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Dengan bersedianja R.I.S. mengambil opor utang sedjumlah jang
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elah melepaskan tuntutan-
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terhadap

puls tuntutan2
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djaminan2 export dafi Indonesia
jang semula diminta selama In#enesin masih berutang kepada
Belanda.
“negeri

Djika kita perhatikan kata pen
dahuluan dari ..Uridang2 Dasar
R.LS., djelaslah bailian, tentang kesatu-

pendapat dian-
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ra kedua aihak.

idak ada
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Dengan
resmi dipermaklumdiberikan kesempatan untuk me“kan jang berikut:
. milih antara meneruskan kegiatPemerintah N.I.T. baru2
an mereka atau tetap mendjalanini
telah mengambil tindakan2 jang
kan tugas-pekerdjaan mereka se
perlu untuk melaksanakan penalaku pegawai2 Negara.
rikan kembali keangkatan pegaPemerintah tetap
berpendiriwai2 Minahasa, Tuan2 Dr. Raan, bahwa Ia tak dapat tinggal
tumbuijsang,
Tulaar,
Mongula
diam sadja, apabila orang2 jang
dan Momuat
jang
diperbantusebagai pegawai2 NIT mempukan: 'sekaliannja adalah funksionjai pertanggungan djawab ternaris2 aktif dari K.K.M. Berhuhadap Negara,
sementara
itu
bung dengan ini, maka pegawai2
mengambil bahagian setjara aktif
anggota K.K.M. lainnja telah me
didalam aliran2 jang pada wunjatak 1 kepada Pemerintah, bah
djudnja menentang berdirinja N.
wa
merekapun .,rela mengalami
IT. Hal ini terlebih mendjadi su
nasib tuan2 tersebut”.
lit, djika beberapa hal kegiatan
seperti jang dimaksudkan,
terBerkenaan dengan ini Pemenjata mengakibatkan
kelalaian
rintah hendak menjatakan, bahdalam mendjalankan tugas2 keindakan tersebut telah diam
wadjiban sebagai pegawai atau
bil untuk melaksanakan keputuskerusakan perhubungan dinas ke
an azasi jang diambil beberapa
waktu lalu, bahwa pegawai2 jg pegawaian.
dengan njata memegang peranan
Pada mulanja Pemerintah depenting serta aktif didalam suangan sengadja menunggu bebe:
tu gerakan jang mempunjai makrapa waktu untuk melaksanakan
sud-tudjuan akan
menjinggung
keputusan ini, supaja mereka jg
'daerah-hukum dan susunan tatabersangkutan mendapat
kesemnegara dari N.LT., seharusnja patan untuk memperoleh kesada-

wadjiban dari seorang pegawai
jang memang seharusnja ditudju.
kan kepada penjelenggaraan ke-

pentingan2 Negara
baik2nja, Stak

dengan

dapat

se-

disesuaikan

dengan kegiatan jang menentang
tetap

berdirinja

Negara

itu dju-

ga.

| Dalam pada itu telah terdapat
epastian, bahwa pegawai2 jang
bersangkutan masih belum sadar

dan

bahwa mereka setjara aktif

erus-menerus melakukan kegia-

an tersebut sedemikian hebat, se
“hingga da
satu hal mengaki-

atkan kelalaian dalam

lankan

gai

mendja-

tugas2 kewadjiban

pegawai,

bahkan

seba-

dengan

P.t. Dr, M. BOON, sekarang WAKIL KOMISARIS NEGARA UTARA, sedang berpidato dalam upatjara penjerahan resmi TUGAS

RESIDEN kepada

SUDAWESI

DEWAN

terus-terang ditolaknja untuk men
“djalankan
uah perintah dinas
jang diberikan.
2
Dalam Kendana ini Pemerin-

Naa uanAiawahkag

untuk

memperoleh kemasjhuran
palsu
: sebagai, .spedjuang2 kemerdekatah tidak ragu2 lagi untuk melak | an”. Mereka
sekali2 idaklah
(sanakan keputusan jang telah di mempedulikan, bahwa: kepenting
ambil lebih dahulu
itu. Untuk
an2 masjarakat Indonesia sendikepentingan. mempertahankan ta ri jang sebenarnja dikorbankan
ta-tertib jang teguh, Pemerintah : kepada nafsu mereka untuk men
tjahari kehormatan bagi diri sen
| menganggap ini “sebagai
kewa- diri.

jiban jangtta" dapat

#kanNja.

