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. gambarkan lagi di Tjechoslowa“kia. Selama pekan

j.l. di Tjecho-

“ slowakia dialami lagi pembersih(an setjara besar2an jang beraki| bat dengan penangkapan puluh(Can ribu penduduk jang tidak ber-

“salah, jang dengan tidak diperik--2

sa lagi kesalahan mereka lantas
' didjebluskan kedalam apa “jang ..
“disebutkan
.konsentrasi-kam' pen” (tempat tawanan). Alasan2
““amtuk

tindakan

1 tahukan.

ini

tidak

diberi-

Sepandjang orang

da- -

pat mengetahuinja, jg mendjadi
.korban kali ini terutama terdiri
“dari orang2 partikelir jang beru| Usaha sendiri seperti tabib2, ahli2
( hukum (adpekat), pemilik2 -pe“rusahaan sendiri, ja'ni iang
di' anggap kaum komunis
sebagai.

BANTUAN E.C.A.

SEKITAR

Indonesia.

KEPADA INDONESIA.

Ramalan' tentang oknum? Indonesia dan
Belanda jang akan dilantik mendjadi
Tinggi.
Komisaris
jang sangat dapat diterima dan

(Aneta-Roio).
umumkan

di

Den

E.C.A.

meng-

Haag,

bahwa

penjelesaian K.M.B. dengan berhasil akan memungkinkan penjelenggaraan kembali bantuan E.C.
Bantuan
A. kepada Indonesia.
akan diberikan sesuai dengan usul2 E.C.A. jang untuk tahun padjak 1949-1950 akan berdjumlah
Sebagaimana terdjadi
40 djuta.
lebih dahulu, maka pembahagian2
untuk Indonesia ini akan diberikan kepada Belanda.
Djumlah tsb. terutama akan dipergunakan untuk pembelian ba'rang2 tenunan dan lain2 barang
untuk dipakai di Amerika Serikat. Kemungkinan ada, bahwa pe
njerahan barang2 ini baru dapat
dilakukan sesudah penjerahan ke

X

&

Betan da.

BELANDA
DI
KEGIATAN
BERHUBUNG DENGAN BAMF.
PEMBITJARAAN
KAL
NGENA HASIL2 K.M.B.
(Aneta-Roio). Menurut apa jg
didengar oleh djuru warta Aneta
di Den Haag, maka sekarang o-

