
      

    
    

     

    

. Konperensi Perguruan 
jang diusahakan “oleh 

djaran NT. 

   

   

Sedjak 4 him a9 Djuli jang 
akan datang di Makassar dilang- 
sungkan konperensi perguruan, jg 

oleh Kementerian - diusahakan 
—. Pengadjaran N. LT. Selainnja pa- 
| ya ahli perguruan dari N.I.T. pun 

  

   
. wakil2 dari Negara2 Bagian lain 
“dan uutusan2- dari Departemen 

:  Pengadjaran di Djakarta, meng- 
. hadiri konperensi ter 

. Konperensi dibuka dengan yes- 

   

  

   

  

    

   

   

    

an di Makasar oleh Sekretaris- 

djaran, E. Katoppo. Tuan Katop- 

membitjarakan tjara  menga- 
“djar jang harus Akar aan oleh 
 berpuluh ribu gur 

Setelah itu Lemb PJ.M. J. 
1 Tatengkeng, Ment. Pengadjar- 
an, jg men , bahwa ta' la- 
ma lagi. diharapkan perubahan2 

| jang besar untuk rakjat Indonesia. 
— Beliau mengatakan, dgn. seharus 

-dipilih djalan sendiri dan se- 
Hn narn'askonperensi ini diadakan 

untuk «al tersebut, ialah membi- 
| 2#jarakan' pengalaman jang telah 

didapat dalam dua setengah ta- 
||. hun dan menggunakan pengalam- 

(1Y an tetsebut untuk memberi tjorak 
$' baru kepada masaalah pengadja- 
P..gan. 

0 Selandjutnja beliau mengatakan, 
£ S1 bahwa pembangunan dari lain 
.- bagian dari negara baru berguna 

bila pembangunan dari penga- 
djaran dikerdjakan dengan sepe- 
nuhnja. Jang terutama harus di- 
tjegah, ialah suatu tjara menga- 
djar jang tegang dan beku. Peng 

Para 

  

n 
? 

  

    
    

     

   

        

    

     

      

    

    
t. Perbuatan2 teror di Djawa Te- 

ngah tetap berlangsung. Pada be- 

    

rapa granat mortir telah mean 

jang men, enek kan kematian bebe 

- | da sa 
   
   

   
   

    

      

  

pen 
Semarang. Tentang: Aan pa- 
da kereta api Ngawen-Blora da- 

t kan selandjutnja, bah- 

: barat api tersebut telah me- 

“1. langgar 3 buah bom parit. Sesu- 

| dah itu kereta api tersebut ditem- 

baki. Pengawal kereta ini telah 

berhasil mengusir rombongan ter- 

' sebut. Dalam serangan terhadap 
kereta api ini, 3 orang penumpang 

telah tewas dan 5 orang lainnja 

“- mendapat luka2 berat. Dari pega- 

| wai kereta itu, seorang kondektur 
dan seorang tukang rem telah te- 

' was. Disekitar Rembang banjak 

terdjadi perampokan. Dari sekitar 

Bogor dikabarkan beberapa se- 
1 rangan pada budi daja pertanian 

karet Pasirmaung. Sampai seka- 

2 tt serangan2,ini dapat ditang- 

x 

Antara Malang Hi Batu, baru2 
Di atap son Ne salah 

  

Kementerian Faugn 3 

mi pada hari Senin dihotel Ne- 

. Djenderal Kementerian Pengas 

po Denuakan bagaimana pen E 
tingnja komperensi tersebut. untuk 

berapa tempat di Magelang bebe-. 

      

  

MI KEMENTERIAN PENERANGAN | 

: NEGARA 

INDONESIA     

            

   
   

         
   

   

   

    

     . Bas SULAWESI-UTARA. 
Tomo h on 
  

     

  

  

ai muse s1 Mn OT Nama sangMa Taman aa 

Ba hiu diperluas, karena 
dewasa ini berpuluh ribu murid 
terpaksa ditolak untuk mengikuti 
peladjaran. Hal ini berarti, bahwa 
4500 buah gedung sekolah harus 
didirikan dan 25.000 orang guru 
harus dididik, jang akan merupa 
kam dua kali lipat dari djumlah 
sekarang, demikian Menteri Peng 
adjaran TK Ta 

Selandjutnja berbitjara tuan 
Malik dari Sumatera Timur, jang 
menerangkan, bahwa ia “datang 
bukan sebagai seorang pemetjah- 
belah, sungguhpun Sumatera Ti- 
mur berhak untuk menentukan : 
djalannja sendiri. Tetapi dalam 
hakekatnja dikehendaki suatu ke- 
samaan, agar anak2 jang orang - 
tuanja ' dipindahkan dari negara . 
bagian satu ke jang lain, djangan 
mendjadi korban dani suatu ke- 
tidak-samaan pengadjaran. 

sa (Ym 

  

Kegiatan “kaum 'ekstremis 

| di Djawa. 
satu djawatan kabupaten telah 
ditahan ditengah djalan oleh be- 
berapa orang jang tidak bertang- 
gung djawab. Kedua orang penum 
pang mobil tersebut jakni, seorang 

seorang wanita telah 
pat 

        

   

  

   

'Didaerah sekitar Semarang be- 
lakangan ini kegiatan2 jang ditu- 
djukan oleh rombongan2 bersen- 
djata kian lama kian lebih banjak. 
Pada hari Kamis jang lalu, iring2- 
an mobil jang berangkat dari So- 
lo menudju Semarang telah ditem. 
baki ditengah djalan tidak djauh 
dari Salatiga. Pada hari Kamis 
malam, : suatu rombongan 
jang agak kuat djuga telah mela- 
kukan serangan terhadap budi da- 
ja pertanian Pelogo. 2 Orang te- 
lah mati mendjadi korban. Suatu 
rombongan bersendjata lainnja te 
lah melakukan serangan sematjam 
itu djuga pada waktu itu terhadap 
perkebunan Tjipiring. Dapat di- 
kabarkan, bahwa pihak jg mem- 
pertahankan tidak ada menderita 
kerugian, sedangkan rombongan 
itu TER A dipukul mundur. 

