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Isekurang2nja

f 4.—
# 1.—

f 3.—

sebulan
sebaris

sekolom.

untuk

3 baris

S

$

W

atau kurang).
UNTUK KOTA MANADO:
TOLLY
PHOTO
STUDIO
PASSERSTRAAT
TELF.
No 209.

f 0.50 untuk keluarga bagi seba-

njak2nja

W.T.M.

OETS, Directeur
dalar
ilam konperensi pers

RR Hn

mingguan f aa |
pelaksanaan

Open amanAhTNI
a

mengenai

1 tentang kedudukan hukum dalam
“ semuahal. .
Selandjutnja Panitia Pekerdja
untuk urusan hubungan luar negeri dalam pembitjaraan2-nja pa-

lah j

,

tatannja

da minggu ini telah mentjapai perumusan dalam beberapa pokok.
Diantaranja,
ialah
perumusan

berutang kepada In-

sebenarnja

—

sia. Kesulitan2

jang pa-

ling sukar mentetjahkannja dalam
soal utang-piutang

—

ini, ialah me-

oleh salah satu pihak, dalam mana

tersangkut kepentingan langsung

kali aksi kepolisian di Indonesia.
Akan tetapi

5

kian,
| soal
dan
reka

5

dari lain pihak. Panitia ketata-negaraan dan hukum negara, dalam
pembitjaraan2-nja pada minggu

- demisungguhpun

rupanja kedua pihak dalam
ini belum lagi berputus asa
selandjutnja sampai kini meterus berusaha untuk men-

ngan menggunakan

usul2

ini djuga telah mentjapai bebera-

pa persetudjuan pendapat jang
agak nemuaskan. Terutama persetudjuan jang mengenai keteta-

baru

Ps

rus hubungan keuangan diantara

pun pekerdjaan2 dalam Panitia
Pekerdja dari “ Sub-komisi jang
bertugas lebih landjut untuk me-

pengurusan ini termasuk padanja
“soal jang mengenai bank sirku-

mengenai statuut' Unie, sampai
kini sedang dilandjutkan.

tugas oleh K.M.B. untuk mengus

Mu

Belanda dan R.L.S. kelak. Dalam

ta

:

2
3
a

2

dan

kebangsaan

warga-negara dari lain2 golongan
jang hidup di-Indonesia. Begitu-

' kerdjaan2 Sub-komisi
jang diberi

53

:
2-

tentang

pan2

sebagaitambahan.
. Begitu pula halnja dengan pe-

pa

permusjawaratan

bersama, apabila hendak mengadakan perdjandjian2 internasional

militer dan akibat dua

ad

£

jang mengenai

ngena#biaja2 jang telah dikeluarara — untuk
Ga
MA

A

peraturan

pokok

'persetudjuan

rumuskan

lasi dan mata uang. Perselisihan

Terhadap
penetapan
status
jang masih terdapat diantara keIrian,
Anak
Agung
Gde
Agung
dua pihak dalam soal ini, ialah,
dalam delgasi P.P.F. tetap mem- bahwa delegasi2 Indonesia hanja
pertahankan pendiriannja semumau menerima pertjampuran Ppi— hak Belanda dalam beberapa po- la, jaitu jang menganggapnja sebagai suatu daerah
R.LS. jang
kok, sekadar merupakan ,,permutermasuk
dalam
lingkungan
sjawaratan” dan menolak tiap2
N.I.T.3 sapa
. Pendirian
...dari...Anak
tgl
.. MAL.
NOITIAR

3

£

3

7

aa

“

kuat'dari delegasi Republik.
ihak Belanda menjatakan,
memang betul setjara mudahnja sa-dja, Irian adalah
diperlakukan
sebagai

P isi

bahagian

Hindia

Ga, tetapi dipandang

Belan-

dari

sudut

othnologie, anthropologie dan ge-

».5 .gian
Ografie, pulauz itu
bukan
A
,
Gi.
san2

| dua pihak sama2

sampai
: telah mentjapai

djuan jang memuaskan.
Panitia

miliaster

tentang:

kema-

lapangan

|.

—.

