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2

bunga 396

bob

kistbiljetten Belanda
jang
disediakan untuk
Indonesia). Besarnja pada tanggal
31 Desember 1949 f 44.624.

Sa la tanggal

Desember

775:—.

Sisa

waktu-djalan

13 12 tan.

A3 Sini

konvensi Hala

'landa tahun

wadjiban dilapanga
dengan pertanggungai

intuk Pn

“Sia ab

baik

ngan hui

pada
'jat
Indonesia dalam keadaan
jiwa jang tertekan itu ta "dapat
ak akan mengan ygap, bahwa
“delegasi2 Republik dan P.P.F.,
enar telah bewbal ke-Indonesia -

suatu

i Pan

Besarnja pada

-kompe

:

1 uskan.

-sah,

“ dari

nja telah mulai dengan petjahnja
Perang Patimura di: Saparua: da-

-daerah bahagiannja
jaitu pulau Irian.

hun.
pada

tetapi pada bathinnja mereka ada
ni kekalahan goodk sedikit. Kita bedemikian, ialah ka-

bahwa:seluruh rapat bersemangat
kemerdekaan, terutama barisan2

Menurut beslit Ketua Dewan
Radja2 di Bali telah dibebaskan
17 orang interniran, diantaranja
14 orang jang berasal dari Sulawesi Selatan. Kepada orang2 interniran tersebut akan diberi kesempatan dan tundjangan untuk

berangkat

ketempat

. pemuda. Oleh. banjak. pembitjara
dibentangkan, bahwa. PTB harus
bertanggung djawab kelak terha-

dap rakjat..:

bantuan
tg. 31

tange

. Pindjaman dari Canada. Besarnja pada tg. 31 Desember
1949 Can. $ 15. 452.188.21.—

“ei Pindjaman2 dari Nederlar
se Bank dan Javasche B

Sisa waktu-djalan 6
Bunga 21440.

tahun.

. Settlement between the Government of Australia and
the Government of Indonesia. Besarnja pada tg.
31
Desember 1949 $ 8.500.000.

Sisa waktu-djalan 10 tahun.
Tidak

baik resolusi jang berikut: Menim

kediaman “ bang, bahwa Maluku, dari Talaud hingga Kupang, tak dapat
dipisahkan dari Indonesia, selandjutnja, bahwa, darah pemuda
Maluku telah tertumpah dalam
perdjuangan kemerdekaan: ' me-

AMBON
DAN
LEASE BER:
DIRI DIBELAKANG NIT.

netapkan:

Pada. hari Minggu tanggal 6
hb. ini oleh Panitia Penjelenggara
Rapat Umum di Saparua diadakan rapat raksasa berhubung dengan penjerahan kedaulatan jad.
dengan: dihadiri oleh. kl. 2000
orang. Rapat itu dipimpin oleh
Tuan guru Rurupatty: pembitjara2 ialah P. T. Wairisal, anggo-

bahwa

bunga.

'na, karena pulau Irian belum la-

gi dimasukkan dalam R.L.S., ma-:

Nepada Negeri Belan| ka hal ini ta'usah menjebabk 11 £ Cc. Hutang
mulai tg. 31 Dedihitung
da,
.
' kita berputus asa dan terlalu me
angka2 mak-

. sember,
— njesali delegasi2 kita dm K.M.B
“5
simum:
| Pertjajalah, bahwa apa jg belum
"kita tjapai sekarang ini, akan mu
dahlah bagi kita memperdjoang“dosa jang Ban
bakan nanti, ja'ni disaat R.LS. su— hwa pihak Belanda kini dengan
isahkan pulau Irian itu, dah terbentuk dan disaat kedaulatan sebagai alat jang sakti itu,
karena ia bermaksud1
ik n
telah
berada ditangan bangsa kibangunkan suatu bas
ba
ta.