—0— 

TIMUR | 

telah diterima 

   
   

    

   
    

   
Disnderak   

“batas 

Aneta Kepala Pemerintah 
Dena Labor Mr. Sjafruddin 
Prawiranegara tiba “pada ha- 

- xi Sabtw di Djakarta dan 
pada hari Ahad terbang terus ke 
Djokja. Dari pihak delegasi Re- 
publik dimaklumkan, bahwa sesu- 
dah perundingan antara misi jang 

Moh. Hatta jang berada dibawah 
pimpinan Dr. Leimena dengan 
anggota2 Pemerintah darurat pa- 
da suatu tempat jang telah diten- 
bukan lebih dahulu di Sumatera, 
Mr. Sjafruddin dan (Dr. Leimena 
telah pergi ke Padang, dimana 
mereka telah tiba pada tanggal 8. 
Untuk Sjafruddin dan lain2 jang 
Bak ke Djakarta, maka sebuah 
pesawat terbang dari K.P.B.B:1. 
telah berangkat ke Padang. 

Ketika Sjafruddin tiba di Dja- 
karta beliau menerangkan, bahwa 
beliau telah dikwasakan oleh Pe- 
merintah Darurat untuk mengem- - 
balikan mandatnja kepada Pres. 
Sukarno, bilamana beliau tiba di- ' 
Djokja. Sjafrudding disertai oleh 
Dr. Leimena, Natsir dan Dr. Ha- 
lim, anggota2 misi jang dikirim- 
kan oleh Hatta minggu j.. untuk " 
mengadakan perhubungan dengan “$ 
Pemerintah Darurat di Sumate: 
dan selandjutnja oleh Ma d 

  Hpbiak menteri keuangan 

wa jang ditumpangi oleh Sehati 
din itu turut serta djuga sedjum- 
lah anggota2 K.N.I.P: Ike Djokja. 

Perutusan jang dikirim oleh 
Wakil Presiden Hatta itu telah 
bertemu dengan Sjafruddin di Su- 
liki kira2. 20 kam djarak lurus 
disebelah Utara Bukittinggi. Te- 
tapi tempat ini bukan tempat ke- 
dudukan Pemerintah Darurat.-Pe- 
merintah Darurat berkedudukan 
lebih Timur lagi. 

Ig 

Hari Minggu Safruddin telah 
diterima oleh Presiden Sukarno, 

-demikian diwartakan oleh redak- 
tur Aneta dari Djokja. Mr. Sjaf- 
ruddin tiba dilapangan terbang 
Maguwo pukul 10.45 pagi waktu 
Republik. Beliau “disambut oleh 
Wakil Presiden Hatta, Sultan 
Djokja, Mr. Rum, Mr. Assaat, 
Tadjudin Noor, Ki Hadjar iDe- 
wantoro dan pembesar lainnja. 

oleh Perdana Menteri 

lo. 201. TAHUN KE-IV, 
      

TersalihA 

gif No. 7. 

REDAKSI 
ADMINISTRASI 
EXPEDISI (PENGADUAN) 

  
Langganan f 4.— sebulan 
Adpertensi f 1.— sebaris sekolom. 
(sekurang2nja f 3.— untuk 3 baris 
atau kurang). 

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

    

  

  

  

Darurat 

Presiden. 
SUDIRMAN didjemput. di tapal 

Djokja. : 

Djuga njonja aah hadir 
pula. 

34 

(Aneta). Panglima Besar Su- 
dirman hari Minggu j.l. djam 12- 
siang masuk ke Djokja dan djam 
4 petang diadakan defile militer. 

Djenderal Major Suhardjo” dan 
1 kol. Sematkan dengan diser- 

beberapa opsir staf Jain- 
ja menda Djenderal Sudir- 
man ketapal batas Djokja. Sedjak 
bulan Desember tahun id Djen- 
deral Sudirman boleh dikatakan 
senantiasa berkeliling di Djawa 
Tengah dan Timur. Berhubung 
“dengan kesehatannja beliau sering 
“dipikul diatas tam 

i Djokja diundurkan mulai hari 
inggu dari pukul 18.30 mendja- 

- 21.30 waktu Republik. Di Djok. 
ja sekarang terbit dua surat kabar: 
- Kedaulatan” rakjat dengan ke- 

— banjakan lembar 3000. jang dipim- 
bat oleh Wonohito dan ,,Nasio- 

  

1" jang dipimpin oleh Mr. 
'manang. Berhubung dengan aliran 
“listrik jang hanja ada pada malam 

ri, ialah mulai pukul 18.— sam- 
pai pukul 6 pagi, maka harian2 

“tsb. terpaksa terbit pada pagi 
ri. 

  

BJENDERAL MAJOR BUURMAN 

   
   #Aneta).. Dengan beslit radja 

: Keangssk 8 Djuli 1949 nomor 2, 
maka djenderal major D.C. Buur- 
man van Vreeden mulai tanggal 
itersebut telah dilantik selaku let- 
man djenderal dan panglima ter- 
tinggi di. Indonesia merangkap 
kepala departemen peperangan. 

KONPERENSI SEGENAP PARTAI2 
POLITIK. 

Dari pelbagai kalangan telah di 
'peroleh keterangan2 jang menja- 
takan kata sepakatnja kepada 
Gapki untuk menjelenggarakan 
suatu konperensi nasional dari se- 
'genap partai2 politik dan pelbagai 
organisasi lainnja. Kabarnja tidak 
lama berselang telah dikirimkan 
undangan2 kep. beberapa partai 
idan oraganisasi politik di Indone- 
'Sia, tetapi sampai sekarang masih 

£ Alun diperoleh djawaban2. 

“Republik 

u. Djam malam ' 

Su- 

  ema 
sana 

Indonesia Timur 

PEMBAHAGIAN PERUTUSAN KE- 
RADJAAN TERNATE. 

