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PASSERSTRAAT

asalah jang sulit jg
|. menger
akan dihadapkan kepada mere'ka, penasehat2 menteri Acheson
kan mendapat permintaan, su-

24 AGUSTUS

memper-

isarnja negatif dan ditudjutuk mentjegah bertambah
ja komunisme dengan opeasi2 jang dilakukan sedikit demi
sedikit. Menurut kabar2, Chiang
telah mempertimbangkan kewadjiban2 militer sebagai suatu ba-

untuk mendapatkan pemetjahan
bagi krisis di Tiongkok, mas'
alah2 mengenai India, pemberontakan di Indonesia
dan komunis-

. Hinton

mengatakan,

bahwa

mendekati mas'alah “itu, maka
djelaslah, bahwa Amerika Seri-

kat tidak dapat mengadakan po— litik dengan tiada memperhitung“kan sikap negara2 lainnja.

»Menurut kabar2, menteri Bemempertimbangkan
vin sedang
mas'alah2 Timur Djauh jang akan

disini

dibitjarakan

dengan

- Acheson pada bulan jad. Ouirino
- disini berbitjara dengan Truman
dan wakil dari negeri2 lain di
Timur Djauh masih akan datang
“ disini untuk mengadakan

ketumbuhan
“dan industri atau
nen
denga
as
selar
jang
politik
geri2 jang tergabung dalam Pakt
dari
Peladjaran2
Atlantik.
gkok
Tion
ang
tent
Buku Putih

perun-

untuk ,,urusan2 jng masih belum

itu.”

kurang

Shek maupun

tidak

' dapi kampanje

sulit dalam bulan

hun

bermaksud

tampaknja

simo itu

Pasifik,

gton tampaknja

Chiang

Ouirino

akan begitu berhasil. Djenderali-

kan perse| Shek'untuk mengada
Hinton menulis:

ini”,

jang

pemilihan

Nopember

demikian -Hinton.
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di Tiongkok.
“

se(Aneta-Reuter). Lebih dari
ah Ti-

000

“tengah pegawai2 pemerint
ongkok nasional di Kanton telah
meninggalkan kota dan pergi ke
atau Hong-

Makao

Chunking,

kong. Perseroan2 Inggeris-Tiong-

menggunakan

su lintas ke

untuk

ada hari Djumat pemerintah
membenarkan djatuhnja kota Tayo, sebuah kota jang penting baHi siasat dibahagian Selatan wilajah Kiangsi jg melindungi dja'— Ian2 masuk kewilajat Kwantung.
Kota tersebut letaknja 220 km da
ri Kanton dan Hongkong. Dibaha
gian lebih ke Barat kaum nasionabanjak merugikan n kaum komu-

dengan hal mana kedudukan

AA

akibat

sebagai

'kan dikungsikan

dari perebutan pulau Taishan oleh kaum komunis.
den

aa

'

berita sumber nasional,

pasukan

ton, teta
t kelahi ra :
sekua 34 tenaga wilaja

“di Barat

daja Heng

ai

dina .

ia akan kemeKwnganuagssai,i seluruh djalan

sebut terpetjah mendjadi dua bagian, sehingga kekuatannja berjang menimpa
kurang. Bagian
kearah Selatan
menudju
Kyushu,
pulau
dengan menjusur pantai
tersebut,
:

atu usul dari Inggeris jang

ber-

maksud hendak mendirikan -sebuah komite
jang berkewadjiban
membitjarakan peraturan2 jang
mengenai hak2 kaum pelari jang
beberapa - waktu jang lalu sudah
ditindjau kembali.

(Aneta-A.F P). Menurut beri-

ta resmi tentera, di ibu kota wila-

bilan negara2, djikalau hal ini di-

jat

Kansu, Lanchow makin erat

kepungan kaum komunis, Kota ini

adalah pafigkalan nasional

jang

Benang, jang letaknja dibahagian

Barat Laut Tiongkok.
2

3

:
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1 (Aneta-Reuter). Kaum komunis berhasil merebut pulau 'Taishan jang letaknja didekat panti

wilajat Hekiang.

pendudukan

Rusia.

&:|
ui

Baru2 ini angkatan2 laut Inggeris, Perantjis, Belanda dan Belgia telah mengadakan latihan2 bersama

«dibawah pimpinan” Laksamana Sir Rhoderick Mc
Grigor, panglima tertinggi dari Home Fleet Inggeri. Djenderal agung Motgomery, panglima tertinggi
pasukan2 berlapis badja dari Uni Eropah Barat,
“ djuga berada dikapal pemimpin H.M.S. ,,Implacable” (induk kapal) selaku tamu laksamana Mc.

pandang dapat dikerdjakan. Peraturan2 jang baru ini akan ditam-

bahkan kepada hak2 jang sudah
ada menurut peraturan2 hukum di

negara2 mereka sendiri2,

»

Rusia dan Polen menolak reso-

lusi tersebut karena beranggapan
bahwa tidak ada orang2 jang tidak mempunjai

negara,

4

(Aneta-Reuter).
Amerika

Konsul2
Serikat

dan

Inggeris di Kuming, ibu kota wilajat Yunnan telah menasehatkan
kepada bangsa2 mereka, supaja:
dengan segera meninggalkan ko-

ta tersebut, berhubung dengan
keadaan peperangan, demikian
pesurat-kabaran
kaum nasionalis.