- 'Swing atas rekening-C, se-

1 'besar f 40.000.000.
“5 Saldo debet atas rekening

“akan mudah difahamkan oleh pi3 hak Belanda sendiri. Dan harus
“diakui, bahwa anggapan seperti
idaklah
id
akan membawa ke:
1
hubungan baru
antara Indonesia- Belanda bahkan
in mendjadi bean segala

HGHI

ke-

amanan dan ketenteraman dalam
negeri. Ini adalah sjarat muthlak
jang ta'dapat ditiadakan bagi

2 Bido

dua

Bia
eng

debet

pembangunan suatu bangsa dan

sebesar djumlah

ini sebagai

“bagian dalam Interfund dan

— Interbank).
LD. Pra hutang

"yag

ndonesia

Nana

piutang

pada

intern

tanggal

kedaulatan,

lingkungan RIS.
Resolusi tersebut

b Besitat waspa-

arkan tiap2 peramungkin me-

sudah

nting bagi
di

$

telah

nesia,

UNCI

dan persurat

HASIL SNN An

t jang sangat”
ja, ialah
baik

Tabesta intok
an
Setan
gs

segenap tenaga

Drs.

Moh. Hatta tiba

joran kemarin,
Djokja.

di Keran

langsung

ke

Kemungkinan?

kerdja-sama antaraorang?2
In donesia dan
Belanda
dianggapnja. baik.
Daan
Ban ja maa
Ek
Inka Lang
(Aneta). Dendha ditungtya alah
banjak orang, maka kemarin pagi
pukul 11.30 wakil Presiden, Drs.
Hatta tiba di Kemajoran, sesudah
3 bulan lamanja , meninggalkan
Indonesia.
Diantara
pembesar2
resmi jang datang menjambut beliau, terdapat
adjudan
Wakil
. Tinggi Mahkota, Direktur Kabinet -WAM.,
Dr: P. J. Koets,

Ketua

delegasi Belanda,

Mr.

ang bendera — maka berbupjilah
serentak ,,pekikan merdeka”.
sudah bendera Merah-Putih

's

dimana M. P. dengan susah pajah
menahan

mereka,

dibantu

oleh

Opsir2 T.N.I. jang hadir disitu.
Ketika Drs. Hatta mengundjukkan dirinja dirumah makan kepada chalajak ramai — beberapa
anak? muda sampai memandjat ti
Pe

ara

Duta-Agung India

PER

kja.

NNE EPERS

:

BAN

ANA-

ANN

ARPLAN.
aa
35
Sen

mengadakan resepsi.

:

dan piki-

“pada bayi R.LS. jang baru lahir
Hm

Achirnja kita berseru, marilah
“kita bersama2
menjingsingkan
“lengan badju untuk memberikan
-tenaga kepada R.I.S. Mudah2-an
dengan tekad dan persatuan kita

pur

belum

sar

penjerahan. kedaulatan,

Uu Na
“bahwa kita
dalam rumah
akan bebas
.memperteguh
ekonomi, mi-

dites dan Luna

kita, di

jang merdeka dan berdaulat nanti, kita akan berhasil
memper-

'djoangkan apa2 jang belum ditjapai

oleh

K.M.B,

delegasi

:

kita

dalam

Ne

3

R.LS.

Pan

cs

Duta Agung India, dr. Mohalk: Sinha Metha telah mengadakan resepsi di Kaberachirnja
steel Oud Wassenaar pada tgl. 3 November, berhubung dengan
K.M.B.
'plomatik

Njonja

Telah

turut

dari

banjak

Hatta, Merle

hadir
lain2

Dr.

Drees, Kepala

pembesar.

Cochran,

Selang

ketiga
resepsi

delegasi,
itu

Kepalaz

(Dari

Drs. Hatta dan. Dr. Mohan

kiri

Missi

di-

kekanan):

Sinha Metha.
(Ipphos-Aneta).

