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- da umumnja orang puas dengan 

apa jang mereka punjai, dan dju- 

4 ga puas dengan 
-—sebanjak keltena rupiah. Pada 
umumnja orang tidak mempunjai 
hasrat untuk hidup lebih baik lagi. 

—. didikan jang lebih baik. Menurut 

| dagi daripada seperti mereka 'Ia- 

| hanja mungkin djika rentjana pen 

— ikan lebih banjak alat2 lagi dan 
| supaja lebih banjak memberikan 
— penerangan kepada orang tua mu- 
PA 5: pengawasan setempat didalam 

. pendjelasan tentang pendidikan (HI): 
“ guru. la berpendapat, bahwa mu- 

  

MN Denerbiti 

  

.N E GARA 

— woonesia 

0 TIMUR 

— Bah: SULAWESI-UTARA. 

  

   

RABU, 13 DJULI 1949. 
   

B KEMENTERIAN PENERANGAN | 

  , Gasa) Pada 5 Djui "49 diada : omahan ne 

  

  a dari konpe- 
   

    

   
“ ar ian amdal 

  

    
      

li, PP n jang sedang di 

perhari ane yu 2 

sar. Pertemuan ini dipimpin oleh Pn Tn 
sekretaris djendral kementerian Pertundjukan buku2. 

pendidikan nesia Timur, tuan Kg DIAN 

Katoppo, j D Bahu — Pada sore haninja, sesuai de- 

baru, jang disebut umum ebaMD 'kan 
Katoppo, jang hingga sekarang te “d 

ina debih. Pembitjara sewaan dji 
kat Nanga terapan On ana 

tentang rentjana sendi ngan aftjara konperensi pendidi- 

     

  

: Pena ,» : 1 Ba 
gara. Na engan pada diri sendiri 2 buah pengumuman 

mengapa sebagian besar dari rak 

      

jat Indonesia harus kelaparan dan Ter 4 
bahkan mati ket ip sar Ta . 
mereka diter ahiteni sa- 
wah jang seba Menurut faham- Dengan beslit Menteri Penga- 
nja-hal ini & 'iseb vkan oleh ak see Ke al re Bi 2 

gai suatu an dari Sitemap kan: 
sengsara dani rakjat Indonesia. (1) Mentjatat, bahwa terhi- 

embitjara berkata, bahwa pa- 
g Pn : telah dihentikan 

pengadjaran rendah dan peng. 
awasan  pengadjaran rendah 
setempat, jang. dilakukan oleh 
Negara Indonesia Timur setjara 
bantuan didalam tanah2 Keradja- 
an Tabukan, Siau, Kendahe-Ta 

membajar padjak 

Djiwa rakjat sekarang adalah sta- 
tis dan karena ini produksi tidak una, Manganitu, Tagulandang 
mungkin diperbesar. Semua ini di- dan Pulau2 Talaud, oleh sebab 
sebabkan karena rakjat tak diberi aa Panen pa 

i si t pen- Federasi itanai jaan terse- 
PS ananda speed mag Pan but, telah mendjalankan dengan 

sungguh2 pengurusan pengadja- 
ran rendah dan pengawasan pe- 
ngadjaran rendah setempat dida- 
lam daerah2 mereka. 

11) Menetapkan, bahwa terhi- 
tung sesudah tanggal itu djuga di 
serahkan kepada tanah2 Keradja 
an atau Federasi tanah2 Keradja- 
an jang disebut didalam 'ajat di- 
muka, hak2-pakai atau hak2-pakai 
habis mengenai tanah2 dan ge. 
dung2 jang dipergunakan “untuk 
mendjalankan tugas pengadjaran 
jang dimaksud pada sub I, dan 
djuga barang2 'impentaris dan 
alat2 pengadjaran jang terdapat 

tuan Katoppo, satu2-nja djalan un 
tuk menjelesaikan masaalah ini 
ialah, pendidikan rakjat, sehingga 
rakjat sendirj beladjar memikir 
dan beladjar bekerdja lebih berat 

kukan hingga sekarang. Hal ini 

didikan baru ini didjalankan de- 
ngan sempurna. 
Laga berbagai tjara pemerintah 

mengatasi kesukaran2 
jang “dihadapinja dalam melaksa- 
nakan ini. Pekerdjaan pemerintah 
telah mentjapai hasil banjak, teta- 
pi masih banjak lagi jang harus 
“dikerdjakan, supaja semua hal2 

ir “ibt dapat di Teng at, Panga. Pes 

    Pratama pengurusan ala 
“ diditur lebih landjut berdasar- 
kan penjerahan fonds2 dan 

tang rentjana pendidikan pendapatan2 jang bersangku- baru ini dan tentang pengalaman2 tan untuk tahun 1949 seluruh- 
mereka dalam mendjalankannja. nja, 
Pembitjara pertama beranggapan, b. bahwa tanah2 Keradjaan jang 
bahwa masih banjak diperlukan bersangkutan atau Federasi ta 
yana dalam hal pendidi- nah2 Keradjaan tersebut sesu- 
»'kan, terutama djika dilihat keada- “dah tanggal mulai mendjalan- 