“ kantor

mnwonaarman

resmi

(Aneta-U.P,).

pal pengangkut baru datang dari
Eropah, pada hari Senin sesampai
ja di New York telah ditangkap.

Pera pgan tersebut-didasarkan
atas kenjataan, bahwa sebenarnja

ia bersama dengan isterinja masih

Ellis, da-

dipulau

dalam tahanan

lam hubungan sangkaan, bahwa ia

mempunjai hubungan dengan par

tai komunis.

“Serikat dari kaum Siowakia di
Amerika telah mengorganiser sebuah demonstrasi untuk menentang masuknja Verjencik di Amerika, demonstrasi mana akan dia-

dakan dipelabuhan, dimana diduditumpanginja

ga kapal jang

a-

kan berlabuh.
DIPERKANANDr. SMITH
KAN MENTJARI KAPAL NA“BI NOCH.
au

(Aneta-Uniter Press). Dr. Aaton Smith, pemimpin dari expe-

disi Amerika jang telah

kan-untuk

menjelidjki

disiap-

sisa2

dari

digunung
Noch
'kapal Nabi
Ararat telah mengumumkan, bahwa pada achirnja ia telah mendapat izin dari Pemerintah Turki
tersebut
untuk mendaki gunung
dan meneruskan penjelidikanpja.

. Sebagai telah diketahui,
Pemetidak
lama
rintah Turki telah
mau memberi izinnja, karena sisa2 dari kapal tersebut terdapat
dan
Rusia
didekat perbatasan
menimbulkan
dapat
karenanja
kesulitan2 politik. Diduga, bahpun
wa kedua expedisi Eropah
akan mendapat izin untuk meneruskan penjelidikan2nja.

SIR STAFFORD CRIPPS
MAU BERUNDING DENGAN ATTLEE.
Laka

Menurut beri-

ta2 jang diterima hari Minggu di
Belgrado dari ibu kota Albania,

Tirana dgn perantaraan

kalang-

an2 diplomatik, keadaan ekonomi
di Albania kian hari kian buruk,
Dapat dikatakan tidak ada bukti2
dari djandji Rusia untuk memberi

kan bantuan, sebagai balasan tidak ikutnja Albania dengan Tito,

Dewan Eropah tentang
susunan politik Eropah.

(Aneta-A.F.P.). Bekfs menteri
Slowakia, djenderal
nan
er

beberapa
negara-negara
jang
tertentu” tidak menghalang-hala-

ALBANI DIANTARA MOSKOU
DAN TITO.

Seng aaganan

Ah

sama dengan 822 orang pelarian
kadengan menumpangi sebuah

(Aneta-AFP). Menteri urusan
ekonomi Inggris, sir @tafford
Cripps, pada hari Djum'at
jang
akan datang akan
mengadakan
pertemuan dengan perdana men-

teri Clement Attlee. Tidak dikabarkan apa jang akan dibitjarakan oleh kedua

but. Dewasa

ini

pembesar

Crip»s

rerse-

masih

“ada di Swiss, dimana ia disawut,

karena penjakit perutnia. Ia akan
berangkat ke London pada hari
FabaneN
,
jr
SN tp la

(BIS)

Sir Rhoderick Mc Grigor,

| DITANGKAP SETIBA DI AMERIKA.

djikalau

airnja,

Pada gambar ini kita lihat djenderal agung tersebut
digeladak kapal .,Implacable” bersama laksamana

Pe

Mikulas Verjencik jang bersama-

1

Grigor.

Belgrado, dalam perdjalanan dari

ngi mereka untuk kembali ketanah
.

djenderal

:

pulau terse-

but. Berita2 tentang ketjelakaan2

tang suatu persiapan jang dilakukan oleh kaum spesialis dari sem-

Menurut

jat Hunan makin kuat.

nu

Resolusi tersebut menjebut2 ten

s

nasionalis dibahagian Barat wila-

|

“can

hari Senin telah menerima baik su

'sing dari kota pelabuhan Amoy a-

me-

pembesar2 pemerinngsikan
partikulir kkaja.
g2
aha dan oran

kali

PERSERIKATAN BANGSA2 TENTANG HAK2 KAUM PELARI.
(U-P.). Komisi ekonomi dan sosial Perserikatan Bangsa2 pada

' Menurut berita pers Tiongkok,
tak lama lagi semua penduduk a-

tiap pesawat

Kanton

dua

Pada malam Senin taufan ter-

Kai

— me dari fihak mereka”.
Mengenal rentjana Chiang Kai

ini telah

ta-

persoonlijkheidnja, baik

ga-djaga ataw perasaan defaitis-

panas

ditimpa oleh taufan. Angin jan

tinggal di Formosa selaku kepala perang dan Ouirino -mengha-

mengenai

Sepandjang itu hanja

| didalam'kongres, kurangnja para
“ ahli2 untuk Timur Djauh berdja-

kutuan

daerah

. Budapest ke Tirana.