3

Sedia

tondjolkan dan berkibar ditengah2orang banjak itu, lalu dinjanjikan
lah ,.Indonesia Raja”. :
Drs. Hatta menerangkan, bahwa beliau menganggap baik akan
kemungkinan2 kerdja-sama antara
orang2
Indonesia dan Belanda
dan mengharapkan, bahwa hasil2
“K.M.B. akan disambut -.dengan
menjenangkan oleh umumnja partai2 politik.
Mendjawab pertanjaan, apakah
dapat diberikan pendjelasan lebih
landjut
tentang utjapan beliau,
Paha Indonesia akan nanti meng
akui Pemerintah Komunis Tiongkok, beliau mengatakan,
bahwa
djika Pemerintah Komunis T'ongkok mengakui RJ.S., maka R.L.S.
akan wadjib mengaktri Pemerintah Tiongkok.
Perdana Menteri Republik berangkat dengan pesawat itu djuga
pada pukul 1.00 ke Djokja,
diiringi antara lain oleh Suar Djo-

Jacob, anggota2 K.P.B.B.I.
dan
Konsul Djenderal Amerika, Beam, sedang diantara rombongan
' besar pembesar2 Republik
nampak Sultan Djokja, Prof. Mr. Dr:
Supomo, Sutan Sjahrir, Mr. 'Ali
Budiardjo, Natsir, Mr. Susanto,
Air Comodore (Suriadarma) dan
banjak Opsir2 T.N.I.
Didepan
rumah makan di Kemajoran telah
berkumpul banjak-orang jang ber
djedjal2 kepintu tempat
masuk,

1:

2

an kita jang tenan kita bersama akan dapat membe“ri isi dan bentuk jang njata ke-

sa
— telah mendjadi ttuan
“kita seni! aa
membangun dan
kedudukan politik,

:

Sebagai anggota Parlemen untuk
distrik2-pemilihan
"Maluku
Utara I dan' II telah terpilih berturut-turut Tuan2 Arnold Mononutu dan Salim Fabanjo.

NN
Den
ja dengan kekuatan bathin dan
“keinginan dan “persatuan seluruh ra'jat, barulah

dalam

kaba-

wenda

| ran jang membangun dari putera
. dan puteri Indonesia sendiri. Ha-

jang bulat, maka

dikiam

TA PARLEMEN DI MALUKU
LITARA,

galanja, dan adalah sangat mem-

butuhi

dan

ran,

pertuannja dahulu. Oleh
sebab
itu, adalah kewadjiban kita ra'jat

Indonesia sendiri untuk . bersama2 mendjauhi kekatjauan
itu,
serta berusaha memberi
“bentuk
jang njata pada tjita2 kebangsaan kita selama ini. Tegasnja RIS
jang sebentar akan terbentuk,
tentu masih muda dalam segala-

Pe

"Ai

kepada MIT, RIS, delegasi Indo-

ta Parlemen, P. T. Reawaru, ang-

Era

demi- — puterinja sendiri dan ia ta'kan da

“keketje pat berharap lagi kepada bantuan
Irian itu,
dan kasihan dari negeri jang di-

jang

rekening

atas

—S, ia harus hidup dengan kekua. tan membangun dari putera dan

ra'jat

ng

sebesar f 80.000. 000.

'Brettonwoods sebesar f 95.
. 000.000 (sebaliknja bagi In“'donesia ada suatu aCtivum

negara baru.
:
Suatu negara jang penuh dengan pertentangan dan kekatjauan, meskipun ia sudah merdeka
-dipatrikan. dan berdaulat, nistjaja nasibnja
akan lebih tjelaka lagi dari suatu
“ jang telah
pihak dengan negeri djadjahan, Karena suatu selama
sidang negara jang-berdaulat seperti R.I.

ai

lu

perdjoangan bangsa setjara kon-

struktip, ialah terdjaminnja

dengan

-R Bagian dari Indonesia didalam swing, seperti ditetapkan dalam persetudjuan moad. £ 5.000.000.
neter Inggeris
——. (f 53.500.000).
2

di-Indonesia, guna pengganti aa
sis lama jang telah ditinggalkan.- “Sebagai salah satu-anasir jang
nja dilain2 kepulauan. Timbulnja penting, guna dapat melandjutkan

anggapan jang sedemikian dika“langan
ra'jat Indonesia, tentu

Ambon.