Menurut beslit Dewan Radja2 
Ternate, Tidore, Batjan dan Obi 

:tanggal-25 Juni No. 20 telah di- 
tetapkan, bahwa 
1. Daerah pemerintahan Kera- 

- djaan Ternate dibahagi dalam 
empat ,,Perutusan seperti 
berikut: : 

a. Ternate (ibu negerinja Ter- 
nate) melingkungi wilajah2 
Ternate, Makian Kajoa, Gane- 
dalam dar Gane-luar: 

“b. Djailolo (ibu negerinja Djai- 
tolo) melingkungi wilajah2 

. Djailolo, Sahu, Ibu dan Lolo- 
da, 

c. Tobelo (ibunegerinja Tobelo) 
melingkungi wilajah2 Tobelo, 
Galela, Kau dan Morotai: 

d. Kepulauan Sula (ibu negeri- 
mja Sanana) melingkungi wi- 
lajah2 Sula-Besi, Mongoli dan 
Taliabu. 

e. Jang boleh dipangkatkan 
mendjadi ,,Utusan” ialah 
orang2 jang berpangkat Bes- 
tuurshoofd, pun Pegawai2 In 
donesia jang disamakan de- 
ngannja atau Controleur B.B. 

PENGHAPUSAN KEADAAN PE- 
RANG DALAM 2 ONDERAFDE- 

i LING. 
(Aneta) Di afdeling Makassar 

dan onderafdeling Bonthain dari 
keresidenan Sulawesi Selatan ke- 
adaan perang telah dihapuskan, 

ti Badakan2 dari ang 2 

berl sampai suato ketika jang 
nanti akan ditetapkan. 

SEKITAR RENTJANA UNDANG2 
KERUGIAN PERANG BERUPA 

BAHAN2. 

Nibeg telah mengirimkan rekes 
kepada menteri keuangan dan ke 
pada menterj lainnja, sebagai jg 
turut menanda tangani rentjana 
kerugian perang berupa bahan2. 
Nibeg mendesak, supaja kerugian 
perang jang diderita di Indonesia 
.djuga akan dimasukkan dalam pe- 
raturan tersebut. Dinjatakan dju- 
ga, bahwa perang melawan Djer- 
man dan Djepang, harus diang- 
gap sebagai satu peperangan. Pe- 
rang melawan Djepang telah di- 
umumkan pemerintah Belanda dan 
satu alasan jang mengatakan hal 
ini hanja mengenai Indonesia a- 
tau Pemerintah Federal Sementa- 

  

   BELANDA. 

  

SEKITAR PERAJAAN HARI PER- 
INGATAN PERNIKAHAN BAGIN- 

DA RATU. 

Dari segenap daerah dinegeri e 
Belanda telah datang utusan2 ke 
Soestdijk untuk turut menjaksikan 
defile jang diselenggarakan diista- 
na, dilihat oleh Sri Ratu Juliana 

Pemimpin UMUM (rumah) Thatlt. 55 M 

        

     

  

    

   
   

  

   

   

  

dan Putera Bernhard. Sesudah itu” 
tamu2 itu semuanja diterima oleh 
Sri Ratu dihalaman istana. Semua 
nja ini merupakan bahagian dari 
pada pusat perajaan jang diada- 
kan berkenaan dengan pernikahan 
Sri Ratu dan Putera Bernhard jg 

sekarang sudah genap sampai 
1215 tahun lamanja. 

sma 

  

PEMERINTAH INDONESIA TIMUR 

MEMBERIKAN 15 TON BARANG2 

UNTUK REPUBLIK. 

Pemerintah NIT akan memberi- 
kan sedjumlah 15 ton barang2 jg 
terdiri atas barang2 tekstil dan 
obat2an kepada Republik. Dalam 
suatu komunike telah diumumkan, 

bahwa hal ini berhubungan dgn. 
kembalinja Pemerintah Republik 
dan barang2 ini ada untuk diba- 
hagi2kan kepada penduduk Djok- 
ja. Barang tekstil dan obat2an ini 
kini berada di Djakarta dan sedi- 
kit hari Jagi akan dikirimkan ke 
Djokja. 

RAPAT2 RAKSASA DI SUMBAWA... 4 

Sultan Sumbawa merangkap ke 
tua Parlemen NIT baru2 ini telah 
menjelenggarakan 14 rapat raksa- 
.sa jang telah dikundjungi ramai2 

  

ra, menurut pendapat Nibeg tidak 
dapat diterima. Untuk penggan- 
tian kerugian jang diderita dineri 
Belanda dan Indonesia, demikian 
Nibeg menjatakan dalam rekes- 
nja, hanja berlaku 'alasan jang 
sama. Salinan dari rekes ini diki- 
rimkan kepada wakil presiden 
Raad van State dan kepada ketua 
dan anggota2 Madjelis Tinggi 
dan Rendah. 

Ie 

(Aneta). Pada hari Selasa jeep TG 
budi daja pertanian jang ditumpa- 
ngi 2 orang buruh Indonesia ditem 
baki oleh segerombolan bersendja- 
ta dibudi daja pertanian Bahbi- 
rung Uluh. Sopir jeep tersebut 
mendapat luka ringan dan para 
penjerang dapat melarikan diri. 

  

  

w. 

Pasal 63. 

1) Kerua kantor besar pemungutan suara membatja TA suara 

B- njaring nama tjalon jang tertulis dibelakang titik jang dihitamkan, 

3 djika kartu itu, setelah diselidiki, 

  

   
   

    

   

    

itu. 

» uitgebrachte stem). 
aa ema. 

telah 

    

- “djumlah semua suara jang sah, 

harga dari suara orang2 pemilih 
kan apa2 jang 

        

: 2 Selama Kie besar Ta 
 bagi-pemilihan Tea | 

2 Pel - a 

Bea: ra 

2eara jang sama banjaknja. 