2

00

|"

—

ketenteraan

be-

suatu
mung-

kin memuaskan mereka jang me»
rasa berkepentingan itu. Suara

a

diantara

mereka
“dapat
didengar
oleh
K.MM.B., tetapi harus dengan perantaraan satu Subkomisi
jang
Chusus untuk
menjaring
segala
keinginan jang dimadjukan mere-

lak. Dalam pada itu dari pihak

Indonesia

maka

orang

telah berhasil memperoleh
prosedure jang dianggap

negeri Belanda dengan R.I.S. kedelegasi2

kuatnja,

ini

esaian
jang memuaskan. Mengenai soal2 golongan penting jang
terpenting, orang dalam K.M.B.

diadakan

aa €

disaat

lum djuga mendapat suatu penje-

Sebagaimana diketahui, bahwa
oleh Ketua2 ketiga delegasi dan

baha-

Indonesi . Oleh karena 'alajang dikemukakan oleh ke-

dikemuka-

kan pendapat, bahwa sesudah

njerahan kedaul

ka dan Sub komisi inilah jang bertugas untuk menjampaikan kei-

nginan mereka
itu kepada K.M.B.-

"egasnja dalam semua atjara jang

ngan

telah dirundingkan selama ini da-

derland
meriniah

lam K.M.B., hanja baru soal kerdi. Yia-sama dalam lapangan kebudajaan orang telah berhasil men»

tjapai -persetudjuan jang konkrit.
Rentjana naskah

dari persetudju-

. an tsb. memuat tentang pemben- tukan sebuah Komisi jang terdiri
1.

Jari 14 orang, ja'ni 7 orang Indo-

pun sesudah penjerahan aide mePemerintah Republik " moire pertama - pertengahan Ok-

ngan

si2 pekerdja jang akan

akan tetap men-

mendja-'

lankan azas2 tudjuan persetudju-

ini diba-

am-kebudajaan itu. Dengan didasarkan atas kesukarelaan, maka

| Belanda dan akan
2

beberapa

lapangan akan membentuk Komi-

lonesia,

ewadjiban

dalam

R.LS. Da-

kerdja-sama dalami kebudajaan ini
akan melingkungi antara lainnja:
penjelenggaraan” radio, “pilem,
pers, perpustakaan,: pendidikan,

penukaran para maha guru
ji

para ahli

residenan2 dan

bagaimana

— Djijika dili

“ sekarang ini, x
s
kui, bahwa dja
:
mn $

1

is

dr etallen” jangakan dius

HUSUL-

ikan sendiri oleh pihak Belanda.

ternjata

dalam

aide

Senin pagi dalam konperensi pers
oleh
mingguan. Terketjuali itu,

kepada

resmi pemerintah Belanda - sebagaimana dinjatakan di Den Haag
— dinjatakan dan dalam mana se
kali lagi ditegaskan, bahwa dari
“pihak Belanda disukai sekali, supaja rentjana 's Jacob dilaksana-

rumah

tangga. Pihak Republik memberi-kan angka2 jang: berikut tentang

djumlah2-anggota2 TNI:
di Bantam 5000, Djawa

Barat

40.000, Djawa Tengah tidak :er
masuk Djokja 63.000, Djawa Ti-

mur 45.000,

Sumatera

15.000,
Sumatra

Selatan
SumaTimur

dan Atjeh 21.000. Djumlah sama
sekali adalah" 222.500. Mulai bulan(Oktober serta pada tgl. 8 dan

15 Oktober berlaku pembajaran2
berdasar atas angka2 ini dengan
mengetjualikan Atjeh, dimana u-

ang federal tidak berlaku. Dalam

pada

itu komandan2

Belanda

di-

kuasakan untuk menahan pemba-

jaran2 itu, djikalau angka2 jang
diberikan itu tidak sesuai dengan
pada
berada
keterangan2 jang
mereka atau djikalau penembakan2 oleh pasukan2 Republik jang

