
  

   

i umum dari Negara In- 
" senantiasa ditudju 
“synthese dari pada 

2 
   

    

   1 ngga tertjapainja suatu 
persatuan kebangsaan jang amat 
“kokoh, teristimewa didalam ting- 

   

  

   
      
   

k kabinet jang saja 
»d, ditudjukan k 

19,    

     j 

can perdjoangan 
ah2 bahagian ini 

        

.masaalah Indonesia ini serta 
ndekatkan pemetjahan ini, se- 

ingga dapatlah daerah2 bahagi- 
“an diluar republik bersama2 de- 

: ngan. Republik melakukan per- 
“ djuangan jang parallel didalam 

soal mewudjudkan pembangunan 
Negara Indonesia Serikat jang 

merdeka dan berdaulat. 
—11. Setahun jang lalu ini lahirlah 
“#P.P.F. degan programnja jang 

sebutkan Resolusi Bandung 
sebagai suatu usaha- j per- 
tama untuk terlebih dahulu meng- 
adakan synthese perdjoangan di- 
antara daerah2 bahagian diluar 
Republik dan sebagai diterangkan, 
ini “menaruh djambatan jang 

'! pertama dari pemerintah daerah2 
./ bahagian jang na dalam 

: “ini terhadap Pemerintah 
publik dan untuk bersama2 

   

     

   
    

   

     
    
    

      

    
     

    

   

    

   

  

   

    

   

  

   
' golongan untuk memetjahkan per 
satuan bangsa Indonesia dan pa- 
da saat itu diganti oleh suatu sia- 

sat perdjuangan jang sungguh2 
mendjadi akar pendirian perdju- 
angan bangsa Indonesia seluruh- 
gja jaitu synthese dari pada se- 

|. fala golongan2 atau aliran2 dise- 
 uruh tanah air kita ini, sehingga 

      

  

        
   

   

  

    
    

   
   
    

  

    

   

rangsaan kita, 
(oh menghadapi perdjuangan ke- 

: 2 #- 

'Seka 
aa PbE berdiri dari melaku- 

— kan perdjuangannja semendjak 
-permusjawaratan permulaan jang 

elahirkan P.P.P. ini. Dan apa- 
ila ditilik perdjuangannja dida- - 

lam setahun ini dapatlah kami 
—. banggakan, bahwa didalam saat 

g perdjuangannja dimasa jang lam- 
?  pau ini P.P.F. tidaklah pernah 

melebarkan djurang antara pe- 
merintah Republik dan pemerintah 
daerah2 bahagian diluar Repu- 
Slik akan tetapi taat dengan tu- 
djuan jang pertama, jaitu men- 
“jari synthese dan melakukan per- 
« sangan paralel menudju tjita2 
“bangsaan kita. 

  

    

         

     
   
   
   
     

tikan bukti2 jang njata. Te- 

    | Slutie. dari/ P.P, 
Taart dan sikap P.P 

— Ioyen-Rum Statement 
“lah diadakan Kang 

  

      
      

    

   

  

   
    

     

  

   

   

    

    

    

rdjoangfh kebangsaan pa- 

2rwudjudlah persatuan jang ko- 

telah sekian Jana 

2 nglah “sudah bahwa dengan rem 

yo Sifat »kunstmatig” 

INDONESIA 
TIMUR 

Bah: SULAWESI-UTARA, 
Tomohon 

  

  
  

  

— KONPERENSI 1 

      

' 'UTUSAN WAKIL PRESIDEN # 
MENEMUI 
  

organisatie jang mewakili daerah 
diluar Republik diakui djuga men 
djadi satu participant dari pada 
R.K.G. itu. : 

Dengan diterimanja kami turut 
serta didalam perundingan ini di 
Djakarta dan diterimanja P.P.F. 
sebagai participant didalam R.T. 
.C. itu maka dapatlah sekarang di- 
buktikan bahwa P.P.F. pada saat 
ini berdiri bebas sebagai suatu or- 

ganisatie tersendiri melakukan per 
djuangannja menudju synthese 

. dan tjita2 kebangsaan kita bersa- 
ma-sama dengan pemerintah re- 
publik dan serta bersama-sama 
memperdjuangkan, agar kemerde- 
kaan bangsa Indonesia sepenuh- 
nja dengan setjepat mungkin da- 
pat tertjapai. 

Pemerintah Negara Indonesia 
Timur berbangga bahwa didalam 
perdjuangan P.P.F. setahun ini 
sehingga dapat hasil jang seka- 
rang ini, dapatlah memberikan 
sumbangan tenaga dan fikiran 
dan merasa dirinja mendapat ke- 

hormatan jang besar diberikan 
kesempatan sebagai anggota P.P, 

“F. dapat berusaha sehingga hasil 
tersebut dapat ditjapai. 

    

   
     

nja pemerintah R 
ja. Dan seba 

saja telah m can dal : 
kepada P.P.F. jang baru2 ini, 
dan mendapat sambutan jang ha- 
ngat dari baik kalangan Republik 
maupun dari lain2 golongan, ma- 
ka setelah P.P.F. menerima baik 
buah pikiran dari pemerintah Ne- 
gara Indonesia Timur untuk me- 
ngadakan Konperensi Inter-Indo- 
nesia jang sebagai tertjantum 
dalam nota tersebut diatas, adalah 

    

-suatu hal jang amat penting apa- 
bila setelah kembalinja pemerin- 

tah Republik di Djokjakarta, de- 
ngan setjepat2nja akan “dapat di- 
lakukan Konperensi Inter-Indo- 
nesia ini antara pemerintah Repu- 
blik dan P.P.F., agar sebelumnja 
R.T.C. diadakan sudah ada syn- 
these pendirian jang njata antara 
P.P.F. dan Republik. 

. Sebagai suatu sjarat jang amat 
penting untuk memudahkan ber- 
langsungnja R.T.C. itu dan me- 
nguatkan iman bangsa Indonesia 
menghadapi soal2 dan masaalah2 

t jang kerapkali a- 
gkan dalam R.T. 

