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' Perdebatan? dlm IE arlemen menge-

mai belandja tamba

Tn

-(Aneta). Ketika

dibitjarakan

soal anggaran belandja tambah-

Pu

an 1949, hanja ada dua pembi.

tas
“

fiara
jang pa Mutu ma teja Inai
ngenai keuangan, dimana antara

KA

la

“lain'didesak, supaja diangkat pegawai2

bangsa Indonesia.

kan -dakwaannja itu. “Selandjut-

nja anggouta2 lain mendesak,

hd

su

paja bahasa Indonesia diperg'
nakan disekolah2. Pada achirnja
salah seorang anggauta parlemen

menjatakan terima kasih kepada

pemerintah,

karena

telah

luh pembitjara jang berpidato, di

gaan
in

“Jan

lain mereka

pada

umumnja menjatakan pengharga
er
dari Badan j
nja bagi djawaban "Pemerintah
ghargaan sedemikian tiada
babak pertama. Tetapi majin dan tidak bukan, hanjasih
ada
pula peringatan2 tentang
memberikan suatu pegangan
soal,
siapa
jang bertanggung dja
'teguh kepada Pemerintah
.
wab
bagi
pengadjaran
didaerah2.
melangkah terus diatas dja.
Daerah2
itu
sendiri
bertanggung
jang sudah mulai ditempuhnja
djawab, tetapi anggaran

SA

. pada saat ini.

belan-

dja disetudjui oleh kementerian

| P. Tuan Ketua jang Utama,

dalam negeri.dan

pengadjaran

tidak dapat mendjalankan penga
| Untuk dapat memberikan dja-, ruhnja
dalam hal ini.

dari
—waban atas pemandangan2
' para anggota jang terhormat da-

“lam babakan pertama terhadap .
| penerangan Pemerintah, idzinkan
Pem. membahagikan soal2 jang
- telah dikemukakan “oleh pera
K3

nan

-. dalam susunan

se-

diadakan tanda pangkat jang djelas. Tetapi: diharapkan, bahwa

keuangan dari anggaran
a.Soal berikut.
| “bagai
|.

|.

“si Tengah

soal2. jang berdiri

merintah,

Sulawe-

Utara, daerah

sebelah

'—””” “Toradja dan kepulauan Kei. Pedalam — djawabannja

hal ini. Tetapi pamenjangkal
sendiri, jang bersangkut paut
2
| stoor2 itu sekali lagi mengadju|. dengan tugas penerangan.

seperti

akan

djuga gelar ,,Pa-

ganti dengan gelar ,,bung”.

kaum

pendjadjah

tanjaan ini didjawab, bahwa mesesudah tanggal 1 Djanuari hanja
bahasa Indonesialah jang diper-

Timur

jang -akan

£

dengan

bertentangan

Menter

mengatur

upatjara2

wa pada hari Sabtw telah diter
wa djawaban setjara-tulisan dari «

1

kan.

baginja djabatan

da

lon, Hadji Rasjid, wakil Republik
di Kairo.
Diterangkan pula, bahwa, apa
bila Sutan Sjahrir diangkat mendjadi Menteri Luar Negeri, maka Masjumi menghendaki djabatan Menteri-Muda Urusan Luar

terga-

tidak

PKI”, de' bung dalam FDR atau gur
us Sobpen
n
“mikian keteranga
| sijang baru dibangunkan kem
konbali di Djokja, dalam suatu

kini 'anggotanja

kiranja P. kat sekerdja
220.000,

sedang dahulu Sob-

itidaklah si terdiri dari 34 organisasi jang

Lengan” Beranggota 1300000.
2

keragu-raSak
A8
ah

|

|

dunia.
See

| bantu perdjuangan kemerdekaan
oleh
diadakan
“akan
kaat
tetapi
sarek
WETU di Calcutta,
dap serangan2 pada
ialis
i
imper
kras
kaum
demo
gan2
hak2
seran
rena
buruh dan

2. perdjoangan

«

Pe

Rt

bersama terha-. nasional

kaum pekerdja.
terhadap sarekat2 buruh India,
t konferensi ini dipindahkan
tempa
'
perbaikan
dan
upah
' 3. penaikan
ke Peking. Orang telah memilih
. nasib.
:
— Dalam-rapatnja jang diadakan
, karena di Asia, Tiongpe:
Peking
'
kaum
4. djaminan sosial bagi
pada tanggal 5. November “jl.
koklah jang pertama-tama berha“kerdja serta keluarganja.
Sobsi telah memutuskan akan me-.
dirinja dari
pekersil "membebaskan
5.djaminan mendapat
ngirimkan utusannja: untuk meialis. - Atas
imper
aman
gker
tjen
Sa
.
ngundjungi konferensi WETU di —. djaan
sikap Soba
iman
baga
,
njaan
dja.
perta
beker
6. mengurangi djam
ubung
'“Peking, dalam konferensi mana
berh
U
WET
7. Upah jang sama untuk peker- si terhadap
banjak
akan diperbintjangkan perdjoaa
bahw
taan,
kenja
n
denga
djaan jang sama.
ngan buruh di Asia dari Austra-