an pendidikan didesa-desa. Ia men kan tugas pengadjaran terse- desak supaja pemerintah menjedia but menerima segala hak dan 
.kewadjiban jang mengenai pe- 
njelelenggaraan pengadjaran 
rendah jakni pengurusan dan 

i "pasa inspektur pen- 
an2 Van de Wetering 

ertouwer memberikan urai- 

daerah mereka. 
Sekadar perlu ditjatat: 

a. bahwa mulai mendjalankannja 
jang dimaksud pada sub I ti- 
dak mengurangi pengawasan 
umum dari Menteri Pengadja- 
ran atas pengadjaran rendah 
(jang dalamnja termasuk pe- 

— Tuan Leertouwer memberikan 

“rid2 itu tidak perlu mempeladjari 
banjak bahasa asing dan meng- 
anggap tjukup, djika murid2 itu 
disamping pandai berbahasa 
Indonesia djuga dapat berbitjara 
bahasa Belanda dan Inggeris. 

  

Undang2 Pemilihan N.LT. (Staatsb 
Pasal 73. 

1) Selekas mungkin, sesudah kantor besar pemangutari suara 
menerima kabar etua Badan Perwakilan, bahwa seorang jang 
sudah terpilih : | 
2) sudah mening Afypyi 
Badan Perwakilan: 
b) tidak menerima pilihannja: 
Cc) terlambat sang nan surat 1d 2 
aa tidak diterim a aH, 

rima La anggota 

2 nye 1 angg ta Kan Pa 

       

    

aa Pa menerima seorang jang “dia | menda Edar aa) 
taran tidak sahnja (pemungutan suara didiseik (didiserik di K 
Penuaan suara jang bersangkutan, maka selekas mungkin ha 

gan pemungutan suara didistrik (didistrik-distrik) 
9g I bemlndesan itu dan hasil pemungutan suara seluruh disk 

a1 Lane apaan, sekali | 
12 42 hingga 71 'dalam hal ini berlaku djuga. - 

z y babi besar pena suara meneri- 
2 Badan Perwakilan, Pi sn jang su- 

tida dapat diterima ol madjelis ini, lanta- 
pe nilihan itu tidak benar, maka kantor besar 

, netapkan sekali lagi hasil pemungutan. suara 
itu dengan memperhatikan keterangan2 dari Badan Perwakilan itu. 

| Pasal2 39 Tangga PN hal ini berlaku djuga. 

  

maka digedung sekolah guru . 

| Kementerian Pengadjaran. 

tung mulai tanggal 1 Mei 1949 
pengurusan - 

ditanah-tanah dan Ta 

wa - 471 d 1O1e 

ngadjaran . 

ngawasan atas penjebaran pe- 

  

   
    

INDONESIA : 

Pesawat 

aneker” 

     

  

di mercnkiaan Han ara ra wartawan Amerika jang datang menindjau 
San aka tot se na Men di Jndonesia mendjadi korban semua. 
lakukan oleh badan2 an: 
san, jang ditundjuk Ken Ne- Constellation K.L.M. ,,Frane- . Reuter menambahkan, Bahwa 
gara: ker” jang memuat 13 dari 15 war- sesudah terbang diatas pegumu- 

tawan2 Amerika jang mengundju 
ngi Indonesia atas undangan Pe- 
menintah Belanda, dekat Ghat- 
kopur kira2 5 km. dari lapang pe- 
nerbangan Santa Crux dekat Bom 
“bay telah tjelaka. Menurut kabar2 
pertama pada hari Selasa pesawat 
tsb. berputar diatas lapang pener- 
bangan itu, tetapi tidak bisa men- 
darat karena udara buruk. 

Pembesar2 dari djawatan peng 
awasan beberapa waktu tidak bisa 

c. bahwa tanah2 Keradjaan ata " meridapat perhubungan dengan 
Federasi itanah2 Lana pesawat tsb., sesudah mana dida- 
menjatakan bahwa ,,Undang2 . pat talipon “dar insinjur dinas 
Pengadjaran 1947” Pane” urusan air dari Gathkopur, bahwa 
blad Indonesia Timur 1947. Constellation tsb. telah djatuh di 
No. 10) berlaku dan dengan  bukit2 dekat Ghatkopur. Penum- 
demikian akan menuruti pelak- pang2 terlempar dari pesawat dan 
sanaan Undang2 tersebut, Sa majat mereka tersebar diatas bu- 
lain dari pada ketjualian2 kit2. Dari lapang terbang segera 
tentu jang akan ditetapkan 2 dikirim pasukan pembantu, tetapi 
dalam peraturan2 pelaksana-. . menurut kabar2 #idak ada seorang 
an. ». masih hidup antara 34 orang pe- 

" numpang dan 8 orang anak buah 
kapal. 