   

5 : : “GC. itu, Interindonesisch Conferen- 
Kami tidaklah perlu lagi mem- tie ini akan membuktikan bahwa 

“bangsa Indonesia sungguh2 bersa 
tu, dan pertjeraian jang kita ala- 
mi lebih dari 5 tahun ini jang ber 

   
dihapuskan. 2 : 

Dan sebelumnja menghadapi 
penjerahan kedaulatan kepada pe 
merintahan Federal Nasional In- 
donesia dengan adanja interindo- 
nesische Conferentie ini kami a- 
kan membuktikan kepada dunia 
bahwa bangsa Indonesia sung- 
guh2 mewudjudkan satu bangsa, 
satu tanah air jang kokoh kuat, 
didalam tingkat perdjuangan bang 

  

sa jang terachir ini, 

Dengan adanja kelak interin- 
donesische Conferentie, dimana 
synthese perdjuangan seluruh 
bangsa Indonesia akan terwudjud 

| dan dan mendjadi pokok perdjuangan 

  

   
    
    
    
    
    

    

    

  

   

e times and conditions” di 
1 R,T,C, itu P.P.F, sebagai 

P.P.F. itu dan oleh saja senantia- 
sa serta konsekwent diperguna- 
“kan sebagai pangkal politik peme- 

  

rintah Negara Indonesia Timur 
' selama saja mengendalikan peme- 

rintah Negara ini, dapatlah dibuk- 
1g .tikan dengan njata. 

ma 

onperensi Inter-In 

   

tara tanggal 10 dan 15 Djuli. 
    

  

PEMERINTAH 
Pasukan-pasukan Republik 
kedudukannja di Djawa dan Sumatera 

“apapun djuga, 
(Aneta). Dalam suatu perte- 

muan dengan koresponden harian 
"Merdeka, Mr. Rum menerang- 
ikan, bahwa Konperensi Indonesia 
Raja (Konperensi Inter-Indone- 
sia) di Djokja nanti akan diada- 
kan 'antara tanggal 10 dan 15 
Djuli j.a.d. Tidak lama lagi Re- 
publik akan mengirim surat2 un- 
dangan kepada berbagai2 delegasi 
Negara2 Bahagian untuk meng- 
hadiri konperensi tersebut, demi- 
kian ketua delegasi Republik, 

x 

(Aneta). Delegasi Republik me 
wartakan, bahwa utusan jang di- 
kirim oleh Wkl. Presiden Hatta 
untuk mentjahari perhubungan 
dengan Pemerintah Darurat telah 

bih dahulu. 

3 

(Aneta) Dalam suatu konpe- 
rensi pers pada hari Rabu, ketua 
delegasi Republik, Mr. 
nerangkan, bahwa pasukan2 Re 

      

publik sekali2 tida an mening- 
galkan kedudukannja di Djawa 
dan Sumatera atas sjarat2 apapun 
dan menjangkal, bahwa di Djakar 
ta telah ditjapai persetudjuan 
tentang ,,hentikan tembak-menem- 
bak” dengan mengatakan, bahwa 
persetudjuan sedemikian mungkin 

   

     
    

    

    

     

              

    

Rum me- 

   
   

    

ATTA TELAH BERHASIL 
' DARURAT SJAFRUDDIN. 

tak akan meninggalkan 

atas sjarat2 
kata Mr. RUM. 

anti berlaku sesudah sekurang2- 
nja 14 hari. Diharapnja, bahwa 
masaalah “penarikan seluruhnja 
pasukan2 Belanda akan dibitjara- 
kan sebelum Konperensi Medja 
Bundar dimulaikan di Den Haag 
dan, bahwa kembalinja Presiden 
“Sukarno di Djokja berarti djedjak 
pertama pada melaksanakan per- 
setudjuan 7 Mei untuk mendja- 

“dankan pasal 7 tentang mana — 
mengena pengakuan Belanda atas 
Pemerintahan Republik didaerah2 
jang diduduki oleh pasukan2 go- 
“relja — minggu depan, menurut 
Mr. Rum diharap perundingan2 
“akan dimulaikan. 

# z £ x 

  

    

  

4 (Aneta). Atas inisiatip Gapki 
berhasil untuk bertemu dengan 
Pemerintah tersebut pada suatu - 
tempat jang telah ditentukan le- 

i Djakarta telah diadakan persi- 
pan untuk menjelenggarakan per 
muan kebangsaan diantara or- 

'ganisasi2 politik di Indonesia. Tu 
adjuan ialah, mempertjepat penje- 

. 'rahan kedaulatan jang njata, bu- 
Jat dan tidak bersjarat kepada Re 

Indonesia Serikat. Selan- 
    

ja ci 

legasi Republik dan P.P.F. 
alam Konperensi Medja Bundar 

supaja tjepat dan tepat mendapat 
hasil sepert: harapan bangsa Indo- 
.nesia, 

   

   

  

DJOKJA SESUDAH PENJERAHAN KEMBALI 

  

Kolonel Simatupang, wakil kepala staf T.N.I. sedang 
' bertukar pikiran dengan 3 orang penindjau “militer 
KP.B.BI. 

  

dari 
(Ipphos-Aneta). 

  

Diperlukan seribu djuta 
,Negara Indonesia Serikat a- 

kan memerlukan seribu djuta dol- 
lar buat memadjukan perekonomi- 
annja dalam waktu sepuluh tahun 

“jang akan datang”, demikian tulis 
»Business Week Magazine”, jg 
'korespondennja di Washington, 
Thomas Falco, sekarang sedang 

| mengadakan perdjalanan di Indo- 
nesia. Menurut madjalah minggu- ian ini, jang menjebutkan djumlah 
taksiran itu ialah drs. Moh. Hat- 
“ta. Lebih landjut drs, Hatta me- 
nerangkan, bahwa ,,selekas mung 
kin' diperlukan seratus djuta bu- 
at djalan2, setasiun2 tenaga lis- 

trik, dan pabrik2 pembikinan ba- 
rang2-pemakaian, 

»Beliau mengharap, bahwa 
Bank Dunia atau Bank Eksport- 
Import akan memberikan bantuan 

nja dengan bagian terbesar. dari,» TN 
Lip 

    

| 3 
“ 
Lag 

Dollar, kata Drs. Hatta. 
djumlah itu. Pun beliau berpenda 
pat, bahwa Inggeris dan Negeri 
Belanda akan memberikan bantu- 
annja, demikian madjalah itu jg 

seterusnja" menerangkan: ,,Bank 

pusat dan pekerdjaan2 umum (lis 

trik, gas, air dan angkutan) mung 
kin akan dinasionalisasikan. Pada 

pemberian konsesi? minjak baru, 

Negara.akan djuga meminta bagi- 

annja, biarpun ketjil. Akan tetapi 

maskapai2 minjak jang sudah a- 

da, Standard Vacuum dan Shell, 
akan dapat bekerdja setjara bebas 

seperti mereka djalankan sampai 

sekarang, Dan sisa kekajaan a- 

lam Indonesia terbuka bagi inisi- 

atif partikulir”, demikian ,,Busi- 

ness Week Magazine”. 

mania 

Pi “2 

  

          

  

"dang 

hen- - 
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Indonesia Timur 
  

PENGHASILAN DAN EXPORT 
1. LCOPRA DI NIT. . 

