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Tindjauan surat2 kabar Belan-

sih tertulis diatas kertas jang semakannja dalam kenjataan. Mes-

Kalangan2 Belanda di Djakarta
pada umumnja bersifat diam ter-

da di Djakarta.

hadap pengangkatan Lovink sebakipun demikian, sudahlah njata, , gai Wakil Tinggi Mahkota. Kabahwa kesan2 jang ditimbulkannja
langan2 jang berhubungan
erat

|
1

aadalah banjak membawa perob
jak-

$

dengan Delegasi Belanda menundjuk, bahwa oleh pekerdjaan2 dalam 1/5 tahun jang. terachir ini
pada Kementerian Luar Negeri,
maka tuan Lovink pada hakekat-

han anggapan terhadap kebid

A&

SP

sanaan politik Belanda di Indonesia, sehingga oleh karenanja, pen-

padat umum diluar negeri disa at

ini nampaknja telah mulai menaruh kepertjajaan terhadap tudjuan politik Belanda berhubung de-

nja mengetahui kemungkinan2 internasional dari soal
Indonesia,
Melihat,akan sedjarah mula2 pengangkatan tersebut — pelepasan

ngan Republik pada chususnja
dan dengan Indonesia pada umum
:
nja,
Dalam kalangan R€publik sen-

Beel berdasar atas keberatan2 ter-

hadap bentuk dan luasnja perba-

ikan Republik —, maka dapat diharap.suatu penjelenggaraan jang
baik persetudjuan tersebut
oleh .
Wakil Tinggi Mahkota baru ini.

diri, pada umumnja orang2 hanja
meletakkan harga persetudjuan

penglaksanaanrja kelak

itu pada

Lain2 kalangan

semata2. Hal ini sudah tentu tidak

rasa

maka

|

an, bahwa Lovink telah tak meli-

hat dari. dekat

tidak mengemukakan

optimisme

perkembangan2

Indonesia pada tahun2 jang terachir ini. Pendapat golongan jang
terachir ini antara lain mendapat-

jang berlebih2an,

kita dapat mempertjajai,

bahwa persetudjuan Djakarta ini
berakibat :
agaknja tidak akan

|
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menga-

adalah suatu keuntungan, tetapi
mereka menganggap dapat melihat suatu kerugian dalam keada-

Linggardjati
dasar
setudjuan2
dan Renville dahulu.

Dengar

Belanda

kui, bahwa karena Lovink “bukan
seorang oknum .politik, maka itu

persoal
deper-

mengherankan, karena tiap2
timbangan mereka mengenai
ini selalu masih berhubungan
ngan pengalaman2 sekitar

dengan

dalam

kepen-
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tuk mentja-

esaian sel

jang

tingan-kepentingan besar.

“Pada hakekatnja persetudjuan
itu baru meru-

,

£

apa

berikan konsesi masing2
mungkinkan. tertjapainja persetudjuan jang sekarang ini. -

.

Tinc gi

Covink ta' mudah menjerah pada

maupun dari pihak Belanda,

blik,

|”

Wakil

sambutan

dalam

tadjuk

Mahkota

kalangan2 Republik orang : dah

dasi jang benar2 akan kekuasaan
Belanda di Indonesia dalam waktu pendek hampir2 akan mendjadi suatu tugas bagi tuan Lovink
jang melampaui kesanggupan manusia.
Bukankah beliau adalah seorang oknum jang berkuasa sesung
guh2nja. Perhatian untuk
pembangkitan Asia atau nasionalisme
Indonesia belum sekali terbajang
dengan tetap dalam oknum tersebut”.
Harian ,,Nieuwsgier” bertanja,
sebab2 apakah jang telah menggerakkan Pemerintah Belanda un
tuk djustru memilih seorang jang
— bagaimanapun kwalitet2nja —

berarti hukuman mati buat daerah

mang sudah

:

Republik-Belanda

sama sekali,

|

sudah

bahwa perselisihan

P.P.F.

persetudjuan

berdjalan:

itu

sua-

ra tersebut keluar dari kalangan
resmi P.P.F. sendiri. Malahan se

mengizinkan

tidak

|

federal, tetapi terang, bahwa

:
negeri2 me-

nia Internasional.
dalam
Keadaan

|
,

mengetahui,

bahwa

Republik

diantara

tahan2, djika keamanan

latan telah terpilih Wairisal,

bahwa seorang oknum jang demi-

nar2 dengan ichlas memenuhi tun
tutan bangsa Indonesia, jaitu pe-

dan tetap pendiriannja

sebagai tuan Lovink akan tak mu-

njerahan kedaulatan penuh

dah menjerah pada putusan2 jang
dianggapnja pada pokoknja
tak

meliputi 3 soal: politik,

Wakil Tertinggi Mahkota harus

mengawas2inja.
s
'Dalam hal ini beliau tentu tak
akan mengambil suatu sikap jang
lain jang telah diambil oleh Dr.

