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(sekurang2nja
atau kurang).
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Sula
an
na

ai

engan
hal

ha-

ga jg
ini udak

db pemanda2

Nenen

rintah

berikan djawabannja atas peman-

ja jang pantas.

suatu

gelap dengan

ukan a oleh Jajasa

1 para Kepala2 doabintah
eri, sesudah devaluasi. Dari
djawabannja ternjata,
e
da tingkat penghidupjan dewasa ini harga etjeran untuk beras giling berada Hanioen
£ 0.95 sampai £ 1.10 ti

nasional

terang

Indonesia

£

Tea Utara dan.«
anna

djutnja
P.J.M.
memaklumkan,
bahwa semua penduduk daerah2

“dapat memasuki barisan tersebut,

3

Ha

Kom

kan alasan2

penge-

untuk alat kepolisian adalah tinggi, akan tetapi ia menambahkan, bahwa dengan tidak ada-

aa

Sana Bima

ditjari tjalon2

n beberapa resort
| pun menganggap

Timor dan Flores: Ye

toh

terdjawab. Selan-

tehnis hanja akan

dianggap

daerah2 ani 1

adal Ae

pelajaran

dagang

PENDIDIKAN MAGISTRAAT
PEMBANTU. -

hbeven”

|kebun2 bibit).

Dengan

menggunakan rabuk tiruan dalam

de-.

tahun 1925 akan dapat diperoleh,
52 prosen ,,meeropbrengst” seba-

- akibatnja adalah

njak 100.00 ton padi.
'Djuga peternakan akan diperluas.
Selandjutnja dikeluarkan suatu
perslah seksi berkenaan dengan
mosi-Rondonuwu tentang diizinkannja mengibarkan Sang Merah

untuk

tanah

menanami

seluas

mua mang

:

(Aneta). Sedjumlah orang Indonesia berasal dari Minahasa di
Nederland telah mengambil resolusi dalam suatu rapat, dalam mana antara lain dikatakan:

lah uang dan beras menurut per-

sampai 100.009 ton. Di Indonesia
Timur akan didirikan 20 ,/zaad-

kedele

1. Bahwa

berlaku di

Sulawesi

sing2.

Sebagai tahun jang lalu, maka
djuga dalam bulan ini selama ta“ba 1949/1950 oleh Kementerian
Djustisi NIT akan dimulai suatu
kursus perlengkapan untuk pen-

mendjadi

Magistraat

Pembantu. Jang akan diluaskan
memasukinja ialah orang2
“jang
telah mengalami pendidikan jang
tjukup pada sesuatu fakultet juridis, pendidikan pamong-pradja
atau
sekolah Polisi ataupun orang2 jang sekurang2nja
telah
mengalami pendidikan Mulo ser
ta menurut suatu keterangan Hakim Negara
telah
menjatakan

4,

Gieh
aa

sana

tama Bak

th.

pra

be

bahagian Pembentukan Undang?
Urusan Hukum di Makasdan
sar.
mna

j

tahun1949,

au

tip: sn

PERDANA MENTERI

REPUBLIK,

DARI PONTIANAK.

tingkat harga beras itu, ada
5 tiada pantas. Dalam keadaan
:
, maka menurut pa-

-

dak djadi.

“Harga2

mungkin

diaan

Makanan

kelebihan

ini

wuk dalam waktu devaluasi.

41
ma-

ka harga beras tetap sebagai bi' asa di Daerah2 ini.
Suatu peristiwa jang baru ter-

djadi tentang pemakaian pasal
dua dari Verordening Pengendalian Harga telah memberi hasil jang baik didaerah Minahasa.
Biaja2 penghidupan disana da
—
“lam waktu jang singkat telah
mendjadi biasa kembali. Mengenai beras,

maka

mikian hanja

tindakan2 sede-

dapat

didjalankan,
persediaan2

Batan
jang
tjukup

dan dan penaik: an
oleh per
disebabii
harga hanja

bagai untung-rugi.

i ternjata, bahwa
pengberas ke daerah-daerah
gan sesaat pun tiada
| dan harga pen-

bea

Perse-

harus tahu

sendiri

men-

tentu

akan

menanja,

banjak

me

tuhi

dalam

djagung.

setahun

170. 000

Semakin kurang djagung dida
erah. Selebes Selatan,
semakin

kurang beras
daerah2
jang

jang sisa untuk
berkekurangan.