Coprafonds mengumumkan ang 
ika2 jang berikut (sementara) se- 
tengah tahun pertama 

1948 1949 
pembelian 112.700 165.200 ton 
export 101.515 168.156 ton 

Termasuk pula pendjualan ke- 
pada perindusterian minjak dipu- 
lau Djawa, Borneo dan di NIT, 
maka djumlah pendjualan selama 
setengah tahun pertama dari 
1949 adalah hampir 187.000 ton. 
Perkembangan jang baik ini ter 

djadi selain dari pada pemberian 
beras dan textil, ialah karena ber- 
kat politik harga jang didjalankan 
oleh Coprafonds. Sedjak “bulan 
Djuli 1948 hingga bulan Djanuari 
1949 telah dibeli kopra dengan 
harga tinggi jang bersamaan, se- 

lambat laun harganja diturunkan, 
sesudah “diberi peringatan lebih 
.dahulu. Hingga kini harga pembe 
lian jang dibajar oleh Coprafonds 
adalah djauh lebih tinggi dari pa- 

  

Ramalan : MARTIN EBON 

sedjak bulan Februari jbl.. 

  

da harga menurut persetudjuan 
' sedunia jang sebenarnja. 

Dalam angka2 diatas tidak ter- 
masuk Daerah2 Bali dan Lombok. 

Export sebelum perang berdjum 

      
    

        
   
   
   

   
          

lah dalam tahun2 jang baik 300/ 
325.000 ton, tidak terhitung Bali 
dan Lombok. 

WALI NEGARA PASUNDAN, IS- 
TERI DAN PUTERI KEMARIN BER- 
ANGKAT DARI MAKASAR KE- 

DJAWA. 

(Aneta). Kapal K-P:M. ,, Camp 
huys' telah tiba pada hari Rabu 
di Makasar dengan Wali Negara 
Pasundan, isteri dan seorang pu- 
tri. Rombongan disambut oleh 
wakil2 Presiden N.I-T, dan Ko- 
misaris Mahkota bersama wakil 
Perdana Menteri dan pembesar2 
lain, lalu menudju ke Istana, di- 
mana mereka disambut oleh Pre- 
siden dan Njonja. Kemudian dari 
pada itu, maka mereka berangkat- 
lat ke Malino, dimana Wali Ne- 
gara Pasundan bermaksud untuk 
bertamasja sampai hari Djum'at, 
pada hari mana beliau akan kem- 
bali ke Djawa dengan 'kapal ter- 
sebut tadi. : 

KANTOR-INSPEKSI IMIGRASI. 

Pada tanggal 10 Djuli jbl. di 
Kantor Imigrasi di Djalan Rum- 
bia Makasar telah dibuka Kantor 
Inspeksi dari Djawatan Imigrasi 
dibawah pimpinan Inspektur dari 
Dinas Luaran Tuan S. Groenveld, 

La man 

     PA Nana ae maa anna 

tentang komunis Indonesia 

  

   
   
    

  

# 
BSA EL AAA, 

(Aneta). Kaum komunis Indo- 
nesia harus menjusun kembali par 
tainja dan mendidik angkatan ba- 
ru, sebelum mereka dapat mena- 
rik untung dari ketegangan dan 
kesulitan jang akan timbul dengan 
tak tertjegah dalam babakan per- 
tama dari kemerdekaan negeri, 
demikian Martin Ebon seorang 
ahli penindjau komunisme pada 
Aneta pada hari Rabu setiba di 
New York, setelah berkundjung 
6 minggu di Indonesia. Dikatakan 
selandjutnja, bahwa partai komu- 
nis di Indonesia belum siap kem- 
bali dari akibat aksi militer Repu- 
blik sesudah pemberontakan Ma- 
diun dan aksi militer Belanda ke- 
dua. Menurut Ebon, siasat komu- 
nis dihari depan mungkin berkem- 
bang sebagai berikut: 

Pertama, penjusunan kembali 
partai komunis di Indonesia, ke- 
dua pembentukan politburo baru, 
ketiga pendidikan para pemimpin 
partai regional, keempat - usaha 
membentuk organisasi buruh jg 
meliputi seluruh Indonesia diba- 
wah pimpinan komunis dan terga- 
bung dalam W.E.TU. (federasi 
kaum buruh sedunia), kelima usa- 
ha membentuk front organisasi 
jang istimewa meminta bantuan 
pemuda wanita dan kaum tjende- 
kiawan dan keenam usaha mena- 
rik sajap2 progresip dari partai2 
jang tak bertjorak bukan komunis 
diluar Indonesia. 

SIDANG DI IBU KOTA. SAMOSIR 
TENTANG TAPANULI. 

(Aneta). Dari Sibolga diwarta 
kan, bahwa diibu kota Samosir 
telah diadakan sidang dibawah 
pengawasan Komite untuk Perse- 
diaan Sidang2 terbuka untuk 
membitjarakan soal Negara Ta- . 
panuli jang akan datang, sidang 
mana dihadiri oleh 350 orang di- 
antaranja sedjumlah pemimpin2 
rakjat. Dalam sidang ini dikata- 
kan tentang 'berdirinja Dewan 
Perwakilan Rakjat Sementara Ta 
panuli, sedang ia akan.menjata- 
kan ipendapatnja tentang suatu 
daerah istimewa status Tapanuli. 

Dalam pada itu ,,Utusan Ta- 
panuli' memaklumkan tentang si- 
dang Komite Status Tapanuli di- 
Padangsidempuan jang dihadiri 
oleh 550 orang, pada sidang ma- 
na telah diberikan kekuasaan un- 
tuk membentuk suatu badan per- 
musjawaratan untuk Tapanuli Se- 

. latan jang akan bertindak selaku 

“ 

  

sekarang. 
LTE AL LA La AN LATEN Tenan ian eh 

  

djambatan antara rakjat dan De- 
wan Perwakilan rakjat jang tetap 
pada waktu jang akan datang me 
nurut pembentukan jang ditjita2- 
kan, meskipun menurut persetu- 
djuan 7 Mei untuk sementara 
waktu tidak akan dibentuk dae- - 
rah2 istimewa. 