  

     

    

     

Ke 

Pasal 64. 

semua kartu2 pemungutan suara jang sah itu dibatjakan, 

Ika kantor besar pemungutan suara menetapkan: 

danjatau orang2 pemilih, pada waktu mana ter 

di itetapkan dalam pasal 24 “93 3 

1 Naa Suara jang sah, jang dikeluarka: 

Pasal 65. 

Si patoa 4 itu, djika La boleh ditambah, £ 
.. jaitu djika terdapat lebih dari dua tjal kaka 

dinjatakan sebagai berharga. 

— 2) Anggota kantor besar pemungutan suara jang ditundjuk oleh 

Ketua untuk pekerdjaan itu memeriksa lagi kartu pemungutan suara 

2 3) ' Kedua anggota lainnja mentjatat Nae suara jang dikeluarkan 

jang dikeluarkan oleh pemilih2 

dan djika perlu, harus diperhat 

  

   
   
   

     

        

        
    

      

“jang sea bagi 2 Ki : 
   

    

2 
lah jang mendjadi tjalon2 pada ulangan pemungutan suara “xD 

stemming). 
3) Tetapi djika hanja ada dua orang tjalon sadja dan mere 
mendapat suara jang sama banjaknja, maka hasil j jung 

Dua tjalon atau lebih, jang : aibanan dalam ajat diatas ini- 

Ken uenak undaian, dengan tidak LO 

suara Sanepan Dak 
djumlah -. 

2 

            

      

  

         

    

      
       

  

OS. ditet 
- aa sad 2 Ta 66 dan 

  

suara itu ada 
Hear jang terti sama 
an TA an dian- 

aa mengumum 
ara itu dalam ra 

i an Kn 
Ci Maag 

a dibungkus. Bung- 

IB Suara menjimpan surat2 jang, 
: masa waktu untuk mana anggota2 

"Eentang pengrusakan itu diadakan surat pemberitaan. 

“ TAP Pasal 69. 

" Sta petabatitaan tentang penetapan hasil pemungutan suara 
jang dibuat oleh kantor besar pemungutan suara — setelah ditanda 
tangani oleh Ketua dan anggota2 kantor besar pemungutan suara 
jang lainnja — ditaruh di (AN boleh dilihat oleh siapa- 

Ip 4, 

pun djuga, n “Ay 

AN 

£ TN 
nata LA "- H Ba £ Ta 

tas 

ON Haa 

#Titari Se diinsii ken dalam distrik pemilihan 

Na Balai Pusat Pemungutan Suara, 
ja, diberitahukan tentang hasil pemu- 

ran menerima salinan jang sah dari surat (pa 
“ve! ng Tibandkan dalam ajat 1. 

NG Pasal 70. 
rang jang terpilih seketika menerima petikan maa) dari 

£Wbo pemberitaan jang dimaksudkan dalam pasal 57 ajat 
Ba 69 ajat 1 dari Ketua. kan 

Petikan dari surat p' 
K2 ajat 1 dapat diperg 
AL jang terpilih itu 

ea untuk itu. 
2) 

   
   
   
      

    
   

    

  

1 dan 
besar pemungutan suara. 
n jang dimaksudkan dalam pasal 
gai surat kepertjajaan oleh orang 

'asal 71. 
ngutan suara boleh menunda sidang, djika : 

Ikinan, bahwa djalannja sesuatu akan terganggu : 
n2 jang berhubungan dengan penetapan hasil pemu- 

suara itu tidak dapat diselesaikan dalam tempo jang patut 

Dalam hal jang dimaksudkan pada ajat 1 Ketua memberi tahu- 
kan kepada hadirin, bahwa sidang, atau pekerdjaan akan ditunda, 
serta berusaha, agar djalan2 masuk keruangan tempat bersidang 
itu ditutup dan disegel. 
3) Hari berikutnja sidang dilandjutkan dan boleh ditunda serta 
dibuka lagi sebanjak kalilah itu dipandang perlu. 
4) Hal2 jang penting .ditjatat dalam surat pemberitaan sidang. 

Bahagian 7. 
KETETAPAN2 LEBIH LANDJUT. - 

Pasal 72. 
1) Dalam tempo satu bulan sesudah tanggalnja petikan jang di 
maksudkan dalam pasal 70 ajat 2 atau pasal 39 .ajat 6, orang jang 
terpilih itu memberi tahukan kepada Ketua Badan Perwakilan apa- 
kah ia menerima pilihannja itu atau tidak. 
2) 

Badan Perwakilan, 

Dalam masa waktu jang sama (Binmen dezelfde termijn), orang 
jang terpilih itu mengirimkan surat kepertjajaannja kepada Ketua 

(Akan disambung). 

  

sei CN orang, ban 2 - 
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— Dr. Martha M. Eliot, pemimpin 
- Biro anak2 Amerika Maka jatngy 
— ditundjuk mendjadi pembantu di- 

rektur-djendera! dari - World 

Kesehatan Dunia). Dr. Eliot men 
'kesohoran Le nne 

anak2, dalam mana ia bekerdja 
dari tahun 1924. Ia mendjadi Wa. 
kil Amerika Serikat dalam sidang 

” permulaan dari Pertemuan Kese- 
| hatan Dunia di Geneva, Swiss 

pada tahun 1948 dan turut menan 
da tangani wundang2 dasar dari 

. W.H.O. Dalam djabatannja baru 
sebagai pembantu direktur djen- 

“ deral dari W.H.O. Dr. Eliot akan 
memegang 'tanggung djawab u- 
mum terhadap tindakan2 W.H.O. 

| dalam lapangan kesehatan umum, 
“termasuk djuga pengawasan ter- 
“ hadap malaria, tuberculose dan 

njakit2 akibat pelatjuran2, Ke 
sehatan wanita dan anak2 dsb. 
Gedung 2 Markas Besarnj ad ada 
Geneva. 4 TES Pa 

Na 
ng # 

Sena 7 

55 

  

geri" 
)- Dalam sebuah tulisan 

Nian madjalah mingguan merde- 
ka ,,United Status News”, John 
Foster Dulles, seorang dari golo- 
ngan Republikan dan ahli dalam 

“urusan soal2 luar negeri, menulis, 
. bahwa ,Sovjet Uni sedang giat 
3 vivendi dengan 

| tat lainnja dan bersedia meneri- 
ma keseimbangan kekuatan jang 
sekarang ada di Eropah untuk se 
mentara”. Dulles beranggapan, 
bahwa Rusia'akan menerima per- 
“setudjuan2 dengan sjarat, bahwa 

— detail2nja disusun dengan .tjukup 

“bertambah luasnja perdagangan 
— tukar menukar antara Timur dan 

— Barat, Dulles menerangkan, bah- 
wa adalah logis dan ,,historis”, 
bahwa sebagian besar dari ba- 
rang2 Djerman akan dikirimkan 
ke Timur, dimana barang2 itu da- 

— pat “ditukarkan dengan bahan2 
makanan dan bahan2 mentah. 