rang bekerdja

giat untukmeng

berhubung
persediaan2
adakan
sorang akan bergembira, bilamaKomisaris Tinggi Belanda di Indonesia ha- na beliau akan pergi ke Djakardengan pembitjaraan dalam parle
men dari persetudjuan jang terda
rus orar"g jang dapat diterima oleh pembe- .ta dan mempergunakan bekas
pat dalam K.M.B. Orang sedang
tempat kediaman
gubernur
di
sar2 Indonesia.
menjusun suatu risalat pendjelasKoningsplein-Zuid sebagai teman( memorie van toelichting) jang
pat
kediaman
jang
akan
disiapDalam suati karangan dari s. baik dengan Tilanus, demikian
dikerdjakan oleh 7 kementerian,
kan untuk wakil Belanda, sesus.k. tsb. ,sisa2
kapitalisme. Kedosaan - k. ,Nieuwsgier” disebut nama2
jaitu Kementerian2 Daerah2 Sedah Presiden Sukarno
berdiam
Djuga Sultan Hamid disebut,
“situ2nja jang telah diketemukan
dari Mr. Rum, Dr. Leimena dan
berang
Lautan, Peruangan, Per-.
di
Istana
Koningsplein-Noord.
tetapi berpendapat, bahwa
ke(pada korban2 ini adalah,. sikap
Sjahrir,
sebagai.
orang?
jang
ekonomian,
Peperangan, Marine,
Tetapi
s.k.
tsb.
telah
mengetamungkinan
ini
adalah
sangat
ke(tak peduli mereka terhadap adja
mungkin ditundjuk untuk me-iUrusan
Sosial
dan Pengadjaran,
hui djuga, bahwa berdasar atas
tjil. Sesudah itu disebut kemungCran2 komunis. Rupa2nja pada ka
gang djabatan Komisaris Tinggi
Kebudajaan
dan.
Pengetahuan.
alasan2
kesehatan,
beliau
tidak
kinan akan ditundjuknja Sjahrir.
“um komunispun berlaku semboIndonesia di Belanda.
wak
dengan
Bahagian
tentang
soal peruangberhubung
daulatan,
dapat
menerima
djabatan
tsb.
Mengenai
Komisaris
,
Tinggi
jan ini: ,,Siapa jang tidak setuMengenai Mr. Rum karangan
tu
jang
perlu
untuk
pembikinan
an-perekonomian
dalam
pada
Menurut
,,Nieuwsgier”,
maka
Belanda s.k. itu menulis antara
Udju dengan kita, adalah musuh
mengatakan, bahwa menurut pen
dan
pengangkutan.
itu
telah
selesai
sama
sekali.
Komisaris
Tinggi
Belanda
sehalain, bahwa dim, kalangan2 Indo/ kita”. Beberapa tahun j.l. di Tjedapat Mr. Rum sendiri untuk beOrang mengharap, bahwa darusnja adalah satu' orang”
jang
nesia umumnja orang setudju, bah
— choslowakia terdapat sedikit seberapa tahun jang akan datang
PERSEMBAHAN K.L.M. PADA PRElam minggu jang datang pekerdja
wa tuan Lovink sesudah penjera
dapat bertindak
setjara
tegas,
“kali kaum komunis jang
ketika
di Indonesia terdapat pekerdjaSIDEN SUKARNO.
sean adalah demikian selesai,
mempunjai kepertjajaan
di Den
han kedaulatan akan
melepas“itu baru merupakan golongan-ke
an2 jang lebih penting bagi belihingga
dokumen2
itu
dapat
diper
A.
Morzer
Buyns,
sekretaris
Haag
dan
dapat
diterima
oleh
kan
djabatan
beliau
sekarang,
bu
“ tjil sadja, Sedjak ia dengan banau dan olehnja untuk sementara
satu. Sesudah itu dokumen2 akan
direksi K.L.M., pada hari Senin
kannja disebabkan orang
tidak
Indonesia jang dapembesar2
| tuan tangan Moskou jang kuat,
waktu tidak mempertimbangkan
mengikuti djalan2
konstitusionil
telah
menghadap
Presiden
Sukar“suka pada beliau atau
karena
tang bukan dari politik, "tetapi
& dapat merebut kekuasaan, mulai ' akan menerima djabatan tsb.
jang
biasa
ike
Madjelis
Rendah
no
untuk
mempersembahkan
bendari
keperintahan,
demikian
kapendirian
politik
beliau
atau
berPF saat itu djugalah tiap2 warganeDr. Leimena, menurut s.k. tsb.
Belanda.
da
peringatan
(gedenkplaat)
ber
hubung
dengan
ketjakapan
belilangan2
Indonesia
menurut
s.k.
seka
mungkin
gara jang setia dianggap sebajang
adalah tjalon
kenaan dengan 30 tahun berdiriau, tetapi karena dengan berting
tsb.
gai penganut2 komunis jang gili diangkat dan dalam hal ini sugalnja
tuan
Lovink,
orang
mung
nja K.L.M,
cat. Bila imannja dalam adjaran
rat kabar itu menundjukkan, bahkin
melihat
suatu
pelangsungan
populer
'komunis agak berkurang, maka
sangat
wa Leimena telah
dari waktu sebelum kedaulatan
(ia akan dianggap sebagai musuh
di Belanda.
diserahkan.
'negara dan akan dipendjarakan
banjak
“berhubungan
Beliau
Selandjutnja s.k. mengatakan:
“untuk kesalahan itu. Dari hal ini
dengan perserikatan2 di Belanda
adalah
Telah
diketahui oleh kami, bah
bahwa tak
'ternjatalah,
banjak
dan telah mengadakan
wa
Dr.
Van Royen
telah ditanja
pekerdjaan jang lebih mudah daMenurut
(causerieen).
uraian2
MASING2 MENGETUAI DELEGASI JANG BERDIRI SENDIRI, TETAPI KEDUANJA SAtentang soal ini. Dalam kalangripada seorang diktator. Orang
apa jang dikatakan, beliau meman2 Indonesia orang
menganghanja harus mengingat akan keWUDJUDNJA DALAM SEGALA PENDIRIAN KE-NDONESIA-AN.
punjai pengaruh besar dalam ka
TU DJUA
seorang
salah
sebagai
beliau
gap
'pentingan diri sendiri sadja dan
bersahabat
dan
langan C.H.U.
2
:
—
barang siapa jang tidak menjetu-

an
Sungguhpun Drs. HATTA

aa N NS Ba
MN
MA

/(djuinja boleh dipendjarakan.

Clement Gottwald, bukan

&

Tetapi
hukuman seumur hidup.
orang belum berani menangkapdja.
demeskipun
nja dirumahnja,
ngan tjara bagaimanapun ia tak
Tetapi bagi Clement Gottwald
dapat # ditakuti-takuti. . Apakah
presiden Tjechoslowakia, pekerGottdengan
persahabatannja
.#'djaan diktator ini tidak
bagitu
wald jang melindungi dirinja amudah agaknja. Iapun bukan dik
tau apakah kaum komunis agak
tator dim. arti-kata jg sebenarnja,
terkedjut terhadap reaksi2 jang
melainkan lebih menjerupai seotimbul “atas perkara Min“telah
|.
rang kuasa jg bekerdja pd peng, untuk perbuatan mana
deszenti
'urus jang lebih tinggi. Suatu kekini pada pemerintah Hongaria
“dudukan jang ditolak oleh Mardiminta pertanggungan “ djawab
“sekal Titordari Jugoslavia.

