Komunike

K.P.BBI

Pkemenn

tentang perkembangan2
. di Indonesia: mena
»Anggota2 KPBBI

JAN | PENERANGAN

TIMUR

di

$

BB. ttgh. 15 jl.

sebaris

f 3.—

:
sekolom, MN

untuk

3 baris W

3

TOLLY
PHOTO
STUDIO
|.
PASSERSTRAAT
TELF.
No 209.

AKARTA.

semua

ngan — Republik, PP

landa —

sebulan

f 1.—

TIBANJA PRESIDEN SUKARNO &
DAN WAKIL PRESIDEN HATTA

Den

partai jang 'turut dalam

f 4.—

Adpertensi

UNTUK KOTA MANADO:

pada permulaan bulan Aus”, demikian kominike K.P.

— Komisi pertjaja, bahwa

1

1.

atau kurang).

na ig bersangkutan. Mereka
dgn, penuh key
ai aan menung-

B.

Langganan
(sekurang2nja
i

Tomohon

amaian

No.

Pemimpin UMUM (rumah) Thu tIf, 55

“tato 'SULAWESI-UTARA.

aac

(TE.

EXPEDISI (PENGADUAN) )

INDONESIA |

menjata-

Tomokan

ADMINISTRASI

NEGARA

tgl. 3

14 April.

REDAKSI

Ba Ta
kemadju-

atas

an2 sebagai hasil usaha

- mereka

terus menerus untuk mendapat
penjelesaian jang tepat dalam soal Indonesia.

Tiga babakan perkembangan jg 5,

ra
Soal
kemiliteran
tetap maa
unsur jang penting dalam menghadapi

ngenai soal

jang

'achir ini,

P.B.B.I. mengutjapkan sesal
lamat kepada kedua pihak atas
tjara kerdja-sama untuk menghin

(Aneta).

Pemerintah Republik

baik persetudjuan Rum-

darkan pertempuran2 jang mung- | tah ,,hentikan tembak-menembak”
kin dapat mengatjaukan suasana
dikeluarkan. Menurut ,,Antara”,
dan keadaan tenteram dalam kehal ini nanti berlaku, segera, seresidenan,
:
telah
peraturan2
pelak
:
Komunike selandjutrja mengatentang perintah ini denGbaan
takan, bahwa maksud. sekarang
dalam suatu pertemuan antara ke
ditudjukan kepada pelak:
dua delegasi. Dalam pertemuan
persetudjuan tentang penghentian
ini, kedua staf militer akan memepermusuhan sesuai dgn. resolusi
peranan2 besar. Mengena
gang
ttgl. 28 Djan, '49, dalam hal ma- Ta nnok
kembali dari pasuna ditambahkan, bikes telah ter- kan2, Pemerintah Republik me-

dan Belanda dipudji oleh anggo-

ta2 K.P.B.B.I. dan dianggap sebagai bajangan

kerelaan bekerdja-

aa
sarang
harus aa
aa de lesaikan
et
bertemu di Den
| K.P.B.B.I. meng

kn Le

burtatning

ngan
jelakaan
dan menjatakan, bahwa

La

kepada

wartawan2 itu diberikan kehorma

tan sebesar2nja, karena mereka
djuga mengambil bahagian dalam

mmeperbaiki hari kemudian Indoinesia, serta mentjapai penjelesaisia,

:

Kbus

tik

sebuah

Wardojo

sebagai ketua,

Djatikusumo

alm

2 Benilabapa
per:
an
i

oleh

ialah, karena:
7 Mei mereka
tan menge-

: korban aa, Tisaan?

ini ditu-

di Sumatera “Timur keamanan
lebih lama lebih tidak terdjamin.
Serangan2 ditudjukan pada tem-

kolonel

pat2 sipil dan orang2nja. Dipan-

wakil ketua dan se-

tai Barat, hasil2

ma kabar dar? pihak resmi, bahwa

suatu

Panglima Tertinggi Republik di
Sumatera ke Djokja.:
:
(Aneta). Panglima “

batu

'kemadjuan,

KETERANGAN 2 ORANG WAR.
TAWAN AMERIKA.
(Aneta). . Almarhum Burton,

Djuli.

jang akan datang tetap akan bersidang, al. untuk membitjarakan

tambang

bara Umbilin dipandang sebagai

pekerdjaannja pada tanggal .

