
        

   

   
   

    

     
   

    

     

     

     

     

  

       

# 

   

  

   
    

    

9 ) 2) Djika namanja terdapat dalam daftar, maka Ketua kantor pe- Pasal 57. 7 
j : mungutan suara memberikan sebuah kartu pemungutan suara kepa- 1) Surat pemberitaan tentang rapat kantor pemungutan suara di- Sm Ca k da orang jang berhak untuk memilih 1 NN na nama In oleh 2 np dan anggota2 lainnja. 1 5 Ia Sa f Fasili ban sori dan nomor orang itu sebagai tertulis dalam daftar pemilih atau | Bungkusan2 jang disebut dalam pasal 56, tabung (tabung2) LN Sia re - Pa og Ea : Pe pemilih, daftar orang2 pemilih. 3 pemungutan suara'dan surat2 pemberitaan dari sebuah kantor — 7 1 2 ba Y Ph ma ba jafy berlainan war- 3) Kedua anggota kantor pemungutan suara mentjatat kartu ngutan suara jang tidak merangkap mendjadi kantor besar pemu- : maka “dipergunakan : U pemungutan suara jang sudah dikeluarkan. ngutan suara, disampaikan dengan tjara jang setjepat-tjepatnja oleh nanja. A & Pasal 52. : salah seorang dari anggota2 kantor itu kepada Ketua Kantor besar 

aa » Ketua besar angka “a berusaha, 1) Orang jang berhak untuk memilih itu mengeluarkan suaranja pemungutan suara. 

    

   
    

  

menjata tentang desas-desus di Dja- 
“ikarta, seolah2 ketua Delegasi Be- 

Republik terdapat 

| tuk memilih, jang 

  

VAN ROYEN | 
  

nanti berkundjung ke 
Djokja, kalau keadaan 
disana mendjadi lebih 
baik... 

Redaktur politik Aneta mene- 
rangkan, bahwa djawaban jang 

landa, Van Royen, tidak lama la- 
gi akan pergi ke Djokja untuk 
bertemu a.l. dengan Ir. Sukarno, 
tidak dapat diberikan. Orang me- 
ngatakan, bahwa Van Royen sam 

tanggung djawab di Djakarta da- 
Jam hal ini menundjukkan kepada 

pa hari jl. di Djokja. Orang ber- 
pendapat, bahwa sifat pidato2 itu 
djauh berbeda dari suasana, dalam 
mana rapat2 dari delegasi2 berla- 
ku, dan orang bisa mengerti, bah- 

— wa, djika pidato2 itu menggambar 
kan suasana sekarang di Djokja, 
Van Royen mungkin menunda 
perkundjungannja ke Djokja sam- 
pai pada waktu suasana disana 
sudah mendjadir lain, sesuai de- 
ngan persetudjuan Rum-Royen. 

Dalam kalangan2 ini orang mem 
'bitjarakan perkataan2 Van Royen 
dalam interpiu dimuka radio jang 
mengatakan, bahwa ia sangat me- 
njesalkan, bahwa pemimpin2 Re-' 
Publik tidak mengadjak pengikut2 
mereka atas kehendak kerdja-sa- 

“ma jang djudjur dari pihak Belan 
da serta mendesak pengikut2 itu 
menerima tangan jang diandjur- 
kan. 

Dari pihak lain orang tidak bo 
leh melupakan, bahwa dipandang 
dari sudut psychologisch kehen- 
dak untuk ,,mengeluarkan segala 
perasaan” dapat dimengerti, tapi 

bj djuga harus diperingatkan, bahwa 
dalam waktu2 jang lalu di pihak 

ketjondongan 
besar untuk memenuhi perminta- 
an dari golongan2 penduduk jang 
hampir tidak mau kerdja-sama de- 

      

pai sekarang tidak menerima unda: 
ngan resmi. Kalangan2 jang ber- 

Penerbit. 

| KEMENTERIAN PENERANGAN 

NEGARA 

  Tomohon 

  

  

Damara 

INDONESIA 

KETERANGAN WAI 

  

djika kegentingan politik di Den 
Haag, menurut pesurat kabaran, 
akan memuntjak. - 

“ Kalangan2 delegasi menolak 
memberi komentar, akan tetapi 
menundjukkan atas kemungki- 
nan2 untuk kerdja-bersama, djika 
kedua pihak mempergunakan pe- 
rasaan saling mempertjajai. Orang 
mengatakan, bahwa ketika perse- 
tudjuan Rum-Royen ditanda ta- 
ngani, beberapa risico diambil a- 
kan tetapi ternjata sekarang, bah- 
wa pessimisme terhadap dua pasal 
sama sekali tidak benar jaitu, ter- 
hadap kemungkinan2 akan diada- 
kannja pertjobaan2 pembunuhan 
atas diri Ir. Sukarno serta tinda- 
kan2 pembalasan. Orang mempu- 
njai 'kepertjajaan, bahwa ketentu- 
an tentang hentikan tembak-me- 
membak lekas akan tertjapai serta 
penerimaan tetap Pemerintah Re- 
publik akan turut dalam Konpe- 
rensi Medja Bundar (K.M.B.). 

Atas pertanjaan, apakah sesu- 
dah itu Van Royen akan mening- 
galkan Indonesia, orang mendja- 
wab, bahwa hal itu adalah benar, 
djika semua berdjalan dengan be- 
res. Bukan maksud Van "Royen 
untuk menunggu hasil2 Konperen- 
si Indonesia Raja, demikian dika- 
takan. 