2

diktator tetapi

Agaknja

orang

kuasa sa-

mendapat

ke-

t-san, bahwa Gottwald ada berke“Inginan lain, tetapi tidak berdaja,
tidak berkemampuan, dan mung
(kin pula tidak mempunjai keta“bahan hati untuk melaksanakan

“keinginannja. Belum begitu lama
lagi Gottwald
adalah
seorang
- Katholik jang taat dan bersaha-

“bat dengan Uskup Besar Beran,
pendjabat-geredja jang tertinggi
“di Tjechoslowakia. Kaum komunis ingin sekali .mendjerumuskan
tlskup Besar Beran ini kedalam
nasib jang sama seperti jang telah dialami Kardinal Mindeszenti dari Hongaria, jang sebagai-:
4
mana diketahui telah
didjatuhi

oleh P.B.B.?

Kita lebih pertjaja, bahwa hal
jang terachirlah telah menjebabkam kaum Komunis lebih berhatihati, sebab kekuasaan Gottwald
tidaklah sekian besarnja, bila kita tafsirkan perkembangan2 jang
terachir. Gottwald selain dari pa
da sahabat lama Uskup Beran,
djuga sebagai Perdana Menteri
bersama-sama dengan Jan
Masarijk Menteri Luar Negeri -ketika itu, pada tahun 1947 telah
dipanggil ke Moskou oleh Stalin
untuk memberikan tanggung dja
dab mengenai niat Tjechoslowakia untuk mengambil bagian dalam Rentjana Marshall. Sesudah