Pemerintah Republik dalam hari2

in

salah satu dari pada ke-13 wartawan Amerika jang telah mendjadi
' korban ketjelakaan pesawat ter-

menulis dalam
Joward deberangkat dariPa
agan kepala , Oi
blunders in In—
Djakarta
dengan
pesawat
sean
Redaktur Arm di Djokja maK.P.B.B.I. bersama beberapa para donesia” (Kesalshan2 besar kita
sih memaklumkan, bahwa Peme- ahli
kemiliteran dari T.N.I., Alri di Indonesia), bahwa diplomasi
'rintah Republik pada hari Selasa
dan
Auri.
Pada hari Djum'at pagi, ““Amerika telah melakukan suatu
j-ad, akan mengeluarkan suatu
kesalahan besar di Timur Djauh

. Sumatera,

kap Bore Pekerdja Knip, sedang pada hari Djum'at pagi telah diadakan upatjara penjerahan

kolonel

ngikutnja

telah

utusan ketua P.P.F., Mr.

pesa-

2

x

(Aneta-U.P.). Dalam suatu in-

terpiu
— pines
(Aneta). Pagi tgl. 13 j.l. dalam 'thews,
pengumumannja untuk pers, dele-, “dan

Republik

telah menjatakan
berkenaan

ketjelakaan pesawat

Indo-

adalah suatu kuntji dalam

“peperangan besar di Pasifik.
23

dengan surat kabar ,,PhilipHerald”, William B. Matkepala
| ,Fuczon Star”
salah
satu diantara ke 15

“wartawan Amerika jang telah mengundjungi

de-'

Con-- ikan, bahwa

Indonesia

mengata-

ketjelakaan pesawat

'stellation ,,Frameker” dekat Bom- terbang ,,Frameker” sekali2 bukan
bay pada tanggal 12 Djuli, dalam “akibat dari pekerdjaan sobat dipiketjelakaan mana telah tewas se- hak Indonesia seperti apa: jang
luruh penumpangnja, diantaranja
dikatakan oleh teman sedjawatnja
tigabelas wartawan2 Amerika jg - wanita Brandon, sebab dalam petelah kembali dari perdjalanannja
sawat tersebut tidak ada orang
di Indonesia, Moga2 arwahnja di- Indonesia dan menurut Matthews,
berikan tempat selajaknja diachiketjelakaan ini disebabkan oleh
'
rat, demikian pengumuman terse- “ #juatja buruk.

but,

—

Sri Nan Djokja adalah jang pertama jang mendjemput
Presiden Sukarno sesudah pesawat mendarat di Maguwo.
(Ipphos-Aneta).
Kiri terlihat Drs. Moh. Hatta.

0

Luar

Mr.

PRAWIRANEGARA.
“.

SJAFRUDDIN

.
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A
1

“ menjatakan pendirian mereka. Bahwa 'tjara2 itu-harus se-

Isjiang

tiba di Kanton dari

Formosa dengan tiba2.
(Aneta-U.P.). Hg Kamis se
omi
djeng
sjiang
Kai
Sa
aa
Ai Formosa. Wakil ta
Li Tsung Yen

dan perdana menteri Yen . Nsi
Shan nanti diberitahukan tentang
kedatangan Tsjiang, setelah pesa-

wat terbang jang ditumpanginja
mendarat. Dengan tidak dikawal
Tsjiang langsung menudju gedung, dimana komite politik pusat
dan komite penjelenggara pusat
sedang
berunding.
Kedatangan
Tsjiang menimbulkan kegemparan
diruangan sidang dan perdana
menteri Yen jang sedang berpidato terpaksa memutuskan pembitjaraannja. Segera sidang ditunda
dan perdana menteri tersebut mengiring Tsjiang ketempat kediaman Li Tsung Yen, dimana diadakan perundingan pendek. Kedatangan Tsjiang ini dipandang sebagai tindakan pertama untuk me-

gembalikan

Tiongkok

kebawah

pimpinan Tsjiang. Diduga ia akan
memberi pendjelasan tentang pem
bitjaraannja dengan
Ouirino di
Baguio. Mungkin akan disusun
bersama2 sebuah komisi darurat
jang akan memimpin perdjuangan
kaum nasionalis.
Tsjiang djuga
akan menjelidiki keadaan militer
djaksanaan luar negeri pemerintah
'iongkok. Djuga kebidjaksanaan
dalam negeri akan ditindjau dalam2. Sedangkan mungkin
akan

memimpin kumisi itu pada waktu2

tertentu sadja, karena ia akan menempatkan markas besarnja di

1, Arab, sebagai bagian jang tidak dapat dipisahkan ng masja-

Formosa,

rakat Indonesia,

Semua ini

menundjuk-

kan, bahwa ia tidak bermaksud
mendjadi presiden lagi walaupun

pada delegasiB
delegasi
Republik dan Sega P.P.F. un-

ia tetap mendjadi pemimpin partai

pemerintah Kuo Min Tang.

tuk memberikan kesempatan pada

golongan Arab mengeluarkan sucara didalam Konperensi Medja Bundar jang sesuaiMaen kedu-

Baguio.