     

ATTA DALAM K 

  

SA ae Nanang asa 

      

—. KABI 

TAHUN KE-IV. gass 

(IL PRESIDEN, Drs. MOH. 
CONPERENSI PESURAT:- 

Sekarang lai: ada lagi garis demarkasi, 
kata beliau. 

    

(Aneta). Menurut ,, Kedaulatan 
'Rakjat” di Djokja, Wakil Presi- 
den Moh. Hatta telah menerang- 
kan dalam suatu konperensi pers 
dengan wartawan2 Republik dari 
Medan, Makasar, Batavia, Ban- 

dung dan Djokja pada hari Dju- 
mat pagi, bahwa mengingat akan 
keamanan, penjerahan kedaulatan 
harus diadakan selekas mungkin. 

»Sekarang tak ada garis de- 
markasi lagi, sehingga tentara 
Republik dan tentara Belanda 
bertjampur baur, demikian Wkl. 
Presiden Hatta dan untuk men- 
tjegah sesuatu perkelahian antara 
kedua tentara ini, maka sangat d 
perlukan suatu kebidjaksanaan is- 
timewa. 

   

  

     
     
   

Tentang Uni Belanda-Indo 
sia, Perdana Menteri Hatta me 
ngatakan, bahwa kerdja sama d       

  

   
    

  

PENERIMAAN BAIK STATUT UNI INDO- 
'NESIA—BELANDA HANJA MUNGKIN SE- 
SUDAH N.LS. BERDIRI. 

nesia, sedang di Indonesia selan- 
djutnja dapat dipekerdjakan para 
ahli teknik”, 

Teh dan karet sekali2 tidak 
memberikan keuntungan bagi rak 
jat Belanda, demikian Perdana 
Menteri Hatta selandjutnja. Da- 
lam lapangan kebudajaan, Belan- 
da dapat menolong Indonesia dgn 
guru2 aJ. untuk memberi pela- 
djaran2 bahasa2 asing dan pela- 
djaran lebih tinggi. 

Selandjutnja beliau: menjata- 
kan, bahwa azas2 permulaan sta- 
tut Uni pada Konperensi Medja 
Bundar akan dibitjarakan, tetapi 
penerimaan baik statut tersebut 
hanja mungkin sesudah Negara 
Indonesia Serikat berdiri, karena 
statut. Uni harus diterima baik 
dulu oleh parlemen2 kedua  ang- 
gota Uni tersebut. Terhadap Ne- 
gara2 Bahagian N.I.S., Republik 

Konstituante, sampai dimana dan 
atas berapa banjak Negara2 Ba- 
hagian Negara Indonesia Serikat 
terdiri”. 

Untuk menggampangkan ke- 
adaan Republik, maka untuk se- 
mentara waktu adanja statusguo 
menurut persetudjuan Renville di 
terima dan Negara2 Bahagian jg 
termasuk dalam P.P.F. diakui, de- 
mikian beliau menurut ,,Kedaula- 
tan Rakjat”. 

Drs. MOH. HATTA, KETUA DELE- 
GASI REPUBLIK KE K.M.B. 

(Aneta). Meskipun soal Kon- 
perensi Medja Bundar dapat dise 
lesaikan nanti setelah kabinet Re- 
publik bersidang,- didapat kabar, 
bahwa jg akan mengetuai delegasi 
Republik ke K.M.B. ialah wakil 
Presiden Moh. Hatta. Anggota 
delegasi itu terdiri dari kl. 20 o- 
rang. e 

SIDANG KABINET REPUBLIK 
MUNGKIN ACHIR MINGGU INI. 

REDAKSI Tambhan "IN 
ADMINISTRASI — Gif No. 7. 
EXPEDISI (PENGADUAN), £ 
Pemimpin UMUM (rumah) Thn tlf. 55 $ 

Langganan -f 4.— sebulan 2 
Adpertensi f 1.—- sebaris sekolom, 
(sekurang2nja f 3.— untuk. 3 baris Fs 
atau kurang). K 

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

BERITA2 TENTANG TINDAKAN2 
GORELA. 5 

     

  

(Aneta). Pada hari Sabtu ming 
gu lalu, swatu gerombolan telah 
berusaha membakar gedung pu- 
sat dari budi daja pertanian ka- 
ret ,jpasirmaung” disebelah Timur 

daja tersebut. Pada malam antara ' 

:. . akun Sa 1 : : Bogor, tetapi usaha tersebut 
en sr 2 R X N J DI DJO KJ. X . dapat ditjegah oleh pendjaga budi x SE 

.. aa ba B: : SL @ 

hari Senin dan Selasa kedua kali 
serangan diadakan dan kali in: 
gedung pusat tadi dan bahagia' 
Bodjongkonang serentak diserar 

diri atas kira2 100 orang dan ber- 
sendjatakan mitraljur Vickers, 
bren-gun, bedil2 dan pistol2 teta- 
pi djuga kali ini pasukan gerelja 
tadi ditangkis oleh satuan2 mili- 
ter, pulisi dan pendjaga budi da- 
ja pertanian tadi sehingga 4 orang 
penjerang tewas dan beberapa 
mendapat luka2 dalam penemba- 
kan2 jang berlaku selama 114 
djam lamanja sedang dipihak se- 
belah hanja seorang mendapat lu- 
ka. Sebahagian gerombolan terse- 
but dipimpin oleh seorang Dje- 
pang. 2 