Dan daerah2 ini dalam

3

rah Selebes Selatan.
Oleh sebab itu Negara harus
ditundjang dengan djalan menda
tangkan beras dari luar. Lagi pu
la kita senantiasa menghadapi ri-

Tn

beras. Bukankah
gung

memuaskan,
Penjelesaian
hat A.

selama 12 bulan jang berikut dan

semakin
semakin

giat
ia dan semakin
banjak adanja Tapa
semakin
tahu betul kita akan adanja an
PA
beras.

(Akan disambung ),

ditjari

dalam

(Aneta).

Hasil2

K.M.B.

ber-

dengan-hari depan K.N.

LL., menurut pendapat kami, umumnja bukan tidak memuaskan”,
demikian diterangkan oleh ketua
dan wakil ketua dari perserikatan
opsir2

rendahan

,,Ons

Aller

Be-

lang”, onderluitenant H. A. Teunisse dan J. Verbraak tidak lama
sesudah tuan Teunisse
kembali

dari Den Haag dalam suatu pertjakapan dengan Aneta.
.Penjelesaian senantiasa ditjari dalam djurusan jang dinasihatkan oleh A.O,B. dan hasil2 inilah hasil jang terbaik jang dapat ditjapai. Akan tetapi banjak
akan tergantung pada tjara2, atas mana garis2 besar ini dikerdjakan

djurusan

nasi-

O. (

“terbaik jang dapat ditjapai.

hubung

untuk kami.

Guna pelaksanaan

an untuk K.N.LL.,

persetudju-

sebagaimana

telah diumumkan
oleh - pesurat
kabaran di Indonesia, maka akan
dibentuk dua buah kumisi: Pertama suatu kumisi
an apa Agj

dalam waktu pertama

dari

407Yco selama 3!/» tahun.

“ Onder-luitenant Teunisse jang
di Belanda mengambil bahagian

kata Teunisse dan Verbraak.

Hasil j jang ditjapai adalah jg si

setahun

membutuhi 42.000 ton beras, sedangkan Haminte — Makassar
membutuhi 22.000 ton dalam setahun. Kesemuanja berdjumlah
66.00 ton, suatu kelebihan
jang
belum pernah ditjapai oleh dae-

naiknja

dari daerah2 ber

Major K.N.LL.

- Hasil? K.M.B. teMNGap hari depan KN.IL.

tjaja orang jang biasa memakan
djagung sekarang memakan berasnja, jang sebenarnja harus diperdagangkan olehnja.

ja nisasi akan bekerdja di Belan-

neel

—,

dapat

memilih

antara

djikalau

dinas

15 tahun

untuk

berhak mendapat pensiun

duk wakil2 organisasi2 jang me-

djuga militer2 Indo-Eropah

ngurus

'kepentingan2

K.N.L.L,

Kumisi departemen akan mengurus anggota2 K.N.I.L. jang dapat
diopor kepada K.L., sedang kumisi reorganisasi akan mengatur
pengoporan golongan2 jang bersangkutan
kepasukan2
R.I.S.
atau penghentian mereka (afvloei-

ing).
Untuk reorganisasi ini ditentukan waktu 6 bulan, mulai pada
waktu pemerintah federal
membuka penerimaan2 untuk
masuk
dalam tentara federal,
sehingga
sjarat2 dari R,I.S. telah diketahui,
Djikalau pada waktu penjerah-

