 jang be- 
lum nikah) dan masih berada 
dalam tanggungan penuh dari 
kepala rumah tangga dan ber- 
tinggal di Minahasa. 

.Bilamana dapat  kenjataan, 
bahwa keterangan2 jang diisi 

. dalam kartu pendaftaran terse- 
but diatas tidak benar, maka 
jang. bersangkutan dipetjatkan 
dari Distribusi serta seterusnja 
mungkin dituntut dimuka ha- 
kim. 3 

10. Pendaftaran ulangan ini gu- 
nanja untuk memberikan lem- 
baran2 segel baru dan berlaku 
-sadja sampai tgl. 15 PEBRU- 
ARI 1950. 

. Manado, 21 Djanuari 1950, 
« WI. Kep. Kantor Distribusi 

Manado, 
CH. SARAPUNG. 

FK 

.Jang bertinggal dalam Kota. 

PEMBERITAHUAN No. 9/50. 

Pefundjuk2 tentang Pembahagian 
ROTI (Brooddistributie). 

|- Jang akan menerima : Jang akan 
mendapat pembahagian roti, ia- 
lah : : 

a, Semua Rumah-tangga Pega- 
wai Pemerintah dan Perusahan 
Penting, dengan tegasnja, se- 
mua jang mendapat pembaha- 
gian selaku Pengerdja, termasuk 
dalam golongan kema'muran BI 
dan Bil — dan jang bertinggal 
dibendar Manado (Kota Mana- 
do), Tomohon, Tondano, Air- 
madidi, awangkoan, Amurang. 
Jang tinggal dinegeri2 diluar 
dari ibu2 negeri ternjata di- 
atas tadi, tiada berhak menda- 

|. pat pembahagian. - 
b.Rumah2 tangga  Militer/Polisif 

«Marine. (seperti .ternjata diatas 

  

De djugal. bertinggal dalam ibu2 
negeri Manado, Tomohon, Ton 
'dano, Airmadidi, Kawangkoan 

dan Amurang. : 
. c. Pemegang2 kartu sendiri2 (Indi- 

vidueel kaarthouders) BI dan 
Bil, djuga seperti 
pada titik a dan b. : 

d. Rumah2 tangga dari rakjat 
(penduduk) Kota Manado jang 
masuk dan mempunjai kactu 
ransun/sege! BI dan BII. : 

Il Kartu roti tua tidak sah lagi, mu- 
lai ! Pebruari 1950 : 

  

didjelaskan 

$ 

maka Kartu2 roti, serta pendaf- 
taran penerima2 roti jang ada 
dan jang hingga kini berlaku, 

' akan tiada sah lagi (dimatikan). 
Ill. Pengeluaran kartu roti baru : 

Semua rumah tangga termaksud 
diatas (pasal | titik a, b, « dan 
d) akan menerima masing2 
Kartu roti jang baru, buat jang 
tinggal dibendar Manado dari 
Balai Pembahagian Pusat Mana- 

Mulai tanggal | Pebivart 1950, 

do, sedang jang diluarnja, dari 
Balai2 Pembahagian Pembantu 
bersangkutan. : 

. Untuk 
jang baru ini, diwadjibkan ma- 
sing2 jang bersangkutan membu- 
at dan masukkan di Balai2 Pem- 
bahagian: ternjata diatas, surat. 
permintaan seperti tjontoh ber- 
ikut : 

Surat permintaan mendapat kartu 
roti, . 
Maa ne Ak 
Pekerdjaang ........... NN ane 
Tempat tinggal aon 
(alamat-terang - djalan). . “ 
Gadji sebulan (Nom. —f......... 

(Tambahan & f......... 
(Djumlah — f1... 

memperoleh kartu Roti 

Isi rumah-tangga (sadjasisteri dan - 
anak2 sah: Isteri 4- ... anak, 
bertinggal dalam | rumah). 
Mohon dengan ini, buat isi ru- 

mah tangganja ternjata' diatas, 
dapat diberikan kartu ransun roti. 

" Jang bertanda menerangkan, 
bahwa keterangan2 ternjata di- 
atas, adalah jang sebenarnja. 

1950. Dena wanana aan Ca enuaa 

Tanda tangan madjikan 
atau Kepala Detasemen, 

V. Kartu2 roti akan diberikan oleh 
Balai Pembahagian bersangkutan, 
kepada jang berhak sendiri. Dalam 
hal ia beralangan, maka dapat 
djuga diberikan pada jang dikua- 
sakan dengan surat (jang djelas). 

VI. Permintaan2 jang tidak berdasar- 
kan pada pasal2 | dan tiada me- 
ngikut tuntutan pasal IV, akan 
tidak diurus. 

VI. Jang memegang kartu roti bo- 
leh menerima ransunnja dengan 
masukkan kartu roti itu pada pa- 
brik roti (broodbakkerij) jang di 
pilihnja sendiri, & 
Nama dari pabrik roti jang dipilih 
itu harus dinjatakan sendiri oleh 
jang bersangkutan dikartu roti 

"dan ditanda tanganinja. 
VII. Dasar pembahagian roti (brood 
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R. tangga Gol. BII. '” Gol. BI, 
dari sehari sehari. 

| orang -- | bidji I- bidji 
Oa 2 aan aa 
San Sang Ba 

4 ga 2 
BG Bs 25 
Gi Ta M3 
F 6 Sta 
Ba 7 Bean 
PA Tn Ai 

Io dn Kai 

Kepala Balai Pembahagian Manado." 
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