Y

dihindar-

2

kebangsaan jang djudjur dan kon
Setia kepada

Mengenai maksud

jab

struktif,

Ba

azas2.

sintese

serta

kan undang2, maka

pedoman
berdasar-

Pemerintah

“takan oleh pegawai2-anggota K.
sama sekali tak akan membiar. K.M. lainnja, Pemerintah berpen “kan, bahwa kepentingan2 masjapat, bahwa akan terserah kerakat dikorbankan kepada per1 pegawai2 tersebut
untuk buatan2 jang mengatjaukan dan
engambil egasaan na
ok jang tidak bertanggung Naa:

dikirim oleh kota Amsterdam ke
Ambon, sedjak ibu-kota Belanda
meng-adopti kota Indonesia
Ti-:
mur

h

ersedjarah,

karena

etjara tertib dapat mer
kibatWin kelepasan jang nata dikehendaki oleh mereka dari perhubungan dinasdengan N.L.T.
Pada pihak Pemerintah untuk
isementara ta' ada alasan meng-

ha-

1.

chusus geri Ep F..dan Republik.

| untuk
menanda “tangani U.U.D.
Sementara R.LS: Dengan kedja-

hendaki atau mengusahakan

itu telah dipenuhi satu kepu
dari Konperensi Inter In. bahwa Delegasi2 Repu-blik dan P.P.F. akan
menanda
“tangani U.U.D. Sementara atas
na
Pemerintahnja
masing2.
I kini pengesahan

7

achirnja perhubungan

pegawai2 tersebut,

dari per

12
jat dari negara2 dan .
. Persatuan djiwa antara
PP, E dan “Republik dengan itu
djuga telah mentjapai
rumusan
jang tegas, kedalam maupun ke-
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ta meformaliseer
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sat, sebagai perikatan

dari kelu-

hendak. Tatar arga2 jang masing2 memerintah
ng bersama. “dan mengurus rumah tangganja
kini me

sendiri. Federasi
dung

R.I.S.

arti tolong-menolong

dan

Bondstaat, dimana
agian, merdeka dan
adinda Ph untuk du" lam lingkungannja sendiri2, berBelanda

hwa perdjoangan
akjat Indonesia

“djalan,
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satu

bulat

kemersekali

tak dapat di“kekuatan
apa

d1

ndonestnn

zas ialah:

Me

jang

me-

ruhnja dan djuga mendjadi suatu kesatuan jang .njata terhadap
hubungan jang Had
mengenai dunia Internasional. ..
Kini
terbukalah
kesempatan

kepada
engan

jat

dalam hal2

bukti jang te- “ngenai kepentingan bangsa” selu-

erdjoangan

Sada
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tketuh

negara2 bagian dan ke-

satuan daerah2
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:

sosial,

untuk berlomba2

.menurut bakat masing2. Bukan
perlombaan dalam arti kata persaingan, tetapi dalam arti kompetitie, membuktikan dan memberi isi pada U.U.D. Sementara,
sehingga bermanfaat bagi rakjat.
Pengambilan bentuk

r: "dan

kebaha”

federasi itu

sudah memenuhi azas demokrasi
TN sudah memenuhi keputusan
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" kesempatan
selalu ada un

struktur

lain

panas

di Masamba.

Dengan resmi diumumkan sebagai berikut:
Pada
malam Minggu tgl. 29
Oktober jbl. djam 19.30 pos polisi di Masamba telah diserang
oleh segerombolan
jang terdiri
dari 30 orang jang pada waktu
mereka mengundurkan diri mem
bakar dua buah djambatan disekitar tempat tersebut- Kemudian
gerombolan itu menahan sebuah
mobil dengan penumpangnja tiga orang pedagang dan melari-

kan salah seorang

diantaranja.«

“Xx

Pemerintah menegaskan, bahwa ketenteraman dan keamanan
umum akan dipertahankan
de-

ngan segala alat jang ada padanja.