DIDALAM HUBUNGAN
AAN DE
LEGASI REPUBLIK| DAN DE“kKEGASI PP,
5

(United Press). Dari sumber
jang dapat diperntajaja didapat ka-

- PERAMPOKAN DI SALATIGA.

djendral Mac' Arthur Sa 3 “apa

(Aneta). Pada malam

antara

bar, bahwa seorang

pinggir kota Salatiga di- . 2

sekas Assisten-Wedono,
dimana 5 dok telah membawa la:

pakaian dan perhiasan sedjum-

Jr

15.000 rupiah.

wakil

dari

djuga perundingan, jang diiTakukancentara Chiang Kas na
dan

“3

presiden Owirino di Baguio.
Pesiinyan. Pemerintah Distasi Republik di Sumatera pada
hari Sabtu sore (minggu lai tiba di Kemajoran dalam
| perdjalanan ke Djokja. Mr.S afruddin memegang tongkat,
komisaris Republik di
“kanan diluar Mr, Loekman- Ht
Sumatera. Antara nyrnpa Tr
iPena Pepublik,
Moh, Natsir,
(Ipphos-Aneta),
8g ti
Sd

»

ad

orang djurubitjara

..

wakil.

PEMERINTAH TIONGKOK NASIONAL AKAN MEMPERTAHANKAN.
TANAHNJA, CM DEMI CM.
"23

(Aneta-U.P.), Perdana Menteri, Djenderal Yen Sji Sjan menga
takan dengam terang2 dalam suatu konperensi pers, bahwa kekalahan nasionalis terutama disebab
kan oleh korupsi, kekurangan keahlian , dan kekurangan disiplin
dalam kalangan pasukan nasional
Selandjutnja, bahwa pasukan2 ko

7

|

munis menuruti siasat perang jg
mutachir jang tidak disusun di- .
Tiongkok. Dengan tidak menjebut Rusia, ia mengatakan, bahwa
“'
Negara ini adalah penjerang jg se) :
sebenarnja dari Tiongkok.
5g

Sekarang disebelah Selatan sungai Yangtse berada 900.000 ser- 3

dadu komunis jang mungkin tidak
lama lagi akan madju terus ike- 5
Selatan. Tetapi pemerintah Tiong
kok bersedia untuk mempertahan- kan daerahnja cm demi cm. dam
akan melandjutkan perdjuangan
Fa
mereka dibahagian Barat dan Ba:

rat Daja Tiongkok.

a

PAKT PASIFIK TERGESA2.
(Aneta-U.P.).
rangkam

dalam

Acheson mene--.
suatu

djandjian antara
Tsjiang Kai, Sjek.
MIRREINGAR

'

'konperensi

pers, bahwa Amerika Serikat masih tetap menganggap, bahwa suatu pembentukan Pakt Pasifik adalah tergesa2, tetapi tidak mempunjai keberatan terhadap per-

Ouirino

LAWAN

dan

VWATIKAN.

(United Buka. Perdana menteri Tjekoslowakia Fierlinger, da-

lam Nona mingguan komunis
Tvorba telah menjerang dengan

pedas

Wakil dari Mac Arthur di-

dukan masjarakat Arab

tegaskan, bahwa jang hadir dalam perundingan tersebut bukan. lah seorang utusan tetapi sen,

kebi-

but. Tetapi mungkin ia hanja akan

suai dengan kedudukan masjara-

4

Isjiang bergiat pula, teta pls
rupanja tidak berkehendukii
mendjadi Presiden lagi.:

perhubungan antara Tsjiang dan
Li. Ada kemungkinan Tsjiang akam mendjadi ketua kumisi terse-

tertentu dalam memberikan kesem
patan pada golongan minoriteit

3

.

disusul sebuah rantjangan tentang

jang

hari Senin dan Selasa orang2 berKen ja
telah mengadakan peram

|

Negeri

seteliti2nja, demikian djuga

Indo-

“mengingat :
memorandum tersebut ti-

dak mengemukakan tjara2

bentar akan njata, bahwa

nesia

BELASUNGKAWA DELEGASI
REPUBLIK.

gasi

»Franeker”

dan. telah memberi kesempatan
kepada Moskou memasuki daerah
Indonesia sesudah Tiongkok. Se-

ke

Kosasih,

Mereka berangkat 'dengan
wat terbang.

nesia serta kesadaran Nasional di
kalangan Arab di Indonesia,
bahwa

berangkat

Djokja dengan Mr. Rum,
Djuanda, Dr. Darmasetiawan dan

ngan
P.P.F., membuka kesempatan bagi golongan minoriteit termasuk
golongan Arab untuk menjatakan

Pang

-surat2-kabar

kolonel Hidajat dengan para pe-

keterang an dihadapan sidang leng

dap gerakan kemerdekaan

Tjelaan2 jang dinjatakan

luaran ke Sumatera Timur. Djuga

katan darat, laut dan udara. Kumisi tersebut telah memakan

- Selandjutnja ,,Antara” meneri-

NS

Harga beras naik, "karena penge-

bagai anggota2 major Sardjono,
major Widjaja dan wakil2 ang-

dengar akan reaksi2 dari Delegasi. fikirannja,
Belanda terhadap keterangan jg
menimbang:
baru2 dikeluarkan oleh Mansur. bahwa
suara golongan Arab di
Dalam kalangan itu orang memKonperensi Medja Bundar harus
#peringatkan, bahwa (daerah2 Sna- sesuai dengan aliran jang hidup
di masjarakat Arab di Indonesia
PP.F., Sok
badan 3ini 'senantia
dengan mengingat pengaruh sympathie dari Negara2 Arab terha-