Selatan dari Kyushu jang dalam

atau kerugian2 hingga kini belum
didapat. Karena djawatan kantor angin Amerika dapat
memberitahukan dengan
tepat
semua daerah2 jang bersangkutan
dengan akan adanja taufan tersebut, maka penduduk dapat mengambil tindakan2 persiapan dengan sebagaimana mestinja. Semua perahu2 nelajan dipelabuhan-pelabuhan di Kyushu
telah
diikat dengan seerat-eratnja.

perdjandjian2, uni2 dil. diantara
'bangsa2 jang baru memulai perdjuangannja untuk kehidupannja.

garis2

| Rentjana jang demikian itu di

ru-

pa2nja dapat dipergunakan bagi

Perdjandjian Atlantik Utara, tetapi alasannja, tidak seperti jang
- dinjatakan oleh beberapa kritisi

|

Amerika, sedang jang lainnja dalam

musim

DJEPANG.

di- |

KETIKA LATIHAN2 DARI GABUNGAN ANGKATAN LAUT DARI UNI EROPAH BARAT.

(Aneta-U.P.).
Taufan
"Judith” pada hari Senin lepas tengah hari telah mentjapai bagian

DIATAS

Minahasa

#

tetapi memihak Kominform. Menurut djuruwarta United Press
dalam minggu jg lalu
Belgrado,
hanja ada dua buah pesawat pe-ngangkut Rusia jang mendarat di

JUDITH

dari langit menimpa

itu djuga

'Pertimbangan2

serupa dengan Pakt Pasifik jang

|

(Aneta-Reuter). Pemimpin da-

ri kaum komunis Max Reimann

jauntuk djan jang bagaikan ditumpahkan

3

pemetjahan seluruhnja.

njata, bahwa Amerika Serikat
akan tetap berpendirian mendjauhkan diri dari semua jang
menurut

munis.

Pangeran Ruprecht, tjalon mahkota Beieren
mempertahankan kehor matannja.

tidak banjak kerasnjawi30-km-sedjar

an sumba

“memberik

didalam

menariknja,

Tanba
2
| keadaan2
bahaja&

» kit jang dapat diperoleh itu ter-

direntjanakan

djuga me-

walau bagaimanapun
“itu

itu,

sementara

hwa tindakan2
reka

ba-

membuktikan,

agaknja akan

selesai" sampai kementerian luar
| negeri di Washington sudah
pemandangannja
mendapatkan
#4
of

pemimpin Ko

Max Rein-.

penghidupan

tingkatan

'bangan

demikian,
Sekalipun
Ta
| usul2 jang sudah didjalankan itu
| akan masuk kedalam kerandjang

2 sendiri terhadap urusan

mann,

EN
3

dan pemimpin dari partai kris- Sementara penduduk dari" daegian penting dari rentjana itu.”
rah Amerika pergi ketempat peten demokratis dari RijnlandPendirian resmi disini rupa2milihan, penduduk dari
daerah
Westfalen, dr. Karl Arnold, mependirian
Rusia berbondong-bondong
danja sangat mendekati
masuki kantor pemilihan di DusPandit Nehru
Pandit Nehru.
seldorf hampir bersamaan.
Setang keperbatasan dan memperdi
orang pemotret
minta
kepada
berpendapat, bahwa negeri2
hatikan mereka.
tidak
satupun
mereka untuk sudi. bergambar
Asia Tenggara
Hasil pertama dari" pemilihan
kebersama, tetapi usahanja tersebut '
ada jang tjukup setimbang
tersebut, ialah dari pendjara di
dihalang-halangi
oleh
seorang
adaan didalam negerinja untuk
Berlin Barat. Penduduk dari penwanita jang berkata: ,,Kau harus:
mengadakan sesuatu kewadjiban
djara didaerah Ruhr telah menomalu dengan hendak memotret
dengan negeri lainnja. Sebaliknja
lak dengan serentak untuk memseorang lelaki jang sedemikian
pembesar2 itu berpendapat, baberikan
suara merek,a ketika pebersangkutan
jang
matjam”. Dengan kata2 tersebut
hwa negeri2
gawai dari djawatan
pemilihan
ia memaksudkan Reimann. ,,Apa
itu diatas lapangan ekonomi dan
mendatangi mereka: Pun pangekebudajaan dapat tolong-meno- “ jang harus kau perbuat untuknja,
ran Rupprecht, tjalon
mahkota
ialah tak lain menjerukan Hidup
long dengan setjara istimewa. Ini
leBeieren
menolak
untuk
memberidapat
masih
Moskou.'"
:
nja
rupa2
bih berfaedah lagi dibagian ini
Di Berlin pemilihan berdialan ' kan suaranja. ,,Selama hidup saja
berabelum pernah mengeluarkan suegah
mentj
untuk
dari dunia
dengan teratur, sebagaimana pukarnja komunisme.
Ibu kota ara dalam pemilihan, Saja berke— la dilain-lain tempat.
partai”,
di Beie- . dudukan diatas semua
ketjil
:
dari sebuah negara
Negeri2 Asia jang dimaksuddemikian
keterangannja.
ren telah dibagi dua dengan tilagi tidak
kan itu masih lama
satu adalah
Bagian jang
rai2.
apa2
i
unja
memp
dan tidak akan
pendudukan
daerah
.
termasuk
emperk
an
deng
pa
seru
lagi jang

a waktu ini hanjalah mungkin
apatkan garis jang
terumum dari apa jang mungkin timul dari penelaahan mas'alah ini
“oleh State Departement dan seterusnja ia mengatakan:
,,Bilamana sudah. diusahakan
untuk
—

djandji2.