'

Lease berdiri
dibelakang.
NIT
sesuai dengan pendirian Dewan
Maluku Selatan: menuntut, bahtinggal. dalam
wa Irian
tetap

ag

apa-

$

Bunga 246.

mana orang2 lain tidak b
sama sekali untuk turut tjan
dengan tidak seizin dari
kita, sebagai tuan dalam rumi
sendiri.

sia adalah

:

:

'menerima :

Sesudahnja, . rapat

gota Dewan Maluku Selatan dan
2. A Line of Credit granted bij Radja Sirisori Serani. Pidato
tuan2 tersebut dismbut oleh Kethe United States Governpala Pedjabatan Penerangan, Re
ment to the Netherlands
daktur s.k. ,,Masa” dan
wakil2
Indies government for the
'
politik
lainnja.
Pada
umumnja
purchase of United States
kritik
'para pembitjara melahirk:
Surplus Property. Besarnja
djam
terhadap
PTB
jang
pada
pada tg. 31 Desember 1949
itupun
mengadakan
rapat
di
Sa-U.S.
$ 62.550.412.—. Sisa
parua, Radja Sirisori dalam pida- .
waktu-djalan
3114 tahun,

000.—. Djumlah ini har
'sudah lunas pada tanggal
Djuni 1946.

ba

Indonesia

Desember 1949 U.S. $ 15.
000.000.—. Sisa waktu-djalan 24 tahun. Bunga 21446
mulai tg. 30 Djuni 1942.

31 Desember 1949 f 79.91

eh-kehendaknja dalam soal Irian, :

keperluan

ECA. Besarnja pada

z

"64. Besarnja

Bea

dalam lingkungan

. 5. Hutang Indonesia-3961 196

Meskipun pada lahirn"3 sekaang ini, pihak delegasi Belanda
“untuk sementara, telah mempero-

1949:

untuk

tanggal 31

nja 1896, dengan bunga 396
' Besarnja pada tanggal
“Desember 1949 f 3.3009
'—. Sisa waktu-djalan 3 tas

R.LS.

an

lam tahun 1817. Dapat dikatakan,

mereka masing2.

fihak ke-

1. Pindjaman dari Bank export

, Bagian dari badomasia dad
Hutang Belanda Pena

| jang merdeka dan Berdaulat, tapi Sengap suatu RLS. jang terpo- -

ea

ber

Desember 1949 f 616.250.
000.—. Sisa
tu Sat
25 tahun.

3 pang, Belanda ke-

Ipa

. Hutang kepada negeri2 Lala
dihitung mulai tg. 31 Desem.

| djalan 18 tahun.
Aa. Hutang
Hindia Belanda
1937 dengan bunga 390.

unganja

:

Tai

deng

f 90.000.000.—. Sisa waktu-

1

ii suatu tekanan

terhadap “jiwa,,jang
bergembira dan be-sjukur.

1937

. bunga 2. Besarnja pada
tanggal
31 Desember 1949

sakan oleh ra'jat

membawa

17 ORANG -

Segan Be

ea

dengan

PEMBEBASAN

INTERNIRAN DI BALI.

dengan

5

tonja menguraikan, : bahwa
rang kemerdekaan pada hakekat

£

ke-

Timur

ban Pele

ng menjat tekan

Indonesia

an

Pada satu dju-

Meme

tangan satu dea

SA

2

SATAN HARI PAHLA
AN DI BATUDUA..

Kerahkanlah tenaga ke-pewu-

kita.
djudan tugas" oton-om

. (Aneta). “Dipisi: Siliwangi te-

“lah merajakan

Hari

Pahlawan

tgl. 11. November di Batukira2 22 ka penala Sona

“aing

anggota2
kan Kn

ra

landa tidak

tia

“Sangat

. Walaupun

Madjelis Bantah. Ba

lai ini telah sedia,

e-.

dapat berkeberatan

terhadap rentjana undang2

pem-

ft.

penonton2. berian pindjaman kepada Indone-

Menteri

dari

orang opsir Be-

lonel Holle,

sia 1949, karena adalah perlu un-

suk mempertahankan
djalannjalalu lintas keuangan diantara Nederland dan Indonesia, demikian
antara lain dikatakan dalam perslah

sementara

tentang hal ini.