Beel, dimana tuan-jang disebutkan

achir ini telah memikul segala akibat2nja. Pada pihak lain tentu
terdapat

pikiran, . bahwa sebelum

Lovink menerima pengangkatannja harus telah diadakan perundingan pandjang lebar antara be-

liau dan Pemerintah dan dengan

menurut

harian

,,Sin Po” mene-

-

dan per-

damaian di Indonesia tidak segera
dikembalikan.
Membiarkan

kekatjauan

terus-

menerus di Indonesia, adalah ber-

arti memberi

kesempatan

kepada

komunisme mendapat tempat jang

subur untuk hidup. Oleh karenadan Belanda telah tertjapai, deterus-menerus dengan tidak ada
|
nja,
haruslah dengan segera kerkan
mengelta
ngan segera P.P.F.
berkesudahan. Kepahitan hidup
/
katjauan dan kekalutan itu diachisuatu pengumuman, guna menjata
dan kekotjarskatjiran perekonomi
:
ri. Djalan satu2nja untuk mengkan sambutan dan kegembiraanan rakjat jang telah sampai pada
achirinja itu, ialah suatu persetuDiantara lain bunji pengunja.
itu, menuntut agar
puntjaknja
muman P.P.F. itu kita kutip sbb.: djuan jang abadi antara Indonesia
3 politik diantara kedua
Dengan senang sekali P.P.F. “dan Belanda. Kini dengan tertjapihak harus diachiri dengan segepainja persetudjuan antara Reputelah mendengar keterangan dari
2
ca
PA
ra.
blik dan Belanda di Djakarta itu,
Belanda.
dan
delegasi Republik
Keinsafan terhadap besarnja
maka langkah jang pertama untuk
dapat
mereka
itu
an
keterang
Dari
penjelesaian
selandjutnja,
telah
jang telah menimpa
malapetaka
menetapkan, bahwa perundingan
terbuka luas dihadapan kita.
rakjat selama ini,.itulah jang men
pendahuluan jang mereka ta' daDemikianlah, djika persetudjupat 'ikuti telah berhasil baik, sememegang teguh persetudjuan jg dang garis2 besarnja sama dengan
:
an tersebut telah didjalamkan, ditelah tertjapai sekarang dan untuk pokok resolusi P.P.F. tanggal 3 mana Pemerintah Republik telah
|
sama2 pula melaksanakannja se- Maret jang telah diumumkan tgl.
berada di Djokjakarta, maka sutjara tulus dan ichlas. Bagi kedua
dah tentu untuk mentjapai penje23 Maret jang lalu.. P.P.F. berpihak, sudahlah mendjadi terang,
lesaian soal Indonesia seluruhnja,
pendapat, bahwa dengan dasar
— bahwa menjimpang dari apa jang hasil jang sekarang ditjapai, mung
P.P.F. akan turut mengambil batelah disetudjui di Djakarta se—
dan
hagian jang aktip. -P.P.F. jang
kin diadakan “ pembitjaraan
karang, berarti berulangnja kem-Nperundingan jang subur jang akan
telah turut memberikan djasanja
menghasilkan tertjapainja suatu “dalam usaha memperdekat Repugadjati dan Renville jang menjedih djalan jang tjepat dan baik untuk blik dan Belanda selama ini, akan
- menjelesaikan soal.
jakin
kita
ituab
Indonesia.
kan itu. Seb
tetap memberikan segala tenaganja jang ada guna mentjapai peDemikian sambutan P.P.F.

Djadi dengan ini berarti” bahwa

| persetudjuan “diantara- Republik
akan sama2 bersedia melaksana- dan Belanda jang telah ditjapai
3
2d kan isi persetudjuan di Djakarta
sekarang ini, adalah djuga seba2 | itu dengan djudjur dan loyal. - ' gai hasil dari tuntutan .Negara2
Tertjapainja persetudjuarr di- dan Daerah2 jang terikat dalam
“02

/

Djakarta itu, lain daripada dido-

rong oleh faktor jang kita sebut-

orang ta' dapat
| Ran ,diatas itu,faktor
penting jg
| pula melupakan
“1!
|.

P.P.F. sendiri. Dengan demikian,
suara jang dikeluarkan oleh lain
pihak jang. menjatakan, bahwa
persetudjuan itu ,,hukuman mati

ditimbulkan oleh tuntutan resolusi " buat

P.P.F, tanggal 3 Maret jang ter-

kenal. Sebagaimana

|! Belanda di Djakarta

di

i

itu,

terle

' dahulu P.P.F. telah memadjukan

esolusi

jang

menuntut, supaja

epublik

dikembali-

daerah

federal", ta” adalah

..
artinja sama sekali.
. Lain dari faktor2 dalam negeri,
djuga faktor2 luar negeri adalah

sangat mendesak, agar supaja per

setudjuan antara Republik dan
Belanda lekas tertjapai. Kemadju

an gerakan2

k8munis diberbagai2

tempat di Asia Tenggara, teruta-

ma di Tiongkok, sekarang ini ada

pihak Belanda,

ian

Pemerintah

tuntutan

muthlak

onabagai2 kalangan nasi
sia. Tegasnja, ia adalat
“tara Republik dengan

Negai

dan Daerah2 Bahagian jang ber-

satu dalam organisasi P.P.F.

iarpun pada waktu jang achir
ini ada suara jang menjatakan,

'lah salah satu faktor jang meng
haruskan Republik

mengganti

dan

Belanda,

supaja dengan tjepat mentjapai pe

injelesaian setjara damai di Indokarena barang siapapun
nesia,

tentu akan mengetahui, bahwa di

mana sadja ada kekatjauan dan
'kekalutan, maka disana adalah

tempat jang sebaik2nja untuk ber
kembangnja paham ' komunisme.
Aliran komunisme jang mungkin

akan menerdjang dari negeri2 tetangga itu ta' akan mungkin ter-

siapa

jang

Dr. Beel jang terpen-

ting ialah, pendirian rakjat Belanda terhadap masaalah Indonesia,
pendirian mana harus
berubah.