jandung

sekarang dikerdjakan itu

wanita menghina

balai Dewan

i

2

pai

Rentjana

dalam

dab

Seorang

n, demikian

tgl. 24 Agustus 1949

DUTA:
KEMBALI

RUSIA

DITARIK

DARI
VIA.

JUGOSLA-

Aneta-AFP-UP). Dewan Ero- «
pah pada hari Selasa telah membitjarakan fasal pertama dari atjara,

:

ialah

tentang

perubahan2

jang mungkin akan terdjadi daIm susunan politik Eropah jang

(Aneta-United Press). Sovjet
Uni telah memanggil kembali duta Rusia di Belgrado,
Anatoli
Lavrentiev ke Moskou. Bertepatan dengan itu Lavrentiev diangkat mendjadi menteri muda urusan luar negeri, dalam djabatan
mana ia akan bekerdja sama dengan Vishinsky,

perlu

Kalangan2 asing dan pemerintah di Belgrado
berkejakinan,

dewan konsultatif telah menjusun .

bahwa

ikut

serta

da-

negara2

jang

dalam

lapangari

politik,

didalam Uni mana setiap negara
harus
mengorbankan
sebagian
dari kedaulatannja, Para penjusun berniat akan
mengadjukan
resolusi tersebut didalam sidang
pada hari Rabu dan bersamaan
dengan
itu rendak meminta akan suatu komisi jang akan mempeladjari dan memberi andjuran
atas

mas'alah

tersebut,

PERDJALANAN
AMERIKA
TA
SNN

SAJA

KE-

BERHASIL,
@UIRINO, .

KA-

ina

AS

(Aneta-(A.F.P.),

maka

Presiden

Guirino telah kembali

di Manilla

dari Amerika. Ia disambut dilapangan terbang oleh 200.000 o-

jai dan sikap Rusia dimasa depan

TJEKO

an-

tara

Eropah

hal ini berarti, bahwa ia dipertja-

KEDUTAAN

erat

sebuah resolusi, dimana didesak
untuk mengadakan suatu
Unit

Lavrentiev adalah
salah
seorang diplomat Rusia jang telah
menasihatkan, supaja Jugoslavia
dikeluarkan
dari ' Kominform
atau mengantjam akan dikeluarkan dari Kominform.
Nasihat
tersebut telah diikuti oleh Kremlin dan penindjau2 asing di Belgrado berpendapat, bahwa
hal
tersebut adalah salah satu kesalahan besar dari Kominform, kadirena dengan demikian Tito
diri dengan
paksa menjatukan
blok Barat jang berarti, bahwa
Sovjet
sajap Selatan dari blok
peMengingat
botjor.
telah

akan lebih keras lagi,

suatu

lebih

Beberapa orang anggauta dari

ganti lagi oleh orang lain, sehingga hal ini akan berarti suatu politik jang lebih tegas dari Rusia
terhadap Jugoslavia
dan
pada
dasarnja berarti pemutusan hubungan diplomatik antara kedua
negara tersebut.

Lavrentiev,

mendapatkan

kerdja sama jang

lam dewan Eropah tersebut. Penjusunan dari berbagai subkomisi. .
telah diundurkan sampai sidang
pada hari Kamis.

Lavrentiev tidak akan di-

ngangkatan

untuk

«

SLA-'

WAKIA DI ZAGRERB DUIPERINTAHKAN MENINGGA!..
KAN YUGOSLAVIA.

rang. Dikatakannja,

bahwa

ia

pergi ke Amerika bukan untuk
meminta barang sesuatu dimana
kita

tidak

berhak,

tetapi

untuk

menetapkan tudjuan kita dikemudian hari dan

untuk membersihPerdjalanan ' saja
(Aneta-U.P.). Pada hari Ka- “kan suasana,
berhasil,
demikian
@uirino.
mis pemerintah Yugo Slavia telah memerintahkan kepada pegSENAT BELGIA DAN
wai kedutaan T'jeko Slowakia di
PEMERINTAH BARU.
Zagreb untuk meninggalkan Yuia dituduh
go Slavia, sesudah
(Aneta-U.P.) Dengan 99 sumemberi bantuan kepada kaum
ara melawan 51 senat Belgia mesabot jang anti-Tito,
njatakan
kepertjajaannja
atas

Pemerintah baru dari Eyskens,
.
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Orang berper

| Hinton, bahwa usaha2 jang sam-

Rabu

Manado mulai pukul 10 pagi.
Atjara ialah: Pentjalonan tambahan untuk pemilihan anggota2
Parlemen N.ILT, 1949,

. -

1

“Timur Djauh.