Xx 

(Aneta). Pada hari2 belaka- g 
ngan ini kegiatan2 gerombolan2 
bersendjata mendjadi lebih hebat. 
Pada hari Ahad lalu beberapa 
granat2 mortir telah meledak di- 
beberapa tempat di Magelang, se- 
hingga beberapa penduduk men- 
djadi korban. Pada malam hari 
Kamis budi daja pertanian Telogo 
diserang oleh suatu gerombolan 
jang tjukup besar, sehingga dipis5 i 

hak budi daja pertanjaan tersebut 
: : 2 i diterangka: He laa bae Tan ad Hanna kah 2 orang mendapat luka dan dipi- ngan Belanda dari pada mentjoba Atas #pertanjaan diterangkan, pat berlaku baik dalam lapa Kania 3 “an (Aneta). Didapat kabar, bah- p 

- engz i dendosok itu bla. bahwa soal penarikan kembali ekonomi dan kebudajaan. ,,Uni ul gang Renang Lo N wa sedikit hari lagi kabinet hak penjerang seorang jang te- 

“at didengar 
|. £njenangkan. 

| #naksud memper- 
an bahaja jang meng- 

      

    

      

“(kantor pemungutan suara, sebelum pe 
tersedia kartu pemilihak 

Iditambah dengan 2 

    Jatang da- : 

    

   
   akan, bahwa as 

Belanda dalam penarikan 
dari Djokja adalah sangat baik, 
terlebih alasan2 penarikan itu, ba- 
gi banjak serdadu, tidak dapat di- 
mengerti. 

   

   

   

      

   
   
    

  

   

kagtor itu, 

  

   
   
   

    

      

     
  

tanah 
Guau R    

landa jang djumlah p 

Paha engan it 

nesia kurang menguntungkan dari 
pada ditanah Belanda sendiri dan 
hal ini ada lebih baik, sebab me- 
sin2 pada waktu itu dapat diberi- 

'kan oleh Belanda Y pada Indo- 

  

itu Republik, Indonesia Timur 

artikel pertama dari Linggardjati, 
demikian Perdana Menteri terse- 
but. Tetapi  ditambahkannja, 
»bahwa karena kita mendjun- 
djung demokrasi, maka pada hari2 
kemudian akan “diputuskan oleh 

    

   

  

blik akan mengadakan 
la sedjak “Peme 

   

    
   

  

depan dengan atjara soal2 sekitar 
Van Royen-Rum Statement. 

. 

Ogan Djuma'ay budi 

    

was. Pada mal 

tapi serangan itu dapat ditang- 
kis dengan tidak ada korban. 

x 

usaha, ag tiap2 
$. suara Saing) 
Ty berhak un D 

Pemilihan N.I.T. (Staatsblad Indonesia Timur 1949 No. 20) 

     

   

da tempat jang ditundjukkan oleh Ketua kantor pemungutan 
uara dengan menghitamkan salah satu dari titik putih jang terdapat 

ka nama2 tjalon, jaitu titik putih jang dimaksudkan dalam pa- 

iagnggap dikeluarkan untuk tjalon jang namanja ter-      
     

    

     

3) Ketua kantor besar pemungutan suara menjimpan surat2 jang 
disebut dalam pasal 56 ajat 4 dan pasal 57 ajat 1 selama tempo un- 
tuk mana anggota2 Badan Perwakilan itu dipilih. 
4) Sesudah tempo ini liwat, surat2 jang disebut dalam ajat diatas : : Ea ini harus dirusak. Tentang pengrusakan ini disebutka 

2 era mera Naa : Kecaan santan) 2 a Y titik putih jang dihitamkan. pemberitaan. Tn " nan 
Saga ken Tg, diseg d (9 b Hk Pan “son Gg: Setelah & giufirkan suaranja, orang jang berhak untuk me- Bahagian 6. 5 : 1 — djumlah kartu jang ada dalam bu Tg "5. g Bi ia an Ingmungutan suara kearah sisi jang berisi TENTANG PENETAPAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA “gunakan kartu lain dari ega pe arpi itu pa afrykannja kedalam tabung jang ditun : £ 22 'asal 5 ' : : 2 : 3 Ti ra NP : Jai 2 Pasal 58. ! 1) Kartu pemungutan suara itu pada satu muka 9 tja- Ta la 1 BA ari 9. Djika semua tabung pemungutan suara sudah diterima, maka pa- , lon (dengan huruf2 singkatan nama ketjilnja atau tasahfhahg lajn- noda Ketan Ka an | Pp : da hari berikutnja kantor besar pemungutan suara mengadakan si- A nja jang perlu untuk menerangkan diri tjalon itu) dalam ufut 2) Salah cam - kene Sa AMA dang untuk menetapkan hasil pemungutan suara itu. 

sama sebagai pada daftar tjalon. a: : P3 ea dat : on Pasal 59. 
2) Dimuka nama masing2 tjalon dibuatkan persegi empat hita 3 . Mg 1) Ketua kantor besar pemungutan suara menjelidiki apakah se- , dengan titik putih didalamnja. . . “3 #3 gel tabung2 pemungutan suara itu masih baik keadaannja. ' en 3y Pada muka lainnja dari kartu pemungutan suara itu terdapat Ti 

   

       
“milih dan daftar orang2 

    

   

     
    

  

   
   

   

   
4 

5) 
4 
, 

   

   

    

An 

: 4 ) 

' tata-tertib didalam ruan 
/nja orang2 jang berhak 

. 

| tanda-tangan Ketua kantor besar pemungutan suara. Tjap tanda 
2 tangan (handtekeningsstempel) boleh dipergunakan waktu itu. 
- . Pasal 48. 