Pusat pendirian Belanda itu terle-

tak di Den Haag, sehingga Den
Haaglah harus mendjalankan politik jang benar2 dan harus dapat
mengetahui tjita2 kebangsaan dinegeri ini. Politik Den Haag jang
harus didjalankan di Indonesia pa
da waktu ini harus sesuai dengan
apa jang telah
disetudjui
oleh

bangsa Indonesia, jaitu penjerahan kedaulatan

setjepat2nja

sesu-

Risalah
Belanda

jang akan melantjarkan penjerahan kedaulatan itu, haruslah terle-

bih dahulu diadakan perundingan
diantara Indonesia sendiri jang
merupakan ,,Konperensi Inter In-

donesia” jang telah diusulkan oleh P.P.F. beberapa hari jang lalu.
Sudah tentu, untuk ' memungkinkam terdjadinja ,,Konperensi In-

ter Indonesia” itu dengan segera,
haruslah pula dgn segera P.P.F.

diakui sebagai pihak ketiga dalam
perundingan2
Indonesia,

tentang
K

masaalah

ekonomi

PEMIMPIN2

. (Aneta). Dari pada risalah djawaban kepada

Madjelis

Tinggi

mengena rentjana undang2 untuk

dja sama jang dibaharui kembali

dengan Indonesia, pikiran mengimbangkan jang dinjatakan dalam
trentjana adalah tjotjok. Maksud,
ialah, supaja dengan perembukan
dengan Pemerintah Indonesia, kita bertindak kelapangan pembentukan Maskapai Belanda-Indonesia untuk membelandjai.perbaikan
ekonomi, sesudah rentjana dikuatkan oleh undang2. Saat penjerahan kedualatan dalam hal ini tidak
akan memgang peranannja.
bah' Selandjutnja dinjatakan,
enjerahan kedaulatan
jang
epat nanti dapat berlaku

S didapat persetudjuan me

Ma-

Dari pihak lain didapat keterangan, bahwa Fraksi Persatuan dalam mosinja menjatakan keberat-

an atas hasil pemilihan itu, karena
tak djudjur katanja. .
-

dan ketenteraan.
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DARI

DJAWA KE BANGKA PULA.
Ketua delegasi Republik, Mr.
Moh. Rum dan Mr. Pringgodigdo
anggota delegasi tersebut,
akan
berangkat pada tanggal 21 (hari

ini) ke Bangka

Sjamsuddin

dari

Masjumi, Mr,

Tambunan
dari Parkindo,
Sartono dari P:N.I. seorang wakdh
Kane semuanja anggota2
K.N

untuk mengada-

kan perundingan2 disana. Selandjutnja turut serta djuga Mr.

eka

Reaksi2 dibeberapa bagian
di Djawa/Sumatera terha-

dap

Persetudjuan Djakarta.

Aneta mendapat kabar dari pihak resmi, bahwa
persetudjuan
Djakarta

telah

menimbulkan

re-

aksi2 antara penduduk dibeberapa
bahagian dari pulau Djawa. Pun
dapat dikatakan, bahwa kegiatan2
teror mendjadi luas berhubung dengan. persetudjuan ini. Serangan
di Modjokerto, demikian pemberitahuan resmi, menurut keterang2

.

dida,

satuan2 perlawanan
ini untuk
mengganggu perkembangan2 jang
sedang berdjalan dengan baik ini,
baik

didaerah

jang

baru

terbuka,

maupun didaerah federal.
(Di Sumaterapun ada kelihatan
reaksi2 berhubung dengan persetudjuan ini, tetapi reaksi ini semata2 bersifat politik.
Dengan sendiri, demikian pemberitahuan

resmi ini, bahwa

per-

setudjuan ini akan mendapat suatu akibat, dimana terdapat suasana jang tegang. Penjusupan2 kedalam kota makin lama makin besar, sehingga mengakibatkan per-

ngena

isi statuut peruangan

perekonomian

dan

jang akan menga-

tasi perhubungan antara Belanda
dan N.I.S. dalam lapangan ekonomi dan peruangan. Pada wudjud- nja tugas maskapai tersebut tadi
terletak pada pemberian
kredit
untuk waktu jang pandjang kepada perusahaan2. Suatu badan, dimama terdapat jajasan2 kredit jg
memberi kredit2 dalam . babakan
jang pendek dan suatu bank untuk perbaikan jang memberi kre-

dit2 dalam babakan

kelahian2 dan pekerdjaan2 teror
pada malam hari, dimana pada
Chususnja masjarakat
“Tionghoa
mendjadi korban,
Sampai sekarang keadaan didalam kota masih tidak menakutkan.
Djuga di Solo dirasa suatu ke- tidak-enakan dalam suasana. Orang menindjau
kedjadian2
di
IDjokja dengan suatu
perhatian

ar, Keamanan dalam kota ma- '

-

Tan

djawaban.
Pemerintah
kepada Madjelis Tinggi.