“ Rum-van Royen
tidak nang
| apa2 untuk mentjahari lebih
bulu perhubungan dengan wakil2
' Sumatera jang berada di Djawa.
. “Sebaliknja Van Royen tidak mau
menerima wakil2 ini, ketika mereka mau ea
dengan dia se— belum tgl. 7Mei j.l. |

derita pukulan2 berat. Di Bantam,
'keadaam &konomi tetap menjenang

dengan djenderal major Suhardjo.

Medan

tera siak heran, bahwa dari pihak Belanda tentang persetudjuan

D: Djawa Timur diadakan perondaan2 dengan giat, sehingga gerombolan2 jang bersendjata men-

kumisi pembersihan

belasungkawanja

Ea
| balas bahwa orang2
dari kalangan
Sumatera Timur dengan ben men-

masih tetap tidak menjenangkan.

Untuk pemeriksaan ini, maka
Djenderal Sudirman telah melan-

Sumatera Timur Tanaaban
#jelaan2 terhadap Pr
dan Delegasi Belanda
Koresponden Aneta di

Di Solo dan sekitarnja keamanan

'kembalikan pada djabatan dahulus'

disusun

atur Sapa

Djenderal Sudirman

kan. Di Pasundan keadaan di Su“kabumi dan bahagian Selatan Bosalahan2, maka dengan segera di
Dipetjat dari pekerdjaan mereka dan ' gor sedikit mengetjewakan.
Ta panuli pemasukan karet untuk
djikalau tidak, mereka akan didikeluarkan
sedang
meningkat.

dak boleh merangkap anggota delegasi dan bermaksud djuga untuk mengubah delegasi tersebut.

mengaA

Telah dida-

lidikan, mereka telah membuat ke.

kai tenaga2 jang ada, sehingga
dalam waktu2 jang akan datang
umpamanja, seorang Menteri ti-

sak

guan memaklumkan.

pat kesimpulan, bahwa dibebera-.
pa daerah di Sumatera keamanan
berada dalam keadaan mundur.

ini belum berarti, bahwa mereka
telah dipetjatkan “dari djabatan
mereka. Apabila menurut penje-

suatu dasar tepat dengan mema-

jam Pa dinyatakan
on
oleh pemimpin2 Delegasi Republik

lam keadaan umum di Djawa dan

telah memutuskan untuk memberhentikan semenatra militer2 Repu
blik jang selama pendudukan BePa
telah bekerdja dalam djabatan2 Belanda. Pemberhentian

Van Royen, tetapi tidak mengambil keputusan, waktu mana perin-

nerangkan, bahwa akan

Sumatera, demikian ichtisar ming:

(Aneta).

pada hari Kamis malam telah me-

nerima

Sri Sultan,
Pembersihan dalam kalangan
militer Republik.

AT

kan,

lalu kurang sekali perubahan2 da-

SA

dikeluar-

djabatan Menteri Pertahanan oleh
Perdana Menteri Hatta “kepada

:

:

u

|

3

:

#
Bia 3

tembak-menembak

Tab
jang

akan

menerangkan,

Vatikan.
bahwa

Pierlinger
Paus

telah

melakukan suatu ,,kampanje saran

«

ka

perintah hentikan

Dalam minggu

Suka.

tu mana

(Aneta).

AK IS

Belum diambil keputusan, wak

KEADAAN Di DJAWA DAN
SUMATERA. '

Indonesia.

SE

masaalah

ASN

- penjelesaian

jang besar-besaran untuk rentjana Marshall dan pakt Atlan- 3

KN

jaitu persetu-

an Royen dari tgl.

'dari

Se-

markas

besar djendral Mac Arthur menerangkan. bahwa djenderal Mac
Axthur akan mengikuti dengan
» saksama apa jang dibitjarakan o“leh kedua pembesar tersebut. Di-

tik”, Selandjutnja Paus mengabdi
kan diri “nak imperialisme-dol4
lar dengan dibajar sangat
baik. |

Kita tidak akan gentar akan hal N
ini, sebab hanjalah ada satu kebe-

narani: ikebenarannja seorang jang. 4
bekerdja', demikian Fierlinger..
Dalam pada itu dari Roma di- Y.
kabarkan, bahwa Vatikan
akar.
mengadjukan protes resmi terha-

dap ditangkapnja Ludwig Swerzlik, sekretanis internuntius dari

paus,

|

2

|

1
nh

an

J

POS

Sa

4

TE ban

disebut oleh komunike
tsb. seba-

KN

LAN

TAp

SAK

06.