Sebelum djam mulainja pemungutan suara, Ketua kantor besar 
pemungutan suara membuka bungkusan jang berisi kartu pemungu- 

| (tan suara. 
Kartu2 itu dihitung oleh kantor pemungutan suara. 

2) 

/dan 31. 

   

  

2 

   

tan suara. Ia terutama mengamb       

Dalam surat pemberitaan tentang rapatnja, kantor pemungutan 
— suara menjebutkan, bagaimana pendapatnja tentang sesuatu hal. 331 Pasal 

Jang boleh mengeluarkan suararija, hanjalah orang2 jang ber- | #hak untuk turut memilih, jang namanja terdapat dalam daftar-pe- pemilih, jang disebutkan dalam pasal 22 

27, 

'2) Untuk mendapat keterangan jang djelas tentang seorang jang 
berhak untuk memilih, Ketua kantor pemungutan suara, berhak 

| minta bantuan dari kepala desa atau dari pegawai adat jang ber- 
| 'sangkutan. Na tg 

'3) Orang2 jang berhak untuk memilih, mengeluarkan suaranja 
“didistrik pemungutan suara dimana mereka bertempat tinggal, jaitu ' 
pada tanggal 1 Djanuari dari tahun pemilihan itu. - | 

hn MA na una Pasal 50. 
Ketua kantor pemungutan suara bertanggung djawab terhadap 

jan pemungutan suara. Ja mengatur masuk- 
untuk memilih kedalam ruangan pemungu- 

gambil tindakan2 jang perlu untuk men- 
| djamin, agar pemungutan suara itu berlaku dengan rahasia. 

.....Pasah 51. 
1)! Djika seorang jang berhak untuk memilih sudah masuk dalam 

“ 

3 berhak un- 

hn, jang memeriuke 

& dapat membatja, 
            

         

     
   1) Seorang jang berhak uh 
atau jang menjatakan, bahwa if 
idjin Ketua kantor pemungutan suaga,' 
salah seorang dari anggota2 kantor Peras ah 
2) Ketua kantor pemungutan suara menimdh 
berganti-ganti harus memberikan bantuan jan 

Pasal 55. 
1) Orang jang berhak untuk memilih, jang tidak mau of 
peraturan2 jang ditetapkan dalam atau berdasarkan undang@ ini, 
harus mengembalikan kartu pemungutan suara jang sudah diberi- 
kan kepadanja. 
2) Kartu jang dikembalikan itu seketika harus dirusak dengan me- 
nuliskan perkataan ,,ta'dapat dipakai” pada kedua mukanja. 

$ 3 Pasal 56. i 
1) Paling lambat djam 8 malam Ketua kantor pemungutan suara 
memberitahukan, bahwa rapat ditutup. 
2) Hanja orang2 jang berhak untuk memilih, jang pada saat itu 
berada disitu sadja masih boleh mengeluarkan suaranja. 
3) Setelah pemungutan suara itu berachir, ditjatatlah berapa ba- 
njaknja orang2 jang berhak untuk memilih jang sudah mengeluar- 

«kan suaranja dan djuga berapa banjaknja kartu2 jag tidak dipa- 
kai dan berapa banjaknja kartu2 jang dikembalikan. 
4) Daftar2 pemilih2 dan daftar2 orang-pemilih, jang berisi tjatat- 

an 

gan 

| p8ggota2 jang 
1 a Mu. 

jang berhak untuk men dah an tentang banjaknja p rap zieyyep eped Jedepiny Buwef (yeesed) apa sebabnja sebuah kartu pemungutan..suara dianggap tidak ber. ! ruangan pemungutan suara, kantor pemungutan suara menjelidiki, itu demikian djugai kantt? pemungutan suara jang tidak terpakai harga. Tn - yapakah nama te itu terdapat dalam daftar pemilih atau dalam dan kartu2 jang Pagar masing2 lalu dibungkus sendiri2. Ta un Ba ip | : daftar orang2 pemilih. Pa Se an 31 Pap 3 sehsegel SN sn LI am : : : (Sl (Akan disambung). |. “hp 

minta bantuan NYA : Pasal 61. 
D Ketua terleb Oke buka kartu2 pemungutan suara jang 

rah pemilih2 ke ian | artu2 pemungutan suara jang di- si Ke $T3Nn92 pemilih. P 
sar pemungutan Ag: yenjelidiki, apakah kartu pe- 
£ Yu berharga apa tidak, 

2) Djika ternjata segel itu, tidak baik lagi keadaannja, maka hah : 
. ini disebutkan dalam surat pemberitaan tentang sidang itu. 