| Sebagaimana" telah diutarakan
“oleh

Pemerintah

dalam - mem-

bitjarakan anggaran umum dalam-bulan Maart jang lalu, ma|
, Tuan ka selalu ada perhubungan an- tara Kementerian Penerangan,
suka
-

ng ti-

dengan lain2 Kementerian,

se-

'memperhebat- — ' hingga selalu pula terdapat ker— dja sama dan 'cobrdinatie jang
ada rakjat.
bahwa

sekerdja

pula tumbuhnja sarekat2
j
"0
an bebas diseluruh negeri2
'deng
1. kerdja sama antara sarekat2 di Pasifik. Selandjutnja diterangburuh dan mempererat per- 'kan, bahwa
mula2 konferensi
saudaraan antara buruh se- jang direntjanakan untuk
mem-

ngenak

tinggal 16 sare-

dengan djumlah ang-

dja.

Terutama akan diperdjoangkan

san2 jang akan diambil, ialah me-

'9 da waktu pemberontakan Mailam- dium mengambil bagian penting,

langlah

bagi

dalam pekerdjaan. dan pengawasan kesehatan kaum peker-

lia, Sudah tentu disitu nasib buruh
Indonesia akan diperdjoangkan
djuga dan menurut Sobsi putu-

ferensi pers jang diadakan pada
—... hari”Selasa sore. Sobsi, jang pa-

“kepada
ja dengan ' kete.

lajak

9.perumahan jang
|. kaum pekerdja.

“10. perlindungan terhadap bahaja

(Aneta). ..Sobsi

elah dan

Kambuh EU

3g

.

enjaksikan gota

tertentu

jang

tiap2 tahun dengan pembajaran upah terus untuk peker-

ik

KAI

an tambahan

istirahat

'an- -. baik

tentang garis2 petundjuk

ikemu- . dalam lapangan penerangan.
leh Bila terdapat perbedaan2 dalam
m penglaksanaan dan “mendjalank dja' kan garis2 petundju
ini oleh
maka
h2,
didaera
n
bawaha
-batan2
menurut pendapat Pemerintah,
— mungkin ada dua hal jang menje-

kan

der

ceadaan dan sifat2 ke-

Dengan memperhati-

| maka dapatlah dikasnerangan untuk

“dapat dipersamakan.

t ini Pemerintah telah
ang

'

hwa:

suatu

menegaskan,

ba-

penerangan jang

- baik, harus aadisesuaikan

| rapatnja dengan suasana

serapat-

| “serta deradjat pengetahuan
penduduk daerah dimana
“ rangan itu didjalankan”.

bathin

dari

pene-

Dalam pada 'tu sekali-kali ti-

2 ap

WASHINGTON

POST

akan -sari

.

TEN-

TANG INDONESIA,

S.k.,,Washington Post” menganggap dalam induk karangan'nja bahwa Indonesia tak dapat
daerah,
disangkal adalah suatu
ian
sebahag
ma
jang boleh meneri
dari 75 djuta dolar, jang telah:
disediakan oleh Kongres kepada
Truman guna pembelandjaan ,,se
kitar Tiongkok. :
di
perlawanan
.Keruntahan

Tiongkok Timur Laut dan lang-

kah madju komunis kearah Barat
Daja jang tak dapat ditjegah itu,
telahymenghapuskan pengharapan
bahwa dapat lagi diberi bantuan
kepada tentara jang sisa itu,.
di
perlawanan
Keruntuhan
Kini, menurut s.k. tsb tak ada suatu.negara di Asia jg perlu mendapat perhatian lebih d.p. Indone
sia, dimana sebelum achir tahun
'ini akan berkuasa suatupemerintah jang merdeka, jang telah me-

nja satu, mendjadi disegala pe-

mendjadi, bukan Sajang Kane,
bukan Oi Na ni Keke, Bo-lele Bo,
Kepala Modjong, Si Nom, Wilhelmus, melainkan ,,Lagu kebang-

li tidak sesuai lagi dengan maksud dan tudjuan jang sebenar-be

narnja dari penerangan Pemerinhal ini
tah Kebangsaan, maka

memang dengan lantas harus di-

saan

suling-bambu,

dengan

gamelan

atau sesando,
Ini adalah

tepergantung

-dari

Indonesia”

jang

harus

kita

perdengarkan selaku ,,thema” da-

'achiri. Pemerintah ingin memper
gunakan istilah P. Tuan Andi Is-

“kandar sendiri, untuk menegaskan dari tempat ini P. Tuan Ketua Jang Utama bahwa:
“1) Tidaklah mendjadi sesuatu apabila ,,lagu Penerangan” dibunjikan oleh Pemerintah dengan
saxophone dan diteruskan oleh
suatu daerah dengan klarinet atau

Lagunja

om: BA

ri lagu Penerangan
“

Djika

tidak

Pemerintah.