bersangkutan

tetap berlaku, de-

mikian dr. Koets. Kerdja sama de
|“ djendral
kwartiermeester
ngan
Moh.
mr. Alibudiardjo dan-mr.
overste Hutak,
Republi
tentara
dalam
kan. Usul Sri Sultan tidak dapat
Natsir diserahkan djuga
sekali oleh dr
baik
disebut
galung
dipertimbangkan, karena bertenpertemuan dengan WTM pada
Belanda orang
pihak
Dari
Koets.
dengan perdjandjian2 jg
tangan
hari Kamis j.l. suatu surat pendje
mendapat kesan, bahwa opsir ini
lasan dari menteri pertahanan Re
telah dibuat dan mungkin memdengan senang menerima kesemperdjandjian itu, kebahajakan
publik jang terutama memuat mak
jang diberikan untuk meng
patan
dua akan menghapuskan kekuasa
sud mempertahankan usul Repubahwa TNI nanti hi2,
halangi
an Belanda dan ketiga dapat men
blik jang mula2. Sri Sultan menkaum
r atas tenaga
berdasa
dup
djelaskan dalam tulisan ini perdahului keputusan2 dalam kumisi
kesempatan
bil
mengam
serta
tani
kataan2 ,,selekas mungkin”, demiliter KMB, dimana a.l. dibitjauntuk perlahan2 mentjapai suatu
memaksudkan,
beliau
rakan tentang penarikan kembali
ngan mana
administrasi jang bagus bagi paKL serta tjara2, atas mana bekas
bahwa pemusatan dan pemindahRepublik. Dalam hal ini
sukan2
an dari pasukan, sebagaimana ter 'KNIL dapat dipergunakan nanti
perdjandjian, bahwa
dibuat
telah
njata dalam usul, harus
dilakuoleh RIS. Dalam pada itu suasapembajaran2 jang dibuat oleh Be
na lebih hari mendjadi lebih baik,
kan pada permulaan bulan Noitu pada suatu waktu akan
landa
demikian Koets dan di Sumatra » dihentikan.
pember. Pendjelasan ini, demikiPimpinan ketentaraan dr. Koets, tidak membawa keSelatan misalnja keadaan itu daa akan mengu
bersedi
an Republik
Kumisi
pat disebut memuaskan.
mungkinan2 baru, karena walaudjumlah pasun2
perlaha
rangkan
Pusat Bersama, minggu jang lalu
djalan jang dadengan
dan
kan2
berkumpul dan minggu ini pat dipertanggung-djawabkan se
apa
akan berkumpul.
mereka
“Gjuga
selambat2nja pada
achir bulan
tjara sosial mengembalikan meredr. Koets membeini
hal2
m
“Dala
ini. Dalam pada itu pihak deleitu dalam golongan masjaraka
dalam
bahwa
djuga,
kan
ritahu
pemberian
sipil. Mengenai
gasi Republik memadjukan saran- :
kat
srtemuan pada hari Kamis
dr. Koets menjaTNI,
2
uniform
nja, supaja K.M.B. akan membiudiardjo menerangkan, bahtakan, bahwa bulan ini djumlah
akan
“Republik
29
sadja, jaitu semata2 jang menge-pertama, jaitu 3000 akan dijang
memenuhi perdjandjian tentang
nai soal2 Statuut Unie, piagam
, djuga tentang soal tawa
berikan
mendjalankan patroli jang telah
penjerahan kedaulatan dan perpolitik dan perang dari pinan2
dibuat dalam Kumisi Pusat Beraturan ketata-negaraan semenakan dikeluarkan su
Belanda
hak
jang djelas, detara dari R.LS., sedangkan soal2 . sama, Mengenai keadaan militer,
uman
pengum
atu
maka dr. Koets menjatakan, bahsementara
jang lain akan dapatlah dibitjaraUntuk
Koets.
mikian
wa sesudah kegentingan dari sekan dengan pandjang lebar pada
ini, ia hanja dapat menjawaktu
puluh hari j.l., ketika di Djawa
waktu jang akan datang.
Inilah
takan, bahwa pada tingkat setem
Timur (Tretes) dan dekat Kunipat-setempat telah didapat persesaran jang telah dimadjukan oleh
TeDjawa
ngan ditapal batas
delegasi Republik jang djuga ditudjuan tentang soal ini dan sega
djatelah
Barat
Djawa
ngah dan
akan
setudjui oleh delegasi P.P.F., unla peristiwa penangkapan2
tertuk mempertjepat djalan K.M.B., ' tuh beberapa korban, tidak
ahukan kepada penindjau2
diberit
djadi lagi insiden2. Menurut keakan tetapi saran dari pihak delemiliter. Keadaan di Djawa Timur
terangan2 mr, Budiardjo, bahwa
gasi Indonesia ini rupanja ta'datelah berkembang setjara demiTNI belum menerima apa2, mapat disetudjui oleh delegasi Bekian:
ka dr. Koets mendjawab, bahwa
pertama,
landa. Malahan berhubung deDalam minggu jang
hal ini tidak benar. Terhadap soAgustus
ngan adanja saran ini, djurubitja10
tanggal
sesudah
al pemberian persediaan kepada
ra delegasi Belanda telah mean berlakunja pepermula
tanggal
pasukan2 Republik soleh pihak Be
njambutnja dengan suatu peringarintah hentikan permusuhan - pilanda telah direntjanakan suatu
untan sb-b.:.,,Bahwa partai2, ketika
hak Belanda mengusahakan
tentang mana dr.
pengumuman,
mereka
menerima baik rentjana
a ketempat2 asal me
membaw
tuk
Koets sekarang sudah dapat mem
untuk mengadakan Konperensi
reka anggota TNI jang telah daBelanda
berikan angka2. Pihak
Medja Bundar, telah memperoleh
tang ditempat2 jang bukan temberkewadalam subkumisi jang
persetudjuan, bahasa maksud tumereka dan banjak kali hak
pat
persedjiban menjelenggarakan
djuan adalah guna mewudjudkan
dengan pasukan2 jg
terdjadi
ini
diaan TNI menerima baik djumketiga
suatu penjelesaian jang tulus ichsama sampai kedua atau
lah2 maximaal jang dimadjukan
las dan abadi dari pertikaian Inminggu jang achir pi
Dalam
kali.
olem pemimpin ketentaraan Redonesia. Hal ini derrgan - djalan
hak Belanda mengambil tindakan
TNI
publik. Untuk tiap2 orang
memperoleh persetudjuan antara
lain, jaitu untuk menangkap peakan dibajar tiap2 hari f 3,- jang
para penjerta, mengenai djalan
perintah hentikan perlanggar2
makan
'dibahagi antara wang
kearah dan tjara penjerahan ke£ 150, £ 0,50 uang rokok dan 2 x musuhan itu serta menahan meredaulatan jang sebenar2nja, sepenuh2nja dan tidak bersjarat kepaN
da Negara Indonesia Serikat, sesuai dengan azas2 Renville. Me. nurut pendapat delegasi Belanda,
hal ini tidak berarti separuh persetudjuan mengenai satu atau dua