Untuk mendjalankan kekuasaan 
tersebut tadi, rraka sedjak ketika "7. 
itu — tgl. 2 Djuli — pada tempat' ti 
tersebut telah. dilantik dewan 
permusjawaratan sedemikian de- 
ngar 23 anggota, dimana didalam 
inja diwakili ke-5 distrik Tapanuli 
Selatan dan diketuai oleh Hadely 
Hasibuan bekas anggota Dewan 
Perwakilan Republik untuk: Suma 
tera Utara, demikian ',,Utusan 
Tapanuli”, 

PERGANTIAN SEKERTARIS NEGA- 
RA URUSAN PERUANGAN. 

(Aneta). Menurut kabar jang 
diterima Aneta telah dihentikan 
dari djabatan dengan hormat de- 
ngan utjapan2 terima kasih atas 
djasa2 beliau terhadap negara se- 
lama waktu kesusahan Sekertaris 
Negara Urusan Peruangan, W, 
Alons mulai achir bulan Djuli. 

Sedjak bulan Agustus maka te- 
lah dilantik -tuan Drs. A- Oudt, 
pegawai tinggi jang diperbantu- 
kan pada Sekertaris Negara U-. 
rusan Peruangan merangkap 'the- 
saurier djenderal, selaku Sekerta- 
ris Negara Urusan: Peruangan. 
Tuan Alons telah berangkat de- 
ngan pesawat terbang! pada hari 
Kamis tanggal 7 ketanah Belanda 
bersama Sekertaris Negara Urus- 
an Ekonomi, Mr. J.E, van Hoog- 
straten untuk perundingan2 di' 
Den Haag dibawah - lingkungan 
Koordinasi Perhubungan - ekono- 
mi-dan peruangan antara Belanda 
dan Indonesia. Sesudah perundi- 
ngan2 maka pemberhentian tuan 
Alons ditetapkan. Dengan jpesa- 
wat terbang itu djuga Sekertaris 
Negara Urusan  Pengadjaran, 
Prof. Dr. Hussein Djajadiningrat 
telah berangkat 'ketanah Belanda 
dimana ia akan turut-serta- dalam 
perundingan2 mengena keduduk- 
an hukum dari pegawai2 keperin- 
tahan di Indonesia untuk perundi- 
ngan2 mana telah berangkat keta- 
nah Belanda pada-hari Rabu tu- 
an2 Sekertaris 

Mr, Van Hoogstraten, 

Naat 2 : , Bea 
Li EN ip Meta Santana se Sea Ne ce naa aa 

lagu. bia Pe maa aa 
Ri £ £ 

    

is. Negara Urusan 
Sosial, Drs. Bogaerdt dan tuan 
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| FILM ,IRON CURTAIN" MENJE- 
|». BABKAN KERIBUTAN. 

langi pertundjukan film 

Pan ta (Tabir Besi) didua bios 

kop. Disalah satu bioskop ada be- 

berapa orang jang berteriak: 
' Pembohong, pengandjur perang, 

» agen2 polisi jang berpakaian pre- 
man dengan mempergunakan pen 

tungan karet. Pertundjukan ha- 

— rus dihentikan sama sekali waktu 

| seorang diantara mereka : mulai 

' melempar-lemparkan amonia. 

Di bioskop lainnja dua orang 

“Jaki2 dan dua perempuan ditang- 

'kap, karena mentjoba menghenti- 

kan pertundjukan dengan berteri- 

ak keras. Seorang dari perempu- 

' an2 itu membawa tiga pples ketjil 

- berisi “zat-air-chloor (chloorwa 

terstof). Seorang dari laki2 itu 

melemparkan ples berisi air keras 

pada lajar putih, “sehingga rusak. 

.“ Polisi membeslah 700 pamflet, 

| dalam mana film itu diprotes dan 

umum diandjurkan supaja mem- 

— boikot pertundjukan2nja. Bebera- 

pa dari pamflet2 itu dikeluarkan 

- oleh golongan Sovjet. dinegeri Be 

“Janda. Sementara itu orang2 jang 

ditangkap sudah dibebaskan kem- 

bali, ketjuali orang laki2 jang me- 

rusak lajar putih dengan air ke- 

ras, 

PERTANJAAN NONA TENDELOO 
DIDJAWAB. 

mba PPh: Atas pepinaia 

j nona Tendeloo mengena tin 

kan seorang pegawai pada Depar 

temen Urusan Sosial di Djakarta 

dan nasehat2 jang diberikannja 

mengena tenaga bekerdja dari ka- 

um wanita, telah diberikan djawa 

ban2 oleh menteri urusan daerah 

seberang lautan a.i. sebagai beri- 

'kut : 

. Apakah pegawai tersebut ma- 

sih tetap N emtoiapik an dalam 

— djabatannja pada tingkat pertama, 

| terserah kepada pembesar jang 

| mengurus pelantikan dan pember- 
'hentian Pega Aaan hal an 

negara, | epala depari 2 

n UFiisan sosial di Djakarta. 
Menurut kabar2 jang bersangku- 

— tan dgn. hal ini dari Indonesia, 

ipegawai jang bersarigkutan se- 
djak tanggal 1 Djuli 1949 karena 

“ketidak sanggupan telah dihenti- 

kan dari djabatannja al. berda- 
sarkan pertimbangan, bahwa jang 

“bersangkutan telah memperlihat- 

kan, bahwa ia menganti sifat2 

jang tidak tjotjok, apabila ia me- 

sen terus djabatannja . pada 

| departemen urusan sosial, 
1 
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|“ SERANGAN PADA SEBUAH 
KERETA API GAGAL. 