Bagagirooan bon. Ber

tenu-

: Supaj ja diperhati kan oleh-semua
jang berkepentingan.
Penurutan

beslit

per-

njataan harga tahun
1949.

“ Rembahagisa Manado.

“Kepala Balai Pemb. Manado.
—0—

Peraturan pengendalian

an
21

harga

1948 memberi, menurut a-

tahun
PEMBAHAGIAN - jat 3, kemungkinan pada Secreta- RANTJANGAN
untuk BULAN DJULI 1949.
ris van Staat voor Economische
No. 41.

f 5.70 seab.

.jen.

18 Maan

5.70
whisky

» Bols”
us McKay”

!
pe

Ft

rang tenunan dari

kan:
: a,” Nama
pe

: Pa

sena gadji

menurut

-de-dasar.gadji

Peker

jaan2

syntetis

didjalankan dengan alat2 jang mempunjai

vacuum: :jang tinggi dalam suatu tudung jang dilembabkan dengan

(BIS).

uap.

/2e. gadji

— sgiings!

“titian

gal

7.60

1 botol.

Entjis f 0.80/f 1.10 se-kaleng:
lelaki/ san
Pembahagian bersama untuk
“aan BII.

dari “pengerdja

empuan.

na telah mulai berlaku pada tang-

Kartu2 A- merah dan B-biru:

“Gol: Bll:masing2

B.A. G.

3. Selimut f 7.25/f 10.05 sebidji:

ni 49, bagi gol. 'BI dan BII
(kartu A-merah' dan B-birw)
"jang belum. mendapat pembabahagian. Pembahagian bersa-

B.B.L.
an
.(overbrug-

iging).

(semi

. Pedjabatan2 Gubernemen

pembahagian. Dju-

ba

Pe

ma menurut prosen.

Officisle-instellingen) dan perusa-| : 4, Havermouth f 1.05 se-kaleng:
jg
vitaal (vitale bedrijven)

ain

| didak iturut peraturan

Gadji

Gol. BI. dan BII masing2
“kaleng

dari

. Gubernemen harus menambahkan
«andai
daftar :
La. pendapatan: Jend. (bruto inko-

3

Gol. Bli masing2 1 bidji. Gol.

. BI pembahagian bersama

men).

1

f 11.95 sebidji:

Kamal

me-

nurut prosen.

. 6. -Kemedja ,,Men's” f 100.20 seulusin
kesepuluh ribu dari ,,Pravda'”, De- sakam pada motor-tengah sebalah
.7..Tjelana dalam buat lelaki:
ngan kedjadian ini harian tersebut
kanan: Pesawat: naa terpaksa
“35.10, f 36.15, f 38.45 dan
telah diangkat dalam orde bende- kembali dan mendarat dengan se: f 40.10 selusin.

HARIAN ,,PRAVDA" TENTANG
PROSRAMMA TRUMAN UNTUK
""DAERAH2 JANG KURANG
. MADJU.

ra merah dari buruh dan beberapa slamiat di!
Idlewild.
orang dari redaksi — jang ber« Wakil2 dari Pan American Lgi
anggauta 118 orang — mendapat.
tidak dapat : menerangkan,
bintang2.
Naba sebab “dari - ikerusakan,
“jang” memaksakan pesawat terse-

(United Press). Harian dari par
tai komunis Rusia, ,,Pravda'', meaa
dalam tadjuk karangamnja,
—. bahwa programma pemberian perTE engan
daerah2 jang kurang emadjuannja dari Truman,

— PESAWAT ,,STATROCRUISER"

KEDUA JANG MENDAPAT KERU-SAKAN MOTOR.

tidak lain -hanja suatu pergantian

“dari«

Inggris,

Peran-

(United Press). Pesawat ::Stra-

tjis dan Belanda mendjadi suatu
monopoli Amerika untuk

tocruiser” jang kedua dari
Pan
American Airways, dengan
56
orang penumpang, telah terpaksa
mengadakan pendaratan darurat,

-“sedu-

| mia" Selandjutnja Amerika

de-

ngan berdasarkan programma

ter

- sebut akan mendapat pangkalan2

karena kersusakan motor.

“jang-akan digunakannja terhadap

pendara-

stan-darurat, idjuga sama dengan
sebab dari kebakaran motor, jang

mengakibatkan pesawat jang per-

.Pravda “menulis karangan ini
dalam suatu penerbitan perajaan
“istimewa, ialah penerbitan
jang

. (bergadji bulanan).

.wai, Militer.dan Marine):

. 1. “Susu:

: iNestle”

mamang

koeien

Blue

cross”

»Friese

Niken

“dan

orang2 “dari

dan

Philadelphia, - berolah mendjadi orang jang ber-

'djata jang kuat

propaganda

untuk

sen-

melawan

Komunis. Sebabnja

oleh karena rentjana Russia untuk

memasukkan paham Marxist

"Milk maid
(Van Heel”
2

'Bries meisje”

Nations

Council

.minta keterangan.