Ba

TIFO JANG TAK DAPAT DIPENGARUHI

5

-

3

MS ERROR

kundjungan ke Moskou-itu peng :
gabungan pada blok Marshall tiPada tgl. 29 Oktober j.l.,
dak. langsung. Masarijk kemudimaka
di Kurhaus Schevekarena
dunia
an telah meninggal
ningen-dalam-suatu “sidang
djatuh atau mendjatuhkandiri
dari. loteng kantornja dan Gottbersama delegasi2 Republik
wald mendjadi Presiden Tjechodan P.P.E. Undang2 Dasar
slowakia baru jang bertjorak koSementara R.L.S. ditandapresiden
munis. Tetapi seorang
tangani.
.
jang lebih dahulu harus tunduk
pada kehendak -Sovjet.
Gambar : Drs. Moh. Hatta (kiri) dan Sultan HaChawatir Gottwald menmid Il dari Pontianak menadjadi Tito kedua.
ruh tanda tangan beliau2.
Perselisihan antara Tito
dan
Ipphos-Aneta.
Stalin telah memuntjak demikian
rupa, sehingga Rusia telah memutuskan persahabatannja dengan
Jugoslavia, jang segera diikuti oKa
TE
Sa NA Ana
bag Ha
Hani
leh negara2-pengekornja, Bulgaria, Hongaria, Rumania, Polandia dan Tjechoslowakia.. Adalah
djelas, bahwa bagi Gottwald tin
dakan ini berat baginja dan baru
dan berteka-teki sambil tertawa
mengambilnja setelah dilakukan
tekanan atas dirinja.
huan dari sajap kiri partai2 poli(Aneta-Roio). Ketika Perdana
Waktu mengumumkan pemu--.
dari . tik Republik, bahwa opposisi akan
JuMenteri Hatta « berangkat
tusan persahabatan dengan
dibuat setjara legal..iMenurut aAmsterdam dengan pesawat istigoslavia ini Gottwald dalam pipajang didengar oleh
Antara,
beliau
a
diman
gung
Cairo
menjing
ke
.ada
mewa
datonja tidak
maka sekretaris djenderal Front
akan bertinggal beberapa hari,
tentang ,,kechianatan” Tito, atau
Demokrasi Rakjat, Tan Ling Djie,
maka dilapang penerbangan hadir
lain nistaan' lagi, jang lazim diuakan
menghadiri sidang2 Badan
tera
semamerek
a
tan
Antar
kesempa
tjapkan pada
banjak orang.
Pekerdja K.N.I.P.
dapat 'Menteri. Van Maarseveen,
tjam itu. Orang tidak dapat meTan Ling Djie sedjak peristiwa
Sultan Hamid, Dr. Prinsen . jang
lepaskan dirinja dari kesan, bahkeMadiun
telah
menjembunjikan
mem
djalan
t
untuk
a
selama
an
berusah
wa Kremlin
mengutjapk
diri tidak dengan diketahui orang
perkuat genggamannja atas Tjepada Drs. Hatta. Drs. Hatta meini
dimana,
choslowakia, karena negeri
ngatakan kegembiraan beliau telebih
agaknja
via
seperti Jugosla
lah mengundjungi kembali BelanBulgaria,
dari pada
bantahan
da, dimana beliau bertemu dengan
KAPAL ,,WILLEM RUYS”
Hongaria dan Rumania, Seperti
sahabat2 lama serta dimana beMEMBAWA
NJONJA ANAK
Tjecho
baru.
dan
teman
via
diketahui Jugosla
liau mendapat banjak
AGUNG
D.L.L.
KE INDONEmerasa
belum
beliau
pun
slowakia adalah termasuk negeWalau
SIA.
h
ri2 sekutu jang menentang Djerpuas, bahwa Irian tidak termasuk
jang
negeri
namun
k
termasu
umum,
man, djadi
dalam penjerahan
(Aneta-A.N.P.). Kapal .,, Wilketiga negeri
sedang
Drs. Hatta menerangkan, bahwa
menang,
lainnja adalah termasuk negeri2
beliau merasa gembira atas hasil2 lem. Ruys” jang hari Sabtu.bertolak dari Rotterdam ke Indonemusuh jang dikalahkan. Rusia te
jang telah tertjapai dalam K.M.B.
sia dengan antara lain membadengan
n
dagan
kesulita
tentan
dapi
arap
mengha
mengh
lah
Beliau
wa njonja Anak Agung, Kol. SuJugoslavia. Satu waktu mungkin
lam Parlemen akan tetapi opporia Santoso,
Sekertaris-negara
ia mengalami kesulitan djuga de
sisi ini tidak akan berlainan dari
dalam
negeri,
prof.
Ir. E. J. D.
mungdan
nedalam
ia
at
slowak
terdap
jang
Tjecho
ngan
opposisi
Schermerhorn jang akan mendja
gara2 demokrasi lain.
kin Gottwald berbalik mendjadi
di maha guru pada sekolah. tehTito ke II.
Perdana Menteri Hatta menunik tinggi di Bandung, “dan prof.
Pembersihan2 ini agaknja ber- tup pembitjaraan dengan menjaDr. A. J. Vonk dari Utrecht. Sebahwa
pengalaman,
dasarkan
takan pendapat beliau tentang per
lainnja dari itu barang2 kepunjaterdama
teruta
hasrat merdeka
tandingan sepak bola Belanda
an anggota2 delegasi pun diangkaum
dikalangan
lam berakar
Belgia jang dihadiri oleh beliau.
kut djuga dengan kapal Willem
memapertengahan, dan untuk
Saja berpendapat, bahwa dalam
Ruys ini,
kini
anan
metahkan semua perlaw
pertandingan itu saja telah
Tanggal 15 Nopember kapal
kesempatan2
Tjechoslowakia., diadakan
di
lihat lebih barjak
akan merajakan ulang tahun
ini
me»tjontoh2”, nasib apa jang
jang tidak dipergunakan dari pada
ke
2.
onpember
nunggu tiap2 tjalon
dalam K.M.B.”, kata beliau de:
tak,
ngan tertawa.

Drs. Moh. Hatia gembira atas

Inilah kiranja maksud jang lebih dalam dari penangkapan2 di

(Aneta-Roio). Dalam

(5

3

Satu gambar edjekan dalam s.k. «St. Louis Dispatch”
(St, Louis, Missouri). Dibahagian muka Tito. Orang diba-

gian-belekang berteriak: .:

»Pengadjak perang imperialis!
e

pada itu

dugaan jang dinjatakan oleh Drs.

Hatta, bahwa opposisi akan berdjuang terus dalam garis2 demokrasi, dibenarkan oleh pemberita

nja telah dimulai djuga.
erangan

TAN
0 $

—
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3

0

da”
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3 $

et,Sa
“da

hasil2 K,M.B.

,PARDEWAN
RESOLUSI
TAI BURUH. INDONESIA”.

x

Tjechoslowakia itu, penangkapan2 mana di Rumeniapun agak-

&
0...

an
dan SULTAN HAMID

u

Minggu
(Aneta). Pada hari
jl Dewan ,,Partai Buruh Indonesia” telah mengadakan rapat,
dimana diputuskan:

ae
en
aan mn aa

en

noken

«hanya
Pengesahan dari hasil2 K.M,

B. itu harus dilakukan
oleh
sidang K.N.I.P,
pleno
jang
telah diperbaharui, sehingga
merupakan tjermin . masjara#kat.
2. Menuntut
kepada
pemerintah,

supaja

naskah

persetu-

djuan K.M.B.
selengkapnja
disampaikan kepada
partai2
dan organisasi2.
3, Untuk dapat - merundingkan
dan mempertimbangkan naskah persetudjuan K.M.B. ter
- sebut.
seluas2nja
dan sebenar2nja dengan rakjat, maka
P.B.I. menuntut, supaja pembatasan

hak

demokrasi

rak-

jat-dihapuskan,
:
Resolusi ini disampaikan .kepada presiden kabinet dan ketu.
a badan pekerdja K.N.I.P.