KUMISI

pokok,

akan

tetapi

PUSAT

Timur

Indonesia

BURU DAN CERAM BERDIRI DIBELAKANG PPF DAN DELEGASI
REPUBLIK.
-

(Aneta). Dalam suatu kawat
kepada Ketua PPF dan delegasi .
Ketua
Repubiik. serta kepada
bupati2
maka gabungan
dan Buru menjatakan, bah

KMB,
Ceram

PPE

dibelakang

. berdiri

mereka

wa

dan delegasi Republik. Gatersebut

bungan

menentang

dgn

Selatan

dari

keras segala aliran jang akan me
misahkan

Maluku

PLS

8
ka untuk beberapa hari. Hal

al. telah terdjadi dengan

sama

setempat-setempat

me

PERTEMUAN
NEHRU

PANDIT
ANTARA
DAN PALAR.

(Aneta). Pembitjaraan dengan
Pandit
India,
perdana menteri
Nehru adalah ,,sangat memuaskan”, demikian diterangkan oleh

wakil Republik pada

P.B.B., L.N.

Palar kemarin dahulu kepada Aneta, Dalam pertemuan jang di-'
langsungkan pada hari Kamis ma
di hotel
lam dengan bertempat
wakil
an
inta
perm
Waldorf atas
memtelah
r
Pala
a,
Hatt
Presiden
Pandit
berikan lapuran kepada
di
KMB
nnja
djala
Nehru tentang
telain
2
fasal
a
Djug
.
Haag
Den
lah dibitjarakan, akan tetapi Palar tidak mau memberitahukan lebih landjut tentang sifat2nja jang
telah dibitjarakan itu.
WAKIL PRESIDEN UNITED
PRESS KE INDONESIA.
(Aneta).

presiden

kan-

Jones, seorang

war-

Wakil

tor berita Amerika United Press,
Joseph L. Jones, jang pada waktu
perdjaini sedang mengadakan
Djauh,
lanan keliling di Timur
pada hari Minggu jad. ditunggu
dari
kedatangannja di Djakarta
kundjungan
untuk
Singapura
singkat ke Indonesia. Kundjungan
“kundjungan
ini akan merupakan
jang pertama.

tawan jang ternama di Amerika
Serikat, pada waktu ini berada
ia medi Malaka, sesudahnja
dan
ang
Djep
a,
gi
Kore
ngundjun
Filipina.

BERSAMA

suatu

seluruhnja dari sege

Meskipun

ditempatkan

diantara

pada

delegasi2

Indonesia dan Belanda
nampak
dengan djelas perbedaan. paham
tentang tjara jang harus dilalui
untuk mempertjepat
berachirnja
K.M,B., tetapi kedua pihak adalah sama2 memperlihatkan keingi-

kese-

diselesaikan

'

kan diachirinja K.M.B. dalam bu-

lan ini djuga, dengan hasil2 persetudjuan jang diharapkan.

.

Pada tanggal 19 Oktober jl. Kumisi Pusat

Bersama

“ Indes, Djakarta.

Gambar : Pemandangan atas rapat,

AN

ak

DNS

PARET

“

IT

mengadakan

sidang di Hotel des
Ipphos-Aneta,

Dea DUREN

AAS ab BA

antara

Belanda dan Republik
pasukan2
Islam
Darul
membasmi
dalam
dan gerombolan2 lain berlaku dibeberapa tempat. Mengenai pelarian2 beberapa pendjaga budidaja2 pertanian pada waktu jang achir ini, dr. Koets menerangkan,
bahwa alasan pertama untuk melarikan diri adalah desakan jang
lagi
hampir tidak dapat ditahan
keserta
mereka
oleh
jang dirasa
adaan politik jang tidak tentu itu,
mereka
mengchawatirkan
jang
kemudian,
hari
terhadap

nap soal2 jang oleh kedua belah
pihak telah
atjara”.