Dasar pendirian,

bahwa

Ne

gara Indonesia Timur adalah suatu negara hukum, dimana tinda
kan2 jang sewenang-wenang tak.
dapat dibenarkan, harus diperta-

Mtatuin

hankan dengan sungguh2.

azas, isi, tidjuan

nglaksanaar. Dia dug

dengan tanaka

Perbuatan2 jang

der

meliwati

ba-

GSEROMBOLAN,
WANITA, TELAH
TANGKAP.

SEDI-

serta kekurangan segala sesuatu.

Kota Amsterdam terutama mengirimkan
sedjumlah besar
obat2.
“Kini adopsi itu hamp'r berachir
dan sebagai tanda

hit masjarakat.

Bukatikeh ker:

leh penduduk bangsa Indonesia
sendiri! Disamping itu, maka kerugian jang disebabkan oleh kekatjauan kehidupan perekonomian jang biasa, dapat menimbulkan akibat2 jang buruk
untuk
masjarakat.
Pemerintah tak akan dapat me
mandang mereka jang
melakukan perbuatan2 tsb. jang melalui
batas itu, Jain dari pada. sebagai

orang jang bersifat darah panas
serta tak bertanggung
djawab,

jang sampai sekarang tak memai sumbangan jang konstruktif

erhadap pelaksanaan
:daulatan bangsa

3 Mendadak

tjapai, karena

tjita2 dan

Indonesia.

Ki

praktis sudah terkegiatan

golong-

an2 rakjat jang berhaluan konNa
serta politik Pemerintah
g tegas. Maka oknum2 inivhenmentjoba

dengan

mengada-

andiwara jang tak dapat di

tetap dari pera-

saan terima kasih penduduk Ambon, perahu tjengkeh dari Ambon
itu akan menghiasi kamar Wali
Kota ' Amsterdam.
Perahu
itu
akan
disimpan
dalam
sebuah
lemari katja jang akan dibuat di-

dalam bengkel kota.
:

'Perahu tjengkeh jang langsar
ah diserahkan pada hari ini

p duduk Ambon Kepada
Panitia Adopsi Prof. Kok.

Luar

Ketua

Negeri

Sekitar pemberian bantuin

Menteri Penerangan.
sebagai
berikut: Mengenai kegiatan gerombolan kaum pengatjau
jang
berada disekitar Masamba
dapat dikabarkan sekarang, bahwa
alat2 kekuasaan Pemerintah jang
berada didaerah ini telah dapat
(Aneta-A.F.P),
Wakil? dari
menangkap anggota Dewan Hadelapan
negara
anggota Pakt
minte Makassar, nj. Salawati jg Atlantik akan tiba di Washingmemegang pimpinan gerombolan
ton dalam minggu ini untuk meng
adakan permusjawaratan dengan
tsb.
(Aneta).

N.LT.

memberitahukan

sendjata Amerika pada
Negara” Pakt Ailantika.

djut di Makassar memberi kenjataan, bahwa persatuan gerombolan ini telah petjah sama sekali,
sehingga dalam waktu satu minggu Pemerintah telah dapat mengembalikan keamanan dan
ketenteraman didaerah tsb.
Pemerintah N.I.T. mengharap
dapat memberi keterangan2 lebih
landjut.

Pada hari Senin telah berang-

kat ke Masamba

sakan2 jang diadakan terhadap
bangunan2 umum achirnja akan
dibajar djuga oleh sipembajar
padjak, ialah terutama sekali o-

tas sebagaimana jang diberita-... dak
kan itu, berarti kerugian besar, ,kan
he

PEMIMPIN
ORANG
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Kabar2 jang diterima lebih lan

atan” tak bertanggung djawab
dari pihak orang? berdarah

mengan-

arti ketimuran, Djadi akan lebih

rnasional,

KEPERINTA-

sehingga ti-

daklah pada tempatnja akan mengambil tindakan2 dalam djurusan itu, selama tidak terdapat ke
beratan2 dalam
perhubungan2
dinas berkenaan dengan mereka
atau selama perkembangan
kegiatan politik mereka selandjutnja ta' menimbulkan
keperluan
dalam hal itu.