U.P. mengabarkan dari Bom- 
bay, bahwa ,,Franeker” djatuh di 
atas bukit jang tingginja kira2 
100 meter. Badan2 dari penum- 

: pang2 jang penuh dengan luka2 
antara mana 9 orang wanita, ter- 
sebar pada tempat itu jang karena 

banjak pepan basah sama sekali. 

b. bahwa mulai mendjalankannja 
jg dimaksud pada sub I tidak 
mengubah kedudukan jpega- 

| wai2 jang diperbantukan oleh 
. Negeri kepada Negara Indo- 

nesia Timur dan pegawai Ne- 
gara, jang diperbantukan ke. 
pada tanah2 Keradjaan “atau 
Federasi tanah2 Keradjaan un 
tuk menjelenggarakan tugas 
sendiri: 

ya 

(IV) Ditjatat lagi, bahwa a' 
nah2 Keradjaan atau Federasi ta- 
nah2 Keradjaan menjetudjui, bah- 
wa pengadjaran didalam daerah 
mereka jang lebih tinggi daripada 
pengadjaran rendah jang Fun 
kan pada sub I, sesuatunja deg 
memperhatikan apa jang dite 
kan didalam pasal 2 ajat Ga 
“ Peraturan La aa Da 

    

      nd donesia 046 No 143), untuk -. 2 , ini Os i i sementara akan inka aa ot Te et 
oleh Negara setjara bantuan. Menurut koresponden 'U.P. di 

s Bombay, maka pesawat tsb. kehi- 
- 2. langan kurs dalam hudjan jang 

sudah djatuh selama dua hari. 
Disigan beslit “aa Penga-“ Pesawat mentjoba 4 kali untuk 

djaran tertanggal 21 Djuni 1949 ' mendarat sebelumnja gugur, ka- 
No. 44912/4351/49 telah diputus- rena sebuah sajap tersentuk dan 
kan: - djatuh-dilereng dari Trastad, se- 

Fasal V ajat 2 sub a dari Regle dang pesawat sendiri tergelintjir 
men beserta atjaranja untuk udji- ada 
an-penghabisan Sekolah2 Guru“ Duta Amerika, Loy Henderson, 
Negeri jang umum dan sekolah2 : Pangan pesawat terbang ke Bom- 
pendidikan partikelir jang disa- “ny: pada malam sebelum kedja- 
makan dengan itu, jang ditetap- “dian ini, wartawan2 itu telah ma- 
kan dengan beslitnja tgl. 31 De- kan bersama2 dengan dia. 
sember 1948 No. 27260/435.1, di- T ketatak FE 
ubahkan sebagai berikut: Kn pat -. la Ha aa 

,Sebagai anggota merangkap Na dn Ta Ea ai 
Ketua seorang penilik sekolah karat Baen bebtlina” ais 

mari enak Rena Man “dari tempat djatuh, sedang seki- 
2 “tar pesawat terdapat barang2 ba- 

men pra . gage, mesin2 tulis dan LI. 
ES: tapa Ka 

  

( Penutup) Bi 

Pasal 76. 
Bagi distrik2 pemungutan suara dimana sebagian besar dari B2 

jang berhak untuk memilih tidak bisa membatja, Menteri Urusan 
Dalam Negeri bisa menetapkan, bahwa djika perlu, boleh menjim- 
pang dari jang ditetapkan dalam pasal 42 hingga 71. 

BAB IV. 

PERATURAN2 TENTANG HUKUMAN. 

Pasal 77. 
ngan sengadja memberikan Nilam palsu un- 

IM dirinja atau pang lain ditempatkan pada 
Sana PT 

ir TP 6 ala Ti 

   

  

“fe akan dihukum pen- 

Pasal 78. 

n ahad turut enga dar H 
jiran Kn dapat menduga, b 

on tw | at arafig2 jang namanja 
terdapat alan suatu “dafi Pe bud Ad ata Tg jar 

FA Fi ie akaye 

23 dk ada akan Ha penjara seting 

OA    
   

   

   

wa daftar tjal 

   

Pelanggaran peraturan2 jang, MAA keladi jat IA 
dan pasal 42 ajat 2 akan didjatuhi hukumak Wal Pa 
nja empat belas hari atau hukuman denda uang setinggi- 
?7 Pai AA 

Pasal 80. 

Ketua, nda dan wakil2 anggota jang ditundjuk untuk meng- 
ganti anggota2 dari Kantor besar pemungutan suata atau kantor 
pemungutan suara jang — bertentangan dengan peraturan2 jang di- 
dk am jab Out Sena Kekoaran undang-undang ini — dengan ta'- 
ada keperluan, tidak menghadiri Sea didjatuhi hukuman 

denda uang Ma eta sana 
' Yg 

  

Sulawesi- Utara 

Gonstellation 
gugur 

42 orang penganan, 

ngan Ghat jang “tingginja 1000 
meter antara Bombay dan Poona 
terdapat udara jang agak baik. 
Pesawat terbang “kembalk untuk 
Lean mendarat. Dalam usaha 

ini pesawat telah tjelaka dan 'gu- 
gur diatas sawah2. 