Dulles melandjutkan tulisannja: 
Antara Timur dan Barat itu ti- 
dak ada persamaan kepentingan 
ekonomis, bahkan walaupun tidak 
ada persamaan kepentingan pe 
tik”. 

AA 
. 

ton — 

KA MEMINTA BANJAK KORBAN. 

Perajaan hari kemerdekaan 
“ Amerika disertai dengan panas 

jang sangat teriknja, karena ge- 
“lombang panas di “Amerika masih 
berlangsung dengan tak berku- 

— keluar dari kota2 untuk mentjari. 
— tempat jang lebih dingin diperdu- 

sunan atau dipantai. Tetapi pa- 
nas jang sangat teriknja dan ra- 
'mainja lalu lintas telah meminta 
korban jang tak sedikit. Malam 
Selasa dapat ditentukan, bahwa 
dalam minggu jang | baru lalu telah 
binasa 247 , djumlah mana 
terdiri.dari 1 orang jang ter- 

| matahari dan 14 orang 'karena 

Health Organisation (Organisasi ' 

“penangkapan dan 

“djelas. Tentang 'kemungkinan2  : 

“HARI KEMERDEKAAN DI AMERI- 

| rang. Berdjuta2 orang Amerika 

benam, 31 Ha mati karena terik 

ketjelakaan pesawat terbang. Te- 

Tn £ Nan: 

(AFP). Marskalk Li Chi-sen, 
, Kwo- ketua panitia. revolusioner 

ang, dalam pi c       
». Sorong, radio di Petping € Pn N 

uh Amerika Serikat hendak 
menduduki pulau2 Formosa dan 
Hainan untuk didjadikan pangka- 
lan marine dan angkatan udara 

Ia     

  

an perang Tiongkok- 
. Djepang, dan antara lain ia -ber- 

: Saja setudju dengan dia- 
ca ea an 

an dengan Djepang, tetapi tidak 
menjetudjui penghentian pemba- 
jaran-kerugian oleh Djepang. Se- 
habis perang dengan Djepang, 
kaum imperialis Amerika sudah 

itu dintjapkanmja merk 
maan dengan hari-tahun ke-12 da 

Era semua “ Setuk hadir 
dalam rapat raksasa dilapangan 

Patung dari Dr. Sun Yat 
sen ubungi dengan kain me- 

Na hingga dari patung sendiri ti- 
dah tampak apa2. 

(Aneta-A. F. p. ). Baru kimi di- 
dapat pama bahwa sedjak hari 
Rabu 6 Djuli semua berita pers 
jang dekan dari Shanghai 

   

  

. disensur dahulu oleh pemerintah. 

menuruti djedjak kaum imperialis 
Djepang. Pemerintah Amerika ti- 
dak sadja telah memberikan ban- 

tuan sendjata, 
“dan barang2 tehnis dengan mak- 
sud untuk membinasakan  rakjat 
Tiongkok, tetapi mereka djuga te- 
lah membantu dengan giat fasisme 
Djepang dan sekarang sedang 
bea untuk mendapatkan Ke 
mosa dan Hainan dalam keku: 
an mereka”. 

4Ameta) . Kementerian luar ne- 
geri Amerika Serikat memerintah- 

x 

kan kepada duta di Nanking dan 
duta besar di Peking untuk meme- 
rotes keras kepada pembesar ig 
tertinggi dari komunis" tentang 

penganiajaan 
William Olive, wakil duta Ameri 
ka di Shanghai. Bersamaan de- 
ngan itu pula harus diprotes tin- 
dakan sematjam itu jang dilaku- 
kan terhadap pegawai “kedutaan 
jang mengundjungi Olive untuk 
membawa makanan. 

- 

(Aneta-A.F.P.). Djuga Nan- 
king merajakan hari ulang tahun 
ke-28 dari partai komunis dan mu- 
lainja perang dengan Djepang de- 
ngan upafjara setjara besar2an. 
Sembojan jang paling banjak a.l. 
ialah persatuan dari bangsa 
Tionghoa. Sungguhpun a awan te- 
“bal dan djalan banjak. lumpur 

- 

“tapi dichawatirkan, bahwa djum- 
lah tersebut akan bertambah de- 
ngan sangat ramainja - kembali 
lalu lintas, karena orang jang ber- “ 
libur kini kembali. 

| PEMOSOKAN DI AUSTRALIA. 

(United Press). Perundingan2 
untuk menghentikan pemogokan 
kaum buruh pertambangan di Aus 

- tralia telah ditunda pada hari Se- 
'lasa, sambil menunggu keputusan 
Mahkamah Tinggi. 
Dewan tersebut akan mengam- 

bil kesimpulan tentang keputusan 
dewan arbitrase untuk memerin- 
tahkan kepada kaum buruh pertam 
bangan untuk - mengembalikan 
uang sedjumlah 40 000 pond Aus- 
'tralia jang telah disediakan un- 
tuk membantu pemogokan. 

Di Sydney telah diambil tinda- 
kan2 penghematan sehingga di- 
“kota ini trem2 tidak 'berdjalan lagi 
dan djuga lalu lintas dengan ke- 
reta api dilumpuhkan. Kaum Ibu 
di Sydney sekarang hanja dapat 
memasak satu kali tiap2 hari. 