demikian,

maka

telah terdjadi kesalahan2 jang
tidak boleh tidak setjepat mungkin harus diperbaiki untuk kepen-

tingan kita bersama.
Dengan memperhatikan hal diatas, teranglah sudah bagi P. T.
Andi Lolo, kesalahan apa
jang
telah dibuat oleh penulis circulaire Pemilihan di Palopo
jang
telah merobah ,,Lagu — Kebang-

saan jang bersifat

umum”

dari

keadaan sesedaerah.
2) Pun tidak mendjadi sesua- Pemerintah: ,,Suaramu berharga.
Pilihlah utusanmu jang sedjati”
tu apabila Pemerintah memainkan
mendjadi
suatu lagu jang agak
2
atas
itu
lagu Penerangan”
diri (goloatas
mementingkan
daerah
bersifat
suatu
sedang
kruis,
- 'naturel
ngan) sendiri: Suaramu berharga.
dan jang lain lagi atas 1
Pilihlah orang jang sependirian
mol.
Hal ini adalah tepergantung dengan Kita (sipenanda tangan)!
Hal sedemikian tentulah harus
dari sifatnja daerah .itu !
»
esali, akan tetapi bolehlah
AGteftidtr
gaat
tetapi, — en hier
AN
:
Giig
an
(Di

by,

yah

gi jang istimewa jang mempunjai

detugas mengadakan contact2
ngan daerah2 dan djabatan2 dae-

rah sert# mengadakan pengawa-

san terhadap penerangan2 jang
“diberikan dalam bagian2 Negara,
Pula ada dimaksudkan
untuk
sering2 mendatangkan ke Makassar mereka jang mengurus penerangan di-daerah2. Dengan mercpekerdjakan mereka dalam suatu waktu jang pendek pada Kementerian Penerangan, dapatlah
diperoleh dan dikumpulkannja beberapa pandangan jang lebih dalam tentang tjara2 memberi pene- :

rangan, Dengan demikian terdapatlah suatu perhubungan jang

baik antara Kementerian Penera-

ngan dengan djabatan2

penera-

ngan didaerah-daerah.

Dengan tjara2 jang tersebut
tadi, Pemerintah berharap dapat
memperketjilkan
kekurangan2
dan kesukaran2 jang selalu dialami atas lapangan penerangan.

Indonesia,

demikian Dr,

de Velde,

14.000 LITER

BENSIN DIADILI,

penghiburan
suatu
mendjadi
P. Tuan Andi Lolo,
bagi
.troost”
“serta maksud dan tudjuan jang
ah lazim hal sepenera- losok Negarapun hanja ada satu! bahwa memangl
dari
sebenar-benarnja
suatu verkiedalam
,
demikian
Dan djika lagu jang biasa dimain- :
ngan itu. Mendjadi, hanjalah bene!
campagn
—
zings
Peneratuk dan tjaranja bagaimana harus “kan oleh Kementerian
Untuk mendapat persesuaian
disampaikan kepada rakjat, da- ngan itu adalah lagu Kebangsaan
sifat Penerangan maka padalam
Indonesia,
maka
lagu
itupun
jang
pat berlainan.
da Kementerian Penerangan telah
harus dimainkan pula oleh seka“Bila terdapat tjara2 memberiditetapkan seorang pegawai ting
lian Daerah dalam Negara kita,
kan penerangan jang sama seka-

dak bolehedilupakan

Republik

PENTJURIAN

di

ajian

KAN

5

Republik menjetu-

bunjinja —

Van

Kotaradja, Mr. Sjafrudin Prawi-

€

“hak

sama

men-

djaranegara, akan menduduki
Menteri . dalam
'batan Perdana
Republik Indonesia.

dimulai de-

akan tetapi dari R.IL,S. untuk menundjuk orang2 ini.
Dari pihak P.P.R. jang djuga
menerima usul ini pada hari Se- '
nin pagi diterima djawaban- jang

djadi Perdana Menteri R.LS., ma-

8. waktu

Dekgasi

kan

“Negeri itu, untuk mana dimadjukan Mr, Rum dan Mr. Samsuddin. Achirnja Masjumi menghenapabila Hatta

sekarang

djui sepenuhnja usul ini dan selekas mungkin akan mengirim suatu.
daftar ' nama2 dari
orang2 jang “dapat ditempatkan pada departemen2.« Mengenai bahagian kedua usul - Belanda untuk
menundjuk
orang2 jang nanti mendjadi- pemimpin2 dalam lapangan pemerintahan umum, maka delegasi
republik .menjatakan, bahwa. bu-

mana dimadjukannja sebagai tja-

daki, supaja

rak
aga,

m
i
d
g
n
u
b
a
g
r
e
t
k
a
“tid

MH.
Nan

an.

Ma-

Menteri untuk Urusan Agama

bah

nesia jang tjakap- didepartemen2
sehingga mereka selekas miing“kin melihat djalannja
pekerdja-

sjumi diterima kabar, bahwa Ma-

ka Perdana Menteri sekarang

andar dan
- dapatah

da, supaja

PEMERINDAN
TAH R.LS,
pimpinan

memberitahukan,

ngan menempatkan orang2 Indo- '

ke Peking.