an kedaulatan, djabatan W.T.M,
dihapuskan, maka K.N.L.L. akan
diperintah langsung oleh Pemerintah Belanda.
Sebagaimana maklum, maka pe
awaj2 Belanda dalam K.N.EL. —
Kn mengenai beroepsperso-

dalam K.M.B., menerangkan, dengan persetudjuan perserikatan
telah
memperdjuangkaropsir2
hak2 K.N.LL. umumnja, " djadi
djuga untuk
militer2
dibawah
pangkat opsir bawahan dan mereka jang tidak mendjadi anggota dari perserikatan2 ini.
Mengenai kesan2 jang didapat
di Den Haag, maka tuan Teunisse menerangkan, bahwa beliau sa
ngat terharu melihat perhatian jg

pensiun, pindah ke K.L., berhenti
atau wachtgeld selama 5 tahun,

, terdiri dari wakil2 pemerintah,
K3 K.N.LL. dan organisasi2 jg
mengurus
kepentingan2
kedua
tentara dan kedua suatu
kumisi
reoganisasi dimana turut kumisi

belum

dipenuhi, Semua hak2 jg ada, diopor oleh K.L. untuk pegawai2 jg
dimasukkan dinas K.L.
Dalam golongan ini

termasuk

dan

militer2 Indonesia jang menurut
undang2
dipersamakan
haknja
(gelijkgesteld). Militer2 Indonesia

dapat

dipindahkan

ditudjukan pada soal2

umumnja.

djukkan

Se-

jang

dalah sikap mengerti pembesar2
Belanda jang sangat memudahkan
pekerdjaan jang penting ini serta

djuga sikap collegial dari teman2
sedjabat dalam K.L. serta bantuan moril dari teman2 sedjabat da
lam K.M.B.

mereka berhak terima dan djikalau hal ini tidak berlaku, maka
mereka mendapat
penghasilan?

Tuan2 Teunisse dan

Verbraak

pada hari Senin sore berangkat ke
Bandung, dari mana tuan Teunis-

dengan

waktu dinas jang telah dilakukan
djikalau

kedjudjuran besar.

“ besar dalam pembitjaraan2 itu a-

waktu dinas telah selesai sebelum

2046,

tentang

landjutnja sebagai bantuan

penjerahan kedaulatan, maka mereka menerima segala sesuatu jg

ditambah

K.N.LL.

Pembitjaraan2

tentara berlaku dalam suasana jg
baik dan dari kedua pihak ditun-

kepasukan2

R.LS. dengan pensiun atau berhenti dengan sjarat2 sama untuk
mendapat wachtgeld..
' Militer2 jang memasuki “dinas
pendek (kortverband) djatuh dalam peraturan istimewa. Djikalau

dari ikatan dinas sesuai

jang

telah didapat oleh militer2 dalam
K.N.LL, akan diopor oleh R.L.S.,
djikalau mereka memasuki tentara
federal. Peralihan keketenteraan
federal akan berlaku setjara seba
hagian2. Djuga peraturan wachtgeld untuk militer2 jang suka ber
henti telah diumumkan oleh komandan tentara, jaitu 80J60 selama 6 bulan jang pertama, 6046

Djikalau ada kekurangan nis-

(karena har:1 Sa
meningkat,

erah2 berkekurangan di

ristiwa, bahwa semua hak2

kolonel mendjadi Djenderal

ton

usahakan
sekuat tenaga" untuk
mempertinggi harga djagung, ser
| tapun mentjegal sekuat tenaga

as

Dalam pidato pertama ini beliau telah menundjukkan pada pe

perhatian

Persediaan Makanan I.T. meng-

dihapuskan dan

tanggal 3 Nopember j.l.