PENJATAAN TURUT 
BERDUKA DARI PIHAK 

W.T.M., LOVINK. 
Pada hari Selasa pagi W.T.M. 

mengundjungi konsol Amerika, 
Livengood, untuk menjatakan tu- 
nut berduka tjita terhadap iketje- 
tekaap pesawat ,,Franeker”, serta tang dari Djakarta ke Medan. 

tuput baka itu kepada keluarga 
wartawan2 Amerika, sesudah ma- 
na beliau mengundjungi Mr. H. 
Greutzberg, direktur dinas inter- 
continental K.L.M. untuk mene- 
rangkan, bahwa kepertjajaan wu- 
mum di Belanda dan Indonesia 
terhadap K.L.M. masih tetap ada. 

  

Interpiu ,Merdeka" dengan 
Serdang Menteri DREES. 
Serat pin” harian KD 

" Mendoka"" B.M. Diah jang Ka 
waktu ini berada di Negeri Be- 
landa, telah menginterpiu Perda- 
na Menteri Drees dirumahnja di 

rena hu- 

Den Haag. gunakan semua tenaga kami untu 
Dalam pertjakapan itu antara mentjapai penjelesaian terach 

lain Drees mengatakan: ,,Saja dan definitip dalam pertikaian 

bakna kita dalam waktu jang sing 
kat akan dapat mentjapafi penjele- 
sajian jang definitip, dimana bang 
sa Indonesia akan bisa merasa 
bebas dan dapat ditjapai kerdja- 
sama jang sebaik2nja antara bang 
sa Tn dengan bangsa Be- 

jgn Pa dr. Drees menja- 
takan, bahwa ,,adalah sangat pen 
ting dan mendesak bagi kedua 
bangsa itu, bahwa pertikaian ini 
diselesaikan setjepat mungkin”, 
karena hanja dengan demikian itu 

“lah kedua bangsa ini akan dapat 
dengan sepenuh tenaga memba- 

    

lad Indonesia Timur 1949 No. 20). 

Orang jang berhak memilih jang tidak melakukan kewadjibannja 
menurut pasal 55, jaitu kewadjibannja mengembalikan kartu pemu- 
ngutan suaranfa, akan didjatuhi hukuman pendjara selama-lamanja . 
dua belas hari, atau hukunman denda setinggi-tingglinja tiga ratus 
rupiah. 

Hal2 jang dikenakan hukuman jang disebutkan dalam pasal 77 
dan 78 dipandang sebagai kedjahatan, jang disebutkan dalam pa- 
sal 79, 80 dan 81 sebagai pelanggaran. 

Djika waktu2, sidang2 dan pekerdjaan2 lain jang berhubungan 
eggey Pemilihan jang ditetapkan dalam undang2 ini, berachir pada 

  

   

  

dana King en 
au hari raja jang Al Sl ata 

Timur 

Pn mulai AN art peng rasip 
Vie ,agar Undang2 ini dimuat tsblad Indodies 

  

    No. 202. TAHUN KE-IV. 
   

   REDAKSI Tamaheki 

ADMINISTRASI TK, No. 7 
EXPEDISI (PENGADUAN) 
Pemimpin UMUM (rumah) Thn tif. 55 

Langganan f 4.— sebulan 
Adpertensi f 1.— sebaris sekalom, 
(sekurang2nja f 3.— untuk 3 bar 
atau kurang). 

UNTUK KOTA MANADO: 
TOLLY PHOTO STUDIO 

PASSERSTRAAT TELF, No 209. 

      
     
           

  

       

   
           
   

   
   

   

      

      
   
   

    

   

   
   

    

    
    

    
    
   

   

K. £.M 
di Bom bay. 
diantaranja 13 crang 

  

  

MEDAN AKAN MEMPUNJAI 
PANGAN TERBANG INTERS 

NASIONAL. 

Rentjana2 untuk membuat 
pangan terbang internasional d 
Medan kini telah mentjapai tin 
katan jang djauh,  demikii 
,Nieuwsblad voor Sumatra” me 
dapat kabar. 

Untuk hal tersebut, beberapa 
km dari Medan akan dibuat suatw 
lapangan terbang jang akan me- 
makan waktu kira2 dua tahun. 

Berkenaan dengan rentjana iter 
sebut, maka Ir. C. Julius, kepala 
dari penerbangan sipil telah da- 

Selainnja untuk hal tersebut, ia 
akan membitjarakan djuga ten- 
tang rentjana jang dibuat dalam | 
kalangan ketjil, pendirian dar “' 
suatu penerbangan djarak pendek 
di Deli. Usaha ini mungkin akam An 
dimasukkan dalam usaha-interin- 
suler dari K.L.M. 

meneruskan penjataan 

: g 

    

£ 

ng, in kembali “apa Tang ea d 
sakkan oleh peperangan jang b 
lalu dan akibat2nja. 