Dari kalangan?

dan

pihak Republik atas usul Belan-

gai anggota, demikian keterangan
. Sobsi tentang pengiriman utusan

lam Pemerintah R.I.S., dalam hal

3
Ri

“Indonesia.-

Koets,

orang wanita, Siti Tidjimah seba-

. Guna persediaan maka Dewan
Menteri telah memutuskan untuk
mengeluarkan 300.000 rupiah. Pemerintah2 Daerah diminta mem-

: Negara Indonesia Timur baru sa5

ORANG? INDONESIA JANG
NANTI MENDUDUKI TEMPAT PENTING? DALAM DE:
PARTEMEN2,

gai penulis dan Saloran, Kendro,
Basuki, Gondopratmo
dan se-

sjumi menuntut

se-

rus diletakatau segenap

djumlah 75 djuta dolar itu, demikian s.k. Washington Post”.

sebagai ketua, Suhandiono seba-

ini.

an2, demikian Aneta mengkabar

ketika

permulaan,

komite2,

dang
dipertimbangkan
untuk
membentuk suatu Komite
pusat
di Makasar untuk maksud mana
para Menteri Urusan Sosial dan
Penerangan melakukan persiap-

let. Sebagai alasan dikemukakan,
pada

dibentuk

bentuk komite2 daerah dan

dari Negara2 lain, memakai epau-

bahwa

akan

Belanda

“dan disini-

(Aneta). Dr, J. van de Velde,
anggota Kabinet W.T.M,, pada
hari Senin pagi memimpin konpe
rensi
mingguan
usahkan
Dr.

kan bersifat perajaan umum dan
mulia. Dimana-mana di Indonesia

| nurut surat dari Perdana Menteri,
gunakan.

lah tempat diman
kan sebahagian

menggembor-

HAN KEDAULATAN.
Menteri Penerangan Negara

Per-

mela- 53

djumlah anggota WFTU
malahan bertambah, Achirnja diterang
kan, bahwa delegasi
Sobsi
ke
Peking akan terdiri dari: Njono

Indonesia Timur mengumumkan :
bahwa penjerahan kedaulatan a- MASJUMI

kan dikantor2 Pemerintah.

“dalam hal pertaha:

gembira menulis, bahwa ,,WFTU

bahasa Belanda masih diperguna-

PERAJAAN PENJERA-

Ba ldisi

kepertjajaan ' terhadap”

anggota

petjah”, sedang hitungan terachir
waktu ini membuktikan, bahwa

PERSEDIAAN? DI N,L.T. UN-

TUK

mendjadi

luar. Banjak surat2 kabar dengan

(Aneta). Pada konferensi pers
jang diadakan oleh Kementerian
Penerangan tiap2 minggu, telah
diadjukan pertanjaan, mengapa

dibelakangkan dari pa
|“ partikulir
da pengadjaran lain. « Sebagai

tjara2

memberikan penerangan.

c. Beberapa

— TERIAN PENERANGAN.

lesai.
se
KA
Pada achirnja diadjukan
pertanjaan, mengapa Menteri2 NIT,

etnaan

Pee

waktunja

duka Jang Mulia” jang dapat di-

karang jang akan mengurus soal
ini, karena”orang ingin lekas2 se-

'tjontoh dikemukakannja

-“ b. Soal penerangan

hilang,

KONFERENSI PERS KEMEN-

ak pertama mereka telah dapat

tambahan.

dan

ini nanti pada

ialah dakwaan dari ketiga orang “kasi hasil2 KMB diterangkan, bapastoor, anggauta2 parlemen jg hwa mungkin parlemen jang se-

Nee:

orang2

memberikan penghargaan jang
setepatnja kepada djabatan Menteri, antara lain pada golongan

Masaalah
pentingaa jang kedua, - | Atas pertanjaan tentang ratifi:

“berpendapat, bahwa dalam ba-

untuk

supaja

tetap

gemborkan, bahwa
WETU itu"
adalah komunis dan dikemudikan
oleh Moskou. Karena itu, maka
banjak anggota2 jang minta ke-

penduduk Belanda. Karena itulah

dapat

pemogokan murid2
. Waktu dibitjarakan bab peng. - memetjahkan
sekolah
guru
laki2
di Makasar.
adjaram, tidak kurang “dari sepumana antara

menginsaikan,

sukar

Sobsi

sanggup

wan komunis. Indonesia menaruli

WFTU. Diuraikan pula, bahwa

ea

dja berdiri, sangat

njatakan

negara telah meninggalkan organisasi tersebut, didjawab, bahwa

(ANP). Mahkamah Tinggi militer di Den Haag memeriksaappel
letnan I M.J.K. dari Amsterdam
jang pada tanggal 12 Agustus telah didjatuhi bubuman-—-3

lapkan |
n, karenakepadamengge
3dan tahumendjual
kaum Re-

publik

14.000 liter bensin "dalam

tahun 1946 di Tandjung Periuk,
dimana ia bekerdja pada kompi.
I dinas kwartiermeester generaal.
segalaTerdakwa
mengakui
galanja. Atas pertanjaan, menga- ' 3 :
demikian, ia meng-

pa ia berbuat

jang diala-” 4
keadaan Kesemuanja

gambarkan
minja
di Indonesia.
itu didasarkan pada

kekatjauan.

dan korupsi: Selandjutnja ia me-nerangkan, bahwa ia psychisch

tidak beres dan tertekan oleh keadaan dan dipengaruhi oleh de-:

pressie djiwa, sehingga ia melakukan

|

pentjurian.