Pada hari Ahad petang kira2 

. menjerang kereta api Tjeribon- 
Tjikampek, djustru pada ketika 

kereta api itu meninggalkan sta- 

siun Pringkasap, Seorang jang 

— mempunjai sebuah revolver beru- 

— saha untuk melutjutkan sendjata 
'pendjaga kereta api, tetapi tidak 
berhasil, sehingga sebaliknja ia 
ditangkap, Dalam pada itu telah 
terdjadi suatu penembakan anta-. 

ra para pendjaga kereta api jang 

diperkuat oleh beberapa serdadu2 

dan gerombolan itu jang kira2 

berdjumlah 50 orang jang dide- 
ngar oleh pegawai2 stasiun Pring 
kasap, lalu meminta bantuan dari 

stasiun jang tersebut. Sebuah 
jeep berlapis badja segera dikirim 

jang berhasil untuk mengusir ge- 
| rombolan itu jang-djatuh kedalam 

| tangan pulisi negara dari Suka- 
. mandi jang sebaliknja mengusir 

| peronda militer dari negeri tadi. 

| reta api jang diserang itu menda- 
| "pat luka2. : Pan 

BERITA2 PENDEK, ae Ten 
3 

“ : Ta 

(Aneta). Pulisi Magelang akan 
—.. memberikan wang sedjumlah 200 

rupiah kepada siapa jang dapat 
menundjukkan siapa2 jang mem- 

“bunuh 3 orang pulisi di Mage- 

— didekat Magelang telah menda- 
pat penembakan sehingga kedua2 
nja mendapat luka2 dan diangkut 

' kerumah sakit, 23 
# 

(Aneta). Suatu gerombolan ber 
| sendjata pada malam tanggal 6 
telah menjerang budi daja perta- 

| nian karet Alastma dekat Parung 

     

—. Hasis!" Orang2 itu ditangkap oleh 

| djam 1 suatu gerombolan telah - 

Tidak ada seorang penumpang ke 

— lang. Sementara itu 2 orang pulisi 

  

(Aneta-A.F.P.). Tiga pasukan 
dibawah djenderal Liu Po Cheng 
dari Kiangsi dipindahkan ke Uta- 
ra dari Fukin untuk memperkuat 
kaum partisan jang bergerak dida 
erah tersebut. Pasukan2 tersebut 
pada achir bulan Djuni t&lah men 
tjapai tempat 150 km Timur Laut 
dan 85 km Barat Laut pelabuhan 
Foechow, tetapi mereka tidak me- 
neruskan serangan terhadap kota 
tersebut. Ketiga pasukan tersebut 
k.I. berdjumlah 60.000 orang. 

x 

(Aneta-U.P.). Sebuah persero- 
an penerbangan luar negeri akan 
mentjoba menembus blokade na- 
sional dengan djalan mengirim pe 
sawat ke Sjanghai pada malam ha 
ri. Wakil dari perseroan tersebut 
katanja, telah pergi ke Sjanghai 
meliwati djalan rahasia untuk mem 
bitjarakan dengan kaum komunis 
tentang ketentuan dari pendarat- 

an tetap dari pesawatnja. Banjak 
kaum saudagar jang tadinja lari 
ke Hongkong kini berusaha kem- 
bali ke Sjanghai untuk membuka 

| kembali perusahaannja. 
AGAN 

(Aneta-U.P.), Kapal Inggeris 
»Dilwara” telah tiba di Hong- 
kong dengan membawa 1200 ang- 
gota tentara. Bantuan tersebut a- 

“dalah jang kedua sedjak kaum 

aa 

ai? berita dise 
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komunis menjeberangi sungai 
Yang Tse. Dalam beberapa ming 
gu lagi diharapkan bantuan jang 
ketiga. : 

Sedjak hari Senin Hongkong 
tidak memerima lagi kawat pers 
dari Shanghai. Kantor kawat di- 
Hongkong tetap menerima kawat 
untuk Shanghai, tetapi atas tang- 
gungan pengirim, sedang kawat 
biasa masih dapat dilangsungkan. 

” Agaknja kantor kawat Shanghai 
menolak kawat pers, karena kan- 
tornja rusak sedikit, akibat pem- 
boman jang baru lalu. Tindakan 
tersebut tidak diberitahukan lebih 

tg 

Menteri Luar Negeri Amerika 
Acheson, dalam konperensi pesu- 
rat kabaran itidak mau memberi- 
kan keterangan jang njata ten- 
tang pertanjaan Tsjiang Kai Sjek, 
apakah Amerika Serikat akan 

- memberi bantuan kepada peme- 
rintah nasional Tiongkok. Ia me- 
nerangkan, bahwa Amerika Seri- 
kat memberi segala bantuan kepa- 
da Tiongkok dengan melalui E.C. 
A. Ia djuga menerangkan, bahwa 
»Amerika Serikat tetap mengakui 
pemerintah nasional dan dalam 
waktu jang lampau telah membe- 
ri banjak bantuan”, 

mera 

  

| Andjuran Pilipina ,,Pakt Anti 
Komunis di Asia”, mulai 
mendapat 

(Aneta-Reuter). Menteri urus- 
an luar negeri Filipina telah men- 
tjahari perhubungan dengan Ne- 
gara2 Asia dengan maksud untuk 
membentuk suatu pakt anti komu- 
nis di Asia, demikian kalangan2 
jang mengetahui di Manilla. Per- 
hubungan akan diadakan melalui 
wakil2 diplomatik dari Negara2 
jang bersangkutan di Manilla, 
Djedjak ini adalah akibat dari pi- 
dato Presiden Ouirino ketika ha- 
Ti peringatan kemerdekaan Filipi- 
na, dalam pidato mana pikiran2 
sedemikian dinjatakan. 

Dalam pada itu dari ibu kota 
Korea Selatan, Seoel diwartakan, 
bahwa Presiden Korea Selatan, 
Dr. Syngman Rhee pada hari Ra- 
bu telah menerangkan, bahwa ia 
  

hingga mereka berhasil membakar 
tempat2 tinggal 'kuli2, sedjumlah 
partai beras, perabot2 rumah dan 
mangkuk2 aluminium tetapi ketje- 
lakaan manusia tidak ada. Pada 
hari Rabu pagi 4 anggota pulisi 
ketika mereka hendak ke Purwo- 
kerto 3 km dari tempat tersebut 
telah mendapat serangan dari pa- 
sukan2 gorelja sehingga seorang 
agen pulisi tewas dan dua menda- 
pat luka2, - 

k 

(Aneta).- Beberapa bulan lalu 
seorang penghulu bernama Du- 

“ mah dari desa Pulosari di Brebes 
telah dibunuh oleh seorang jang 
mempunjai nama Wurdjan. Wur 
djan adalah pendjahat jang terna- 
ma dan sudah lama ditjari, bermak 
sud untuk membunuh semua ang- 
gota kaum keluarga anak penghu- 
lu tersebut karena sebenarnja ia 
mentjahari anak penghulu ini, Ba 
ru2 ini Wurdjan telah membunuh 
di Brebes dimana keluarga ini te- 
lah berpindah, isteri dan 4 orang 
anak. Atas penangkapan atas di- 
rinja pembunuh ini akan diberi- 
kan pembajaran sedjumlah 1000 