» Pemogokan kaum buruh pertam- 
bangan di Australia masih ber- 
djalan terus dengan tiada berku- 
rang dan keadaan tidak berobah. 
Lalu lintas dengan kereta api di 
Sydney terpaksa dihentikan hing- 
ga achir minggu ini. 

SEL2 KOMUNIS DI AUSTRALIA, 

(United Press). Cecil Herbert 
Sharpley, bekas anggauta pengu- 
ngurus partai komunis di Victo- 
ria, menerangkan dalam komisi fe- 

deral, bahwa partai ini mempunjai, 
rentjana untuk mempengaruhi per” 
industrian2 besar. : 

,Sel2 komunis telah bekerdja di 
perusakhan penerbangan, dikala- 
ng2an marine, di Williamson dan 
pabrik2 peluru di May... (tidak 
djelas namanja) disarekat2 buruh 
guru dan di PTT. Selandjutnja 

.mereka mentjoba memasuki per- 
industrian batu bara dan badja, 

. djawatan2 pengangkutan dan per 

'pindjaman uang . 

komunis. 2 Berita dari U.P. dima- 
na disebutkan kerugian jang di- 
timbulkan oleh pemboman kaum 

  

nasionalis dikirim kembali kepada 
pengirimnja dengan tjap tidak di 
Kena, : 

x 

— (AnetaU, P. ). United Press 
mewartakan, bahwa bandjir di- 
propinsi Kwan Tung dan Hunan 

. telah meminta beribu2 korban dan 
-banjak kerusakan. Korban manu- 
sia k.l. 20.000. Angka2 jang res- 

- mi belum ada. 

Pa 

“v 

     

x 

. Kemarin telah dibebaskan kem- 
bali wakil konsul Amerika Serikat 
dikota Shanghai, William Olive, 
setelah ditahan oleh pulisi komu- 
nis selama 3 hari. Seperti diketa- 
hui, beliau tadinja ditahan sebab 
melanggar peraturan lalu lintas. 
Meniurut konsul djenderal Ameri- 
ka Serikat di Shanghai, setelah 
Olive dilepaskan kembali beliau se 
gera diperiksa oleh seorang tha- 
bib. Dan thabib tersebut kabarnja 
telah melihat tanda2 jang disebab 
kan oleh penganiajaan didalam 
pendjara. 

S- “Sg ks 

DARI PEMOGOKAN MENDJADI 
PERTENTANGAN ANTARA PEME- 
RINTAHAN AUSTRALIA DAN 

PARTAI KOMUNIS. 

Pemogokan buruh tambang Au- 
stralia mengakibatkan pertenta- 
ngo antara pemerintah dan pa- 
tai komunis. Dalam suatu adper- 
sae pena menteri Chiffley te- 

sabuk “bekerja kembali. 

1 pes” “Soviet Uni menjtjari 
modus vivendi dengan ne- 

Barat . 

  

| hubungan. Kaum komunis jang 
menjelundup kedalam sarekat bu- 
ruh guru mendapat instruksi2 ba- 
gaimana mereka dapat mempenga 

“ruhi anak2 sekolah”, demikian 
Sharpley. 

AFL MENDESAK PADA TRUMAN. 

(Reuter). Sebuah komisi “dari 
AFL (American Federation of 
Labour, salah satu sarekat seker- 
dja Amerika jang besar) telah me 
minta kepada pemerintah Ameri- 
ka” untuk mengadakan tekanan 
keras pada negeri Belanda dan 
Perantjis supaja negeri2 ini me- 
ngakui kehendak akan kemerdeka. 
an nasional, dan perbaikan ekono- 
mi dan keadilan sosial dari 
sa2 Asia: jang ada dibawah. kekuia- 
saan mereka”. 

Selandjutnja AFL men 
pada presiden 'Truman, .supaja 
mengadakan perhubungan 1 
negeri2 jang demokratis di | “5g 

    

pa, Asia dan Amerika Selatan un- 
tuk segera menjusun suatu pro- 
grama untuk mengadakan saksi, 
guna mglawan tirani komunisme 
dan membantu kekuasaan? j 
demokratis di Tiongkok”, 

USUL UNTUK MEMPERBAIKI | 
PIAGAM PERSERIKATAN 

BANGSA2. 

Sedjumlah 10 c orang senator.A- 
merika Serikat telah menjatakan 
maksudnja untuk mengadjukan se 
buah usul, supaja Piagam P.B.B. 
dapat diperbaiki. Mereka hendak 
membentuk suatu perserikatan 
dunia, jang akan bersandar atas 
2. kekuasan pulisi internasio- 
na 

ROBERT TAFT MENENTANG 
DIKIRIMKANNJA SATUAN2 KE 

EROPAH. 

Dalam senat Anduk Serikat 
wakil republik Robert Taft telah 
menjatakan tidak setudjunja de- 
ngan dikirimnja pasukan2 tentara 
ke Eropah untuk melaksanakan 
Perdjandjian Atlantika. 

ADMINISTRATUR ECA KE PARIS. 
Administratus  ECA, - Paul 

Hoffman dinantikan kedatangan- 
nja dalam minggu ini djuga di - 
“Paris dan kemudian beliau akan 
mengadakan perdjalanan keliling 
melalui negeri2 Eropah “Barat 
jang menerima bantuan Marshall. 

          - tol. 14 dam 15 Juli ad: 
sdt dakan di Tomohon Per- 

' #muan Besar dari anggota2 Per- 
gerakan Pemuda Katolik dari se- 
luruh Minahasa. Akan Radir kira2 
1500 anggota, Pertemuan akan di. 