Dua orang ahli djiwa didengar

keterangannja dan. berkesimpu- 5 2
lan, bahwa ketika K. datang di
Indonesia ia berada didalam keadaan psychisch jang labiel, hal
mana diterangkannja, karena tekanan djiwa jang berat jang harus diderita oleh..K. jang telah
melakukan pekerdjaan dibawah
tanah jang penting ketika zaman
pendudukan dan kemudian masuk
pasukan penggempur, Dan dalam
keadaan jang demikian itu ia mengalami pula keadaan katjau di
Indonesia, sehingga
timbullah S

apathie dan sifat masa-bodoh.

Djaksa
“kemudian
menuntut
hukuman pendjara satu setengah . “
tahun. Pembela K. menjatakan,
bahwa K. karena depressie tidak

mengetahui, bahwa ia telah mens
tjuri bensin dari tentara Belanda dan memberikannja ketangan
kaum Republik. Ia menundjukkan
apa jang telah didjalankan oleh
K. selama masa pendudukan dan "
ia meminta, supaja K, dibebaskan '
karena ia tidak bisa dipertang- -

gung-djawabkan bagi perbuatarr#

nja itu, Pada tanggal 22 Nopember Mahkamah
akan memutus:
kan perkara ini,

WONGSONEGORO
AMEMBERI
CAUSERIE

Mr,

KAN

DIGEDUNG

SIN

MING

HUI,

(Aneta). Pada tanggal 14 Nopember

jang

akan

datang

mr,

Wongsonegoro, menteri
dalam
negeri Republik merangkap ketua

'

Kumisi

mengadakan

Pusat Bersama

causerie

akan

tentang

»Hak dan kewadjiban warga ne-

gara dalam ketatanegaraan Republik Indonesia Serikat. Causerie akan dilangsungkan digedung
,Sin Ming Hui”, di Molenvliet
Barat

no.

188,

Djakarta

kan dimulai pukul 20.00,”

dan

a-

3

Aarsekal
» Dengan

. Perdana Menteri India, Pandit

meng-

katanja.

dari Yugoslavia telah mengizinkan interpiu kepada
koresponden harian Denmark ,,Politiken”,

mo

untuk

memperluaskan persediaan maka

'Edvard

nan, berhubung dgn terbatasnja

Clausen.

menerangkan,

“jet Rusia) mengetahui benar,
bahwa suatu serangan dari suatu negara sadja itu tidak mungkin "demikian Tito.
07

Tito menerang-

Selandjutfija

kan, bahwa ia pertjaja, bahwa
produksi makanan d. luar negeri. - telah ada perpetjahan
didalam
Ini adalah tudjuan pertama dari “pimpinan tertinggi, jang merupa

bahwa

tidak

dia. Menurut kabar Cripps men-

H3

ia menerangkan,
mungkin

untuk

PARA
MAN

Ketika

tiba di Amerika

Serikat

untuk

mengadakan

desak, supaja diantara India dan

perkun-

djungan resmi, maka Perdana Menteri India, Pandit Jawa-

: harlal

Nehru

disambut

D. C. oleh Presiden
Sekretaris

Negara

Amerika
Gambar

di National

Washington
Harry" S. Truman,

Acheson dan lainz pemimpin

tjahkan masaalah

tinggi

Ketika

Premier

POLITIK

Pandit
Nehru,
Presiden
Truman dan anggota2 pemerintah lain berdiri tegak menghadapi bendera2
kebangsaan.
Usis.

ian
$
Ka
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—
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eneng

emape nenen

ne

Golongan Ketjil Kementerian UDalam

Negeri

Republik,

telah memberikan suatu
uraian
tentang posisi golongan2 ketjil
“dalam R.LS., dan mendapat minat jang amat besar dari pihak
Belanda,
Tionghoa dan
Arab.
Tabrani memberikan
pemandangan jang sangat terang tentang

|

tempat kelak dari golongan2 ke-

—
—

tjil serta mengatakan
dirin bahwa mereka

kepada hatak
usah

— thawatir tentang | kedudukannja
| dalam masjarakat,- dimana mere. kan

akan

terhisap

sebagai

golo-

“ngan ketjil. Djuga keamanan diri
,

“dan milik akan didjaminkan, de“ mikian Tabrani. Tentang
golongan2 ketjil jang ada
sekarang

“seperti IEV, pembitjara menga— takan bahwa
perkumpulan
ini
pasti benar akan berdjalan terus
bolak, djikalau tjita2 mereka tiak menentang ke-Indonesiaan.
NPERENSI
MASJUMI DI
|
SURABAJA.
.
Pada hari Kamis, di Surabaja
- telah dimulaikan konperensi Ma-

- sjumi bahagian.