,Saja dapat memastikan kepa- 
da tuan, bahwa kami akan meng 

  

karang ini”, demikian Perda: 
Menteri Belanda itu. Selandjutnja 

.la menjatakan pula pengharapan- 
nja, bahwa Republik akan lekas 
bisa mengambil keputusan me- 
ngenai K.M.B. Djuga Drees me- 
njebut tanggal 1 Agustus itu se-- 
bagai tanggal-pedoman akan di- £ 
mulainja K.M.B. dan diharapkan- “' 
nja pula, bahwa konperensi ini 
akan berlangsung 2 bulan lama- 
nja. Penjerahan kedaulatan kepa- 
da N.L.S. akan dilangsungkan se- 
belum tanggal 1 Djanuari 1950”, 
demikian interpiu ,, Merdeka” de- 
ngan Perdana Menteri Belanda 
itu, 

sungguh2 menghara p, 

  

  

Pasal 81. 

Pasal 82. 

Sjarat2 penutup dan peralihan. 
Pasal 83. 

FE Pa did Er gi hari Minggu, Djum'at atau hari 
i Aa tgja resmi, maka hal2 ini diun- 

ls, Minggu, Djum'at 

Tan 
sal 84. 

Ih: ra, Pemilihan Indonesia- 

AR, Der 
    

- pada. Ari 1949. 

Sa Timur, 
TJOKORDE GD SUKAWATI. , 

Perdana Menteri, 

IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG,'  



    

     

     

   
    

     
    

     
    
    

     
   
   

     
   
   

  

    

   
   

    

   

   

  

    

   

     
    
   

   

   
   
    

  

     

  

   

   

  

     
   

    

      

          

   
   
   

   

   
    

    

   
   
    

  

artai Indo Kebang- 

pilihamnja. 

(Aneta). :Indisch Nederlands 

"dan partai Indo ,,De Blij- 
pada tanggal 7 Djuli telah 

yemutuskan untuk membentuk 
suatu gabungan bernama ,,Indo 
Nationale Partij” (Partai Indo 

angsaan). Putjuk pimpinan 
terdiri atas J.P. Snel seba- 

tua, Schmidgall Tellings seker- 
'taris dan L. C. J. H. Baumgar- 

.#mendjelaskan, bahwa orang2 Indo 
harus memilih antara, me 

inggalkan dengan suka rela ta- 
“mah sendiri, mendjadi orang asing 

“di Indopesia atau turut serta da- 
“lam kewarganegaraan jang nanti 
“ditetapkan dan bersama semua 

nberikan suatu .bangun jang 
aaru kepada tanah ini dalam la- 

pangan pembangunan ketata- 
negaraan, sosial dan ekonomi. 

“ sIndo Nationale Partij” mene- 
rima kedudukan jang belakangan 
ini, sebagai suatu hal atau suatu 

ntukan, dimana maja an 

mendapat tanggung djawab poli- 
abaya dalam susunan ke- 

tatanegaraan jang akan datang. 

- SURAT SULTAN HAMID Il KEPA- 
DA PRESIDEN SUKARNO. 

(Aneta). Menurut ,, Warta In- 
“donesia”, ketua P.P.F., Sultan 

Hamid UI telah mengirimkan sepu- 

tjuk surat kepada Presiden Su- 

| karno mengenai konperensi Indo- 

. mesia Raja. Dalam surat itu dinja- 

'takan, bahwa berhubung dengan 
'soal perumahan dan karena diha- 
rapkan, bahwa Konperensi Indo- 
mesia Raja itu akan dihadiri oleh 

jak orang, adalah bidjaksana 

ik mengadakan konperensi itu 
i Djakarta. Surat itu diachiri de 
an undangan ketua P.P.F. ke- 

ada Presiden dan Pemerintah 
3 blik, supaja turut serta mem- 

' perbintjangkan garis2 besar per- 
an Negara sementara jang da. 
diadakan di Gedung Indone- 

a Serikat di Djakarta. 

16 BUAH OTO PENUMPANG UN 
- TUK REPUBLIK. : 

  

(Aneta). Minggu lalu sebuah 
ing2an (convooi) telah berang- 
at dari Semarang ke Djokja de- 
an oto2 penumpang untuk Re- 

.D. Muntilan dan diambil opor 
“oleh sopir2 Republik. Kiriman ini 
| terdiri atas 10 buah Vauxhalls, 
' 5 Plymouth dan 1 Buick. 

' MENUDJU SATU SYNODE SADJA 
BAGI GEREDJA2 DJAWA 

"TENGAH. 