'buka pada tgl. 14 Djuli dengan 
“satu Missa Pontifical diluar gere- 
dja (djikalau keadaan udara mem 
bolehkan itu) disekolah Frater. 
Djam 1 petang akan diadakan pe- 
rarakan besar2an keliling ' kota 
Tomohon dan kemudian itu pera- 
rgkan akan berdjalan terus keta- 
nah lapang sport di Walian, di- 
mana akan diadakan #ertundju- . 
“kan2 maengket dan pergerakan 
badan. Pada malamnja akan diada 
kan gambar hidup diluar. 

| Pada tgl. 15 akan diadakan per 
tandingan2 dalam maengket, per- 
gerakan badan menjanji antara 

otaZ menurut ressort. 

Dengan mengundjukkan ikartjis 
masuk jang dapat dibeli pada lo- 
ket, maka masing2 dapat menjak- 

    

sikan sendiri akan pertemuan jang 
besanZan ini. 

  

TEMBAK N MENEMBAK ANTARA 
PERONDA RUSIA DAN AMERIKA. 

Pada tapal batas kedudukan 
Rusia Amerika Serikat dekat Co- 
burg di Beieren telah terdjadi tem 
bak menembak “antara pasukan 
perenda Rusia dan Amerika Seri- 

“Ikat. Dalam kedjadian ini telah te- 
was seorang serdadu Rusia. Ber- 
hubung dengan kedjadian ini ko- 
mandan pulisi Amerika Serikat di 
Djerman akan mengadjukan pro- 
tes kepada pembesar2 Rusia. 

x 

Pembesar2 Rusia-telah menge- 
luarkan perintah untuk menutup 
dua buah djalan antara daerah 
Rusia dan daerah2 Barat lainnja. 
Sekarang mobil2 gerobak terpak-: 

“sa melalui djalan keliling jang le- 
bih banjak memakan waktu dan 
lebih pandjang. 

2 

Orang menduga, bahwa kira2 
5Jo dari perdagangan dunia Ing- 
geris akan dilakukan dengan Sov- 

atkan pemogok2 Fet Rusia dan beberapa negeri da- 
ri Eropah Timur. Dan baru2 ini 
Inggeris dan Sovjet Rusia telah 
menanda tangani sebuah perdjan- 
djian, dimana ditetapkan, bahwa 
Inggeris akan menerima gandum 
dari Rusia. , 

:KRISIS PEREKONOMIAN 
INGGERIS. —- 

“Menteri keuangan Amerika Se- 
rikat, John Snijder kemarin telah 
melandjutkan  pembitjaraan2nja 
dengan menteri keuangan Ingge- 
ris, Sir Stafford Cripps tentang. 
masaalah krisis perekonomian Ing 
geris dewasa ini: Kabarnja, men- 
teri keuangan Canada djuga ha- 
“dir dalam pembitjaraan tersebut. 
“Menurut ahli2 keuangan Inggeris 
Cripps hendak mejakinkan kepada 
Snijder, bahwa Inggeris telah ke- 

-habisan persediaan2 dollar sehing 
ga negeri itu terpaksa lagi meng- 
gali sumber2 baru. 

PEMOGOKAN PELABUHAN DI 
“LONDON. 

- & 

Djaksa agung Inggeris, Sir 
Hardley Shawcross telah menge- 
luarkan sebuah keterangan di Lon 

. don, dalam mana diterangkan, bah 
wa kaum pemogok pelabuhan Lon 
don telah melakukan pemogokan 
atas instruksi suatu negeri asing. 
Pada hari Senin hanja 1000 orang 
dari djumlah 10000 memutuskan 
untuk kembali melakukan peker- 
djaannja. Dalam pada itu 2000 
orang militer Inggeris sedang be- 
kerdja keras untuk membongkar 
14 buah kapal2 jang memuat ba- 
han2.makamnan. 

Haa 
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DEWAN PENILIKAN HAK (RAAD 
vrih. RECHTSHERSTEL) DI INDO- 

NESIA. € 
Barang siapa jang mempunjai 

uang, atau berutang pada, atagg 
menjimpan barang2, uang dan ker- 
tas2 jang berharga dari . 

JN.V. NANYO BOYEKI KAISHA" 
atau dapat memberi keterangan2 
tentang hal2 itu, diminta memberi- 
tahukan soal itu pada Direksi Rechts- 
herstel sebelum tgl. I Agustus 1949, 

  

Koningsplein West 2, Batavia-Cen- 
trum. 

Direksi Dewan Penilikan Hak tsb. 
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Pertjetakan Kementerian Penerangan N.I.T, - Tomohon. 

# Ma ai 
DEKAN 

mudian  dibatjakan 

PEMBUKAAN RAPAT PEMIMPIN2 

DAN UTUSAN2 P.P.K.M. 

Pada tanggal 11 Djuli (kema- 
nin) pukul 19.00 (p. 7 malam) 
tepat, rapat-pembukaan konpe- 
rensi pemimpin2 dan utusan2 ,,Per 
gerakan Pemuda Keristen Mina- 
hasa” (P.P.K.M.), kali ini ber- 
tempat di Geredja Tikala (Mama- 
do), dilangsungkan dalam suatu 
keadaan dengan perlengkapan jg 
nampaknja baik dan rapih. 

Pada saat pembukaan upatjara 
nampak hadir sedjumlah pemuka2 
masjarakat Manado, ad. tuan2 
E. D. Dengah, dr. Ratumbuy- 
sang, J. E. Sondakh, W. J. Ra- 
tulangie, A. I. A. Ratulangie, I.P. 
Lengkong, 'H. Lumenta, Ketua 
Synode G.M.I.M. (ds. Wenas), " 
ds. Rompas, ds. Hardin, Ds. Van 
' Hof, Ds. Baas d.l., diantaranja 
ada jang bersama2 dengan njonja, 
sedang dimedja pimpinan duduk 
“Panitia Persiapan Konperensi jg 
terdiri dari Pendeta A. Rondo se- 
bagai Ketua dan beberapa jang 
lain lagi dari P.P.K.M. Dahan 
Manado. 