Djawa

Timur

. bertempat dalam gedung
nasio- nal Indonesia. Konperensi ini ber
achir pada hari Sabtu. K.I. 150

“anggota

dari Madura

dan Dja-

memperbiasakan penduduk Islam
dengan tjita2 Masjumi, rentjana
mana

akan

disesuaikan

dalam

kerdja bersama dengan organisasi2 lain, tjita2 mana djuga ditudjukan pada kedaulatan negara.

KEMUNGKINAN2

tik marsekalk

PEMBA-

masih

Dari pihak Republik jang dapat dipertjaja jang djuga berhubungan dengan P.P.F.
didapat
Agung,

Hatta

dan

Sultan Djokja sebagai
pembentuk Kabinet R.LS. Mungkin kabinet ini terdiri dari Perdana
Menteri Hatta, Menteri Pertahanan Sultan Djokja, Menteri Uru?

san Dalam

Negeri Anak

“urusan

negeri

tau Hatta. Sebagai Menteri KeProf.

Mr.

Dr.

Supomo

dan sebagai Menteri Pengadjaran Prof. Husein
Djajadiningrat
dan untuk penerangan Mr. Samsudin.
Pu
Sebagai ketua Mahkamah Uni
disebut Kusumaatmadja, sebagai
Bokrol

Djenderal

R.L.S.,

Mr.

Moh. Yamin dan sebagai thesauriergeneraat Mr. Indrakusuma.
Drs. Hatta akan memimpin dele-

wa Timur, baik dari Negara mau - gasi ke Den Haag untuk penjepun dari daerah T.B.A. telah me
rahan kedaulatan.
:
ngambil bahagian dalam pembiKEMBALI
DARI
K.M.B.
| fjaraan2 itu. Maksud. pertemuan
(Aneta). Pada tgl. 14 telah beini ialah membangunkan
pula
rangkat ke Indonesia 22 orang
- tjabang ini dan diputuskan djuga
jang bertinggal di Den Haag ber
— bahwa orang akan giat menjebar
antara
hubung dengan K.M.B.,
kan agama. Umum menganggap
mana terdapat tuan2 Kosasih,
- perlu untuk memimpin rakjat paIndrakusuma, Rivai, Male Wira"da pembangunan kembali. Sesunatakusumah dan Sultan Hamid
“dah aksi polisionil kedua,
maka
ke II.
pekerdjaan2 tjabang ini agak di-

“hentikan,

Yugoslavia

pe

senantiasa

“berkata tentang ,.beberapa
pe— mimpin Sovjet . Uni”,
djikalau

mengetahui benar, bahwa
kou memberikan perintah2

pakah Moskou

.sendjata

pi diantara kaum
komunis
ada
tjukup disiplin, dan orang dapat
jakin, bahwa — sungguhpun tidak diberikan perintah
kepada
negeri2 lainnja — suatu tanda
dari Moskou itu sudah tjukup un
tuk menjuruh kaum komunis dinegeri2 itu mengikutinja.

terhadap

bahwa

akan

men

komunis

Yugoslavia,

DAGANG

'Romulo

KAT MENDJADI KETUA
COLLEGE THOBURN DI
LUCHNOW.

now

Ketua sidang umum
Ie

los

P,

Romulo

dalam

PBB

dan

mendesak

jang

diutjapkan

supaja

negara2

membuat ichtisar pekerdjaan wa
nita dalam penghidupan geredja.

Kini diputuskan untuk

ini akan

mendjadi

PEMOGOKAN
HAN2

ketetapan,

at mesiu dan

te-

UMUM
kami

ti berikut:

aa

ana
ip

sa

pantjaroba

Ta

Tn

1

Ka

kita sntan

narus

Sundried
Mixed
Telguel

.

ini, pertama-tama

terganggu

mendapat

harus

hendaknja.

makanan

kita

Kami

mendjaga

Terutama anak:

bahwa

emikian ,tugas

kewadjiban” jang sang suami

berikan

perhatian

minta

tuan,

harga ini tidak didjamin-

kan dan olehnja tiap waktu bisa

jan

jak
Panin. udjar suamiku.
si Mn
Tn
eh
karena
itu
saja
Naa
2
memakai mi. margarini Palmboom(
Logo senantiasa
We MA
.
dalam segala masakan. Palmboom emakai
mengandung banjak Ttamih
dan jang tak boleh dilupakan. . «sedap rasanja,
sehingga anakyaaa min maan Pa
Jan
dengan senang hati: dengan

mudah kuselesaikan.
RE 5
EN
Margarin Palmboom. “sekarang sudah dapat
lagi dengan harga jang menjenangkan sekali.

£ 45,—
£ 44,—
£ 38,—

diubahkan.

:

Manado,

15 Nopember

1949.