njelesaian jang terachir, sehingga - membentuk suatu maskapai Belanda - Indonesia untuk membelanN.L.S. jang merdeka dan berdaudjai perbaikan ekonomi Indonesia
lat penuh dapat terbentuk dalam
dan memberikan djaminan2 untuk
waktu jang sependek2nja.
1
persediaan wang di Indonesia —
Djuga Pemerintah
Indonesia
soal mana akan diperbintjangkan
Timur adalah sangat menghargatgl. 24 dalam Madjelis Tingpada
kan, djika persetudjuan pendahugi — dapat dimaklumkan sebagai
luan Republik dan Belanda ini daberikut:
pat dilaksanakan dalam waktu jg
Dengan hati puas Menteri2 Usetjepat2nja, karena dengan deKeuangan, Tidak Berporterusan
mikian, “barulah djandji PemerinUrusan Daerah Seberang
dan
pel
tah Belanda untuk mempertjepat
Lautan mendengar, bahwa banjak
penjerahan kedaulatan kepada Inmenjokong
dari anggota2 akan
donesia dapat terwudjud
dalam
berpen
Menteri
Para
ini.
rentjana
waktunja jang betul. Sedjak sekerdalam
djustru
bahwa
dapat,
mula Pemerintah Indonesia Timur
adalaf insaf, bahwa satu2nja tjara

jang

- Rentjana undang-undang
untuk pembentukan suatu
maskapaiBelanda-Indonesia

en

Dea nsikan te

bali riwajat persetudjuan2 Ling

Ba-

Maluku Se-

muhutu, Pupella dan Hamid, semuanja dari Fraksi Indonesia.

tidak begitu penting

£ “belsilk-pelsetuljoas “Yat adaloh

dan Pekerdja Dewan

paham dipihak Belanda untuk be-

kuat

kedaulatan itu sedjak

(Aneta). Dari Ambon dikabar-

kan, bahwa untuk Madjelis

sekarang harus sudah merupakan

tu bukti akan ketetapan hati Pe-, k
atan tuan Lovink sebagai pengmerintah Belanda untuk menjeganti Dr. Beel, mendjadi W.T.M.
lenggarakan politik baru, sebagai' di Indonesia, kalangan Republik,
telah didjalankan dengan perse-'
G

Bundar.

apa2.
Harian ,,Dagblad” menjatakan,

demikian beliau boleh
dianggap
dapat mengetahui, bagaimana dja.
uh batas konsesi2 jang terbesar
jang boleh. diberikan Den Haag
pada perundingan2 dan ,,bahwa
dengan demikian beliau telah mem
rupanja sama sekali tak sesuai de
ngan kebidjaksanaannja jang ba- berikan fiatnja”. Maka harian itu
tak mengharap
perkembangan2
ru itu. Harian itu berpendapat,
—jang
sensationil
sebagai
akibat
bahwa Lovink
adalah seorang okpengangkatannja.
num jang tak mudah akan memainkan peranannja dalam susunan
Kalangan Republik tentang
politik jang baru ini.
5.
penggantian
Wakil
Tinggi
Pun dalam kalangan2 Federal.
Mahkota.
5
:
di Djakarta orang melihat pengangkatan Lovink itu sebagai sua(Aneta). Mengenai pengang-

tudjuan Van Royen-Rum, sedan

Konperensi Medja

Penjerahan

sesuai dengan kepentingan2 besar, dengan mana beliau sebagai

tugas untuk mewudjudkan likwi-

baru.

tak hendak memberikan komentar

kian

na antara lain dikatakan, bahwa

MADJELIS BADAN PEKERDJA
DEWAN MALUKU SELATAN.

jang

pan-

djang, adalah
sangat
mungkin.
Karena pemberian2 kredit kepada
perusahaan2 bumiputera terbanjak
didjalankan oleh A.V.B.,
maka
dalam memberikan kredit2 kepada
perusahaan2 bumiputera, bank un.

EA

ra

per

KT”

Dell

ting ialah, bahwa keadaan makanan pada umumnja tinggal baik
dalam daerah ini, tetapi
kesempatan bekerdja tidak mentjukupi.
Sebuah pasukan peronda Belanda telah

menemui

suatu

pasu-

kan T.N.I. jg berdjumlah 100 orang dikabupaten Banjumas, dima
na ketika diadakan n perkelahian
T.N.I. ini

suka
60 orang dari pa

tewas. Mortir2, mitraljur2 dan 60
buah bom dirampas. Seorang serdadu Belanda dari pasukan Be-landa jang terdiri atas 25 orang
tewas.
—O—

Sekitar

soal

Djepang

akan kerugian2
perang.

Koresponden

pembajaran

Aneta

di.

'Was-

hington mengabarkan, bahwa mes

kipun petundjuk Pemerintah dari
Den Haag dan Djakarta mengena
keterangan Amerika tentang peng
hentian pembajaran kerugian perang oleh Djepang
selandjutnja
belum diterima, langkah ini telah
diterima oleh kalangan2 Belanda
di Washington dengan penjesalan. Bulan

demi bulan telah silam,

tetapi barang sesuatu jang menjenangkan sudah tak ditjapai pada
perundingan2 dalam Kumisi untuk
Timur Djauh. Dalam tahun 1947
Amerika Serikat telah mengeluarditekan sebuah aturan, dimana
Tiongkok
Pilipina,
bahwa
tapkan,
dan Belanda untuk Indonesia unmenerima
akan
tuk sementara
kerugian
30960 dari pembajaran2
perang jang ditentukan dahulu.