: x 

— (Aneta). Mulai hari Senin jang 
lalu perhubungan kereta api an- 
tara Surabaja dan Kediri dibuka 
kembali, Penumpang harus pin- 
dah kereta api di Kertosono, 

x 

(Aneta). Gudang karet di Te- 
- lok Tiran (Bandjarmasin) pada 

hari Ahad pagi telah dimakan 
| api. Beratus2 ton karet untuk di- 
“keluarkan mendjadi mangsa. Ke- 
besaran kerugian belum dapat di- 
tentukan. Kerugian gedung2 di- 
taksir Ikira2 400.000 rupiah, Pa- 
sukan pemadam api dapat mentje- 

. gah mendjalarnja api tersebut di- 
bantu oleh militer dan pulisi. Se- 

babnja kebakaran belum diketa- 
hui, | 

    

sambutan. 

menundjang keterangan2 anti ko- 
munis jang diutjapkan oleh Tsji- 
ang Kai Sjek pada hari Selasa 
(a.l. dikatakan, bahwa belum ter- 
lambat untuk menghindarkan ba- 
haja jang mengantjam keadaan 
Tiongkok, apabila Amerika Seri: 
kat membantu Tiongkok) dan me 

  

tuk hal2 mana Tsjiang Kai Sjek 
telah diundang ke Korea. 

Menanam - 

ROBERT SCHUMAN DI LONDON 
DAN BERMAIN BISIK2AN. 

(Aneta).-A.F.P.). Menteri 
urusan luar negeri Perantjis, Ro- 
bert Schuman pada hari Senin te- 
lah mengundjungi kota London 
setjara rahasia. Ia tiba di kota 
tersebut pada petang hari dan de- 
ngan segera ia berangkat keke- 
menterian urusan luar negeri Ing- 
geris dimana ia mengadakan pe- 
rundingan dengan teman sedja- 
watnja Bevin dan menteri per- 
uangan Inggeris, Stafford Cripps. 
Schuman disertai oleh penasehat- 
nja dalafi hal: keuangan dan se- 
orang ahli Perantjis tentang ren- 
tjana- Marshall. Perkundjunga 
Schuman mengakibatkan 

    

   

  

nja desas desus. Menurut kkala- 
ngan2 jang mengetahui perkundju 
ngan menteri urusan luar negeri 
Perantjis tersebut pertama2 
sangkutan dengan k 
John Snijder, mentegi peruanga: 
Amerika. Snijder sendiri dalam 

   

  

    

gan 

Tam 

pada itu telah berada di Paris . 
dimana ia telah mengadakan pem- 
bitjaraan2 dengan Schuman dan 
menteri peruangan  Perantjis, 
Maurice Petsche. Menurut desas 
desus rupa2nja Snijder mempunjai 
suatu rentjana sehingga masaalah 
dollar dapat didjalankan pada da- 
sar2 jang lebih besar dari pada 
'rentjana-Marshall. 

Djuru bitjara kementerian uru- 
san luar negeri Inggeris menerang 
kan bahwa Peru hanja 
bersangkutan dengan sidang jang 
akan datang dari Dewan Eropah 
dan selandjutnja tentang berba- 
gai2 masaalah Djerman. Para pe- 
nindjau di London melihat dalam 
keterangan ini suatu bukti bahwa 
orang sedang berusaha supaja arti 
perundingan2 ini tidak boleh dili- 
hat oleh dunia internasional, 

KABINET PERTAMA NEGARA 
VIET NAM, 

Sekertaris pertama dari kaisar 
Bao Dai, Putera Buu Loo memak- 
lumkan penjusunan kabinet perta 
ma dari negara Viet Nam dimana 
ternjata, bahwa ketjuali wali ne- 
gara, Bao Dai djuga merangkap 
djabatan Perdana Men, Kabinet 
tinggal memegang sifat tehnis dan 

    

tudjuannja jang bersifat kebang- 
saan. Bekas perdana menteri dia- 
ri pemerintah 
Nam, Nguyen dari Xuan meme- 
gang djabatan menteri urusan per 
tahanan dan wakil perdana men- 

| teri. Bao Dai mengeluarkan sebu- 
ah proklamasi dimana dikatakan, 
bahwa persetudjuan antara beliau 

| dan Auriol akan dimadjukan di- 
muka perwakilan rakjat sesudah 
rakjat mendapat kesempatan un- 
tuk menjatakan kemauannja de- 

. ngan bebas. Bahwa sekarang pe- 
merintah telah dibentuk adalah 
disebabkan oleh keadaan interna- 

| sional dan dalam negeri jang se- 
kali2 tidak meluaskan penunda- 
annja. 

.Bulan2 jang datang akan me- 
nentukan apakah nasib tanah air 
kita”, demikian Bao Dai menga- 
Chiri proklamasinja, 

. BERNARD BARUCH TENTANG 
MOBILISASI SUMBER2-BANTUAN. 

Bernard Baruch, jang telah men 
djadi penasehat beberapa presiden 
Amerika, dalam pertemuan militer 
telah mengeritik pemerintah, ka- 
renta tak ada rentjana untuk mo- 
bilisasi umum dari sumber2-bantu.- 
an dari negara, djika ada perang. 

,Rentjana demikian tak lebih 
- penting dari pada sekarang”, de- 

mikian Baruch, ,,karena suatu pe- 
rang dingin bersifat sama de- 
ngan jang total dalam perang jg , 
sebenarnja”. 

Pembitjara — memperingatkan, 
bahwa setelah achir dari perang 
jbl. telah didirikan sebuah komisi 
jang berkewadjiban mempeladja- 
ri sumber2-bantuan jang dibutuh- 
kan untuk keamanan nasional, de- 
ngan tudjuan akan menjusun ren 
tjaa mobilisasi jang demikian. 

»Meskipun perang-dingin se- 
karang memasuki tahun ke 4, kita 
masih sadja belum mempunjai 
rentjana mobilisasi jang tepat jang 
memungkinkan kita dapat mem- 
bantu serikat kita tepat pada wak- 
tunja, demikian Baruch. 