penghasilan
diambil terhadap
djagung. Tentu ada sebaik2nja:
Stlebes Selatan sendiri membu-

siko, bahwa mereka jang
biasa
memakan djagung,
mengurangkan sedjumlah dari kelebihan jg
telah kita hitungkan itu setjara
theori. Oleh
sebab
itu Jajasan

Sesudahnja:

Sultan Hamid II

mengalami

kekurangan2 tersendiri.
ngapa terlalu

Neg

“Mungkin dalam hari2 ini, komandan tentara dalam suatu pidato radio akan memberi pendjelasan atas peraturan2 jang telah
disebut oleh beliau dalam pidato

dari Pontianak, pemimpin
Delegasi P.P.F. dalam
K.
dari
M.B. telah diangkat

tjegahkannja. Lagi pula dari Bali dan Lombok tidak dapat didatangkan beras. Daerah2 jang ber
Tuan

Pemerintah

(Aneta).

meningkat

dan hal ini suatu Jajasan

diadakan pera:

da, Mr. Fockema Andreae.

ja pembelian kopra ber-” daerah2 jang berkekurangan, oleh sebab panen dan djagung, ti-angsur diturunkan?
harga beras, jang mele-

me-

uaE ia
Head alan db
BalaAan ini
Dalam hal ini onder-luitenant
Teunisse menundjuk pada
perkundjungan dari sekretaris negara
Kementerian Peperangan Belan-

P.J:M. Ir.

dak sebagai ,.single seller” dalam

disamping

resolusi,

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

bebaskan. Akan tetapi sekarang
Jajasan Persediaan Makanan Indonesia Timur mulai lagi bertinkopra,

dalam

nan Belanda.

:

pl untuk tihs-tntas berdaya
ngan, telah disesalkan oleh peme-

Def

berkewadjiban mendjalankan dinas militer (dienstplichtig)
dilepaskan dari dinas setjara
biasa
dengan memegang terus hak2nja
sosial jang diberikan berhubung
dengan demobilisasi.
Pegawai2 sipil dalam djabatan2
militer, djuga djikalau
djabatan
ini dimiliteriser, djatuh dalam peraturan2 untuk
pegawai2
sipil
dan olehnja diopor oleh R.L.S., ter
masuk dalam keterangan2 djami-

kan kepada Kementerian Djustisi

Indonesia

O-

keputusan

mempunjai pengetahuan dan mi-

nat lebih dari normal tentang hu
kum. Permohonan2 harus ditudju

tidak

Dikatakan

Ditjatat, bahwa

ngandung tundjangan
penuh
terhadap kebidjaksanaan politik Pemerintah Indonesia Timur.

nja keamanan dan ketertiban, pe-

mendjawab

Indonesia

wan Minahasa tgl. 7 Djuli jg |
disebut

ngeluaran untuk djabatan2 peme-

intah lain akan mendjadi
: faedah.

Persatuan

dalam R.LS. adalah kepentingan hidup bagi semua orang
Indonesia dan karenanja harus
diperteguh.
2. Mengakui dan menghormati
konstitusi sementara R.I.S. jg
antara lain djuga turut disusun oleh delegasi N.I.T. jang
dipilih oleh Parlemen
dalam
mana djuga Minahasa diwakili.
3. Tempat Minahasa sebenarnja
tidak lain dari pada
dalam
lingkungan N.I.T. sebagai Ne
gara Bahagian R.I.S: dan menolak keras tiap2 kegiatan me- |
metjah-belah (separatisme).