.K

"Amerika Serikat, English.

king Union, anggota geredja Ouakers

“lain

rombongan.

maan dan World Friendship

Mane”
Pp 440/f- 410 sek.
,/Petit Beurre” f 55/f 4.65
445
sDemi Lune”
f 6:65
“Speculaas”
Gol BIL 1 kaleng : “Got. BI

pembahagian -

sibersama menurut prosen.

Belanda

udimana

Indonesia pada-barang2 itu, serta
ikwaliteit dan dasar “pendjualannja, pernjataan mana: harus ditulis seterang-terangnja.
Barang2 jang termasuk dalam
peraturan ini ialah:
a, kentang,
sajursmajur - dan
buah-buahan.
b. rupa2 djenis ikatjang, beras,

'Wadjib

datang

diperhatikan,

ba'nya

antara barang2 jang tersebut "a“di, banjak iterdapat jang ta' diten'tukan dalam-beslit penentuan har-

ga. Akan tetapi guna barang2 ini
“(seperti kentang, rupa2 djenis ka- : .
tjang, kopi, daging dsb).
harus- djuga dinjatakan harganja.
Tentang ind sipemegang toko boleh
' terigu dan lain2 bahan gan- - itentukan sendiri, sedang sipembeli
dum.
tentukan sendiri apakah ia suka
gula.
ataw 'ta' suka bajar harga
“jang
ikopi, teh, cacao dan tjoklat.
“diminta itu.
mentezuivelproducten (susu,
'Di Minahasa hingga kini belum “
tega, kedju), minjak2 serta gepernah ada teguran tentang tidek
muk2 guna makaman, telur.
mengikuti peraturan2 ini,
f. minjak2 serta gemuk 'jang ti“Akan tetapi pada tanggal 1 A-

dak dimakan.

g.

i.

“gustus 1949 Pemerintah akan meda- “ mulaikan penglaksanaan 'aturan2
ini -dengan semestinja. “Olehnja

ikan, daging dan' makan

ging.

minuman,

tembakaw, tjerutu dan sigaret.

j-. barang2 tenunan dan djaitan.
k. tjepatu serta bahan2nja.
l perabot2
rumah,
randjang2,
ikasur2 dan bantal2.
m. perkakas2 daripada rotan dan
bambu.

pemegang2

toko ttjukup

mempu- “

njai kesempatan untuk mengadakan pernjataan harga daripada segala barang djualamnja dan kesem
'patan untuk menjiapkan hal itu
“pada waktunja,

| kolomboormachine van-Jap. fabrikaat, incomplset
| roterende zuig:-en perspomp- (handbeweging)
2
| 2-zuurstofflessen van Jap. fabrikaat,-zonder afsluiters

Ai

2

L electromotor van Jap. fabrikat,-incompleet nr. 2.361.142.

me

I-verticale stationnaire &6n-cyl.-motor-met I vliegwiel en- buitenlager
van Jap. fabrikaat (Yanmar), Inajaaplaot serienr. 1718, PK 25-30,
“toerental 400- 450.

I. verticale stationnaire &&n-cyl. motor van Jap. fabrikaat (Yanmar),
incompleet, serienr. 51788, PK 20-22, toerental 550-600.

| verticale

stationnaire

&&n-cyl. motor van Jap. fabrikaat (Yanmar),

incompleet type I L.S. 21 B, Nr. 4227, 28 PK
Boleh lihat tiap-tiap hari dan djam kerdja dari P.O.D. dan keterangan

lebih djauh boleh.sa

pada:

Kantor tukang lelang
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Julianalaan

10 '

karena

...

bc

Tel.

99.

“Gol. BII tiap

ka

pada penulis:jang

.

situ sakan disampaikan pada. -mere-

ja' Demokrasi
laksud dari rentjana .,Surat2 “itu. Kami menggambarkannja
seNegeri" jang diadakan osebenar:

en
tjita2
kali mengetahui

“dewasa
di Philadelphia dan ke...#oibaki ar
Boer,” “Misal“duanja pada orang2 dewasa dise- ja, sapakah-seorang walikota aIuruh' Amerika Tn
(untuk aa tau guberurmendapakkekuasaan
sepenuhnja. Dan bagaimana hal.nja-dengan sekolahan vak di Ame-

rika Serikat. Adakah sekolahan
ssematjam itu? Saja ana ena
(dan ingin

aga mesin '

: Untuk

mengadakan bt Hn

itu 'Dewan “tadi mepgampulk an

f 9.30
10.90
1270
14.85
19.70
26.12

26

sebidji,

Gol: Bll-masing2 : 1 bidji dari

.hanja satu djenis barang.

ena

jini
terima di-

Dewan itu.n

:

rus “dimasukkon pada Bah. I
Kantor Distributie Manado.

Kulit jang sehat,

Manado.