Oleh Ketua Dewan Minahasa diberitahukan, bahwa Dewan
Minahasa akan mengadakan sidang umum luar biasa pada hari |

la

politik Amerika terhadap

5

Wu

tentang

dengan teratur.

—. berdjalan

dalam sebuah rentjana istimewa

i Djerman

“Pp emilihan
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nomor

1949

BIASA
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Me
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PAN

dan

B

PE

Menganngan

cukan Timur Djauh itu sebagai
uatu daerah, demikian Harold
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PXPEDISI (PENGADUAN)

Bah: SULAWESI-UTARA.
Tomohon

sngemuka-

Tomohon

ADMINISTRASI

kan, bahwa pertempuran? dengan

gerombolan2 tersendiri masih terus dilangsungkan.
Agaknja perbatasan Jugoslavia
dan Junani benar2 tertutup bagi

pada kaum buruh

seluruh

landia, supaja mengadakan

ke-

pe-

tu pemogokan dipelabuhan2 dan
tempat2 gergadji kaju.
Sebagai
akibat hal ini, maka pada
hari
Djumat 50.000
pekerdja
telah
mogok, sehingga djumlah
para

-pemogok di Finlandia sekarang
150.000.

Perdana

Menteri

Finlandia

kilat oleh kabinet. Dalam pada
itu bahagian2 dari tentera Finlandia telah dikirim kebahagian
Sebelum perang ke-2 Malaka adalah pengeluar timah
jang terbesar diseluruh dunia.
Pada gambar ini.kita lihat tambangan jang terbesar
dari seluruh dunia jaitu, Pahang Consolidated di Sungai Lembing, 30 mil dari Kuantan ditepi pantai Timur Malaka.
2
4
.
(BIS)

h Konsul.

Djenderal India. :.
Na

Ka

en

ea

IE

AA

BEA

tiba pada kami,

ES

REA

bahwa

onsul Djenderal India di Djakarta, P.T. Dr. Alagappan beser-

B.B.I. Dengan pesawat
terbang
itu djuga turut serta Sri Sultan
Djokja dan Hadji Agus Salim.
- Aneta mendapat kabar dari pihak jang mengetahui
mengena

ta keluarga akan tiba dilapangan
.

Selandjutnja beliau akan meng'adakan resepsi pada malam ini tepat pukul 19.00 (pukul 7), de.

an bertempat di Sositeit Tjeng

n
Hwee,
Toapekongstraat
anado.
| Menirdt Aneta, maka iperkungan beliau di Manado adalah
ng pertama untuk perkundjung-

an di Indonesia Timur sekali ini.
Pada tgl. 23 rombongan beliau
ertolak ke Mlakassar

dan

-.

pada

gl. 25 bertolak dari Makassar ke
n Pasar, dimana rombongan a-

Kumisi Pusat Bersama, bahwa pe-

nembakan2 di Bandjermasin. Ten

Republik kedaerah ini untuk men-

2

stansi2 dan wakil2 masjarakat
ia jang lain, agar dapat menge
i keadaan penghidupan golopenduduk India. »

tjahari perhubungan dengan kaum gorelja jang sedang
bergiat
. disana, pihak Belanda
mengata' kan kepada Aneta, bahwa keputusan atas hal ini nanti dapat diambil, apabila soal ini dibitjarakan dalam Kumisi Pusat Bersama.

jung pada J.M. Presiden Suawati, wakil Perdana
Menteri
an
lain2 Menteri.

Aneta di Bandjermasin mewarta“kan, bahwa pengurus harian Dewan Bandjar dan Dewan Dajak

Ditempat2

jang

dikundjungi

, beliau akan berkundjung pada

4 Makassar beliau akan ber-

Dalam

pada itu

koresponden.

Besar pada hari Djumat pagi te-

DANG Di DJOKJA PADA HARI
SABTU J.L.
. #Aneta).
i Pusat

Pada hari Sabtu KuBersama

telah

bersi-

g di Djokja. Untuk hal ini, ma
telah berangkat dengan. pesa-

yat

terbang

K.L.M.

ke Djokja

wakil2 anggota2 K.P.B.B.I. beser
r anggota2 Belanda dan Repujang berada di Djakarta, ang-

ota2 jang mewakili P.P.F. dan 3
ang penindjau militer dari K.P,

pada

hari

Kamis

telah terdjadi perkelahian2.