', 3) Kemudian Ketua membuka tabung2 pemungutan suara itu. Ly — Pasal 60.” Neng 
ntom besar pemungutan suara menghitung kartu2 pemungutan 

tabung (tabung2) pemungutan suara ser- aj terdapat dalam 
ta menjf 'kaytu2 pemungutan suara jang diisi oleh pemilih? 

» dari kari myegutan suara jang diisi oleh orang2 pemilih. 

i 

     

    

Pasal 62 . - 
    

   

    

    

    

. 
2“ae yan guara jang berisi keterangan tentang diri orang jang berhai pa ilih it be LN # g Meantang 3 gta jang satupun titiknja jang putih tidak 

d)| kartu2 pemungutan suaraja 
tih dihitamkan: 2 
c) kartu2 pemungutan suara jar 
Kantor besar pemungutan suara, Nag 
2) Ketua kantor besar pemungutan suara seketika mengumumkan, 

  

/ : 

in dari pada kartu2 pemungu- 
. Oo mungutan suara menu- 

oleh gerombolan tersebut jang ter. 

    

   
        

      
      

      

   

     

    

   
   

     

    

     

          

         

       

  

    
            

         

   

          

        
       
    



   
   
   

«. P. ): Pada hari Dika aing 
gu lalu kantor. Republik di New 

  

BERITA2 PENDEK. 

Ndenal her asa Mah-. tangan, dalam mana diperingat- 
kan, bahwa persetudjuan jang di- 

sia belum setjara resmi diterima 
baik dan, bahwa hal itu menjukar 
kan ,,keadaan militer di Indonesia 
akan mendapat suatu pelaksanaan 
setjara tjepat dari ng hen- 

      

tikan tembak-menembak". 

PE “Rak Republik: mengatakan, 
rn Bolang jembalian | 2 

  

gap sebagai suatu. rangkai perta: 
ma dalam rangkaian ti tindakas 1x2 

: konstruktip sebagai akibat | perse- 
Ha 2 ag pem Ba adan a tudjuan Ne Bepe, 
pa mana takan dengan sung- 

5 h mendem: La ema Ih guh2 oleh kantor tsb., bahwa per- 
setudjuan harus dianggap seba- 
gai tindakan pertama jang me- 
mungkinkan Sukarno-Hatta me- 
ngadakan pembitjaraan2 dengan 
Kabinet Republik jang lengkap, 

4 untuk mana diperlui peraturan2 
“darurat 1 dengan perwakilan 

    

      

    

  

         

    

   

  

    Pia Miami harian Se 
Pa menean hari 

    

    e makar Td Ie Menara ke 
bar aa tersebut diambil ber- Dibawah pimpinan Sultan Ha- 

mid II, maka dalam sidang jang 
berlaku hari Sabtu j.l. di Gedung 
Indonesia Serikat oleh P.P.F. de- 
ngan suara bulat telah diterima 
soal2 jang telah diterima baik oleh 
komisi ketatanegaraan. 

. (Usul Pasundan dari Perdana 
Menteri Djumhana, supaja golo- 
ngan2 minoritet djuga mempunjai 
delegasi sendiri dalam K.M.B., 
usul mana dibantu oleh Djawa- 
Timur dan Sumatera Timur, di- 
tentang: oleh N.I.T. dan Bandjar 
serta m penjeteman ditolak. 
Persidangan menerima usul dari 
Ketua untuk menetapkan djumlah 
me ke K. M.B. dari Sora 
m 5 

   

  

   
   

    
    

   

  

    

    

    
   
   

   

      

an tentara B di Djokja. : 

(Aneta). Fata Boettiger, wakil 
esiden ' maskapai  Theodor 

& Co di New York, su- 
atu firma jang mendjadi penase- 

at juridis dari pemerintah Belan- 
. da mengena perhubungan publik, 
'akan datang ke Djakarta melalui 

' Den Haag untuk bertinggal disini 

     
     
   

geris, George VI, dalam Tian jamna« 
2 “ham. 

“ Zealandia) la Tn Nehru "an 

| mumkan, bahwa pasukan? Rusia, 
telah menggabungkan diri de- 
ngan tentara rakjat Korea Utara, 
hal mana ternjata dalam pertem- 
puran diperbatasan kedua negara. 

. Tidak dikatakan atas hal apa pe- 
ngumuman tersebut didasarkan, 

. tetapi pembesar kementerian ber- 
“ pendapat, bahwa pengumuman 

tersebut dapat dipertjajai. 8 O- 
rang serdadu Tan mendapat lu- 

  

TIMU R". 

  

      
    
   

      

    

| Slowakia, Me Bokor 
Bulgaria dan Yugo Slavia — 

g telah lari ke London pada 
ari Selasa telah mengadakan kon 

  

at PENGEMBALIAN RADJA 
| LEOPOLD BELUM LAGI SELESAI 

  

     
      

  

     

  

   
   

   

    

   
    

   

(Aneta-A.F.P.). 'Penentangan 
Bakalan dari awak Toba kat sosialis Belgia dan serikat2 
“anta” 5 ang isasi mana pa- sekerdja terhadap 'kembalinja raw 

ja.d. akan ber- 2 an 2 tachtanja seka- 
dinihog : eputusan lagi dinjatz an dengan pemben- 

di Paris deng ank takan sebuah kumisi antara kedua . 
untuk mengundang djuga si dengan maksud untuk 

  

  

  

artai sosialis dari Letlandia, , menjusun . suatu ,,rentjana jang 
ihauan, Estlandia dan Ukraina. “ njata untuk suatu aksi bersama   

terhadap usaha2 reaksi untuk me- 
alikan “rac | pada tachta- 

aja" " “Dalam pada itu kalangan2 
jang mengetahsi memberitahukan 

     

York mengeluarkan suatu kete- 

tjapai dengan Belanda di Indone- 

jt Republik 3 Djokja dapat En 

dalam hal 

tata tertib dari KM.B. 