Coprafonds N.IL.T,

kepadski

RI
SERI
dibeli dimana-mana
-

GOOD
Tuan2,

LUCK
BLOEMENFIANDEL
Njonja2

dan

Nona2,

ada

perlu bunga?!! Boleh mampir sama
Bloemenhandel GOOD
LUCK,
terletak
nado.

Hasil

dasi
:

Djawa
e,

djalan

Selamanja

raja-Tomohon

Ma-

tersedia rupa2

ma

tjam2 bunga. Djuga ada terima
bestellingen dari buoguetten, kran-

nan
4 2

indah

sen, handruikers

d.LI. dengan

menjenangkan.
!,

Sa

En

Pertjetakan Kementerian Penerangan N.I.T. - Tomohon,

harga

akan

Peme-

sendjata2,

akan te-

T

'Pembahagian barang2 tenunan untuk
I.

setengah-tahun kedua 1949.
Berdasar atas persediaan “ jang
ada, maka

untuk sementara

wak-

tupembahagian diuntukkan bagi:
a. pekerdja2 (gadji bulanan) ter-

-

masuk

golongan

A dan

1

Ha

|

ang-

1

gota2 keluarga.
b. pegawai2 negara jang berpig:
siun jang fidak termasuk golo-

1 Fs ?
£

3.

ngan BI atau BII.

Pembahagian kepada golongan BI
dan BIl akan diatur lagi.
2. Dasar pembahagian :
A. untuk pekerdja2 golongan A
sebagai werkers premie: 5!/,
m. Untuk tiap2 angg. ikeluar-

ga (termasuk pekendja sendiri:
1/5 m,

B.untuk orang2 pensiun tersebut
diatas : 4 m. untuk tiap2 anggota keluarga.
3. Pembahagian kepada pekerdja2
golongan A dan anggota2 berlaku kollektip untuk mana suatu
permintaan setjara tulisan dalam
2 lembar menurut model biasa
harus dimasukkan.
Pada permintaan tsb. ditulis diatas:

,,Permintaan

barang

:

tenunan

untuk pekerdja2 golongan A (gadji
bulanan) dan anggota2 keluarga (Isteri dan Anak2).
4. "Orang pensiun harus memadjukan bersama2 dengan permintaan
mereka acte-pensiun jang ber-'
sangkutan atau suatu keterangan
dari C.K.C. di Tomohon dengan.
keterangan tentang djumlah pem

bajaran pensiun.
5.
6.

251

Permintaan2 jang tidak lengkap
atau 'kurang terang tidak diurus.
Untuk penerimaan bon2 ibarang2
tenunan setjara kollektip diperlui
suatu surat kuasa jang ditanda

-

tangani oleh kepala kantor atau
kepala

dinas

dengan

penjataan:

nama dan tanda tangan Jangedi-

kuasai.
2
7. Waktu
pembahagian:
Mulai
hari ini h/d tgl, #5 Desember 1949.

Kantor Distribusi Manado.

Perantjis

Circulaire

'No. 29/B

e

« Selatan memanggil pekerdja2 un
tuk mengadakan pemogokan.
Perkumpulan2 sekerdja terdiri atas pekerdja2 di pelabuhan2 dari

Menjambung

Indo-Tjina,

oleh karena itu.

SELA-

di

mengambil

mereka

tapi ia chawatir, bahwa ia akan
memperoleh kesulitan2 sungguh

(Aneta
Reuter):
Pemimpin2
dari serikat2 sekerdja dari
pe-

kerdja2 pelabuhan

bahwa

rintah menimbang akan mempergunakan pasukan2 untuk memu-

No, 28 tgl. 10. 10. 49 kami beritahukan,
bahwa
harga2
dari
copra jang dimasukkan mulai dari 11 Nov. 1949 ditetapkan seper-

kita alami sekarang

supaja

djata2 untuk

No. 31,

seperti

Teta-

tidak lagi memuat mesiu dan sen

DI PELABU.-

DI PERANTIJIS
TAN,

PEMBERITAHUAN

Dalam zaman

lainnja.

tu setelah pekerdja2

1

kumisi urus-

sekretaris

dinegeri2

Vendres dekat perbatasan Spanjol sampai Nice. Kaum
buruh
di Marseille menetapkan
“akan
mogok, oleh
sebab pelabuhan2
sekarang ada dibawah pengawas
an polisi jang ditempatkan disi-

Car-

telah

pidatonja

“di Indianapolis,

sekarang

an pekerdjaan wanita, sedarigkan Dr. Katleen Brissa diminta

memberi-

pemimpin2

beristirahat dalam soal
pembuatan sendjata?'atom

rang.