—. (Aneta). Dalam Synode gere- 
dja2 Djawa dari tanggal 4 sam- 
pai 6 Djuli jang diadakan di Sala- 
'tiga dimana telah hadir wakil2 

| geredja Djawa Tengah bahagian 
' Selatan, bahagian Utara dan se- 

— kitar Muria, telah diputuskan 
| untuk mendirikan suatu gabung- 

an dari semua geredja2 di Djawa 
'Tengah. Geredja2 sekitar Muria 
masih memerlui suatu pensahan 

putjak pimpinan  Zwitserland 
(Doopsgezinden) untuk mengam- 
bil suatu keputusan terhadap ga- 
bungan tersebut. (Dalam pada itu 
wakil putjuk pimpinan tersebut 

ika pada azasnja menjetudjui ga- 
'bungan tadi, sehingga Djawa Te 
ngah segera hanja mempunjai 
satu Synode. 

KONGRES GURU2 INDONESIA ' 
SELURUH NUSANTARA. - 

(Aneta). Pada hari Senin ma- 

“lam di Djakarta kongres Indone- 
sia dari guru2 diseluruh Indonesia 

| telah dibuka dengan maksud un- 
| tuk mengikat semua guru2 Indo- 

ikat sekerdja. Kongres akan berla- 
'ku sampat tanggal 17 Djuli dan 
wakil2 didalamnja membawa su- 
ara2 dari 10.000 teman2 sedjawat . 

2 mereka. 1 3 - : 4 F 
3 S0 

Sina MAP SANTA 
un x 
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datang menjatakan, bahwa mere- 

     

engan pasukan pengawalnja disa: n but 
“ di Djokja setjara besar' 

  

an. 5 5 

euter). Menurut kan- 
surat kabaran Djerman 
maka sedjak pemilihan2 

2s rakjat Djerman dalam 
distrik Altenburg di Thuringan 
(daerah pendudukan Rusia), 11 

  

Beliau menjatakan pendiriannja sebagai wang wali kota telah ditangkap 

Lk. Panglima Agung. 

(Aneta). Pada hari Ahad djam 
4 petang Djenderal Sudirman dan 
pasukan pengawalnja sebesar sa- 
'tu kompeni jang sedjak tanggal 
19 Desember tahun lalu mendja- 
lankan aksi2 gorela telah masuk 
kota Djokja di Istana Presiden. 
Beliau diterima oleh Presiden Su- 
karno, Wakil Presiden Hatta dan 
Njonja Sukarno. Selandjutnja Su- 

irman menhadiri upatjara kemili- 
teran di alun2 'Utara, dimana be- 
liau disambut oleh Menteri2, Ker 

  

“pala Pemerintah darurat Sjafrud- 
din dan pembesar2 sipii il lainnja. 
Sesudah memeriksa barisan peng- 
hormatan, Djenderal Sudirman 
mengutjapkan sebuah pidato teri- 

njambutan rakjat dan pembesar2 
terhadap kedatangannja dengan 
pengawal2nja, dalam pidato mana 
kedjadian ini disebut sebagai buk- 
ti rasa tjinta dan hubungan djiwa 
antara pemimpin dan anak buah. 
Beliau mengachiri pidatonja de- 
ngan: ,,Marilah kita berdjuang te- 
rus, sekalipun menghadapi segala 
matjam soal, karena korban sudah 
tjukup banjak". : 

Djenderal tersebut masih sakit 
dan kelihatan, kurus putjat. Pa- 
kaian beliau serba hitam, memakai 
me hitam dan membawa tong- 
kat. | 

x 

(Aneta). Pada hemat saja ma- 
saalah ,,hentikan tembak-menem- 
bak” dapat dibahagikan atas : 

Pertama, azasnja, , 
Kedua, penglaksanaan setjara 

tehnis, demikian Djenderal Sudir- 
man dalam suatu interpiu dengan 
kepala redaktur ,,Pedoman”. Hal2 

      

  

Cuar Negeri i 

“lankan terus atau tidak, 

ini dilandjutkannja dengan kete- 
rangan, bahwa dengan pertama 
dimaksudkan, bahwa antara kabi- 
net, pimpinan tentara dam Badan 
Pekerdja Knip dan mungkin dju- 
ga pemimpin2 partai2 politik ha- 
rus diadakan permusjawaratan 
tentang azas2 hentikan tembak- 
menembak”, bebas dari pada per- 
tanjaan, apakah itu dapat didja- 

i t .atal sedang 

berhubung dengan penglaksana- 
an, maka perlu, supaja para ahli 

“militer dari kedua belah pihak ter- 
lebih dahulu merundingkan masa- 
alah tersebut dengan masak2, de- 
ngan kata lain, haruslah disusun 
suatu kumisi tehnik dengan para 
penindjau militer dari K.P.B.B.I. 
selaku penasehat2 untuk membi- 
tjarakan pertanjaan, apakah mung 
kin perintah ,,hentikan tembak- 
menembak" diberikan, karena me- 
lihat kedudukan2 militer sekarang 
dari kedua "partai, kedudukan2 

Djenderal tersebut mengachiri 
dengan mengatakan, bahwa apa- 
bila kumisi itehnik ini, tidak dapat 
mendjalankan tugasnja djika te- 

“lah ditjapai suatu persetudjuan 
mengena azas2 oleh sebab kedu- 
dukan2 militer tersiar2, perintah 
»hentikan tembak-menembak" de 

- ngan sendirinja tidak dapat dibe- 
rikan, berhubung dengan kesuka- 
ran militer setjara tehnis. 