Tweede

Kamer

waktu

pasu-

Perdana Menteri Drees telah
mendjawab pertanjaan2
anggota Tweede Kamer,

N.P.).. Terhadap

tulisan
Walter

patroli Solo, Pada

kan2 Belanda

hal menge-

hui kabar2 jang berulang2 tim| tentang tanggal penjerahan

kedaulatan
dan upatjara2 jang
' bergandengan dengan itu, maka
“Perdana
Menteri
mendjawab,
hwa

beliau

telah

tahkan tidak boleh

mengetahui-

ana

aatnia

pertanjaan2

dari Welter,

mendjawab,

bahwa

Dr.

selan-

'(Pasukan2

Drees

Pemerintah

KETJELAKAAN KERETA
API DEKAT MODJOKERTO.
Pada tal. 8 jang lalu, maka dekat Modjokerto telah terdjadi ke
tjelakaan ketika sebuah
kereta
api melanggar sebuah bom tarik.
Kereta api ini mengangkut
ba-

Mengenai penarikan
kembali
pasukan2 Belanda dari keresideAneta

mendapat

dengar dari sumber jang dapat
dipertjaja, bahwa Klaten akan di
kosongkan pada hari Rabu sesu-

rang2edari Surabaja ke Kertosono dan
ketjelakaan
terdjadi 6
km dari Modjokerto.
4 Orang
mendjadi korban dan lain2 mendapat luka2 berat. 25 Buah kereta keluar dari rel. Menurut antara, maka ketjelakaan
ini telah

dah mana Delanggu dan Bojolali. Menurut pemberitahuan dari

ketua CHTH dari Klaten, maka
“orang2 Tionghoa pada
tempat
itu tidak akan mengungsi.

Menu

rut kabar, maka malam hari Ra-

terdjadi pada tempat, dimana da

“bu telah diadakan di markas be“sar brigade-V di Solo suatu per| temuan perpisahan, jang
djuga

dihadiri oleh pembesar2

Republik.
Pada

hulu sebuah kereta api djuga telah melanggar suatu randjau, da
lam ketjelakaan mana telah mati
1
8 orang.

militer

/
tgl.

12

Nopember

akan

berlaku penjerahan resmi daerah

2 kita. Betul Tara
pendjelasan “diterangkan

Kaum

produsen

risalan
tentang

karena

menurut dugaan orang ada

njata mengenai

bunga

pada saat penjerahan kedaulatan “bajaran kepada wartawan2 Indo-

sama

dengan rupiah Belanda,

hal

mi, ternjata bahwa untuk tahun
dinas 1949, antaranja jang disediakan oleh Kementerian
LaluLintas dan Pengairan di Makasar adalah sedjumlah k.l. 3.5 dju-

antara Nederland dan Indonesia.