Ketua Panitia Persiapan meno- 
kokkan palu Pimpinan dengan 
meminta kepada hadirin menjanji- 
kan sebuah kidung jang sudah 
tertulis. dalam lembar atjara, ke- 

sebahagian 
(beberapa ajat) Alkitab, langsung 
diikuti dengan sembahjang. Se- 
sudah sembahjang, lalu Ketua 
Panitia Persiapan mengutjapkan 
kata pembukaan serta utjapan se- 
lamat datang kepada hadirin se- 
mua, achirnja tukul Pimpinan di 
serahkan kepada Ketua Madjelis 
Pusat P.P.K.M,, tuan L. S. Lalu- 
jan, 

Dalam utjapan Ketua Madjelis 
Pusat jang telah menerima opor 
pimpinan ikonperensi seterusnja, 
diterangkan dengan djelas, apa- 
kah sebeftar2nja P.P.K.M. itu dan . 
apakah artinja dalam masjarakat, 
pun diuraikan tentang perbedaan- 
nja dengan S.P.M. (Serikat Pe- 
muda Masehi) sebelum perang. 

Selesai utjapan Ketua, maka 
tampillah kemuka Ketua Synode 
dengan utjapan sambutannja jang 
menekan pada keperluannja per- 
satuan, untuk kekokohan masja- 
rakat Keristen di Minahasa. 

Ds. Rompas jang b 
dengan liburan, 
imendjadi Panitora Mz 2.8 
djelis Pemuda Keristen pa 

    

Demikianlah pembukaan rapat 
atau konperensi ini memberikan . 
bajangan akan arti seluruhnja dari « s3 Haa 
Konperensi, dimana akan turut H-  £ 
120 musa dari seluruh Minahasa « 
dan beberapa utusan dari Goron- ' 
talo dan San untuk membitja. 
rakan soal2 jang melingkungi per ' 
gerakan pemuda Kenisten. Tea 

Menurut atjara, maka Konpe- . 
rensi ini akan berlangsung hingga ' 
pada pagi 19 Djuli dan atjara me 
muat antara lain : Sa 

Rabu, 13 Djuli p, 8 malam: 1. 

Penjelidikan Alkitab: Berita ' 
Alkitab dan keputusan kita (Pen- ' 
deta J. E. Tulung) “EA 

Kamis 14 Djuli p. 9.30 pagi : Tana 
a. Pemuda dan Nationalisme Kana 

(ds. M. Sondakh). 5 
b. Geredja dan Zending '(Pen-  ' 

— deta Daendel). “ 
Djumat 15 Djuli p. 9.30 pagi : 2 

a. Bank dan TI (H. Lu-? : 
menta). 

b. Soal Kesehatan tin R. D. 3 
Kandou). jaan 

Sabtu 16 Djuli p. 9 pagi: js » 
Gerakan Oikumenis (ds. P.H. : 

Rompas). (3 : 
Ahal 17 Djuli p. 10 pagi. 

a. Soal Peternakan tdr. W. J. 
Ratulangi). 

b. Nagan ke Masjarakat Ba-" in 

Kas 18 Djuli p. 9 pagi 2 Li 
Soal pendidikan (L. P. Rume- | 

koi). 
Penindjau2 mendapat kesempa- 

tan menghadiri uraian2 'ni. 

enggan 

  

  

Pem beritahuan. 

  

Al Fe 

Perdamin Kawangkoan . 
memberitahukan kepada pemeganga . 
sero, bahwa pada tal. 16 DJULI 1949 
djam 2 tepat diadakan RAPAT U- 
MUM Anggauta digedung Pinaesa-s 
an Sendangan I. : 

Atjara : Berdasar pada kerantoanla 
art. 13 lid I dari Angg. Dasar. 

Hadir dari semua pesero diharap: 
kan. : 

Kawangkoan, 2-7240 

& N.V. PERDAMIN 
Bagan Pimpinan. 
2 & Ta & Te Ea SR 

sai 
  

  

  
  

  
  

  

     

        

   

   

  

nis) jang berkedudukan di. Dja- Nana » 
karta, menerangkan organisasi 
M.P.K.O. serta. mengemukakan k pa ya Na sasa 2 
andjuran2 jang baik dan berfae- 2 Hanana Kepada Semua Tea 3 , dan kenalan2, kami utja dah bagi masjarakat pemuda Ke- Pn " lap mang ) 2 tan sebimat nggak Oleh ka: 14 
Tn rena keadaan tidak meluaskan, ! 

Sesudah itu tiba saat beramah- kami ta' dapat memberi salam | 
tamah, sedang penganan disadji- kepada seseorang masing2 : 
kan sekadarnja pada hadirin. perlu djuga kami mengatakan 

Pada bahagian berikut dibatja- disini diperbanjak terima kasih 
kan oleh tuan D. Kawulur, Pani- untuk segala kebaikan dan- 
tera M.P.K.M. Pusat akan tata- persobatan j jang telah kami te- 
tertib rapat seterusnja. rima disini - s5 

Bahagian achir dirupakan oleh keluarga 
kata2 penutupan malam pembu- Overste van BAARSEL T— 
kaan-rapat ini oleh Ketua P.P.K. ab. ,BONTEKOE" 
M., kemudian njanjian bapa kami Age 
oleh tumpukan Pemuda Galilea, Tee 
achirnja sembahjang. sa 

Png ee ee RAS Tem 

PEMUDA SEHAT..RAKJAT KUAI" 
Maka kasihkanlah kepada anak- 

anak Njonja, "margarine Blue — 

Band. Karena Blue Band mengan- | 

dung banjak vitamin-A dan D, | 

badan dan gigi seluruh- | 

nja. mendjadi sehat dan ” 

kuat. Blue Band me - 

hasil dari negeri ini' & " 

jang dibikin hanja dari , 

tumbuh-tumbuhan, Sela- 

manja terdapat dalam ke- 

adaan baru, sedangkan i i 

rasanja enak — djadi ber- 

faedah untuk. 4 y 

ai Seet 4 ay 5 

Tara 5 

£ 

MARGARINE t 
     

  

ag : MENGANDUNG Hn Ka & 

YAN DEN BERGH'S FABRIEKEN BATAVIA 
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