»Hal ini djuga adalah pendiri- 
an tentara”, demikian Djenderal 
Sudirman jang sesudah memimpin 
pasukan2 gorela sedjak tanggal 
19 Desember kembali di Djokja 
pada hari Ahad petang. 

— Je 

Sudah amat terang, kemana 
tudjuan Tsjiang dan Mao 

masing-masing. 
Tsjiang Kai Sjek dan Duirino 
menghendaki barisan besar 
menentang komunisme. 

Di Mamnilla terdengar desas- 
desus, bahwa Tsjiang Kai Sjek 
berada di Baguio di Pilipina, dan 
bermaksud untuk berunding de- 
ngan presiden Pilipina Ouirino. 
Tidak ada kepastian tentang ka- 
bar ini, tetapi banjak orang men- 
duga, bahwa Tsjiang Kai Sjek a- 
kan mendjadikan Pilipina sebagai 
tempat pelarian pemerintah Tiong 
kok apabila terpaksa. 

x 

Djenderalisimo Chiang Kai 
Sjek pada petang hari Minggu j.1. 
telah tiba di Baguio, dimana be- 
liau dengan segera diterima oleh 
Presiden @uirino dan telah ber- 
santap siang bersama2 dengan 
dia. Sesudah itu mereka mengada- 
kan pembitjaraan. Besok harinja” 
Presiden Ouirino menerangkan, 
bahwa Chiang Kai Sjek telah me- 
ngundjungi beliau. dan bahwa be 
lau tidak asing sebagai pemim- 
pin suatu negara. 

. Selandjutnja diterangkan oleh 
beliau, bahwa perundingan2 itu 
tidak diadakan antara suatu pe- 
merintah dengan pemerintah jang 
lain, tetapi antara wakil2 dari 
bangsa Tiongkok dan Pilipina. 

x 

(Aneta-U.P. ). Tsjiang Kai Sjek 
dan presiden Pilipina, Ouirino 
pada hari Senin malam telah me- 
ngeluarkan suatu keterangan ber- 
sama sesudah sebuah konperensi 
selama 2 hari, didalam mana me- 
reka memanggil semua Negara2 
di Timur Djauh untuk bergabung. 
menentang antjaman komunis dan 
untuk maksud ini, apabila mung- 
kin, segera akan diadakan ikonpe- 
rensi 

perdjandjian Pasifik dari ,,bang- 
sa2 jang bersatu dan hendak mem 
bantu satu sama jang Jain”. Lain 
dari pada Negara2 Asia “Timur, 
ada dikandung maksud, bahwa 

djuga serta didalamnja. Lain 
da pada “itu kedua "Negara 
(Tiongkok dan Pilipina) telah me 
mutuskan untuk membentuk Front 
Anti-Merah, didalam mana Pili- 

  

pina akan memberi bantuan kepa 

komunisme. 

untuk membentuk suatu 

da kaum nasionalis Tiongkok da- 
lam kalangan ekonomi tetapi bu- 
kan dalam lapangan militer. 

Tsjiang Kai Sjek menerangkan, 
bahwa ia pergi ke Pilipina me- 
mang sebagai partikulir, tetapi se- 
bagai pemimpin Kuo Min Tang 
ia akan minta kepada Pemerintah 
Tiongkok untuk memberi bantuan 
sepenuhnja kepada persetudjuan 
tersebut dan supaja berdaja me- 
laksanakan perdjandian itu. 

Menurut keterangan, @Ouirino 
bergembira menerima Presiden: 
Korea Selatan Syngman Rhee, un 
tuk membitjarakan rentjana per- 
setudjuan Pasifik untuk melawan 

x 

(Aneta-U.P.). Amerika Serikat 
tentu memperhatikan usul2 Tiong 
kok-Pilipina tetapi “orang masih 
menganggap, bahwa waktu seka- 
rang terlalu tergesa2 untuk mem- 
pertimbangkan front anti Merah. 

' $ 
k 

Mao Tse Tung menjatakan se- 
tia pada Sovjet Uni. 