Tindakan” keras tekiita0 perbu-

tepat, ikalau kita katakan, bahwa
azas federalisme “dalam struktur
RLS., adalah merupaka

merupakan

DEWAN

dinas dari

2
sa, dimana ada cai ktotid pu-

ruh jan

SULAWESI

pidato dalam upatjara penjerahan

ber

dengan segera mengambil tindakan2 jang keras untuk
memberantas kedjahatan itu.

ini.

Beberapa tahun lalu kota Ambon hanja terdiri “dari runtuhan2

sehingga pembangun

rda diadaka n sidang bersama

KEPERINTAHAN

UTARA.

anggota Madje-

lis Harian Hadat Tinggi Sulawesi Selatan, Andi Mappatoba,
Aru dari Bulu2 Timur, diiringi
oleh
sekretaris
Hadat Tinggi,
Van der Wolk untuk menjusun
lapuran untuk Hadat Tinggi.
Djuru warta Makassar mendapat dengar, bahwa nj. Salawati
telah ditangkap oleh pasukan2 dalam sebuah gua, delapan km. dari
Masamba.

HADIAH AMBON UNTUK.
AMSTERDAM.
Sebuah

perahu jang

memuat

rempah2, telah memasuki pelabuhan Amsterdam pada hari ini. Perahu itu penuh sesak dengan mua-

tan rempah2,

sebagaimana

dika-

takan dalam sebuah lagu. Malahan lebih dari itu: dari haluan
hingga buritan
dan dari
tiang
hingga lunasnja perahu itu terbuat

dari tjengkih. Pelabuhan jang dimasukinja ialah Balai Kota di
Amsterdam, beratnja adalah 400
gram. Perahu itu dibuat seluruh-

nja oleh penduduk kota

Ambon

selaku utjapan terima kasih
untuk muatan2 obat, bahan pakaian,

pemerintah

Amerika

berkenaan

dengan penanda tanganan
perdjandjian2
mengenai
bahagian
mereka

dari

bantuan

militer

State Department
jang bertanggung djawab atas pelaksana
an bantuan militer sebagai diha-—
rap, akan mendesak, supaja sjarat2 tetap, termuat diperdjandjian2 jang akan dibuat
sendiri2,
akan ditjantumkan. Antara
lain
mungkin sendjata2 jang akan di
serahkan, tiada diizinkan untuk
dipakai oleh negeri2 kolonial untuk gerakan2 pada masa ini atau untuk gerakan2 jang
akan
dilakukan. Tidak diizinkan, bahwa sendjata2 isu diberikan kepada riegeri lain dengan tiada keluasan dari pemerintah
Amerika
Serikat. Tiap2 negeri jang menerima sendjata2 harus meraha“siakan
sendjata2 jang diterima
dari Amerika. Tiap2 negeri harus memperbaiki djandjiannja me
ngenai

segenap

pertolongan

mungkin akan diberikan
negeri2 Pakt Atlantik.

Kalangan2

jang mengetahui

kalan akan nanti
kan

sesudah

diperbintjang-

rentjana2

militer te-

lah dirantjangkan oleh
Komisi
militer dari Pakt Atlantik,

#
“

Ui
"

4

ti

ada pertjaja, bahwa Amerika Se
rikat akan mempergunakan pem
bitjaraan2
jang akan dilakukan
nanti untuk
memadjukan
soal
pangkalan2 di Eropah. Soal pang

permainan dan barang2 lain jang

KA

jg

kepada

2

. ah

se-

djumlah kl. 1,3 milliard dollar,
jaitu Inggeris, Perantjis, Belgia,
Denmark, Belanda, Italia, Norway dan Luxemburg.

ba

laka

is Sai

:

kejakinan saja, maka.
nerdekaan Indonesia jang akan

dengan penjelesaian K.M.B. mem
suatu pesanan dari Pan

| mendjadi suatu anggota setia dari masjarakat bangsa2, akan mem
dit Nehru jang berbunji sbb.:.
tetap untuk perda' beri bantuan
“Berhubung dengan penjelesai- maian di Asia Tenggara. Persen K.M.B. jang berhasil itu, ma- | tudjuan jang tertjapai akan djuga
mendjadi suatu pendjelasan, bah
saja. mengutjapkan
selamat

saudara2 dari Indo-

“wa Barat dan Timur dapat menjelesaikan pertikaian mereka atas
nesia dan Belanda terhadap pengertian satu terhadap lain jang
djalan jang damai serta
dapat
telah membawa kedua pihak itu
setjara
pada suatu penjelesaian
damai dari Sep
an
jang

kerdja bersama setjara harmonis”.