“Balai Pembahagian

SABUN

“T

minggu. Dang jang inna saka
Pemimpin
rela-menjediakan dirinja dari ika- Talumikir
langan-pekerdjaan ikasar, mereka. Tondano.
jang-mau bertukaran pikiran de-

ngan ikawan “sekerdjanja“ diluar

Pemimpin Faknik Umum

Tondano

2 J- Ch. TALUMIKIR.

negeri ditjarikan “kawanja,

kulit.- Mandi

dengan

busa

ri
dong Dea

Wak)

5
MI NBAri Pn

Pe SNN

yaa

LEVER'S ZEEPFABRIEKEN N.V. BATAVIA L.B,T)-805:28

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

SI

3

TOILET: LIFEBUOY

Lifebuoy adalah nikmat besar
bagi badan Tuan.

Tn. J. Ch.
Liningaan-

-Cursus tsb.,
di: Kamgang

KUBA

Lobang?-kulit jang tertutup mengganggu kesehatan Tuan. Busa Lifebuoy jang segar masuk :
“kedalam dan membersihkan lobang?-kulit sama
sekali, oleh karenanja: memberikan Tuan
djaminan jang terbaik untuk kesehatan ,

"DITJARI DENGAN SEGERA.
“Jaitu Wfsatu) HOOFDMONTEUR
jang -berpengalaman-untuk dipeker'djakan selaku Guru -praktijk dalam
“CURSUS: TEKNIK UMUM TONDANO".
. Jang berkepentingan supaja “dengan segera berhubungan dengan

-

suit

dan sekarang. ini kedua orang Suka
wan pena" 'itu sedang bertukar
| pendirian dan minat.

cm

28 cm
230m
32cm
36 cm
40 cm

PEMBAHAGSIAN UNTUK RU/MAH2 SAKIT DAN HOTEL2.
“Taflak medja f 12.10 sebidji,
125 Sigma ikatun — f 1.70 sebidji,
3.. Perkakas penggiling
15.— sebidji,
daging
Smkn Jb
benang 3. 4, Maizena
f 0.59 sebungkus:
'merika Serikat, dan disusun. —
Permintaan dengan surat ha-ja-bersamaan.
lebih adas $ Ta surat

tapi kami tidak- ipermah Sang.

« dan kami i

senter f 34.26 se-lusin,

Lampu

kaj jang kepentingannja dan peker

“pah.-Surat2 sematjam itu sudah
“Kami mendengar: -begitu ba. berakibat semenjann suntikany Juadi- : njak tentang
'asi, takan te

" bagai sesuatu

ditulis

tidak -dikenalnja

- dengan pengertian, bahwa surat2

sesuatu pokok.”

hui apakah:

4

h
@ 5 bidji,
"Nachtpot f 5.10/f 6.05 se-bidji
Pantji

'

Kepala Daerah Minahasa.

f 0.64 se-kg:

Ng

sentiasa - orang

atau “duduk.

Termasuk djuga pegawai jang
pe
nikah: Tana
belum'
'
tiap
ki
awai

sociation djuga mengadakan ren-

.hanja

izin untuk berfikir-berlainan dan
ialkar Serikat untuk pertu karan su- .menjatakan. fikiran ikami -tentang

akan?” penerangan rapasus

'

: mendangentina Sitik henja dibo- “ tjana pertukaran surat.
“lehkan.me
- apa jang
» Semua surat: jang«
anna data Inna
dan kami
tidak mendapat kesempatan atau 'oleh Philadelphia Pn

“sjarakat sedang berusaha dalam
wapa Yang "mereka harapkan akan

Ta
Dig: itu Ialah untuk meng— andjurkan pertama2 pada orang2

ang!

Biskuit :

tt,

-Kepada hotel2, rumah2 makan:

dan lain2 tempat makan umum di-

tadi.

-mempunjai begitu .banjak - soal2
jang. mereka ingin “diberi. djawabannja, akan tetapi ternjata tidak
-ada.seorangpun jang-dapat: kami

ni sebuah-organisasi partikelir daai menganga
jang bersemangat
ikema
, penduduk Phila: delphia dari seluruh lapisan ma-

» rat dengan orang2 dewasa di Ero-

0-95

Bi: tiap.

X

dan alat2 pembasmi ku-

“Pada hari SABTU tgl. 23 Juli 1949 pagi.djam 9.30 di TIKALA (Ban»djerweg) di- Winkil dari P.O.D. Manado dari:
I- 4-draaibank van Jap. fabrikaat, incompleet
Sea

pegawai2 jang belum
Gol. A' tiap. pegawai

ae mat 2

$ ph

LELANG BESAR

20.95
2095

3. Tepungsterigu

jang terdjual dipasar. ne

»Mereka ingin tiap keterangan se-

penilikan United Nadomasiof Philadephia, ja'-

ruh Ame-

ga dalam bahasa

0.95

(gadji bulanan)

kertas dan alat2 tulisan.