ini

1500

orang kaum penjusup, dari mana
700 orang beberapa hari kemudian dibebaskan. Mendjawab pertanjaan, maka dr. Koets memberi
kerdja
“tahukan achirnja, bahwa

dan,

Dari1 iutu tata'd: apatlah
41 ang diingini.
diherankan, djika pihak delega
» si Republik mengemukakan pendapatnja dan mendesak, supaja

K.M.B. harus telah

na-

lagi

mr. Budiardjo dan mr. Natsir dalam pertemuan ini djawaban dari
pendirian
Belanda, dalam mana

kabupatian2, se-

memoire pertama”, demikian dite
rangkan oleh dr. P.J. Koets, direktur kabinet WTM pada hari

tersebut,

hal ini akan menuntut

beberapa minggu”.
W.T.M. menjerahkan

rima usul untuk memusatkan pasukan2 Belanda diiibu2 kota ke-

nannja kearah maksud jang baik
itu, Halini terbukti dengan terdjadinja kesibukan2 jang
besar
dan pengetahu' baru2 ini disekitar K.M.B. Para
.pemimpin delegasi jang semula| kenjataan nja bermaksud mengadakan darharus diamawasita ke-Eindhoven
telah
B. sangat
membatalkan
maksud
mereka
itu.
gga oleh
Dengan membatalkan
maksud
i bul kechawatsb., oleh mereka waktu itu telah
rang2, badipergunakan untuk bersidang,
agar demikian dapat memungkin-

dalam lapangan

pelaksanaan usul.

mun

tegas didesak, supaja dite-

penjelesaian

i

tober - telah dimulaikan dengan

aide

memoires pendjelasan kepada kami, dalam mana sekali lagi de-

buah

dan

dua buah

anggota

13.900, Tapanuli
tra Barat 20.000,

(Aneta). ,,Selama minggu jang
lalu, maka
telah mengirim

dua

TULISAN - ,HARIAN
DE TIID"
TENTANG
FDUDUKAN JAVA“

Harian

“Na Tijd”

jang

. menghei

terbit

dinegeri Belanda menulis tentang
“keadaan Javasche Bank a.l.:
'Oleh sebab kini telah diumumbahwa.

atan akan

penjerahan

berlaku

Bahan hiSapa

kedau-

diantara

achir bulan De

“ella
- Pemerintahan Iga
mentara kaum pemberontak Juna- ger mbolan
gerilja- Junani terpeni dgn melalui radio mengumumtjah mendjadi dua golongan. Sesu
dahnja menjerahnja Djerman api
kan, bahwa
kaum
pemberontak Junani akan meletakkan senpemetjahan ini terus menjala dan
permusuhan petjah sesudahnja di'djatanja untuk menghindarkan
adanja penghantjuran Junani se- adakan pemilihan umum
dalam

per-

“wa dalam seminggu kesultanan ig.
terd
di dalam Kumisi Keuangan
,
akan terhitung dalam zaman jang lampau, serta se-

akan

Tekanan.

an tak Stan

keterangan

Beku

“perhubungan2
“dan

ekonomi telah

aa

seba

keuangan

teratur,

maka

Javasche Bank

kelak

“timbul pertanjaan, bagaimanakah '
kedudukan

.dalam hubungan ini. Maka dapat
diperingatkan, bahwa belum
Ia-ma berselang, Direktur Javasche

jaruhaja

5"

Naa

asal

bulan Maret 1946, jang pada ke-

tika itu diboikot oleh kaum komu-

mtntamkinasin

“De Tija"
mengachiri sbb:
Orang tak dapat bertanja dengan
tiada rasa chawatir, apakah tuntutan2

dan

kemungkinan2

nis.

"Dalam Tato
rakjat Junani

“ini

umum menjatakan, minta

kemba-

Kantor

berita

Tya.

Tjekoslowakia

'menjebutkan Wallter

C.

Birge,

'bekas sekertaris kedua kedutaan

Amerika di Praha, sebagai organisator komplotan jang memulai
kegiatannja pada th. 1949. Dalam
hal ini jang mengambil
bagian
jang penting, ialah nona
Louis
“Schaffner, bekas sekertaris ketiga

'akan dipeladjari dan dipertimbangkan sedalam2nja oleh Delegasi Belanda pada KMB jang te-

linja radja George dan

sesudah

itu praktis

saudara dari Isaac Patch, duta jang diu-

.lah menerima

ga tiga tahun. Kaum komunis be-:
berapa kali diundurkan, tetapi ber
hasil mentjari perlindungan dinegara2 sekitarnja, demikianlah pemerintah Junani, :

diatas bahunja per-

tanggungan djawab terhadap neratja pembajaran kelak dan kedudukan Belanda dalam lapangan