dari pihak

dapat

mengeta-

LANGAN
PEMUNGUTAN
SUARA, untuk memilih seorang
tuan E.C,A: akan dimulai lagi, anggota Badan Perwakilan Indomaka untuk pertama kali akan dis nesia Timur, pada hari RABU
hui di Washington.

tgl 16 NOPEMBER

sediakan 37 500.000 dollar.

1949,

di-

| kantor pemungutan suara dinegeri
Betelu dia 'bantuan ini dihetg" atau wijk, dimana mereka pada
1 DJANUARI 1949 bertempat
tikan tahun lalu, telah
diterima
tinggal.
:
baik sedjumlah 61.741.000 dollar
ULANGAN
PEMUNGU"TAN SUARA ini akan berlaku
untuk pembelian bagi Indonesia,
mulai djam 8 pagi dan berlangsung sampai djam 5 petang.

Tomohon, 5 Nopember

1949.

Ketua Kantor Besar Pemungutan

Wi

resmi, beliau didjemput pada Na-

e n Harry S. Truman, Sekretaris Negara
. #ional Airport, Washington D.C., oleh Presid
intah Amerikak Serikat serta Njonja Vijava Lakshnhni i .
£
Dean Acheson dan lain2 pembesar Pemer
'
da stang berkundjung dan duta India di Amerika
ve
v1 negara jang
Pandit, saudara s0
akan
India
i
Menter
na
Perda
t,
Serika
4 minggusdi Amerika

San Francisco, California, Madison, Ja

aa “Aa

ka

diiringi 5 oleh e saudara wanita “beliau, njonja
penerSerikat dap ' Presiden Truman meninggalkan lapang dimana
| Batan Pinta India di Amerika
en,
Presid
tara
semen
liar an
pat kdiam
bangan untuk menudju ke Blair Hous
19
(Usis).
a Truman.
Njonj
dan
en
Presid
dari
tamu
adi
mendj
Pandit Nehru

naM

1

dastijan dan tiandiZ nasiopel. lembah SAM.

gi
F

$

(
'enteri NNe hru kiri)

ja

2

A.N.P.). Madjelis Pusat Per-

K. A. B. dan N.C.V.)

(N.V.V.,

telah me-

Menteri
surat kepada
Seberang Lautan, Van

ngirim
Daerah

mana

dalam

' Maarseveen,

dinja-

Madjelis Pusat Perserikatakan,
tan Kaum Buruh Belanda (Badan
dari Pusat Perserikatan2
Pusat

Kaum Buruh di Belanda jang be-

'kerdja bersama) dengan perhatian besar telah mengikuti perkem
bangan2 ketatanegaraan di Indo-

sadja karena

bukannja

nesia,

bersangkutan dengan
langsung
kepentingan2 dari berpuluh2 ribu

orang Belanda, baik jang bekerpemerindja dalam pedjabatan

tah, maupun pada budidaja2 per-

tidak

Dengan

tanian partikulir.

lebih
menjelidiki berbagai2 hal
djelas, maka Madjelis Pusat Per
serikatan menduga dapat mema-

|

merintah dengan mengambil tindakan2 jang tepat dapat mendjajang

djangan

mengidealiser perhubungan
.antara orang2 Belanda dan pembesar2 R.LS., demikian surat tsb.,
Olehnja pemerintah Belanda harus memberi djaminan kepada pegawai2

itu,

antara

mana

banjak

telah meringkuk dalam tahanan2
selama tiga tahun dengan isteri
dan anak2, terlebih karena banjak dari mereka sesudah penjerahan kedaulatan akan menghadapi kesukaran2 setjara bathin.