Dengan demikian diberikan

ke-

sempatan kepada Indonesia untuk
pertama:
pembajaran
menerima

Menurut peraturan ini Indonesia

berhak menerima 3200 buah bahagian2 mesin, tetapi banjak dari
pada bahagian ini tidak dapat dipakai. Menurut rentjana ini Indo-

tuk perbaikan ini banjak kali akan
bekerdjax sama dengan
A.V.B.
Meskipun pemberian2 kredit kepa
da perusahaan2 jang berada dibawah pimpinan Indonesia-Belanda
harus dianggap pada azasnja tidak disampingkan, golongan2 ini

nesia menerima 1600 buah. Harganja ditaksir kasar adalah antara

pertama dapat mempergunakan
tindakan2 jang telah digimbil oleh
Indonesia.
“ai

menurut peraturan

Peraturan mengena pembajaran2 korban perang di Indonesia
jang ditetapkan pada tgl. 17 Pebruari 1940 telah menjelenggarakan pemberian kredit2 perusahaan

sedjumlah 13 djuta rupian,

2

5 dan 6 djuta rupiah, jaitu 2/3 dari harga semua dari apa jang telah diuntukkan kepada Indonesia
sementara wak

tu. Didalam kalangan2 lain diharap, bahwa politik baru Amerika
ini telah diterangkan demikian rupa, sehingga tidak ada lagi djumlah2 barang, tetapi bahwa apa jg
telah- diuntukkan masih dapat di-

kirim, Untuk Belanda hal ini ber-

ta

| promis diantara pendirian2 Repu““blik dan Belanda jang pada permulaannja sangat berbeda dan ber
3

Timur

AN

suatu kom

ja, adalah merupakan

Indonesia

sa

"

3

selama

Sekitar

fudjuan itu, djika ditilik sedalam2

baris

AN

Perse-

dalam dan diluar wage

3

EA

|

sekolom, Wi
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ADMINISTRASI

ngadakan perdjalanan penjelidik.
an pada rumah2 sakit di Minahar :

Tinahasa,

sa dan beli

MENTERI KESEHATAN NT.

Dr. GROOTINGS DI MINAHASA.

Menteri

PERSATUAN SEMANGAT ”—”"

sedang

sebe-

Ba

ngatakan, bahwa djalan raja dari
Helmstedt hanja boleh digunakan

'kendaraan2 Serikat

ji. OlEN

|

dan

njelidikan
Minahasa

— Pesawat2 terbang Pakistan dan

telah diletakkan oleh pembesar2
dari daerah pendudukan sebelah
Timur dalam pelalu-lalangan ba)
dari sebelah Barat ke Ber-

- (AnetaReuter-U.P.).
Pembe'sar2 militer Rusia di Berlin me-

dengan

Inggeris telah mentjari pesawat
terbang jang tjelaka itu, tetapi me

(3

jerman harus melalui dja-

mah2

. ke-4 negara2
mudi.
penge
pang
denlaja beserta
'ama2 mereka boleh me-

BERITA2 PENDEK. -

Laut kota Hamburg dan menurut

| berita? reshi telah ditahan diantara 10 dan 40 truk. Pembesar2
Ingvggeris ,di Berlin mengatakan,

wa mungkin akan diperlukan,
semua

muatan Djerman

jang datang dari

Barat ke Berlin akan dihentikan,
“berhubung dengan .kesukaran2 jg

l il

Ne

benarkan
tak dapat di

“oto2.

pelalulangan

Dengan menerima akan desak-

an dari pihak Negara2 Barat, para pembesar Rusia 'achirnja pada

k Djakarta.
besar Republidi
KONPERENSI SUMATERA AKAN
— AKAN BERSIFAT TERTUTUP.

'hari Rabu meluaskan permintaan

jg

menjelidiki rintangan2.

untuk

ticana jang mendapat kabar2
ni dari Budapest. Terutama jang
.ditangkap, ialah laki2 muda, “ng

lan dari sebelah Barat ke Berlin.
mal

lah
mkan

satu dari kabar2 a.l. metentang penahanan o-

2

to2 pengangkut Djerman jang di.
adakan oleh pembesar2 Rusia di

Helmstedt. Rupa2nja para pembesar ini telah menuntut surat keluasan jang ditanda tangani oleh
dari daerah

ketua dewan ekonomi

sebelah hn Timur.

Pertemuan

penasehat

ekonomi masih belum mengakibat
mungkin
kan suatu hasil, tetapi

akan diadakan persidangan kem.
bali pada hari Djum'at
4

“ Berhubung dengan “konperensi

. Sumatera, Aneta mendapat kabar,

Orang2 Negro dalam la-

'ini- sangat

konperensi

bahwa

'gota2 dari organisasi2 pertanian
Ikatolik. Mereka dibawah ketempat2 konsentrasi di Hongaria Timur dan Selatan.

ke-

keuangan untuk meringankan

seperti kepada orang kulit

putih. Djuga

eni ini semata2 : akan

mengemukakan

in tidak akan diadakan

Atjeh dan

ANN

an jang termasuk dalam .Confederazione Generale del Lavoero”,

suatu gabungan dari serikat2 sei
kerdja Italia, jang dipengaruhko
munis dan anggota2 serikat2 sedi Molinellakerdja jang bebas
Bologna, sei
propins
wijd dalam
' orang mendjadi korban dan 20 o-rang mendapat luka2 berat. Bala
bantuan - pulisi telah dikirimkan
ke Molenella.

“oleh pemerintah

nga

dengan
besarnja hanja 4 orang
diharap akan

TERLAHIR?

atas kerdja sama
harian
dikemudi
dengan
land,

KE DJOKJA.