ts "ie

0:045 se-kotak:
sa
berdjalan sendirian didalam-lapa- : 4. serak
“Gol..A, BI dan BII: pegawai
ngan mendjawab -surat2..K
teliti2nja.”
"5 kotak : rumah tangganja 5
| lan Rotary diseluruh Amerika “Se
kotak.
Baru2 ini seorang ahli.mesin di nikat djuga mengandjurkan surat
se- ne
thermos f He
Botol'i
5,
Djerman jang berumur 50...tahun
menjurat. diantara -anggota2 Ro' Scheepspotten f 29.95 satu ste
menjurat: ,,Angkatan muda kami
tary..dimana2..Kantor Pendidikan
United

di

Eropah barat telah mendapat halangan karena ,,penghalang djalan" jang terdiri dari surat2 dari
Philadelphia kepada - penduduk
Djerman, Perantjis, Belanda dan

ai

Beberapa antaranja

sifat orang seorang dengan harapan, bahwa mereka akan mendjawab pertanjaan2 mereka tentang
apakah
sebenarnja
demokrasi
itu,” demikianlah dikatakan oleh
.nona G. Alison Raymond,
dari . pia United Nations Council tidak

1 Pennsylvania, ja'ni salah satu kota
| industri jang terbesar di Amerika

Serikat, ternjata merupakan

ngan

. datang dari lemari2.simpanan daTi organisasi Amerika Serikat jang
“sedang. mendjalankan: rentjana ke
. -sedjahteraan di Eropah,..ada Jagi
jang datang -dari walikota ko
ketjil dan. wartawan surat.
kab
daerah
di Eropah. Dan Philadel-

. buku2 dan. koram2,
t.alat2

-wadjibkan djuga membuat daftar

tap, mengadakan pernjataan har-

0.95

kaleng :-Gol.:

kepala lampu serta segala alat2

“eleatris.

1095

"ut. 2 kaleng: ' Gol. BII tiap
sangg: rt. 4-kaleng.
25

April 1949.

“0.95

vlag”

' Sesama
“nikah :

-

| surat2 dari Djerman,
Perantjis
Italia, Belanda, Sweden,: Sipanjsi

kertas

0

»Restora”

: Hari sebagai: sendjata melawan
propaganda komunis.
pena,

0.95

Man

2

“Satu kombinasi

1.10

»Edam"

kak

se-k.

1.05

f

'blanc”

.sMont

setelah 12 djam.

Idlewild dekat New
Oa dan 15
menit TAN
mendapat. .keru-

TANG

RUMAH

siih dan

. ban2 speda,

Didalam beslit itu dituntut ke- “harga idari makanan2 dan minupada masing2 pedagang “ketjil man2 jang didjual. Daftar ini hajang mendjual barang2 jang ter- . wus. ditempatkan. dipintu2 tempat
maksud itu pada itempat jang te- masuk dan djuga diatas medja2,

h.

-GA.funtuk.rumah2 tangga Pega-

tama mendapat kerusakan, harus
terbang kembali ke Shannon. Selandjutnja. dikatakan, bahwa pesawat ,,Seven Seas” akan dapat
lagi
meneruskan -perdjalanannja

Pesawat tersebut, jang bernama
Pesawat, Stratocruiser” adalah
»Seven..Seas' telah. mulai pener-:
ndjelmaan. dalam masa .da
) bangannja «»dari lapas
lapa
terbang “Ban pelemparibom B-29.
33

“Rusia.
—

butharus mengadakan

. Pembahagian bersama menurut prosen pada golongan BI

Ak PEMBAHAGIAN

pan2 tentang wadjib menjatakan
harga2 daripada barang2 dan aa

UAN

&

man2.
da
.X.
batery data
ukan
. pukan barang jang ditent
“
'.ys barang2 besi. s :
lam peraturan itu.
» Dapat dikata, bahwa hampi?' Sek |
. Halini telah ditetapkan dengan
Sidiolir tertgi. 22 Maant 1949. No. “mua barang2 keperluan hari2 ter- T
masuk dalam peraturan ini.
503/K.P/841, kekuatan beslit ma-

9.55

Sherry

#yelbar Selang

satu

1949 (jang tidak furak mesen
“pan -ini harus nj

“Gambar ini menundjukkan persediaan dari tjampuran2 organis
"dari itotope: Carbon- 14 ig mempunjai kegiatan radio dan memberi
kesempatan untuk
menjelidiki dan mempeladjari proses2 jang
paling penting. Dalam melakukan pekerdjaan, suatu pendjagaan
sangat perlu, terhadap bahaja2 dan kerugi n jg mungkin timbul.

« Cognac

ma (collectief) dan harus dimasukkan

7.35

Advocaat

dilakukan bensa-

2

6.65

Mansion House” : 5.95
JOld Captain” jen. 4.85

1 3 sampai f 4,68 se-meter.

5,

Zaken untuk mengadakan peratu-

nah.
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Pemberitahuan

a.. barang? gelas dan.barang2 ta-

2 Un

'b. djumlah anak2.

Pemberitahuan.
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