Dalam

surat didesak diadakan

nja undang2 djaminan terhadap
pegawai2 Belanda di Indonesia,
dalam hal mana dinjatakan djuga,
bahwa djaminan2 itu akan berla-

wanita2

Be

da-

ku djuga untuk mereka jang atas
kehendak sendiri meminta dihen-

surat

tikan, karena sukar dapat ditentu
kan, apakah mereka berhenti a-

dan

| lam segala keadaan.
Disamping itu, demikian
|.
“ tsb., maka

' tah

Orang - seharusnja

ada di Indonesia

anak2

terutama

|. landa

Belanda,

orang2

keamanan

“min
'

pe-

supaja

djukan permintaan,

serta andjuran pemerintah Belan
da bertahun2 telah membela kepentingan Belanda di Indonesia,
antara mana terdapat orang2 jg
tidak mendapat kesempatan men
tjari penghidupan dilain tempat,
dikarena mereka tidak dapat
ganti oleh orang lain.

kewadjiban

adalah

Belanda

#. memperdjuangkan

| kepentingan2

sosial

pemerin-

terutama

dengan

dari

tegas

pega-

se“wai2 Belanda di Indonesia,
" dang berhubung dengan perhubu

xgan2 dihari depan harus djuga
erhatikan kedudukan sosial da
ri pekerdja2 pada budidaja2 per-

tas

kehendak

sendiri

atau ka-

rena paksaan. Hal ini djuga perlu, karena dapat dimengerti, bahwa dalam waktu2 jang achir ini
telah timbul kechawatiran antara pegawai2 itu. Achirnja ditanja
kepada menteri, apakah beliau da
pat memberi keterangan2 tentang

Semua perangko dan pormulir
berperangko lain2 jang beredar
sekarang - djadi perangko jang
berkepala Indonesia djuga - mulai tg. 1 Djanuari 1950 tidak beredar lagi, sehingga tidak terpa-

1949

PEMBERITAHUAN PEDJABATAN PTT.
1

ang

Mentjabut benda2 pos da-

4. Karton duplex (karton kotak lipat) dengan
putih tak berikaju
Meta

Dalam penetapan Kepala Pedjabatan Pos, Telegrap dan Telepon dari 22 Oktober 1949 No.

39191/A4 ditetapkan, bahwa.sesudah tg. 31 Desember 1949 jang

berlaku hanjalah perangko2 dan
pormulir2 berperangko2. (warkatpos, kartupindah dan kartupos) keluaran 1949. (tjorak hu-

ruf, serie seni bangunan danjang

dapat

7. Perkament ersatz
8. Kertas kraft

K3

(Natronkraft):

berhelai
berkaju

3

9. Kertas sutera kembang: putih
10. Cellophaan: iputih (tak berwarna) atas dasar
90 X 100 cM-30 grs/m2 500 helai seriem

1

Ki
“ 80— se-riem

Il. Stroobord : tak ditempeli, semua ukuran (tebal)
5 70.38 se-Kg..
Harga2 tersebut diatas berlaku loco gudang“importir pelabuhan perta-

ma (aanloophaven) di Indonesia, dimana barang2
tangkan dari luar negeri dan berlaku untuk :

a. PERUSAHAAN GRAFIK:
b. PEDAGANG-PERANTARAAN
c.

BADAN

PEMERINTAH

itu langsung

(TUSSENHANDEL):

DAN SETENGAH

——

PEMERINTAH

d. PEMBELI DENGAN PESANAN TJAMPURAN
——. DJANDJIAN BELI SEKURANG-KURANGNJA

dari kantor
kembali.

ini di Bandung,

Semarang,

Surabaja,

harga No. 170 tgl. 30 Juni
2

1949

»

DAN/ATAU
f 3000.—

Harga2 paling tinggi'jang boleh diminta atau dihitung oleh
kan importir ialah 3/2 dari harga2 tersebut diatas. .
Untuk barang2 dan harga2 serta lain2 keterangan jang tak
atas dipersilahkan melihat surat penetapan harga No. 195
taber 1949, jang dapat dimiita pada Kantor Pengendalian
Departemen Urusan Ekonomi, Djakarta, dan pada Djawatan2
an

:

dida-

meneka buSnap
tersebut ditgl. 18 OkHarga dari
Penghubung

dengan

Kepala Kantor Pengendaliam Harga,

L. H. HUJZENGA.

ditukarkan
kantorpos

disemua
tambahan

RALAT.

| seharusnja CBG2, 3

etc. 8 4 piring

atau 4 bidji mangkok dan piring.
HO

EKONOMI

DAN

SPAGHETTI

diminta atau dihitung untuk vermicelli,
Ned.
Indsche
Vermicelli
&
Eerste

melihat surat penetapan

harga

No.