Pada hari Rabu di

pertama

karena

Sea-

New

,,sekarang

kuran

tidak

SEORANG PENERBANG WANITA
PERANTIIS HILANG.
Seorang penerbang wanita Perantjis Andre Dupeyron, telah
mentjoba mentjapai rekord djarak
pandjang jg lurus, dengan mengadakan penerbangan sekali gus

32 djam lamanja, hampir dekat
tudjuannja, didekat Jiwani, di Ba-

kabinet
selama

setelah terbang terus menerus k.I.

ia : mendarat, karena
lutsjistan,
terlalu penat untuk meneruskan

hilang, setelah ia pada hari Kamis
telah terbang dari Jiwani menudju

Bagdad, tetapi sampai hari itu
belum djuga sampai ditempat jang
3 Te

pe

ag

ladjar berkeliling
— dewasa ini.
OLEH BEULAH AMIDON.

D0
AT

“Dari Survev Graphic.

| Tahun kulliah jang baru ditutup berdjalan dengan pemasukan
djum
jang terbesar
.peladjar asingpernah
memasuki se-

universiteit

“
"

ngan dunia tentang soal2 perhubungan kebudajaan internasional

kolah2 dan kulliah2 di Amerika

'Serikat. Angka2 untuk peladjar2 | guru asing atau bangsa Amerika
Amerika -dinegeri2 lain sama dju- menjampaikan permintaan perto-

ngan dalam membuat rentjana un

.ga meningkatnja. Peladjar jang
-pergi keluar negeri dewasa ini le-

diluar negeri dan dalam mengatur

seteliti2nja rentjana mereka itu.

— Duduk dikamar tamu lembaga
tadi sedjam lamanja berarti mem-

barat ingin mengeta-

hui apakah tahun peladjarannja
(sesudah lepas sekolah universitet) jang direntjanakan akan di
djalankan di Switserland dapat di
terima untuk titel dalam keagama

rerima peladjar Amerika : dua pe-

ladjar sekolah menengah

putera

datang untuk merundingkan sebuah perdjalanan ditempat penginap
an peladjar2 diseluruh Perantjis:

seorang ahli tumbuh2an Tionghoa
jang mendjalankan kewadjibannja sesudah lepas dari Ulniversi-

teit di Amerika Tengah,

mema-

nja

diperpandjang : seorang

pe-

rempuan berharap, bahwa lembaga tadi dapat memberi nama se-

il di Orang peladjar asing (jang dipilih

njol) jang mau mendjadi kawan
sanak perempuannja selama hari

1 kemu
8

-

tetapi

lembaga

tidak menaksir,

bahwa sedikitnja

20.000. orang

dari luar negeri beladjar dalam
universiteit dan kulliah Amerika

th. init— kenaikan 6.000 lebih dari

tahyn 1946/47. Rombongan terbe-

sar (lebih dari 5.000) datang dari
Asia. Sedjumlah kira2 4.000 datang dari Amerika Latin dan E-

libur musim panas: dua anak gaadis menanjakan tentang kespemppekam
.ropah, kurang lebih
am
tan untuk serta dal

3.000

dari

Maksud

meng

mag

tudjuan ,,Pesti”

ialah:

»Mempertinggi kedudukan (deradjat) dan menambahkan penge-

dup”.

mat Dewan

Badan Pengurus ,,Pesti” terdiri
atas tuan2:

itu mulai memperbin-

tjangkan soal Hyderabad atas per
mintaan Pakistan dan India jang
masih dianggap Dewan untuk tak
mentjampuri dengan sungguh2 da
lam soal dalam: selandjutnja Nizam pada waktu jang lalu telah
menarik kembali tuduhannja,

Joh. Roring: Penulis I.

A. Lombogia: Bendahara 1,
M. Pua: Bendahara II.

H. Raintung, J. Mumu

dan P,

MINTA TOLONG
mengkabarkan kepadaku, adres
dari seorang laki-laki bernama

BIASA

Pada tanggal 2, 3 dan 4 Juni 1949
en

hi-

2

Ponto: Pemeriksa,

LUAR

SPORTCLUB

keselamatan

M. Sualang: Penulis II,

PERLUMBAAN
—

mentjari

D. Lontaan: Ketua.

251 (yet

.
Ta

VEETEELTVERG.

»KKLABAT" AERMADIDI akan lakukan perlumbaan Kuda, Roda-Sapi,
Sapi ditunggang orang, pertanding-

»BENONE RUMTEH"
dari negeri JAMTEL (Kepulauan
ei).
Jang mendapat adresnja sudi ape-

lah kiranja mengkabarkan kepada
»CORNELIS RUMTEH" Afd: HUISHOUDELNK DIENST N.N.G.P.M,
SORONG.

an Muziek, Maengket, Penjanji, Bolakaki, Tarik tali, orang lari | baan dil.

di SporHterrein Aermadidi.
Kundjungilah serta sebahagian dari
pendapatan bersih ada untuk”
RUMAH SAKIT AERMADIDI.
:
Ketua,
L. N, Bolung.

Pemberitahuan

—

| Berhubung dengan membandjirnja
tjalon2
murid Sekolah
Monteur
»PESMI" jang hingga kini telah didaftarkan, maka pada tanggal 27 -

PENARIKAN
SURAT

Mei j.a.d. djam 8 pagi, akan diada-

aan

kan

Bahasa

Indonesia,

|

F.

nuMohon
ahdiperhatikan,
sisa
—

i

g

TAB EAD

PEN

NLV. Transport Ond. ,PESMI"—
Direksi.

Pemberitahuan M.I,D. Manado.
a.

pengiriman suatu eskader Spitfire.

«

Pemerintah Australia, demikian

beliau, berusaha untuk

3

KEPALA

M.T.D.