Para Perdana Menteri Gemenebest jang belum lama berada di London un. ta 
tuk mengadakan konperensi, pada suatu ketika mendjadi tamu2 dari Radja Ing- 

makan tengah hari di Istana Bucking- 

: sementara serta Heobtajan mili- Hn 
Pembitjaraan2 itu, demikian 

ahuan dari kantor Repu- 
blik tsb., sangat perlu, supaja da- 

ter, I 

pemberi 

  

pat. ditjapai ketetapan2 tentang 

. penghentian tembak-menembak 

dan Konperensi Medja Bundar " 
(K.M.B.) di Den Haag. 

    

        

  

Selandjutnja pemberitahuan itu FE 
mengatakan, bahwa mengenai dua 
pasal jang penting, Sukarno-Hat- 

      ta telah memberi djaminan2 me- 
xoka Laba hal mana ha- 

  

tah Tebe diterima. | Keterangan: 
itu ditutup dengan penjataan, 
bahwa, ,, tindakan 

  

    

  

    
pembesar2 Belanda, terutama di- an 
Sumatera adalah bertentangan 
dengan dasar2 persetudjuan Rum- 
Royen, dalam hal mana Belanda 

   
     

  

   berdjandji tidak akan membentuk : Sa 

atau mengakui daerah2 bagian jg 

dahulu dikuasai oleh Republik aa 3 
tindakan2 pelandjutan itu akan 

membahajakan Konperensi Medja - 
Bundar. 

  

Pulsa P. P. F. tentang per- 
wakilan ke K. M. B. 

Tahap mengirim 2 wakil, daerah2 
dengan djumlah penduduk antara 
1 dan 3 djuta 3 wakil, antara 3 
dan 6 djuta 4 wakil dan antara 6 
djuta dan 10 djuta 5. Djika djum- 
lah penduduk melebihi 10 djuta, 
maka Ta wakil2 adalah 6 
orang. engan begitu djumlah 
wakil PEE F. sama sekali jang 
akan pergi ke K.M.B. adalah 49 
orang. 

Selandjutnja sidang memberi 
kuasa kepada Ketua untuk me- 
nambah djumlah itu djika perlu, 
serta mengirim lebih dahulu bebe- 
rapa anggota ke Belanda untuk 

. mengurus hal2 perumahan dan pe ' 
rundingan2 permulaan jang tidak 
bersifat politik, seperti peraturan2 

   

              

   

     

  

    

      

   

    

   
   

  

Dari kiri kebnan Be Sananayake ( Ceylon), Lesher Fesaton (Menteri 
| Luar Negeri Canada, sebagai pengganti Perdana Menteri Canada), Liaguat 
“AH Khan (Pakistan), Radja George VI, C. R. Attlee (Perdana Menteri Inggeris), 

— JL B. Chifley (Australia), Dr. Daniel Malan (Afrika Selatan), Fraser (New 
(BLS.). 
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bahwa wali putera Charter akan 
mempertimbangkan kemungkinan 
untuk memberikan kekuasaan ke- 
pada ahli2 politik terkemuka un- 
tuk mengadakan perundingan de- 
ngan wakil2 partai2 tadi. 

PEMILIHAN2 DI BELGIA, 

Pengumuman resmi tentang ha. 
sil pemilihan2 di Belgia, jang di- 
keluarkan pada tengah malam 
Selasa, memperlihatkan, bahwa 
kaum katolik mendapat kemena- 
ngan dikedua dewan perna 
dari parlemen. 

Kaum katolik, jang Shen, 
daki kembalinja radja Leopold, 
tak berhasil untuk mendapat ke- 
lebihan jang pasti di dewan per- 
wakilan, hal mana sangat dibu- 
tuhkan untuk beraksi dalam ma- 
'salah radja. 

KEKUASAAN2 ISTIMEWA BAGI 
PEMERINTAH AUSTRALIA, 

Pemerintah Australia akan min 
ta kekuasaan-kekuasaan istimewa 

  

    

  

      
    

      

    
    
     

  

    

    

    
    

    

    
    
     

Minahasa. 
  

DJENAZAH ALMARHUM 
Dr. G. S. S. J. RATU-LANGIE, 

Dari pihak jang bersangkutan 
diterima kabar, bahwa berhubung 
dengan djenazah almarhum Dx. 
G.S.S.J. Ratu-Langie akan diang- 
kut ke Minahasa untuk dikubur- 

nerimaan djenazah almarhum tsb." 
Komite sementara itu kini me- 

ngabarkan, 
Djwli j.a.d. (hari Ahad minggu 
ini) akan dilangsungkan suatu 
ipermusjawaratan untuk membi- 
tjarakan hal2 jang bersangkut- 
paut dengan soal penerimaan itu. 