Ko-

ta Kemi sekarang telah diduduki
oleh suatu bataljon tentera Finlandia gang berpengalaman, karena melihat akan perkelahian2
jang hebat jang telah
terdjadi
pada

hari Kamis,

sehingga

se-

orang telah tewas dan 16 mendapat luka2. '
“
Partai komunis telah menjerukan, supaja pada hari Djumat diadakan sidang setjara besar2an
di Helsinki selaku protes terhadap tewasnja pemogok2 di Kemi.
Segenap hari Djumat keadaan di
Kemi teduh. Di 15 buah pelabu“han tidak dilakukan pekerdjaan
. dan diseluruh "Negara pertanian

dihentikan. Pemerintah menuduh

“lah
memohon dengan kawat kepada Wakil Tinggi Mahkota, pemimpin2 delegasi2 Republik, P.P,
F. dan Belanda serta Kumisi Pusat Bersama, supaja selekas mung
kin menempatkan Kumisi Pusat

Bersama di Bandjarmasin. Badan?

politik jang berkoordiner dan organisasi2 sosial telah
memutuskan, supaja dengan perantaraan
Dewan2
tersebut dan K.P.B.B.I.
memohon dengan sangat kepada
pembesar jang berkuasa, agar diambil langkah2 untuk menghentikan selekas mungkin tembak-me
nembak diseluruh Kalimantan Selatan.
Selandjutnja perserikatan
kaum buruh Indonesia telah memohon

kepadaWakil

Tinggi Mah

untuk

— (Aneta-U.P.). Pada hari Kamis telah terdjadi perkelahian di
Kemi (Finlandia) antara pemogok2 dan pulisi, pada
perkelahian mana seorang telah tewas
dan 16 mendapat luka2. Perkela-

hian inrterdjadi ketika 2000 pekaju

menjerang

mogok. '

jang

mogok

mulai

pekerdja2 jang tidak

2

tang masuknja kaum . pemberon.
tak kedaerah Jugoslavia. Kini ka-

um pemberontak hanja dapat lari
kedaerah Albania,
Pun dipegunungan Grammos
masih terdjadi pertempuran2, te-

tapi tentara pemerintah belum me

(Aneta U.P.).
Djenderal
James van Fleet pemimpin dari perutusan Amerika di Junani
telah
mengumumkan, bahwa kurang le-

'bih 607c dari angkatan perang ka
um gerilja Junani telah dapat dihantjurkan dipegunungan Vitsi
dalam serangan jang telah diadakan oleh tentara pemerintah dalam minggu jang lalu. Dari kele-

bihannja, 30960 dapat melarikan di
ri, sedang 1076 dapat ditawan a-

tukan.

Serangan

kotan dan Kumisi Pusat Bersama,
supaja mengirimkan wakil2 Kumi
si tersebut.

gu lalu Delegasi Republik menge-

luarkan komunike2 tentang pelak
sanaan peri#tah hentikan tembakmenembak,

dalam

mana

dinjata-

kan, bahwa Republik akan meme
rotes pada Komisi Pusat Bersama
YC.G.C.), bahwa pihak Belanda
telah mengeluarkan pengumum- :
an2 jang ,,bertentangan dengan
maksud tudjuan pasal 17 dari peraturan pelaksanaan penghentian

permusuhan”. Komunike selandjut
nja mengatakan, bahwa perintah
ini dikeluarkan sesudah pertempu

ran selama 7 bulan, hal mana ti-

dak sadja menjukarkan pengoba:
han pikiran serta perasaan, tetapi
djuga penghapusan sama
sekali
perhubungan2 antara kesatuan2
Republik, sedang pihak Belanda:
mempunjai
sperhubungan2 “jang

lengkap. Sudah beberapa kali Republik meminta bantuan kepada

K.P.B.B.I. untuk diberikan kesem
patan
mengatur perhubungan2
itu, akan tetapi sampai sekarang
tidak berhasil, demikian komunike. Selandjutnja komunike menga

takan, bahwa hanja dua kali diadakan pertemuan Kumisi Pusat

Bersama jang belum dapat menghasilkan peraturan2
jang njata

tentang garis2

tindakan

dalam

berbagai2

daerah, terutama

Bersama

Setempat2

me-

ngenai pembatasan daerah2 patro
li, sedang pembentukan Kumisi

an penindjau2 militer,
keadaan umum, maka

menerangkag,

berlaku sa-

bahwa

Mengenai
komunike

menurut

pendapat kol. Nasution sesudah
perdjalanannja di Djawa Barat,"
bahwa disana diharap pelaksana.

an perintah sepenuh2nja. Seri
Sultan dan kolonel Nasutian tidak lama lagi akan mengundjungi

: Djawa Tengah, dimana pada wak

tu permulaan terdapat beberapa
kedjadian jang sekarang: sudah
diselesaikan, karena persetudjuan
sementara antara pemimpin2 setempat2.

Tentang !Djawa-Timur

kan, bahwa

sesudah

dikata-

kedatangan

djenderal major Suhardjo, disetudjui oleh 'kedua pihak, bahwa a-

untuk pertama kali di kota New York. Mesin ini mempu-

djuga

dapat dipakai untuk memindahkan saldju.
- Gambar dibuat pada Fifth Avenne, suatu djalan jang ter: . kenal dalam kota tsb,
USIS

|.