Manado

dengan

merundingkan

permintaan

Batelah

1

akan

ditentukan,

akan

bertindak

tuan

Kepala,

wakil

selaku

:
S

“PEMUDA SEHAT.RAKIAT KUAT!

Kera-

Ea

Canada dan Newfoundland. Lebih dari 600 datang dari daerah2
asing di Caribbean : kira2 50 datang. dari Afrika, lebih dari 150

Maka

kasihkanlah

kepada

anak-anak

garine

Blue

Karena

Blue

Band.

Njonja,

Band

7

2

mar.

mengandung

banjak vitamin A dan D, badan dan gigi seluruhnja men-

. djadi sehat dan kuat. Blue Band adalah hasil dari negeri

dari Australasia. Tidak termasuk

ini

dalam djumlah ini ialah peladjar2
Amerika seberang
daerah
dari

tumbuh-tumbuhan.

dari

bahwa

Kepala M.T.D. tsb.
TH. A. BRUNSMAN,

djaan Nepal untuk masuk kedalamnja. Rusia dan Ukraine menen

lautan, sebagian besar

memberitahukan,

B. VOORTMAN, Opsir Pengangkutan pada M.T.Da tersebut.
b. Berhubung dengan likwidasi M-T.D. Manado, maka pendjualan
barang2 dan alat2 bahagian, pun segala jang bersangkutan dengan
perbaikan2 jang telah diadakan, sedjak tanggal I DJUNI 1949 akan
, berlaku hanja dengan PEMBAJARAN KONTAN.

x

Kumisi
(Aneta-Reuter).
anan
Keam
n
Dewa
wahan

ini

en 3

selama kepergiannja sedjak tgl. 24 Mei j.a.d. sampai suatu tgl. jang
nanti

mengeta-

hui sedalam2nja suasana sekarang, tetapi tidak akan berbuat
ketjuali atas permintaan
“ apa2,
dari pihak Inggeris.

jang

dibikin

5

hanja dari

3

Selamanja terdapat dalam keadaan
baru
“dan rasanja
enak
— djadi berfaedah untuk ..

Ha-

waii dan Puerto Rico,

Sebagian besar dari kulliah dan
universitet Amerika membuat usa-

ha chusus dalam menolong pertu-

karan peladjar2 dari negeri asing
,,tempatnja
untuk mendapatkan
sendiri” dilembaga-dan masjara-

kat jang tidak dikenalnja. Bebe-

rapa dari usaha ini diatur dibawah
Komite perhubungan persaudaraan antara peladjar2 asing, jang di
dirikan dalam tahun 1911. Dengan
bekerdja melalui badan daerahdan

masjarakat,

komi-

te tadi mengatur dalam menjampaikan peladjar2 tadi dipelabuhan

negeri jang hendak dimasuki, dan

menerima pertolongan bertalian
sementara,
perumahan
dengan
pengang
alat
dan
n
bawaa
barang

kutan. Komite ini djuga mengandjurkan

«

—

dimuka parlemen, bah

wa Australia tidak mendapat permintaan untuk mengirim pasukan2
ike Hongkong, begitupun mengena

universitet

:

3

Wassalam,

a

Tn

akaskassen.

TS

Aa
Il.

a. Beridjazah Sekolah H.I.S.
b. Beridjazah Sekolah Rendah ke-

WA

Kakask

meluluh

Tuntutan Tjalon:

diManado # 11/2149, saja tarik
kembali (matikan) terhitung mulai tgl.
|

Sekolah,

'"!!: Menggambar.

kepada Tuan L. K. R. BIRKENHOLZ

o-

masuk

I. Berhitung,

surat kuasa jang saja telah berikan

LA HABe KOEN

udjian

atas 3 vak:

KUASA.

Dengan ini dipermaklumkan, bahwa

Perdana Menteri Australia, Jo- (NET
seph Chifley menerangkan pada
bari Rabu

dan.

disingkatka

njetudjui hal itu. Pada hari Dju-

oposisi,

pihak

EN

perhatikan tjontoh rata2 dari gesebuah daftar pandjang
rakan peladjar hari ini. Seorang 'djukang alat peredaran, ongkos2
“tentan
— peladjar kulliah «Amerika ingin penghidupan, perlengkapan dan
— mendapat keterangan tentang se- penjuntikan,
Pa
kolah musim panas di Denemar10
3
&
ken: seorang Hindu muda menAngka2 tidak lengkap, akan
tut . tjari pertolongan agar surat izinnal

seruan2 dari

NIA
Peluk

dan istimewa tentang pertukaran (an dalam seminarium Amerika,
peladjar dan guru. Kepada lemseorang peladjar datang menanja
baga inilah banjak peladjar dan
kan apakah universiteit Italia me-

lahnja jang :

leh

Se

kerdja dalam musim panas dinegeri Belanda: seorang gadis Birma dalam pakaian aslinja mema'djukan soal2 pengangkutannja pa
da lembaga tadi : seorang lepasan

,PESTI".Indonesia”,

tang ke 7 Negara jang telah me-

21/5/"9.