KUNDJUNGAN MR,
MARAMIS KEDUA KE PHILIPINA,
(Aneta-U.P,). Duta berkeliling
Republik, Mr. Alexander Maramis, Selasa malam ditunggu kedatangannja di Manila dari New
Delhi, demikian keterangan kementerian luar negeri #Filipina.
Kundjungan Mr. Maramis jang
kedua, ke Filipina, menimbulkan
dugaan dikalangan diplomatik. di
Manila, bahwa ini ada sangkut
pautnja dengan maksud mengadakan hubungan diplomatik an-'
tara Republik Filipina dan Repu
blik Indonesia Serikat jang tidak
lama lagi akan mendjadi kenjataan. Kundjungan Mr. Maramis
ke Filipina jang pertama dilakukan dalam hubungan pembitjaraan tentang penjerahan barang2
surplus oleh pemerintah Filipina .
pada Republik Indonesia atas da
sar pindjaman, pembitjaraan ma

Daerah Ida
bertempat

"Merita

Timur

di

Pare-Pare,

tiha ketangan

bahwa

sesudah

1 mendapat

kami,

berulang-ulang

perubahan tentang ha

ri dan tanggal berlakunja
Konges Wilajah tersebut, | maka aw

(Aneta-A.F.P. . Koresponden

chirnja dengan persetudjuan an-

tara

Panitia

Kongres

di Par

Pare, Pimpftan Komisariat P:
DIT di Manado dan Haaba
an Ladjnah Tanfidzijah PSII di
Djakarta, kini dapatlah dipermalumkan, bahwa Kongres Wilajah
tersebut akan berlaku pada tgl.
16, 17, 18 dan 19 Ae
1949

R

damaian, Fetapi

:

Beberapa
bitjarakan,

atjara jang akan
antaranja

di-

tentang

Suasana Politik dalam dan luar
negeri serta sikap PSII terhadap
. itu, Kesan2 dari Konperensi

Me-

dja Bundar, Sedjarah Pembangu
. nan dan Perdjuangan PSII selama 40 tahun, Melantjarkan Pekerdjaan dan Rentjana
Perdju-angan PSII dalam lapangan politik, ekonomi, pendidikan,
per-

gerakan Pemuda,

'

Wanita

dan

lain-lain masaalah jang agak pen

ting mengenai

Ummat

dan Ma-

: sjarakat.

ANGAN AMERIKA MENGE-

ini

NAI PENANGKAPAN SAMUEL
sa
MERIJN DI PRAHA

surat kabar »London Times" di
ola) disusun dalam. Reruan yang
Tokio-mengabar kan sebagai ber "3
ikut tentang perdjandjian perda.
“Menuai kalanghn jaang menge

akan akan

maian jang

dat ng

datang

Djepang: Agaknja

dengandengan

sekarang

-tahui, bila Djepang telah menan-

se-

datangani perdjandjian perdamaian ini, maka negara itu akan ter-

muanja telah setudju, bahwa Ru
sia dan Tiongkok komunis tidak

ikat manga erat.naa

akan diberikan kesempatan
untuk ikut serta dalam perundingan2 tentang perdjandjian perdadi Pare-Pare.
:
maian dengan Djepang, ketjuali
Dari Putjuk Pisapinan P.S.LI. " kalau negara2 ini akan menjetugan datang dari Djokja dan tudjui rentjana perdjandjian
jang
. hadir tuan2
Ketua,
Arutelah disusun oleh Inggeris dan
dji Kartawinata (Dewan Partij)
Amerika dan jang kini
hampir
| dan Harsono
Tjokroaminoto aselesai. Dalam perundingan
ini
' tau Abikusno
Tjokrosujoso (E. tidak berlaku lagi hak veto. A-

T.PSMH).