Dr. @.S.S.J, RATU LANGIE

'Njonja M.C.J. Ratu LangieTambajong,

Nona E. A. Ratu Langie,
Milly, Lany dan Uky
C. J. A. Ratu Langie

telah diberitakan minggu jang la-

lu dilakukan didaerah ini, agaknja hanja bertudjuan untuk mennjerang bagian sajap dari kaum
sn

1

sn

Tandano, 20 Augustus
Tek

nja, sehingga Suhardjo mendesak,

supaja hal ini dilapurkan kepada
penindjau2 militer, sebelum perin
tah hentikan permusuhan berlaku
dan menurut petundjuk2 tanggal
10 Augustus j.l., maka Djarot harus bertemu dengan
penindjau2
militer,
- —
Suhardjo berangkat,
sebelum
perintah berlaku dan markas be-

'Republik sedjak waktu itu ti-

kan diadakan pertemuan
antara
- kolonel Sungkono dan pemimpin

pasukan2
mur,

Belanda di Djawa Ti-

tetapi pertemuan

tidak dja-

di, karena pemimpin pasukan Be
landa tidak tiba,

Selama Suhardjo berada di Surabaja, maka ia mendapat kabar,

1949,

Atas djalan ini diutjapkan banjak

ra2 jang telah mengambil bahagian
dalam Djama'a di Kmpg.-Djawa

dan di Kema waktu berangkat naik
Hadji saudara kami
DJAFAR

TAIB

Menjusul pemberitahuan2
ngenai

me.

Sekolah

emasukkan

Montir , PESMI” jang akan ber-

pada bulan September jad.

maka pada mereka jang lulus da-

pada tgl. & Agustus 1949.
Salam

PEMBERITAHUAN,

laku

lam udjian itu, dituntut djuga ke-

terangan thabib (dokter) menge.

hormat

nai kesehatannja,

Isteri TEMON MOHAMMAD RIPAI

Harap kepentingan ini diperha-

serta keluarga.
7

tau mengadakan perlawanan dalam gerombolan2 ketjil jang tidak
Aa en9 Aayed ser yang ses ye seraya r sentaa
berarti. Van Fleet mengumumkan
Kepada Saudara2 dan Kenalan2
angka2 tersebut, setelah mengada
Selamat tinggal
kan perdjalanan pemeriksaan dimedan perang jang bersangkutan.
Bontoras Ket DIMPUDUS
| 3/9
Asturias
22/8-49
ontekoe
Staf umum Junani belum mengumumkan angka2 hasil pertempurNederland.
an2 tersebut, hanja dapat mengata
MA PP PPP TKP

bahwa berbagai2 kesatuan T.N,I.
dibawah pimpinan major
Djarot
Sudah sedjak beberapa lama berada dikota Surabaja dan sekitar-

Amsterdam,

“ad

terima kasih kepada sekalian sauda-

tikan.

Wassalam,

2

N. V. Transport Onderneming

»PESMI".
Eka

:

Directie,
(O, Mawuntu),

Pengumuman
Menurut beslit Dewan Penilikan Hak di Djakarta
tgl. 18 Diuli
babakan Wika ntuk inn
permohonan2 tentang -pengadilan penilikan
mengenai barang2 jang
tidak bergerak dalam daerah2 Indonesia janghakdjatuh
dalam pengawasan
Belan
R.B. 28/Alg., maka ditetapkan, bahwa

da pada tgl. | Djuni 1947, dalam hal mana
termasuk daerah keresiManado Sangi

denan

he, Talaud, Minahasa, Sulaw
Tengah, akan berachir pada tgl. 10 Oktober 1949.esi Utara dan Sulawesi
:
Mereka

jang

bermaksud

akan

memasukkan

perk

ik

tang barang2 tsb. diatas pada jang bertanda
dika

eni

permohonan

Na

itu bersama2 dengan wang f 55,—
aguang
130 September j-a.d. pada kantornja di Manado, selambat2nja pada tgl.

mendapat lapuran lain. Berhu

:

'.,
'bung
dengan pengumuman2 dari

Manado,

Wakil Direksi Penilikan

pihak Belanda, maka Menteri Per
tahanan Republik berangkat dari

19 Agustus

Hak

1949

dal. sg Kilaltawan

Manado

Mr, O. E. VAN SCHRAVENDIJK.

Djakarta ke Surabaja untuk me-

ngadakan penjelidikan, akan teta

pi karena kekurangan waktu, tidak bisa bertemu dengan komandan T.N.I. di Djawa Timur.
Menteri Pertahanan
Republik
pada hari Minggu tgl. 28 Agustus akan mengundjungi lagi Djawa Timur, sesudah perdjalanan di
Djawa Tengah. Pendapat beliau
adalah, bahwa keadaan
disana,
sebagai djuga di Sumatera dapat
diatasi, ,.djika perhubungan baik
antara partai2 jang sekarang masih terdapat”,
Mengenai
Kalimantan dikatakan, bahwa Wakil2
“jang akan pergi kesana siap sedia
. untuk pergi dan hanja menunggu
alat2 pengangkut sadja. Komunike ditutup dengan kesimpulan,
bahwa dalam satu daerah jang luasnja seperti Perantjis atau 20 kali negeri Belanda, dalam mana ter
tidak
dapat dua tentara dengan
ada garis2 perbatasan,

——

1

Perbaikan warta hari Djumat tgl. 19-8-1949.