Selatan akan mengurus pengang
kutan mereka
kerumahnja
ma-

didikan

Minahasa

di Nederland,

Dari pihak Kementerian
Sosial
diterangkan, bahwa orang
jang
dibebaskan ini mendapat sedjum

Djawa. Hadat Tinggi

UNTUK KOTA MANADO:
TOLLY
PHOTO
STUDIO
PANSEAATBAAT
TELF.
No 1A

kaum

2/3 dari hukumannja..

aturan jang sekarang

sediaan bahan2 untuk perusahaan-perusahaan keradjinan tangan
di Indonesia Timur adalah tidak
Putih. Ternjata,
bahwa
dalam
mentjukupi. Demikian perusahaan
tenun hanja menerima 10 sampai parlemen terdapat dua aliran jang
15 ton benang, sedang dibutuhkan
kurang
lebih
sama
kuatnja.
35 ton sebulan.
Aliran jang satu menundjang mosi
Achirnja
P.J.M. menguraikan : tersebut, sedang jang lain menjopelbagai tindakan dalam lingku- . kong pendirian pemerintah jang
mengakui Sang Merah Putih, angan rentjana kemakmuran th 49.
Suatu usaha jang penting
bagi kan tetapi akan mengkibarkannja
efigan resmi pada
penjerahan
Indonesia Timur oleh P.J.M. disekedaulatan. Kedua aliran tadi mebut perkebunan tjoklat jang masih
. dninta keterangan landjut mengeperlu diperkembangkan.
mai soal itu kepada pemerintah.
mengharapkan, bahwa 4 tahur
k
mudiar akan tersedia tjukup bibit

perta-

djawab,bahwa dengan adanja pemerintah

sendirinja

djalankan

8

Pikiran? dan pendirian

Hari Kamis pagi di Makassar
telah dibebaskan 15 orang tawanan politik. Mereka ini telah men

100. 000 ha dengan pohon2 tjoklat.
Beliau mengharapkan, bahwa produksi beras akan dapat dipertinggi sampai 600.000 ton dan pro-

“duksi katjang tanah dan

P.J.M. mengatakan, bahwa per-

njaan jang diadjukan oleh parlekah organisasi baru itu
akan dapat memenuhi perasaan
kebangsaan, Pp. J.M. Menteri men-

sudah

suatu hasil.

buruk, karena dalam banjak hal
diminta uang djaminan jang berdjumlah empat kali harganja barang-barang jang akan diangkut.

pembentukan barisan
itu
dilakukan
dalam
wak-

Mengenai

untuk

ngan perahu

bali.
:
Wakil Menteri Dalam Negeri,
P.j.m. Abdurradjab menegaskan,

akan tetapi berd:

wilajah

wa

kan-pasukan tersebut ditarik kem-

pendek.

sea

beralasan, akan. tetapi untuk kepentingan perdagangan-teristime-

pasukan2 Belanda sesudah pasu-

tu

: Wash

Dikatakan oleh P.J.M. bahwa
tindakan2 terhadap perdagangan

suatu alat pemerintah, jang akan
bertugas melakukan
kewadjihan

bahwa
harus

monas

dak memberikan

,Barisan PeIndonesia Timur”, ialah

ngawal

dan : erekonomian.

mendesak diadakan perbaikan ti-

dangan-pemandangan umum: dari
para anggota parlemen Indonesia
mur atas usul pemerintah untuk
, membangun

emen tentang

Gasa

Pen

( Ank ) Pemerintah telah mem

| jat Huoee Indon
dalam arti kata jang seluas-lu
asrja serta mema: djukan penjualan dari
kelebihan2 hasil2 makanan jang dihasilkan
oleh Negara ters
- Tetapi apakah .

Utara

PEMBEBASAN ORANG2 TA. WANAN POLITIK.

agi penduduk-

ian

F ialah

cesi-

sekolom,
3 baris

hal ini

se akan mengadakan

perdjalanan

tara untuk memberi

pendjelasan

tidak melebihi penghasilan? ikat-

melalui tempat2 besar di Nusari-

dinas.
Opsir2 tjadangan jang dengan
suka rela atau terpaksa mendja-

atas hasil2 K.M.B. berhubung dengan K.N.L.L.

lankan dinas serta militer2

jang

2am
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f
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4, Emaille steelpannen
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5. Emaille wasbakken. 38/40 c
30 4 cm 3)(R YAN saban satu set a 4.
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f2.25 tp. bidji: idem f
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:

satu set

“30. em. Af 21.20 Tn
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aa

Theepotten a 2.125,
2 f-26.26 p. de. danf
8. Afeninia ta 8” white
z
9. Porcelein Nia loneaan

“dengan

Aa

. penutup. af 3.78 satu bidji.