— PRESIDEN MASKAPAI KERETA A- 
PI DI DJEPANG DITJULIK ? 

Presiden maskapai kereta api 
nasional di Djepang, Sadanori 
Shimoyama pada hari Selasa 
pagi ketika ia hendak kekantor 

telah hilang dengan setjara-aneh. 
Dianggap, bahwa ia telah ditju- 
lik dan pulisi diseluruh daerah 
sedang berusaha untuk mentja- 
hari presiden tersebut. Pentjuli- 
kan ini mungkin bersangkutan de 
ngan pemberhentian setjara be- 
sar2an dari 30.000 kaum buruh. 

KONPERENSI TENTANG PERDA- 
MAIAN DENGAN AUSTRIA. 

(Aneta-Reuter). Wakil2 dari 
ke-4 menteri luar negeri Negara2 
Raksasa dalam konperensi ten- 

| tang perdjandjian perdamaian de- 
ngan Austria telah memutuskan 
dengan resmi, bahwa Austria ti- 
dak usah membajar kerugian pe- 
rang kepada Yugo Slavia tetapi 
milik Austria jang ada didaerah 
Yugo Slavia diserahkan kepada 
rakjat Yugo Slavia. Selandjutnja 
dibitjarakan tentang tjara bagai- 
mana Austria membajar kerugian 

' kepada Rusia. Menurut kabar2 di 
Paris Austria harus membajar 150 
djuta dollar dalam 6 tahun. Putu- 
san tentang tjaranja tidak dida- 
pat. Wakil Yugo Slavia menga- 
djukan tuntutan teritorial kedepan 

.sidang, tetapi ditolak oleh wakil2 
ke-4 negara Raksasa karena soal 
tersebut dianggap tidak dapat di- 
bitjarakan, 

JUGOSLAVIA MENGHENTIKAN 
BANTUAN PADA KAUM PARTI- 

s SAN GRIKA. 

Seorang djuru tafsir politik ra- 
dio Athenia menerangkan pada 
hari Senin bahwa pemerintah 
Yugo Slavia telah memberitahu- 
kan kepada negara2 Barat bahwa 
Yugo Slavia menghentikan ban- 
tuannja kepada kaum partisan 
Grika dan akan mengembalikan 
anak2 partisan Grika jang ditju- 
lik dari tanah mereka kepada 
orang2 tua mereka. Djuru tafsir 
menerangkan, bahwa ada 'ke- 
mungkinan, bahwa Yugo Slavia 
akan dapat menerangkan pd. Per 
sidangan Umum P.B.B. jang a- 
kan diadakan pada bulan Sep- 
tember, bahwa bantuan kepada 
kaum partisan Grika telah dihen- 
tikan, keterangan mana dapat 
mengakibatkan pelandjutan per- 
hubungan antara Grika dan Yugo 
Slavia, 

sementara Viet - 

  

PASUKAN2 DARI VREEMDELIN- 
— GENLEGIOEN PERANTJIS KE 

“INDO-TJINA, 

' Satu bataljon serdadu2 Algiers 
pada hari Selasa telah bertolak 
dengan kapal ke Indo-Tjina. Di- 
dalam empat bulan terachir ini 
telah berangkat 4000 orang dari 
legiun-orang asing  Perantjis 
dari Oran atau Algiers ke Indo- 
'Tjina untuk bertempur disana 
melawan pengikut2 Ho Chi Minh. 

    

        
huan. 
  

“Pemberita 
Mean 

HARGA GULA PASIR PUTIH DAN 
MERAH. 

Pernah diumumkan dalam su- 
rat chabar ini tentang harga gula 
pasir putih dan merah menurut 
ketetapan Pemerintah. 

Oleh karena didapati tjara2 jg 
tjurang, jaitu gula pasir merah jg 
agak terang warnanja, sehingga 
seakan2 gula pasir putihlah nam- 
paknja, didjual dengan harga gu- 
lapasir putih.” . 

Kepada chalajak ramai diper- 
ingatkan dan dipinta kerdja-sama 
dengan Pemerintah, supaja ba- 
rang siapa jang membeli gula, 
hendaklah betul2 membajar menu 
rut harga jang ditetapkan serta 
melihat betul matjam gula jang 
diberikan kepadanja menurut ma- 
tjam jang diminta atau dibajar- 
nja, 

PEMBAHASIAN ROKOK BULAN 
DJULI 1949. 

Pemberitahuan No. 39. 
I. Pembahagian pegawai2: (untuk 

pegawai lelaki/perempuan sendiri) 
Rokok B-klas @ f 0.45 sebungkus @ 
20 batang Gol. Bl, BII masing2 
400 batang. Sol. A (gadji bulanan) 
masing2 40 batang. 

Rokok C-klas @ f 0.25 sebungkus 
@ 20 batang) : Gol. A masing2 300 
batang. 
Il. Pembahagian rumah-tangga : 

untuk rumah-tangga2 pegawai2, 
Militer, Marine). 

Rokok B-klas: Gol. Bi, BII tiap2 
rumah tangga 200 batang. 
Ill. Pembahagian Rakjat : 

a. Penduduk luar kota Manado : 
Rokok C-klas tiap2 r.t. 40 batang. 

b. Penduduk kota Manado : Gol. A 
tiap2 r.t. 100 batang. Sol. BI, BII 
tiap2 r.t. 200 batang. 

IV. Militer2 dalam liburan : 

Rokok B-klas : sudah nikah 600 ba- - 
tang. Belum nikah 400 batang. 

Balai Pembahagian Manado. 

  

PENGUMUMAN, 
« K.P.M. Manado memberitahukan 
tentang perdjalanan kapal ,,Bonte- 
koe" sbb. : 

Tiba di Manado dari Makasar 
10 Djuli '49 : Berangkat ke Gorontalo 
12 Djuli '49 : Tiba di Manado dari 
Gorontalo 15 Djuli "49: Berangkat 
ke Makasar 15 Djuli "49. 
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JAJASAN PERGURUAN RAKJAT 
»BAKTI' 

akan membuka sekolah2 Menengah, 
mulai tanggal I Agustus 1949 di- 
Manado, Tomohon, Kawangkoan, 
Langoan, Amurang dan Motoling. 
Pendaftaran dilakukan mulai seka- 
rang di: 

MANADO oleh Tn. J. B. Gerungan 
(Dj. Stephen Due, Tikala) : 

TOMOHON oleh Tn. A Lesung (Ka- 
aten). 