Penghubung dari kantor ini di Bandung, Semarang, Surabaja,

Medan.
Kepala Kantor Pengendalian Harga,

L. H. HUIZENGA.

tanian.

Menurut anggapan Madjelis
Pusat Perserikatan, maka pemerin

» tah Belanda berkewadjiban memberi perlindungan pada kkepentigan2

donesia.
Tidak

pegawai2

seorang

Belanda

Belanda

di In-

dapat

ngerti atau menghalalkan, djiau pemerintah sekarang meleaskan dengan begitu sadja be'ribu2 pegawai jang atas desakan

Ao
«

janet

MARGARINE

N HANJA

DARI

x

ini ditjabut

197 tal. 27 Oktober 1949, jang dapat diminta pada Kantor Pengendalian Harga dari Departemen Urusan Ekonomi, Djakarta, dan pada

soal ini.

5

»Sikvini 7 Nopember, pada ,,Pemberitahuan Distribusi No. 18/B",
ZEGEL No. 2, CBG2, 3 etc. 3 4 piring dan 4 bidji mangkok dan piring

MACARONI

Untuk lain2 keterangan dipersilahkan

Makasar dan

1

2

macaroni dan spaghetti bikinan
Macaronifabriek , VERMAC" dinegeri ini ialah :
f 0.90 SE-DUS ISI 250 SRAM NETTO
Harga diatas berlaku untuk seluruh Indonesia.

Djawatan2

:

Makasar dan Medan.

Surat penetapan harga No. 197 tentang
jang boleh

P'
|

Bandung, 22 Oktober 1949.

— DJAKARTA

tinggi

2
Bana
Ia
i

dan” psrang
tak berkaju

kat pada kartupindah itu.

DEPARTEMEN URUSAN

"paling

t
,

Ia
7

Dossier- dan Manilla-karton

Kertas pengisap tinta kantor: putih

Si
del

VERMICELLI.

$

kelapat
en

dan pembantu kepada benda pos
seharga 3 atau 4 sen, tergantung
dari pada ada tidaknja perangko
tambahan dari 1 sen jang terle-

ri peredaran.

Harga

ana
nu
tim

Ga aa

aa 0

Na

Pt

5

2

j
N.

5

jang dari tg. 19 s/d 31 Desember
kantorpos,

No. 39193/A4.

se-

Benda2 pos jang akan ditjabut
dari peredaran itu tidak dapat
ditukarkan, ketjuali kartupindah

Menteri Van Maarseveen.

kepada

4 ajak disebut perangko peringat-

MA

TE

Belanda

1
Pa

kai lagi untuk memerangkoi
sudah tg. 31 Desember j.a.d.

Perserikatan

Pusat

berguling

£

Surat Madjelis

Indonesia Timur).
Orang2 atau
pengurus perusahaan2 (onderneming) dan badan2

r

5

untuk mengadakan perku ndjungan

1949

atau dihitung oleh

ini, ialah: &
NB

2. Mlustratiedruk:
berkaju (houthoudend)
3. Cahieromslag (Pembungkus buku tulis) : biru atau

PEMUNGU-

2

KERTAS

ah

Jawaharlal

na
P
Perda

Nehru,

Menteri India tiba di Amerika Serikat pada

Harga2 paling tinggi jang boleh diminta

untuk barang2 jang tersebut dibawah
|. Courantendruk: berhelai

bertempdt

Tomohon, 5 Nopember 1949.
Ketua Kantor Besar Pemungutan
Suara MINAHASA.SELATAN,
D. A. Th. Gerungan.
MAKLUMAT
No.7.
. (pasal 42 (2) Undang2 Pemilihan

195 TENTANG

eni
TN

1949

pada

SURAT PENETAPAN HARGA No.