mana adalah suatu chajal belaka, Karena itu pengiriman dari kores
ta rupiah guna tugas2 pembangu
karena tenaga membeli dari uang.
ponden2
harian
itu
hendaknja
di
naff,
pembaharuan serta pembaIndonesia itu sedikit2nja tiga sam
perhebat
oleh
kedua
belah
pihak.
ngunan
kembali, jang semuanja
pai empat kali.lebih ketjil. Harus
termasuk anggaran belandja nedianggap tidak sehat, bahwa dji- “Tetapi telah terdjadi, bahwa suatu
gara untuk tahun 1949.
kalau orang memindahkan uang surat kabar Indonesia mau mejeDengan persediaan autorisasi2
untuk
rupiah Indonesia
ke Nederland 'torkan uang di Djakarta
korespondennja di Nederland, te- ini, maka dalam lapangan perbadisini orang menerima
djumlah
ikan dan pembangunan
didaeuang jang sama dalam uang rutapi tidak mendapat izin pemin- rah
ini
boleh
dilaksanakan
bapiah Belanda. Lama-lama ini ti- “dahan. Mereka beranggapan, bah
njak hal, apabila orang di Minadak memungkinkan lagi lalu linitu
demikian
transfer jang
hasa sendiri menundjukkan tjutas pembajaran
jang
normal. -wa
'harus diperbesar. Pada umumnja
kup
kerdja-sama untuk itu, dan
'Akan dihargai, djikalau pemerintah memberikan gambaran
ten- . orang menganggap baik, djikalau. sebagai akibatnja dapat dipekerakan memberikan kredit terlebih
djakan tenaga2 jang diperlu itu.
tang djumlah hutang negara In"Adalah
suatu sjarat
mutlak,
donesia kepada dalam dan luar “dahulu tepat pada waktunja diabahwa
orang
di
Minahasa
harus
nediberikannja
djukan
usul2
untuk
itu
kepada
De
Dengan
negeri.
jakin akan kenjataan, bahwa de
ratja dengan keterangan2 tentang
yan, sehingga berachirlah keadangan melaksanakan setjara sung
. penghasilan dan milik2 nasional, “van, pada mana perwakilan rakjat
guh2 dan giat tugas2 otonom damaka keadaan itu akan lebih musering kali harus mensahkan kreri Daerah ini, guna usaha mana
dah dapat ditindjau.
“ dit2 jang telah diberikan itu sekini telah disediakan oleh NegaMaukah
pemerintah memberi- “luruhnja atau. sebahagian sesudah
ra berdjuta-djuta rupiah sehingtahukan kepada Dewan hal2 jang.
ga bagi Daerah ini dibuka banjak
Jaja hal itu terdjadi, sehingga demengenai perdjandjian timah ankemungkinan2 baik, orang men?..ngan
demikian
tidaklah
mungkin
tara Nederland dan
Indonesia?
ichtisar tentang per dapat pekerdjaan terlampau ba-

Diadjukan pertanjaan apakah

di . mendapatkan

Indonesia ada dividendstop.
Se- “kembangan perimbangan keuanglandjutnja apakah benar, bahwa
deviezenpost dari maskapai2 minjak di Indonesia masih tetap adas -

, sedang selandjutnja tenaga
-njak
dari sedjumlah besar pengerdja2
akan dapat dipergunakan
berfaedah.

.an,

Untuk maksud ini, maka sjarat

Neger: :

suatu surat kepada pemerintah,
dalam mana diperotes tindakan2
terhadap geredja katholik. Surat
itu dialamatkan kepada
kabinet
presiden Gottwald dan telah di-

(U.P.). Atas perintah pemerin
tah Tjekoslowakia, maka pada
hari Sabtu jang lalu 6 orang jg
telah dituduh mengadakan komplot terhadap pemerintah telah di
gantung. Antara mereka terdapat

kirim pada tgl. 21 Oktober

opsir2 pemerintah Tjekoslowakia.. Hukuman ini didjalankan se

Njonja ingin menjediakan
“masakan enak. Digoreng

z

F

berbau

masakan jang telah digo- Pa
— reng,

djadi dapat. dipakai

E

beberaps kali. Delfia

BE

sungguh

R

mangan

lah).

f

15.000

f
5
f

£

(Pembangunan
Sekolah Rendah Bah: Indonesia di Pineleng).
54.698
(Pembangunan kantor2 di Tondano dan
Amurang).
7.250 (Perbaikan besar pasar Kakas),”
5.000 (Perbaikan los pelabu.

:

f

f

f

jang

untuk mana selama tahun ini telah
dikuasakan
pengeluaran
wang oleh Negara dan jang kesemuanja
ditanggung
oleh

anggaran belandja negara. Seper

MENTERI2
LUAR NEGERI 3 NEGARA
BARAT AKAN
MERUNDINGKAN POLITIK TERHADAP
DJERMAN.

Denekaah Senataba

2

Memdta

ende

VITANOL: Menamba

mendanaka

tenaga

f 13.-, 2 f 25.— BLOEDDRUKPILLEN f 13.—, 3d. Tanggoeng

baik sakit goela-nier-eiwit f 13.—
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