(U.LP.). Geredja sedunia meng

djuga

kepada

mendesak,

atom ini, masa kegelapan diduga

angkat Sarah Chakko mendjadi
ketua college Thoburn di Luch-

perintah

AI
LAS

z

PENGUMUMAN DISTRIBUSI

da negara2 buntut di Eropah Timur, tetapi tidak mengetahui akan

Yu

$

4

Moskepa-

mempertahankan
diri terhadap
propaganda Rusia. Sebagai alas.annja dikemukakannja, perpetja“ han jang menurut dia ada dalam
pemerintah Rusia.

dulu dalam perlomba(AFP). Di Frankfort telah di- . “beristirahat
an membuat sendjata2 atom. RoLaga
sebuah perdjandjian dagang oleh Djerman Barat ' mulo menerangkan, bahwa ia tahu sungguh2, bahwa pauze ini sadan Tjekoslawakia. Dalam perdja tidak dapat menghilangkan
bahwa
djandjian itu ditetapkan
bahaja
perang, tetapi sedikit2nja
mekedua negara ini akan saling
pauze
ini
dapat bekerdja sebagai
58.
$
seharga
baran
nukar
rem
dari
sebuah
mobil jang akan
tersebut
000.000. Perdjandjian
terdjerumus masuk djurang, seberlaku mulai tanggal 1 Oktober
hingga mobil itu sekurang2nja da1949 hingga tanggal 30 Septem|
pat
berhenti. Djika PBB dalam
1950.
ber
:
waktu singkat mentjapai persetudjuan mengenai perselisihan tenSARAH CHAKKO DIANGtang pengawasan atas sendjata2

mungkin dipilih Sjahrir, Palar ahakiman,

merugikan

ANTARA DJERMAN BARAT
DAN TJEKOSLOWAKIA.

Agung

luar

berpikir,

PERDJANDJIAN

Gde Agung, Menteri Kemakmuran Djuanda.

Untuk

Tito

dapat keuntungan dengan djalan
mengadakan
perdjandjian
dengan kaum komunis di beberapa
bagian
dunia, misalnja
Tiongkok.
ini
Ia menamakan tindakan2
sebagai politik abad ke 18.

kabar, bahwa Presiden Sukarno
mungkin — menundjuk
Anak
Gde

18,

merintah

mengapa

bagi komunisme disemua negara 'karena peperangan antara dua
di Balkan dan djuga
di Rusia ' negara sosialis itu tidak mungsendiri. Kanellopan menjatakan
kin. ,,Mereka (pemerintah Sovsesalannja, bahwa Amerika dan
lainnja
beberapa negara Barat

HAGIAN KURSI2 PEMERINTAHAN DALAM RLLS.

Agung

ABAD KE

bertanja,

(Aneta-U.P.). Menteri pepera
ngan Junani, Panayotis
Kanelhopan telah diinterpiu oleh koTito menerangkan, bahwa ia
daresponden ,,Ulnited Press”,
tidak pertjaja bahwa Sovjet Uni
lam mana ia berkata, bahwa poli ' akan mengadakan serangan ber-

apaan

KEDUDUKAN GOLONGAN2
—
KETJIL DALAM RLLS.
.
Pada malam hari Djumat jl.
M. Tabrani,. kepala
bahagian
rusan

ini.

Serikat.
diatas:

Clausen

perhubungan :

jang lebih erat untuk dapat meme

Air-port,

Amerika Serikat,

Dean

“Inggeris diadakan

UNA

Bet op
musi

semena

me-

Selandjutnja Tito
menerangkan, bahwa dengan Kremlin itu
boleh dikatakan tidak
mungkin
mengadakan persesuaian. »Kami sudah terlalu djauh dgn perang propaganda ini”, demikian
katanja. Pemerintah
Yugoslavia

Tito.

pertemuan

pai kekuasaan sepenuhnja diatas
negara2 buntut.

njebarkan perpetjahan di Yugopemerintah India, demikian Neh- kan alasan mengapa banjak pem . slavia. Rusia boleh meneruskan
kan provokasinja, tetapi.ini tidak aru. Soal makanan inipun ditegas- ' besar2 tinggi Sovjet Rusia
kan berhasil. Di Yugoslavia ada
dang2 ,,hilang”. ,,Sudah
djelas
kan oleh isteri Viscount Mount- “ bahwa tidak ada persatuan dida- beberapa pengikut
Kominform,
telah.
batten. Antaranja Nehru
tetapi ini tidak ada artinja.
“lam politburo tentang berbagai2

mengadakan pembitjaraan dengan masaalah. Salah satu dari masa“menteri Stafford Cripps tentang “alah ini ialah sikap Sovjet Uni
kedudukan neratja sterling di In- “terhadap Yugoslavia”, demikian

bahwa

Tito-Stalin itu diakibatkan oleh
usaha Sovjet Uni untuk mentja-

“aa

diperlukan

Uni

Daan

(United Prees). Marskal Tito

mendesak modal asing

terutama

Sovjet

WR,

dal

Blokade ekonomi

itu memang menimbulkan
kesukaran2 di Yugoslavia, tetapi kesukaran2 ini tidak menghalang2i
kemadjuan2
jang
baik
dari
ekonomi Yugoslavia.

Pada achirnja Tito sekali lagi

ngan para anggota kabinet Ingge

' ditanam di India. Penanaman

tak mungkin

adakan persesuaian”,

'Nehru dalam perundingannja de-

-ris telah

Kremlin

TITO.

:
&

-