EKoNoOM

p

di-

DEPARTEMEN URusaN
!
DJAKARTA

$

mereka

ULANGAN

Buruh

Tomohon, 5 Nopember 1949.
Ketua Kantor Besar Pemungutan
Suara MINAHASA2SELATAN.
LD A. Th. Gerungan.

PEN

1949,

TAN SUARA ini akan berlaku
mulai djam 8 pagi dan berlangsung sampai djam 5 petang.

serikatan Kaum

ai

&

Tomohon, 5 Nopember 1949.
Ketua Kantor Besar Pemungutan
Suara MINHASA-UTARA.
D. A. Th. Gerungan.

SN

dimana

tinggal.

Buruh

Seterusnja, lihat maklumat No.

5

wijk,

1 DJANUARI

Kaum

langsung sampai djam 5 petang.

6

atau

Gambar : Perda

NOPEMBER

1949, mulai djam 8 pagi dan berlangsung sampai djam 5 petang.
Seterusnja, lihat maklumat No.

1949, mulai djam 8 |

"

seorang

kantor pemungutan suara dinegeri

|.

ukan pada hari

En

untuk memilih

tgl. 16 NOPEMBER

Li

EA

ER” RANU

Pe

PEMUNGUTAN

anggota Badan Perwakilan Indonesia Timur, pada hari RABU

Pala

“hari

tgl. 16

i.
.

SUARA,

Serikat

a

SELA-

sensus
5

LANGAN

Pandit

RA

RABU

distrik.

HASA

K9.”

ngan ini dipanggil untuk datang
mengeluarkan suaranja pada U-

Oktober

'dalam

Suara MINAHASA.SELATAN.
D. A. Th. Gerungan.

MAKLUMAT
No.6.
(pasal 42 ajat | Undang2 Pemilihan
H3
Indonesia Timur).
Orang2 jang berhak untuk memilih
dalam
Distrik-Pemilihan
MINAHASA -. UTARA,
de-

Ketika

EMUNGU-

Djikalau ban

-

tgl. 11

gota Badan Perwakilan Ii
og
pp
ULANGAN

ngan ini dipanggil untuk datang
mengeluarkan suaranja pada U-

Aneta mendengar
jang

nja untuk memilih s

TN

B., demikian

sempatan untuk me

Nan
2

t

mendja-

lain.

da masing2 pekerdja itu diberi keNP

jang ' mempunjai

pekerdja2 jang berhak untuk memilih, Harus berusaha agar kepa.
da masing2 pekerdja itu diberi ke- . /

Aa

seharusnja

Pi
tp-negara2

dndonesia Timur).

Orang2 jang berhak untuk me.milih . dalam Distrik.Pemilihan
IINAHASA-SELATAN,
de-

.naan kedua pihak dalam
tatanegaraan

bo

Eu

Ai
.

(instellingen)

pekan Pa HA RON
untuk memilih, harus berusaha agar kepa.

3,

KP.B

(pasal 42 ajat | Undang2 Pemilihan

1,

haan2 (onderneming) dan badan2

mempunjai

CO
Maba
NA
4
4 Tenan LOL " ani Haa

diberik

' sebelum' kembalinja anggota
:
.
KPBBI

ssudah Jama berlaku. Kebidj

Mehta, maka duta tsb. berhubung,“

ja kepada

akan

|

(instellingen) jang

Sa

mungkin tidak

Sepi

No &

OaB

"SMA KLUMAT

Se Ska

i
Dalam perdjamuan ramakakan.
ga
ng
le
se
inum jang di
duta India di Der Haag,

India

3

di Den Haag.

"

— batjakan

Duta

FP

Der da

(pasal 42 (2) Undang2
Indonesia Tim ar). 0
Orang2 atau pengu
perusa-

-

dalam

it

dibatjakan

MAKLUMAT

Negara

an Il Parlemen
Na

an

5

Ba

KE

EN

i. x

.

ea

ea

W b

t
i
d
n
a
P
n
a
n
a
s
e
P
“
an
memanas

ala oki
st P1
aa

Indonesia.

TUMBUH2AN

- MET, 909 — 105 — B.
B8, 911- 165-— B,
“