agaknya" hal

Pa lai

Aang

i

agaa

'ahkan

sa

atau lebih pelabuhan untuk did
dikan pangkalan angkatan
r
ena
an,“gg
Amerika, dalam hal mana An
akan diambil
Sadang
baru.
rika berkewadjiban
memperta- 1 Konsol Amerika di Praha diizinhankan Djepang, 1
'ada se- . kan bertjakap2 dengan
Meryn
.
rangan.
1y4 djam lamanja, tetapi sementara itu memprotes djuga dengan
Djumlah tentara penduduknja
menurut beberapa fasal dari per - sangat diperlambatnja dan sjarat2
dari kesempatan itu. Pertjakapan
djandjian tsb. untuk sementara
waktu tetap tidak diubah, sung- hanja mengenai kesehatan Meryn
jang kelihatan sehat dan tak kuguhpun dari beberapa distrik pa
rang suatu apa, demikian
ketesukan2
tersebut
akan
ditarik
rangan tersebut.
mundur untuk djangan
sampai
memberi akibat buruk pada perKETERANGAN SEORANG PEekonomian dan masjarakat politik Djepang.
LAUT RUSIA.
:
Inggeris
dan commonwealthMadjallah partai komunis Ru.
nja tidak memberi djaminan, sebagai jang dilakukan oleh Ame- “sia ,,Pravda” mentjeriterakan keterangan jang mengedjutkan ten
rika, apabila Djepang diserang.
tang penghidupan di Amerika

gaknja rentjana perdjandjian per

damaian telah disusun
sangat sederhana.
Menurut orang2 jang
tebal satu dan lain telah
tikan tentang pembajaran

Lp

ka.

dengan
mengedipaskerugi

an perang Djepang kepada luar

negeri dan tetap dipertahankannja dasar2: kedemokrasian
jang
telah disusun dan dikerdjakan oleh Mac Arthur.
Djuga
terdapat
anlakanja

tentang suatu badan jang berke-

wadjiban mengamat-amati penglaksanaannja perdjandjian per-

seorang pelaut Rusia jang baru2

ini mengundjungi. Amerika. Peng
angguran
di Amerika
katanja

Eta

dani

i KeNMa

kembali peraturan, dengan

daerah? jang diserahkan
kepada Republik.
(Aneta). Dari pihak resmi, A—.neta mendapat kabar
mengenai
|“
daerah2 jang diserahkan kepada
| Republik sebagai berikut:

laku seperti biasa djuga.

Alat2 peladjaran, , ba

—.

an

telah

diduduki

dalam

jang

aksi poli-

sionil kedua di Djawa Tengah.
Hal ini berarti, bahwa sekarang
segenap Djawa Tengah, terketjuali keresidenan Djokja, boleh di-

masuki setjara bebas. Untuk

da-

erah2 jang belim beberapa jani
telah diserahkan kepada TNT

mudian mentjeriterakan, bahwa
rang memberitahukan, bahwa Bal pelaut tersebut tadi sangat
terha| lah diadakan peraturan2 istimeru melihat kesengsaraan dan peng
wa,
- pe 2
angguran di Amerika.
&

“3

pertanian

memegang

diidzinkan

terus sendjata

mereka

serta persediaan2 pada budidaja2
pertanian tetap tinggal mendjadi

milik budidaja pertanian-itu. Kabar2 dari daerah Solo memberitahukan, bahwa disana sekarang

-telah terdapat Suasana jang me-

perundingan

DELFIA

4

MENGAGUMKAN

komandan2 militer jang bersangkutan ditetapkan, bahwa daerah2

ini sama sekali diserahkan untuk

Pakailah
ka

haan akan meneruskan pekerdjaan

mereka

bukan

surplus

bagi

barang2

Indonesia

Njonja

dji-

besar tekstil jang

pa

310.128

agak

2

296

| bidii

No. 3.

ACG

casserol atalisatu

dai

tafelak medja atau satu
delaken atau 1/5.
e
atau /, dosin th
kesukaan masing2, san
mentjukupi.

n
1
:

x

Untuk.toko2 Pem

lihat pem

Ba

#

3

beritahuan no. 16/B.

TOKO2 Dada

|

Ja

te

Royal

10,
Ta

sea

orang bol&.na
samp3 : Bb
pake tandu.
mua, banja torang dengar diorasoras propaganda.

1. Celebes, 2. Suka

Om dengan tanta pas2 baku dapa

spikirang deng hati" per satu tislon.

“

Karrius

berdasar atas bon2 biasa (Model N)
saban rumah tangga-200 batang.
Toko2 lihat PN
No.

98,

biasa

mendjadi

— istimewa.
“akan

makanan

mengagumkan"

HARGA

SEKALENG

“151

ne

Ta

——

— p

kara jang “ aendodui #enah2
(kebun sawah-ladang, kints!2), peninggalan Almarhum

a 200 batang

SEGEL

dengan

sungguh

5

CCG2A

ABG I.

..Mesak. Pange-

diambil deg hnran -

SEL No. 4

ACGI.. ditandai meterai huruf
disegel 3 200 Tang:

sDelfia

gembiran

Kantor Distribusi Manado,
Ch. dg Sarapung.

CBWM, CBWY a 400 batang.
manan, bekas Hukumtua' tua WaSEGEL
ACWM, ACWVW,
lian-Tomohon, minta datang. iberuCCWM,
-& 400 batang.
3 rusan. “lekas dengan jang berhak
SEGEL
No. 3, ABG2, 3, 4 etc.,: : atasnja, — sehabisnja diam kantor
CBG2, 3, 4 etc.3 200 batang,
dan hal ini hanja beraku sampai
SEGEL
4. ACG2, 3, 4 etc.
tanggal 23 November 1949. Mohon

Djuga Njonja

berseru

Punya

pak3 20 'btng.