Sekolah2

dari Twapro-Singa

Minahasa T.P.P.S.R.M.S (Taman
Pengadjaran Penghubung Sekolah Rendah dan Middelbare
|
Sch ool) akan diperdirikan di Remboken, Airmadidi, Kasar, Kauditan, "Ela
Girian, Bitung, Matungkas, Talawaan, Tatelu, Koha. Lilang, Sanam
Menerima
murid?
jang menammatkan sekurang2 kelas III Sekolah Rendah.
Permintaan mendjadi murid disampaikan pada pengurus afdeling
jang
dekat atau pada ex-bestuur Sumualschool.

Permintaan mendj

adi guru, lengkap dengan keterangan (diploma
dan
voorpraktijk), pada Putjuk Pim pinan Persekolahan
Twapro pja tuan F. D.
Sumual, Kaaten Tomohon.
Hoofdbestuur Tw. S.M,

PEMUDA SEHAT..RAKIAT KUAT
Maka kasihkanlah

dalam wak

tu pendek ini tentu kedjadian2 itu
tidak dapat dihindarkan,

pada

akan te-

tapi ada alasan2 akan mengharap
kan penjelesaian jang baik, -djika
kedua pihak tetap bidjaksana dalam mendjalankan perintah itu di
Djawa, Sumatera dan
Kaliman-

nja,

Band.

ke-

anak-anak

Njo-

margarine

Blue

Karena

Blue

Band mengandung ba-

tan,

njak vitamin A dan D,.

kan itu harus menunggu kedatang

njai bahagian penjapu dan tank tempat air. Mesin

sihi:-

jang besar jang

ngat perlahan2, karena pembentu-

Suatu alat baru untuk membersihkan djalan2 diperlihatkan

zah suami dan ajah kami jang dika-

ngadakan serangan jang menen-

pemberontak dipegunungan Vitsi.

KERUGIAN2
DARI KAUM PEMBE0
RONTAK JUNANI. -

Minahasa jang telah memperlihatkan

perhatian dan tjinta kasihnja pada
penjambutan dan pemakaman djena-

»

rundingan2nja terutama mengePentjulikan
Kepala
Daerah
'nai garis2 petundjuk jang
akan
Bandjar dan pembesar2 Indonediberikan kepada Kumisi2 Pusat
sia lain menimbulkan kechawatirBersama setempat2 tentang pem- — an besar dalam kalangan2 keperin
batasan daerah2 perondaan.
Pitahan, demikian koresponden Ahak Belanda berpendapat, bahwa
neta di Bandjermasin.
di Djokja ada kemungkinan untuk
membitjarakan
Kalimantan SelaSEKITAR PELAKSANAAN PERINtan berhubung dengan kedjadian2
TAH HENTIKAN TEMBAK- MEjang baru2 berlaku disana, seperti
NEMBEAK.
.
pentjulikan 3 orang pembesar Indonesia jang terkemuka dan pe-.
(Aneta). Pada hari Sabtu ming

ini akan tinggal hingga tgl.
u ke Surabaja dan selan. - tang berita2 pers jang mengataag
kan, bahwa akan dikirim
opsir2
a padatgl. 30 kembali ke
a,

dimana

berusaha

x

kerdja2

pada hari Djumat telah berkun“ djung pada Presiden Paasakivi.
Menurut kabar2, Paasakivi memohon, supaja diadakan
sidang

Utara,

komunis

merebut kekuasaan,

Fin-

'mogokan umum untuk memban-

berdjumlah

“partai

perbanjak terima kasih kepada tuan2

dan njonja2, perkumpulan2, partai2
politik, handai taulan dan penduduk

DJUMLAH ANGGOTA PARLEMEN PASUNDAN,
(Aneta). Sidang Parlemen Pasundan dimulaikan pada hari Kamis petang
dengan
pemilihan
wakil
ketua
pertama
untuk
mengganti Suradiredja jang sekarang ' memangku
djabatan
Menteri Urusan Ekonomi.
Dengan 40 dari 69 suara2 jang ada
telah dipilih Hasan Natanegara,:
Usul jang dimadjukan oleh Pemerintah
untuk
menetapkan
djumlah anggota2 parlemen, jaitu 85 anggota dipilih dan 15 anggota dilantik, usahkan 75 dan 25
anggota ditolak. Begitupun mosi
fraksi Parki, supaja 10046 anggota parlemen dipilih, ditolak,
Segera Pemerintah akan me-

ngadjukan rentjana undang2 pemilihan,
menang
mna

“badan

dan gigi

ruhnja

mendjadi sehat

dan

kuat.

Blue

selu-

Band

adalah hasil dari nege/

ri ini jang dibikin hanja

: YA,

,

dari

tumbuh-tumbuh-

an. Selamanja terdapat dalam keadaan baru,
sedangkan
rasanja enak — djadi berfaedah untuk . . . “ a .
KE

:

MARGARINE

MENGANGU

VAN

DEN

SEM
Ab an

Mba BANJAK

VITAMIN

VIA
: BERGH'S FABRIEKENB.B. BATA
907 105-B.

:

Abs.

komunis

ten-

PAP To

(Aneta-U.P.). Partai

Finlandia telah menjerukan

kini belum diterima berita2

Dengan djalan ini kami utjapkan di“

kaum pemberontak, sebab hingga

TUK