Bank dalam perslahnja jang ter-

September
1946
dalam
pemilihan

"PENANGKAPAN
DI
KOSLAWAKIA,

peperangan

terus-menerus berlangsung

hing-

sir Spencer Tagart-bekas anggota

3

-

kedutaan dan Samuel Meyer jang
dewasa ini ditahan oleh pembesar

UB. Tea

ngundjungi

Menteri

Urusan Enaa Negeri Birma,

Washington untuk

berunding

dengan

me

pe-

Tjeko. Diantara orang2 jang diachir telah
mendjelaskan setemimpin2 Departemen
Negara Amerika Serikat dan lain2
tangkap, terdapat banjak orang
-rang2nja tentang metundjuk2, me
Selama
perkundjungannja,
U. E. Maung jang djuga
keuangan
didunia
ini.
Tjech jang
terkemuka,
sedang
“nurut mana kebidjaksanaan
damemegang
pimpinan
kementerian
Kesehatan, akan memDikalangan
di
Athene
pengukomplotan itu jang telah diketaDI SINGAlam hal keuangan. di Indonesia ' KONPERENSI ECAFE
bitjarakan
soal
pembanterasan
t.b.c.
dengan kepala2 pemuman
ini
dianggap
sebagai
se-:
hui oleh polisi, ketjuali mereka
PURA.
| akan harus didjalankan.
djabatan kesehatan Amerika,
| suatu jang tidak penting ketjuali
Sebagai negara eksport dari bajang dilindungi oleh surat diploDelgasi Belanda untuk
per- kalau ini adalah suatu tanda, bahGambar diatas dibuat ketika Menteri Maung tiba di la- :£
-han2 logam, maka alat pembajarmatik, semua ditangkap. Tampak
sidangan
umum
jang kelima wa ada persetudjuan jang mungpang penerbangan di Washington, dimana beliau disaman Indonesia boleh mendjadi dadari ECAFE, jang akan diadakan kin dapat ditjapai antara blok So- djuga ditangkap Major Jorlay
but oleh Pembantu Sekretaris Negara untuk Urusan Ti“lam keadaan biasa-suatu nilai te- di Singapura
mulai tanggal 20 vjet dan negara2 Barat pada si- Nechansky, pahlawan pemberonmur Dekat dan Afrika, George C. Mc Ghee,
Uji.
tap (hard currency), apabila disampai tanggal 29 October tertakan semasa perang,
Veesslav
dang2 PBB.
“djaminkan suatu kebidjaksanaan
diri dari:
Wahl djuga anggota pemberontaDalam kalangan di Lake Sucye keuangan.
Ketua:
prof. dr. ir. N.H. KJ:
kan, dr: Agel Dohnalek pegawai
cess kini orang menaruh penghaPertama2
haruslah diabaikan
H. Gelissen.
kementerian luar negeri Tjeko
COLLINS KEMBALI KE AMERIKA. Pemberitahuan.
rapan lagi akan adanja penjelesai
| soal deviesen jang kurang
pada
« Wakil ketua: ir. R. Sewandono.
dan pater Frantisek Tomiga dari
an dari soal Balkan.
Djawaban
- tempatnja bagi negara ini, berhuanggauta-penasehat: mr. dr. F. -Rusia mengenai usul perdamaian
agama Katholik, Semua pemimpin “
(United Press).
Kepala
staf
MA'LUMAT P.T.T.
“bung dengan letaknja setjara geJ. W. H. Sandbergen,
tentara Amerika, djendral J. Lawdiduga akan disampaikan
pada
ini berasal dari golongan Bourgeografis. Keadaan pembajaran beanggauta - sekretaris: ir.
hari Senin.
ois dan tidak ada dari buruh.
Surat2 idjazah A.M.S., MULO,
ton Collins, pada hari Senin telah
“bas seperti dulu, hanjalah mungGroenveld.
1
Komplotan jang
dipimpin oleh
Dalam
kalangan
diblomarik
S.M.,
Sekolah Normaal, Sekolah Suberangkat
dari
Tokio
menudju
kin, djika Belanda
disempatkan
Di Kau
masih ada seo- di London penghentian tembakAmerika ini dibagi dalam 3 baru Negeri (Opl.school voor
VoiksWashington,
dimana
ia
pada
hari
untuk mendjadikan perusahaan2rang pegawai pada konsulat djen- menembak di Junani ini dianggap
gian, ialah di Bohemia Selatan,
onderwijzer),
Sekolah.
Pertukangan
“ nja di Indonesia supaja mendapat.
Selasa harus menghadap
komisi
deral Belanda jang akan diga- sebagai suatu tanda bahwa Rusia
Bohemia Barat dan Bohemia Ti(Ambacht school) jang diberikan
“laba.
untuk
urusan
angkatan
perang,
bungkan dalam delegasi Belanda.
mur dan Moravia jang semuanja
sedia mengorbankan maksud2nja
dalam tahtin: 1948 dan 1949 harus
Susunan delegasi Republik ada- di Balkan karena adanja keme- diperalati lengkap dengan alat peBagi Amerika Serikat jang meuntuk memberikan pemandangan- » dibubuhi zegel.