SEGEL: No. 4 AAWM, AAWV,

November

M

1949.

Jang koral

PEMBERITAHUAN.
PENDJUALAN - PENUKARAN”
-

2 KG. :F. 5.20

YORKSHIRE
Berhubung dengan likwidasi dari perusahaan kandang-babi dari militair, diberi kesempatan pada jang berkagantingain menambahkan babiKUDA—BABI

mendapat

nja dengan ekor2 babi jang baik.

Keterangan2 tentang turunan, kasta dl, dapat diberikai

MEMASUKI

majoor

a

Orang2 militer dengan Haa
Pembahagian berdasar ats bon? -

CAWM, CAWV & 20 batang.
SESEL No. 3. ABWM “ABWN,

gorengan — ikan, tempe,
krupuk dsb. — lezat dan
gurih, sehingga makanan

Hanja dapat ditukar dengan lain 'binatan
potong untuk dimakan.
Djuga mau “didjual lima ekor kuda, ag
djadi kuda-perlombaan. -

DAE-

Dapat diperiksa tiap2 hari bekerdia dipan

(Aneta).
Menurut beslit komandan territorial merangkap komandan pasukan2 di Djawa Te.

ngah, djenderal

|: Asia, 2. Ta-

hilram, 3. Tn
4. Berty.
AMURANG: I. Ang Sice Mocsi,
2. Liau Eng Tjan, 3. Fo Hien, 4. J.
Laoh, 5.
kan 6. Wilbert, 7. Tjahaja Asia, 8. Sya

Metropole —,—

gangguan,

” LARANGAN

KAWANGKOAN:

Bodok, memang Om bodok, maar
dalang ini hal, tjoba torang samua
dengar aa nasiet deri

6. Ton-

Kawanua,

4. Abdul Saus, 5.
dano.

&n Ko-

ngan mama-baki ' gate pigi ditampa
piliang.

6. Baru,

5. Kita,

Hoat Toan,

Des, tatap sahidop ysamati,

4

bis tantu s€nang, lia2 pa papa de-

7. Pinangsukudan, : Pakasaan.
TONDANO :
Kho Soei Tjin,
2. Kho Ka Tieh, Ta Karamchand,

dibi-

oleh suatu perusahaan pemeintah di Philipina.
aj

mina

Kansas

ingin menje-

“dan memulai pembitjaraan ten- “ RAH2 JANG DIDUDUKI BELANDA
DALAM AKSI POLISIONIL II DItang pindjaman2 baru, sehingga
TARIK.
“Indonesia mungkin mendapat sejumlah

Casserol 365 cm. & f
Tafellaken a f 16.35 s
Denada

Escort3 f 0.85 seba

Delfia membikin-goreng-

denan2 ini akan tetap tinggal da-

“lesaikan ' pembitjaraan
tentang
penjerahan barang2 surplus, dju-

Delfia,

diakan masakan jang enak.

berangkat

pembelian

KRAN

No. 22/B.

Menurut peraturan gentjatan
sendjata serta garis2 pembahagian daerah2 patroli, maka keresi.'

' Laoh berhasil pula, selain menjetentang

Pembahagian

Pembahagian ROKOK.

“penuh serta keamanan dari segala
golongan2 penduduk, sehingga ti
dak akan
dilakukan
tindakan2
pembalasan terhadap siapa djuga.

tidak

nii

Casserol2 36 cm Aa f &

x

Belanda. Persetudjuan pembahagian daerah2 patroli ini
serta
tjara mengkosongkannja oleh pa-

dengan

F

No. 21/B

rondoran.

didjaga
oleh T. N. IL, berhubung dengan mana keresidenan2
Solo dan Madiun
selambat2nja
pada tgl. 15 Nopember j.a.d. akan ditinggalkan oleh pasukan2

erah2 terbuka dan dapat dimasuki
djuga.
Selandjutnja
da “ oleh siapa
disetudjui, bahwa dinas2 federal
i Manila Ke Djakarta hari Seladengan pegawai2nja akan
tetap
sa sore atau Rabu pagi.:
bekerdja terus dan pekerdja2 dari
budidaja2 pertanian dan perusaSelama berada di Filipina Ir.

| ga

Dalang

RATAHAN: 1. Siong Yip, 2. Yip

Wirodihardjo dan C.K. de Boer,
elambat2nja akan

1

biasa (Model N). Bernikah 3 600 ba- !
Tjoei, 3. Rogahang.
—
tang. Tidak bernikah 4 400 batang, —
LANGOAN: |. Tan Gie, 2. KhiPolisi (tambahan). Pembahagian
aldas Utamchand, 3. Wanita, 4, Ka-

antara

donesia.
Menurut keterangan jang didapat oleh U.P., Ir. Laoh, bersama kedua penasehatnja, Saroso