Segala perserikatan2 di Mina- 
| hasa diundang mengirim masing2 

2 (dua) orang utusan kerpermusja 
waratan itu, dimana a.l. akan di- 
ipersoalkan pembentukan suatu 
ikomite tetap. 

Tempat perhimpunan : Gedung 
Pertemuan Protestan di Tomohon. 
Mulai djam 3 petang. 

    

Dalam hal ini diperijyatkan, 
bahwa perlu sekali, supaja usul2 

berhubung dengan peristiwa, bah- 

kan kembali disini, telah dibentuk. 
suatu Komite sementara untuk pe 

bahwa pada tgl. 17, 3 

ini selekas mungkin dimadjukan,- 

nat 27 Djuni j.b.L, maka dalam upatjara setjara 
sederhana pemimpin2 pasukan2 Sulawesi Utara diserahkan 
oleh Lt. kol. Supheert kepada Majoor Inf. W. E. Weiffen- 
bach. 

2 Gambar diatas : Sementara upatjara berlangsung. Dari kiri 
kekanan: Tpc. baru Majoor W. F.a Weiffenbach, Tpc. jang 
akan berangkat, Lt. kol. Supheert, pemimpin Depot Bataljon 

“Tomohon, Lt. kol. E. J. van Baarsel dan residen Manado, 

wa sudah agak banjak waktu si- 
lam antara pengachiran peperang- 
an dan waktu pemadjuan usul2 
itu. 

Djuga tanda2 djasa dapat di- 
berikan kepada mereka jang dala” 
tahun 1942-1945 pada daerah2 
diduduki 

    

Dr. M. Boon. 
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Djepang atau daerahZ” 
Djepang di Asia Timur oleh ka- : 

  

“KOMISI ,,VERZETSSTER" ASIA 
TIMUR 1942-1945. 

Komisi ,,Verzets-ster” Asia Ti- 
“mur 1942-1945 berkewadjiban, 
berdasar atas garis2 petundjuk 
serta dasar2 jang akan ditentukan 
'sendiri, memadjukan usul2 akan 
'mempertimbangkan penganugera- 
"han tanda2 djasa serta djuga me- 
nadjukan hal itu kepada Wakil 

“Tinggi Mahkota (W.T.M.) untuk 
iteruskan kepada Pemerintah Be 

“Janda. 2 

    

   
“misi Tanda2 Djasa kepada Ketua 
“Komisi ,, Verzets-ster” Asia Timur 
untuk menjelenggarakan peker- 
djaan2 permulaan setjara teknis- 
administratip. 

  

dari parlemen, diantaranja kekua- 
'saan rekwisisi dari orang2 dan mi 
1ik2 orang, supaja dapat mengam- 
bil tindakan2 untuk mengatasi pe 
mogokan kaum buruh pertamba- 
ngan. Peraturan2 ini akan membe 
rikan kekuasaan sebagai berikut 
kepada pemerintah: 
1. rekwisisi orang2 laki2 dan pe- 
rempuan untuk melakukan peker- 
djaan, jang dianggap perlu untuk 
kepentingan umum: 
2. pengawasan terhadap persedi- 
'aan2 bahan mentah dan Pe 
barang2 penting: 
3. pengawasan dan penggunaan 
semua alat2 pengankutan, 
4. penjelidikan terhadap perumah 
an2 untuk keperluan perdagangan 
dan perindustrian. 

  

DIMINTA PERHATIAN : 

Komite Sementara untuk pe- 
nerimaan djenazah almarhum 
Dr. 6. S. S. J. RATU-LANGIE 
mengundang segala perserika- 
tan2 di Minahasa untuk mengi- 
rim 2 orang utusan masing2 
ke-permusjawaratan — tentang 
penerimaan itu. Tempat per- 
himpunan : Gedung Pertemuan 
Protestan di Tomohon. Hari 
dan diam mulai: Hari Ahad 
tgl. 17 Djuli 1949, mulai djam 
3 petang. 

"Alamat suraft-menjurat se- 
mentara : Ds. Joh. Kawengian, 
Kantor Synode GMIM, Tomo- 
hon. 

  

.. Komandan tentara menerima - 
" baik akan memperbantukan Ko- 

    

  

  

.Lotelij wang 
Hot 6,50, Y4 f£ 3,80. Trekkl. & ong- 
kos vrij. VITANOL-PILLEN : Tang- 
goeng bisa kasih tenaga baroe 
(Sexueele Zwakte) f 9.50 2.f 18,50 
RIGASTA-PILLEN, Special tahan 
lama f 10.— 2 f 19,50. DARSALIN 
PILLEN (Sorga-lsteri-Pillen). Bikin 
isteri kentjeng singset, kering f 8,50 
2 t 16,50, AAMBEIEN f 10.—- BA- 
TOEK sesak, panas T.B.C. f 9,502 
f18.59Prijscourant. Gratis. Tambah 
f 1,50 ongkos kirim. . 