lah sebagai berikut: dr. Saroso
mandang Indonesia sebagai sum'nja tentang disatukannja bagian2
mantjar radio jang dapat dipernangan2 komunis di Tiongkok me
Pembubuhan ini terdjadi di kanWirodihardjo, dr. Kaslan, dr. Ta“ber persediaan
kehidupan
jang
gunakan sebagai pemantjar berirupakan kompensasi jang berharangkatan perang Amerika. Sebator
Pos dan Telegrap MANADO
hir Ibrahim, dr. Sardju dan Sura- ga bagi Moskou untuk ,,mengha- ta untuk keperluan pekerdjaan
penting dan demikian djuga bagi
gai diketahui Collins berniat untuk
selama
kantor terbuka.
“ Belanda dan Indonesia, maka per -dibrata.
puskan” soal Junani dari perseng- ,mata2, kalau perang berkobar lamengadakan perdjalanan pemerikOngkos
untuk tiap idjazah f. 3.—
Soal2
jang
akan
dibitjarakan:
1
“ baikan suatu perhubungan
keugi atau kalau pekerdjaan mereka
ketaan dengan Tito jang sudah
saan
ke-pangkalan2
Amerika
di
(harga
zegel).
Diantara soal2 jang akan dibi- berlangsung 16 bulan itu.
| angan diantara Republik Indonegagal.
Asia dan Timur Djauh, ketikan ia
“sia Serikat dan Belanda “adalah
tjarakan itu ialah:
Manado, 19 October 1949,
dalam
perdjalanan mendapat pe1)
Permintaan
negara
Vietnam,
| sangat penting.
Apabila
orang.
Republik Vietnam dan Repuhendak melaksanakan perhubungrintah untuk kembali ke WashingDe Kantoorchef,
blik rakjat Korea untuk mempu-.
“an ini, maka akan sukar dibuat
ton. Pada hari minggu Collins te“Jain dari pada memberikan kepa“njai associated member.
lah mengundjungi Okinawa,
C.P.B. VIS DIEPERINK.
“ da Javasche Bank suatu djabatan
2) Soal memadjukan industrialisasi negara2 ECAFE.
“bank pusat bagi Indonesia,
sehingga diletakkan perhubungan
3) Soal memadjukan perdagangan
diantara
pengeluaran
barang2,
interregional.
j
“peredaran bank, anggaran belan. . 4 Perkembangan kantor2 untuk
safa bagian pertama dari rentja(United Press :
Tr
Trade promotion. kuatan membeli luar negeri
na undang2 dasar republik fedeantara kaum madjikan
an
5). Sbal mempermudah perdjala:
harga luar negeri dari alat
ral India dalam mana antara lain
buruh dari sembilan buah pabrik
bajaran pada paggr wissel jg.
nan dinegeri2 ECAFE.
diterangkan, bahwa diakui adadari
,,Aluminium Company of
iperbaiki, tjara2 mana' misalnja
Selandjutnja akan dibitjarakan
nja 30 negara2 bagian jang meru
America”
telah dihentikan depula laporan2 jang diterima medigunakan pada Bangue
Nasiongan tiada membawa hasil dan
pakan federasi tersebut, ialah 9
ngenai lalu-lintas dan pengangku“ nale de Belgigue.
2
serikat sekerdja dari buruh papropinsi (seperti menurut termi“Adalah sama penting djuga, djitan dan organisasi dari: ,,bureau
brik badja telah memerintahkan
nologi sekarang ini), 12 daerah
kalau persamaan diantara mata uFlood-control.”.
untuk mengadakan
pemogokan.
jang diatur dari pusat, diantara“Diduga bahwa delegasi Ameri“ang Belanda dan Indonesia diper
Krisis didalam industri badja denja.pulau2 Andaman dan Niko“baiki dan dipertahankan diluar ne
ka berhubung
dengan xrentjana. ngan demikian
kini meningkat
bar dan 9 negara2 atau gabungan
“geri supaja achirnja terdapat suTruman untuk memadjukan daedan akibat2nja kini telah terasa
negara. Apa jang disebut sekaatu peredaran jang bebas, sesuai rah-daerah jang
terkebelakang,
diseluruh
lapangan ekonomi di
rang ini sebagai propinsi akan di
' dengan usaha2 kedjurusan pemin
akan memberikan keterangan jang
Amerika.
ganti
dengan nama Koshal Vi. dahan harga2 mata uang internapenting.
United Press mendapat kabar
darbh,
sedang
Punjab Timur dan
sional.
dari kalangan2 jang mengetahui,
bahwa

Presiden diduga

dalam

minggu ini akan ikut tjampu

lam masaalah ini. Tetapi

Sekarang Njonja bisa
JOAN
CAULFIELD
dan dapat meniru bintang-film tersebut dalam

pemeliharaan

ketjanti-

kannja dangan Sabun ini.

mengikuti

tjonto

beritahukan berupa apa Ya 1
tangan tersebut.

dari...