Siaran dan

supaja Djerman Barat dan daerah Saar diterima dalam asem-

Bai Penerimaan Djer-

| sangat

i, mungkin 'akan berarti berua barang2 jang hi-

tg .wan menteri? ini telah meminta
“bowl dalam sdal Nan
dari kedua daerah tadi diambil
2 keputusan. Dalam pada itu, ma“ka menteri luar negeri Perantjis
suatu

nota

| pimpinan sendiri.
:
“Kaplao menerangkan,
bahwa
pada suatu tempat jang tingginja
kurang lebih 100 km dari muka

sak untuk menghapuskan usaha
pembongkaran paberik2 di Djerman Barat
serta mengurangi
djumlah: pesukan? bemkpnan seku-

TERANSAN KOL. DR. J. ?esanar 'Gukeri TN
TENTANG INDONE liter Republik & Djawa
“SIA DIHARI DEPAN.
,,Oranje”

telah

Timur,

sampai

Khabi militer. Republik. di'Djawa. Timur, kol. Sungkono
beberapa hari berada di Surabaja

hari Selasa jl. Ka

pal itu diantaranja membawa ko

minta berhenti, karena ia tidak
setudju dengan beleid pemerintah
di Inndonesia. Kolonel Somer sa-

pesimistis tentang keadaan
nesia. Ia menjatakan, bah
suasana di Indonesia sangat

“laku serta beberapa” pedjabatan2
pemerintah Republik sekarang te-

lah bekerdja lagi.
Polisi Negara dan "TN.L. akan
Tempee an kan keamanan dan

', demikian kolonel Somer.
ersetudjuan
antara
Sultan

IaND,

ngan

| didasarkan
dan atas ke

tenang

dit

mendjalankan

gan
mela

Djika Pasta

ini kikcasan

rintah dari polisi un

nan mereka.

na

an

atu

kaum

jang 'ditang

pemiaan

Menurut

masing2

se-

. Kantor: Distribusi Manado.

PA

PUTONG— $

Perantargan - Perwakilan”
Dagang, Adpertensi dll

: Distribusi KRAMERIJEN.

(Anno:

F “Eenaris casserollen 14/24 cm. &

1942)

Sluiswes 2 — Mr. Cornelis,

f 2430 p. set A 5 bidji: idem

Dulu

2455

Emaille soucepans

kesenangan

lama persediaan mentjukupi.
Toko2 lihat pengumuman No. 21/B.

-- schotels.

No. 27/B.

TE

3

14/24 cm. 4

-

dari Surabaia—
5 Malang,

Ga del

sasa

:

TI

MARGARINE
HANJA DARI KATA

an

D

&
y
:

“KAUM KOMUNIS MERE
BUT PULAU TALIN.

PEMBERITAHUAN

2 — (Aneta-Reuter). Kaum komutu tengah malam, lebih dari 2000 ..
is dibawah pimpinan djenderal
orang komunis ditangkap oleh
hang Keng, dari Chung Shang
polisi di Buenos Aires dalam su-

kap, Arkan

atau 8 kopjes

PENGUMUMAN DISTRIBUSI

hari Sab-

kenkena

-- schotels.

a-

-

Pada

'atau 4 b. foctedbowls atau: 3- bola
benang atau | b. handdoek.

Menurut ikesenangan masing2, selama persediaan mentjukupi.
Toko2, lihat pengumuman No. 16/B.

2.

sendjata lainnja sematjam itu, ma

(Aneta-U.P.).

atau 4 kopjes

8 borden

kemuka.
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