FIRMA DE INDISCHE KRUIDEN 

Gatig Tengah 22 — Semarang   
BIF. @1/t 12501 

  

rena semangat, keteguhan hati te- 
lah berbuat. djasa2 terhadap 
orang2 Belanda atau warga ne- 
gara Belanda jang berada diba- 

  

  

  

Pekerdjaan permulaan ini ter- 
diri dari : penerimaan dan meng- 
atur usul2, mentjari keterangan2 
lebih djelas, menjelidiki kelakuan 
dari mereka jang diusulkan sesu- 
dah penjerahan Djepang serta 
mengirim terus usul2 itu kepada 
Komisi ,,Verzets-ster” Asia-Ti- 
mur dengan disertai nasihat2. 
Usul2 (untuk mendapat ,,Ver- 

zets-ster” harus diserahkan kepa- 
da Ketua Komisi Tanda2 djasa 
pada Kabinet Komandan Tenta- 
ra, Borneostraat 6, Bandung. 

atau lain2 atau djuga karena per- 
lawanan terhadap musuh. 

sangkutan telah meninggal). 

perhatikan pengumuman ini, se- 
hingga dapat dihindarkan seba- 
njak mung, Tn panai jang 

  

  

wah kekuaSaan Djepang sebagai -- 
tawanan perang, orang2 internir ' 

Tanda djasa dapat djuga dibe- 3 
rikan posthuum (orang jang ber- 

Chalajak ramai diminta mem- : 

   

'” Tiap2 orang bebas memadju. pat £ Tag Dat an SE AA 
"kan usul2 untuk mendapat ,,Ver- Ha : Ht . 

zets-ster”. Tiap2 usul harus diser. Penanaman Te 
tai keterangan2 tersendiri ten- Men — 
tang : Pember : | 
1. keterangan2 tentang diri orang ———— oo ——. - 

jang diusulkan (nama, nama2 
ketjil, tanggal kelahiran, kalau 
sudah meninggal tanggal me- 
ninggal, alamat, bangsa) : 

2. babakan waktu, dalam mana 
“ djasa2 dibuat : 
orang2 (dengan alamatnja) 
jang dapat memberi kesaksian 
tentang kebenaran2 peristi- 
wa2 ternjata dalam usul. 
Umumnja peristiwa hanja das: 

pat dianggap benar, djika hal2'itu 
dibenarkan oleh 3 orang saksi. 

NGAN PELABUHAN: 

Douane diwaktu kapal tiba atau ber- 

jang bersangkutan satu hari lebirr 
dahulu dari kapal masuk atau ber-: 
angkat. 

Kepala Pedjabatan Douang 
Manado, 

LOTERI) UANG: 
SEBESAR # 1.500, 000. — 

terbagi atas 150.000 lot & f 10.- jang basi 10.001 sampai dengan 
160.000: dan selembar lot terbagi lagi atas lot? seperempat af 2,50 guna 

Stickting .BIJSTAND INSTELLINGEN FONDS" di Batavia-Centrum. 

  

  

  

  

Djumlah hadiah? besarnja f 750.000. — jaitu : 

  

1 hadiah dari f 100.000. — £ 100.000.— 
2 “50.000, — » 100.000. — 
Ae Ge 2 OOOr An 50.000. — 
Dua NN nn 10.000. — 50.600. — 

ja PEN 5.000. — ,. 75.000. — 

DIN An OI 3 55000, 5 
. 22085, 5 500. — » 10.000. — 

Noor: pe 250.— «. 150.000. — 
AG . 100- — 60.000, — | 

Djumlah 1500 hadiah F £ 750.000. — 

  

Lot? dapat diperoleh : 

1. pada kas? dan bank? jang tersebut dibawah ini, pembajaran u 
contant dengan uang jang sah : i | 
ESCOMPTOBANK N.V.,  BataviaC., Noordwijk 25 ' 
(di Bataviakota tidak diadakan pendjualan), Bandoeng, Cheribon, 
Makassar anado, Medan, Padang, Palembang, “Semarang, | 
Soerabaja, Sibolga dan Telokbetong. $ 

DE JAVASCHE BANK di Bandjarmasin, Pontianak. Malang. 
2. Setjara ,,aangetekende zending” melalui pos, paling banjak | 

10 lot buat seorang atau se-alamat, hanja. dengan pengiriman ' 
postwisselkepada Escomptobank NN. V. Batavia-C., (Posttrommel 58), ' 
di Bandoeng, Cheribon, Makassar, Manado, Semarang, Soerabaja,i 
Medan, Padang dan Paiembang. 
Untuk tiap-tiap satu lot penuh atau bahagian dari satu lot 
penuh harus dibubuhi f 1.—- guna bea administrasi dan: 
pengiriman. 

Djika djumlah lot? jang disediakan untuk dikirim telah ditutup 
semua, maka poswissel? jang diterima sesudah itu dianggap : 
untuk loterij jang berikutnja, ketjuali djika sipengirim memadjukan ' 
permintaan lain. 

& 

Tidak akan dilakukan pengiriman rembours. 

Staat, Hoofd van het Departemeat van Sociale Zaken. 

MULAI ' PENDJUALAN PADA 3 AUGUSTUS 1949.     
  

—Ferdskakan Kemeeran Penerangan N-I.T. - Tomohon. 

  

Aa & fana Kk. 

AN ata 

Diberitahukan, bahwa idzin Bau 
masuk pekarangan Pelabuhan dan - 

  

ISIN MASUK PEKARA:- : 

angkat harus diminta pada Pegawas » 

Djikalau lot? tidak terdjual habis, maka hadiah? akan 
dikurangkan menurut perimbangan. an 

PENARIKAN DI BATAVIA PADA 29 dan 30 AUG. 1949. 

ketjuali djika tanggal “ini dipertjepat oleh Secretaris — van