Pemogokari di pabrik2 Hai
nium kini meliputi 20.000 orar
buruh, Dengan demikian diindu:
stri badja, tambang2 batu “bara,
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pabrik2 aluminium dan Se

Amerika lainnja lebih dari
000 buruh menganggur. T
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Perusahaan2 jang sai
me
rita karena pemogokan ini, “Yalah

Tidak
ga?

pabrik2 mobil dan ineakapaa kereta api.
Akibat2 jang berbahaja dari

didu

pemogokan.

betapa

Sabun Wangi

(United Press). Menteri perda

|

Lux membikin :

. gangan Amerika, Charles Saw“ver, memperingatkan. bahwa ku-

kulit Njonja
lebih halus dan
uni ini

rang lebih 5.000.000 kaum buruh

“akan tidak mempunjai pekerdjaan
lagi dan beribu-ribu pedagang ke

dapat

ana kata. Tee

.
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tjil akan ,,mati”, kalau pemogok-

“1g

an diperusahaan badja masih te— rus berlangsung 5sampai 1 Desem

tg

ber jang akan datang.:

Menurut

Sawyer, berhubung

dengan adanja pemogokan ini ma

ka garis grafik penghidupan perdagangan sudah: menundjukkan
gambaran jang menurun dan djuga djumlah kaum penganggur jg
mula2 sudah berkurang kini makin besar lagi. ,, Kepentingan dan

an
He

njab dan Benggala 'sadja.

Usul2 untuk memberikan

an2 tersebut menolak

kemakmuran negara kini mendja

pemaan: demikianlah Saw-

men,
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(WS). Dewan Konstitusi India
pada hari Sabtu telah menjetu-

na-

ma baru kepada propinsi2 lainnja
akan diteruskan kepada
propinsi2 jang bersangkutan:
djikalau
propinsi2 ini telah menetapkan si
kapnja, konstituante akan meng-

adakan perubahan2

jang

diang-

gap perlu. «
NEHRU
BERAMAH-TAMAH
NGAN ANAK2 SEKOLAH
. AMERIKA.

DEPakailah Deltia,

mobilnja

untuk

hendak

masuk

mengundjungi

“4

sambutan jang diadakan untuknja
di gedung: pemerintahan
kota

New York, dituangan besar dari
hotel Waldorf Astoria ia ditunggu oleh 20 anak2 sekolah jang ber
“umur antara 11 hingga 12 tahun,
jang hendak mengutjapkan sela-,
mat datang kepada Nehru. Anak?
tersebut adalah murid dari sekolah, jang didirikan oleh suatu per
serikatan Amerika, jang terkenal
sebagai ,,@uakers' dan datang ke
penginapannja Nehru dengan dipimpin oleh seorang guru wani-

ta, jang bertahun2

bekerdja-sa-:

djika

Njonja ingin menjediakan
masakan jang lezat dan
gurih. Delfia tidak muntje.
rat dan tidak mempunjai
bau atau rasa, sehingga
baik sekali untuk segala

(United Press): Pada hari Senin, ketika Nehru

goreng-gorengan. Deelfia

dibikin dengan

sungguh'

menurut aturan kesehatan,

.

maka dapat tahan lama.
Warna jang sangat djernih
mendjadi tanggungan
kemurniannja Delfia
. sungguh mengagumkan.
HARGA
ISI

2

SEKALENG
KG.

F. 5.20

ma dengan Mahatma Gandhi di
Benggala dan Bihar, Nehru sa-

ngat terharu karena sambutan ini
dan berkata: ,,Terima kasih, saja
lebih menghargai
sambutan ini
daripada resepsi besar digedung

pemerintahan kota”. Ia lama ber-

tjakap-tjakap dengan anak2 tersebut, menanjakan semua hal ten

tang peladjaran dan keadaan dirumah mereka, dan . mendjawab
dengan

berterus

terang

segala

pertanjaan mengenai sekolah
India.
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Re

DELHA
MENGAGUMKAN

Benggala Barat akan disebut Pu-

di

aa

OLIEFABRIEKEN

CALVE

BATAVIA,
DEL.

907-105- B.

1

:
an

“

BANK.

PAPAN

SCHE