Aa

Dengan tiap kali diganggu

-

penerbangannja”. Pada hari Sab-

tu ia dianggap di Karachi telah

Sir Mau-

ice Peterson
Pn
ana

5”, dalam anggaran bi

gabungkan diri dalam suatu Pakt
:
Pasifik”.
KABINET PERANTJIS MENGHADA
Pi PENJELESAIAN KETEKORAN
DALAM ANGGARAN BELANDJA.
4 djam dibawah““jbea Perdaeille untuk menje' na Menteri
kesaikan tindakan dalam lapangan

lebih 100 orang telah melapurkan

itrangan

dari Perantjis ke Karachi. Tetapi

Pada hari
Repu-g &“Perantjis
i Selasa pagi
telah bersidang

ou, sebagai pengganti

milliard, hal mana nanti mungkin

mungkin mengadjak negara2 lain
didaerah lautan teduh untuk meng

— PEMASUKAN NAMA UNTUK

bilik. Pada hari

Inggeris dan

haan 'akan dikurangi dengan 53 'mendjadi Duta Inggeris di Mos-

landja seluruh departemen2..

kan rentjananja untuk pertahanan

mana sebanjak2nja
"kumpul 40 orang jang hanja alah setengah dari djumlahnja

PERGI BEKERDJA

an

(Aneta-U.P.). Menteri pertahanan Australia, Dedman menerangkan dalam Parlemen Australia,. bahwa Australia mendasar-

delegasi jang

Kelly
| (Aneta-ULP.). Sir David Duta
liard francs akan masuk kas peme.
jadi
mend
diharintah, sedang dipihak lain
jang sampai kini
rap supaja biaja untuk ketatausal" Inggeris di Turki telah diangkat
ditjapai apabila diadakan pengu-

PAKT PASIFIK TAK MUNGKIN

il bahagian pada Konperensi
e II... Daerah2 jang.
Ma

upaja

seperti

rentjana

itu untuk mengachiri diskriminasi

:

diad.

darat dan

laut telah minta kepadanja"untuk

.mengenai pokok2 (zake9, maka

angkatan

kang

Tonsea

ichtiar

(Aneta-A.F.P.). Dalam perkelihian2 antara pengerdja2 pertani-

x
sukaran2 anggaran belandja. Pa- .
pertahanan
meskip,
pangan
tertutu
|
at
bersif
in
mungk
da malam hari itu djuga diadakan .
(A.F.P.). Pihak pulisi di Bar. Amerika.
“pun akan disiarkan komunike2 .
'ssidang.
dalam konsulat
menemui
jang
diambil
5
'celona
| tentang keputusan2
pertaMenteri
saat jg pada
U.P.).
bebom
(Anetaanggaran
sebuah
kabar,
a
ini.
“Menurut
Brazili
up
tertut
sidang
— dalam
jui
menjetud
telah
in bom
Amerika
85
Mungk
hanan
.
landja Perantjis kekurangan
- waktunja dibasmi
“Tetapi telah tentu, bahwa unn
jang
rentjana
dari
angkata
udara
orang2
oleh
kalamenurut
kkan
dan
dileta
dalam
francs
ini
milliard
'dangan2 untuk turut serta
hari
kon
ian
dalam
dikemud
.
untuk
bom2
,
pemerinAmerika
kkan
ui
meleta
mengetah
oleh
ma
telah
jang
diteri
ngan2
akan
-konperensi ini
jang
inan2
kemungk
Peru.
memberikan
tah akan berusaha akan menutup
sulat2 Bolivia dan
segenap bahagian jang telah memenaiksama kepada -orang negro untuk “kekurangan ini dengan
x
nerima undangan untuk turut dakan harga bensin, sehingga 35 mil
mengabdikan diri ditara ketente“lam konperensi Sumatera perta-

raan,

di

x

:

dari para

ru-

di. To-

tahuan kaum tukang, serta “ber-

demikian radio

“sifat anti komunis,

kembali

— berlaku pada tanggal 1 Djuli '49.
Kini beliau dan sekretarisnja me-

terhadap mereka jang dituduh ber

masuk dari Jluahanan dari bera-

z

pegbatasan daerah di Her-

. bahwa

pendudukan berhu-

penjerahan

sakit Marienheuvel

kepada pifhpinan2 perusahaan2
tersebut, penjerahan mana 'akan

'lain. Di Helmstedt oto2 jang
uah komunike Inggeris
djam lamanja Ng jan
| telah ditaha
d n 36 perdjalanannja.
luarkan pada hari Rabu
|. (Aneta-A.F.P.). Sebelum pemi- #boleh meneruskan
malam, sesudah perundingan? an
lihan2 diadakan di Hongaria, maOrang? Rusia kemudian pun mena tara para penasehat ekonomi dari 'ka tela diadakan penangkapan2
Djerman dengan mua-

Pada tanggal 27 April 1949 telah didirikan-di Leilem satu perseTikatan tukang2 jang diberi ber-"
san
an Semangat . 'Tu-

atas rumah2 sakit di
dan pula berhubung

mohon dan Lembean

menemukan

dapat

reka belum

TUKANG INDONESIA.

Dr.

Grootings disertai oleh sekretarisnja, tuan Inkiriwang. Beliau berada disini untuk mengadakan pe-

| tulnja dengan mudah ia dapat
'mentjapai Bagdad pada hari Kaai

N.I.T,,

elsa
ae
sa

tadi,

Kesehatan

P.J.M,

EN

tudjunja

Minahasa,

UG

Mei jang akan akang

Pada hari Rabu tanggal 18 Mei
telah tiba di

u akan berangkat kem «

bali ke Makassar pada tanggal 24 f“-

penjambutan

jang

baik

oleh keluarga Amerika dan selama

nja mendjalankan rentjana orientasi, jang meliputi djuga pgrundingan2 dan perdjalanan2 jang dipimpin oleh penundjuk djalan.
(Akan disambung).

Pertjetakan Kementerian Penerangan N.LT. - Tomohon.
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