KAWANGKOAN oleh Tn. K. Supit.” 
LANGOAN oleh Panitia Persiapan 
(Tn. W. Tuturoong dan H. D. N. 

. Massie) : 
AMURANG oleh Tn. W.C. Rawung : 
MOTOLING oleh Panitia Persiapan. 

TAB TAU TA IA TAU EA3 
  

  

LANGLOIS VAN DEN BERGH 
MENGURUS PERKARA2 

Djalan Tondano 64, Mo. — 
Terkenal baik antata orang2 Mina- 

hasa di Batavia. 

ee 
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NOTES O.K. 
Ini kali Om Karnikus mo sam- / 

tjirita deri Om2 Rintek Wuuk, : 
Bu2 Pangi dengan Susi2 Tinoran- 
sak, dengan pemuda-pemudi Saut 

Dengar dorang molai : 
»Tabea Om K., maske Om - 

njanda' kanal pa torang, maar to- ' 
rang dapa lia djo di Om pe ba-: 
hasa, tu tanda2 R.W., Pangi, Ti 
noransak dengan Saut memang 
djadji (Om p& merek, Deng: 
pendek, kitorang tau tantu, Om 
tantu kawanua. Kalu kabutulang ' 
Om so tau indjang Poso, tantu 
Om so lia tu kaadaan Kawanua2 ' 
disini, 'Adat Toar dengan Lumi- 

perah muut memang torang 
kuat, maar pergaolan de 
mua suku bangsa di Po 
kuat €n rapat, sampe2 f&” 
baakar disini, soadaka” 
tjutju tjetje so kaweng! 
tareen banja tu so bak” : 5 Ta 
dengan torang pe sus 
mang suku bangsa Pos 2 

Kage2 kapal2, me 
maso, koran2 turung, : 
rung, samua batjiri- .. . 
KaKaEm, Tiirita sob: 
baku tanja, mawi / 
maar leb€ trang kalu to. 

  

nja pa Om K., apa dang San 2 - 
nja tu KaKaEm, Aa 

Mo djadji Nagara Bahagia 

sandiri kata? Ada Om2 den” 
Bu2 mawi, kira2 tu KaKaEm m 
ator, beking ni Toar dengan Lu 
'mimuut pc tana djadji »Nagari., naa 
sandiri pe Bageang”. Bae2 da ga-' 
ga skali. Kalu dengar rupa dorang.. 
di labuang Manado bilang, ,,Ga- 
ga para mati”, Maar dodo'. To- 
rang disini 

Et 

p€kan pa rakjat Minahasa, satu 

komang bagimana. 
Tantu torang musti pulang tana 
air M.nahasa, rika palaka. Musti ' 
djo djual obral torang p€ ko-, 
bong2, pohong2 stho, pabrik2 
tjap tikus, sapi2 dengan yes. ES L 
dengan samua torang p& hart 
benda disini. Kalu mo pake tu 
KaKaEm pe bahasa tana dang 
kuan, torang pe tjap merek disini. T 
Posose Gewortelden”, des kalu 
mo tinggal akang Poso, memang: 
berat, deri musti tjabu tu akar2. 

Maar ada harapan basar. Tan- 
tu Presiden Minahasa pake adju- 
dang2 si entendang 9. 5 hopmester S 

deng, segala, dts, torang bole 
rekes, S 

siden suka mo taru akang dia p€ ' 
Astana. Kantor2, tantu hebat. 
Menester2, Sakartaris2 Djende 
ral, o dodo', da banja kote tu bole 
rekes akang” Deng“pendek gam 
nja na€e pangkat. 
Sekertaris Djenderal, Kelerek dja. 
dji Reprendaris, rakjat Iki tantu, : 
na€, maar bukang na€ pa.1:-' 
kat, malengkang nae bangka, d :i ' 
SATU ta musti tanggong pikul sa- | 
mua ongkos. 

Ja, Om. Berat djo kalu mo dj: 5 
dji bagitu. Torang djo nemau r 

s..... 

kes. Lebe bae bagini. Om tulur 
bilang akang pa KaKaEm, sad 
akang tana2 dengan pohong2 tj: 
tikus pa torang, d€ri...... napa | 
sudara2 disini tempo hari pangg 
sudara pa torang, skarang « 
rang so pangge2 tuang, &n.....o. 
so molai bise2, ja, badiri bulu? 
njawa. Tantu kata torang sono 
pulang pangkalan. 1 

Maar bagini Om. Torang de- 
ngar, kalu kata talanggar 1 djing- 
kal tu sipat kobong of kintal, per- 
kara peda kata. Des koteen di 
Minahasa so sasaa skali. 
dorang Iei musti tulung ator tu 
kawanua2 di Makasar, Gorontalo 
Sanger, Ambong, Tarnate, Timo 

Bali deng laeng2, deri tantu se. 
mua akang mundur dengan teratc » 
ka Minahasa, 

Bagini djo. Om K. tulung Kk“ 
mangarti akang pa torang, api , 
KaKaEm, alamat A. Awuij Pt 
  

Kawanua2 : 
kase hitonet 
berat pa O 
Maar nax 
Om da bal 
pikir Ici, na 

Om susung 
mua tu & 
Om da W 
ngar, ko 
nanti lag 

kali Om kase katrangang perks 
KaKaEm. | 

Hormat banja deri .........& 

  

Om Karniku: — 
  

PASAR-MALAM GEREDJA PADANG 
5-6-7 AGUSTUS 1949 oleh PEGEPRO (PEmbangunan GEredja PROTest-1 

di TUMALUNTUNG TONSEA. : 

I. Pertandingan penjanji2 - Maengket - Musik/bambu/bia. 
2. Pertandingan hasil2 bumi, kerdja tangan - kebagusan ternak. 
3 

  

  

. Njanjian buat dewasa D.S.L. No. 82. , 
Njanjian buat anak2 (sekolah) B.K. 3 No. 18, “g 
Hadiah2 besar -- bendera (Batjalah programma jang lengkap). 

KUNDJUNGILAH!!! h 

Aa al Maak Peti Pal Poneibibaa 2 uan TN 

Kumis djadji' 

imana djo rekeng tu Pre- 

     

      

     
    

    

   

jan La 
deri Poso (Sulawesi Tengah). | 

» 

Tanto Kn