2

Re

PARLEMEN.

x
“
PEMBERITAHUAN DISTRIBUSI

4. Go

blik.
Sesudah

57.943 orang

Selatan kira2

gelang bagitu djo, artinja......... ini
orang2 tra suka taru kira tw Pi ng

— AIRMADIDI: 1. Tiin Eng, 2, Ang
3. Liem Tjae Seng,
Tiang Kang,

kan oleh komandan2 T.N.I. dibe.rikan djaminan atas kemerdekaan

- mum, Ir. Laoh, dari Republik In-

(botol.

ini berachir pada
lan
1949,

Co.

sukan2
Belanda ditentukan da'njenangkan dan sesudah penjera-. lam pertemuan2 dari kumisi2 ber— han kedaulatan orang mengharap
sama setempat Solo
dihadapan
“ bahwa keadaan akan tinggal sewakil K.P.B.B.I. Dalam perembu-

na belum lama berselang diachi“xi oleh menteri
pekerdjaan
u-

Pembahagian
tanggaf tg

Madju, 3. Odhermal, 4. Essardas &

Republik akan dibentuk.

budidaja2

| botol.

sebotol. Repr. penuh

2.000 orang

st&m- En tju- ag ma 65.401 tu pigi stem: D&s 26.000 stem 'deri Minahasa Utara dengan.
21.000 stem Minahasa Selatan ting-

Whysky Black & White a f 6.75

dra.
TOMOHON:

kedaulatan. Untuk mendja-

pertanian serta perusahaan2 dapat mendjalankan pekerdjaan me“reka tidak dengan mendapat gang
'guan apa. Selandjutnja pegawai2

Repr. sebah. agian

chand “9

Didaerah2 Bandjarnegara, Kebu“ai
:
men dan Gombong berlaku perarang Sar
mand Gala aa
turan2 jang djuga berlaku didan-k
satian Madiun,
Ngawi
-erah Solo:
TNI didaerah2 itu “dan Magetan dari keresidenan
- berkewadjiban menjelenggarakan" Madiun dan keresidenan Solo de' keamanan dan ketenteraman, sengan mengetjualikan kebupatian
dangkan djuga didjamin, bahwa
tindakan2 “pembalasan terhadap
Wonogiri didjamin oleh patropegawai2 federal dan pada suatri-patroli jg dikoordinir dari pasu
pradja tidak akan berlaku. Repukan-pasukan Belanda dan Repu.

busi Manado bon2 untuk:

“Rokok iB" iklas& f 8.50 satu pak
Minahasa Ntara ada
3.200 batang. Repr. merak 2 pak
|
tu
musti stlm, &n tjuma
Repr. sebahagian | p
.
tu
pigi stem. Minsherin
Gognac A f 8,05
3 10. 30
f 12.25 sebotol. Repr. resi | bolek ” 86.000 orary tu musti

katiri, 11. Kawanua, 12: Suka Madi Ka
13. Minahasa, 14. Klabat, 15 Sg

'kepentingan2 perekonomian
mum, maka suatu kumisi perhu-

“ blik djuga mendjamin, bahwa pe'kerdja2 dari berbagai2 budidaja2

tai

tra pigi. Dorang

pikir stau,
kiapa mo tasibu dengan segala “pa

dari k

der

1 mengenai pemerintahakan berlaku sampai penje-

bungan

juma

2

na keadaan belum

hubungan

mana

daerah?

di-

Brooklyn orang melihat kaum laki2 jang berpakaian baik minta2
kepada orang2 jang
lalu-lintas,
demikian pelaut itu jang menamakan dirinja Giarozhny. Toko2 di
New York dan dimana2 di Arie.
rika kosong semuanja. Bukan karena orang2 disana itu tidak mem
butuhkan bahan makanan
atau
pakaian, tetapi karena mereka tidak mempunjai uang, Pravda ke-

napa

—
Didaerah Solo,
3 'keperin: tribusi di
| tahan akan didjalankan oleh re- — dari daerah federa
|.siden Republik jang dalam hal me
Pegawai2 Repu
merintah daerah ke-Susuhunan akan mendapat bantuan dari wakil
Pa
serta dalam hal memerintah Mangkunegara akan diban
eh patih, sedangkan residen
BA akan tinggal di Solo seba1
-Dinas2 federal

dilarang memasuki

-perti biasa. Persediaan2 dalam daerah2 jang telah diserahkan jang

mendjadi daerah terbuka-akan ber

demikian besarnja, sehingga

nger, maka sekarang telah ditarik

boleh menerima
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