Berkenaan dengan hari ulang 
tahun ke-28 dari partai komunis 
Tiongkok, maka Mao Tse Tung 
telah menjatakan lagi, bahwa 
rakjat Tiongkok itu sangat erat 
terikat pada Sovjet Uni dan ne- 
geri2 dari blok Sovjet, demtikian 
tulisan wartawan Times di Hong 
kong. Dalam keterangan ini — 
jang dikeluarkan oleh komisi per- 
siapan perajaan — Mao mende- 
'sak untuk melaksanakan 'pasal2 
seperti tersebut dibawah ini : de- 
militerisasi dan mendemokrasikan 
Djepang, pembentukan suatu 
front persatuan antara rakjat Ti- 
ongkok dan iDjepang untuk me- 
matahkan pendudukan dari Dje- 
pang oleh Amerika dan menga- 
dakan perhubungan erat dengan 
Sovjet Uni. Keterangan tersebut 
penuh dengan sembojan2 jang 
banjak sekali dipergunakan oleh 
pantai2 komunis disemua negeri 
dan jang menjatakan, bahwa se- 
mua kaum agresor dan semua ka 
um reaksioner itu harus dibasmi. 
Dengan tegas Mao Tse Tung 
menerangkan, bahwa bagi rakjat 
“Tiongkok itu tidak ada djalan te- 
ngah.. 

8 
ng 

wat ,,Stratocruiser” 

dituduh karena tidak dapat diper 
tjaja dalam lapangan politik, ko- 
nupsi dan tidak memenuhkan ke- 
wadjiban2 mereka terhadap per- 

- 

« (Aneta). Emir Abdul Illah dari 
“Irak telah tiba di London untuk 
suatu perkundjungan resmi ke- 

sada Inggeris dan diterima dila- 
pangan terbang oleh sedjumlah 
besar pembesar2 Inggeris dan 

   

“(Aneta-Reuter). Menteri perua- 
ngan Amerika, Snijder bersama 2 
pegawai tinggi dari departemennja 
telah tiba di Brussel untuk berba- 
gai pembitjaraan2. 

d Kinita Memban. Menurut ang- 

ketika 'ketjelakaan kebakaran 

59 orang telah tewas, 14 hilang 
dan 35 jang mendapat luka2 be- 
rat. Oleh sebab asap jang begitu 
banjak dan tebal angka2 ini nanti . 
dapat ditetapkan kemudian dan 
selama kebakaran tak dapat dia- 
dakan taksiran2, demikian para 
pembesar politik Turki. 

xx 

(Aneta-A.F.P.). Menurut ka- 
bar2 Yugo Slavia, maka granat2 
Junani telah djatuh pada tanggal 
4 Djuli didaerah Yugo Slavia, 
satu hari kemudian sebuah pesa- 

. wat pembom Junani telah melaku- 
kan penerbangan diatas Yugo Sla 
via dan beberapa buah bom telah 
didjatuhkan disekitar Deborpolja. 

. PESAWAT RAKSASA AMERIKA 
2. TERHINDAR DARI SUATU 

KETJELAKAAN. 

—. (United Press) Sebuah pesa- 
7 dari Pan 

- American Airways jg dalam per- 
djalanan dari London ke New 
York, dengan anak buah 10 orang 
dan penumpang 53 orang, dianta- 

.rahja terdapat bintang pilm Dan- 
'ny Kaye dan pemain2 tenis jang 
terkenal Louise Brough dan Mar- 
garet Dupont, telah dapat men- 
darat di Shannon, sungguhpun ka 
rena suatu kebakaran pesawat 
tersebut telah kehilangan” satu 
baling2nja. Pesawat tersebut te- 
lah ada kira2 1000 km sebelah 
Barat Shannon diatas samudera 
Atlantik, ketika penerbangnja da- 
pat mengetahui, bahwa tekanan 
pada pemberian bensin dari motor 
luar dengan tiba2 berkurang, jang 
memaksakan ia mengambil putus- 
an untuk kembali. Belum sedjam 
setelah itu magnesium jang ada 
diudjung motor tersebut mulai ter 
bakar dan tidak lama kemudian 
baling2nja patah. Penerbang ter- 
sebut lalu menurunkan pesawat- 
nja jan tadinja terbang dalam ting 
gi k.l. 6000 m, untuk menghada- 
pi kemungkinan “mengadakan 
suatu pendaratan darurat diatas 
samudera, sedangkan dari pesa- 
wat radio didalam pesawat terse- 
but disiarkan tanda2 minta tolong 
untuk semua pesawat2 dan ka- 
pal2 jang ada didekatnja. Semua 
penumpang telah memakai alat2 
berenang, 'tetapi ketika pesawat 
tersebut telah iturun hingga tinggi 
2000 m diatas permukaan laut, 
kira2 45 menit setelah permulaan 
kedjadian tersebut, motor jang 
rusak tadi habis terbakar dan api 
padam dengan sendirinja, sehing- 
ga lapangan terbang Shannon da 
pat ditjapai dengan selamat. 

Menurut, penerbang pesawat 
tersebut diantara para penum- 
pang tidak terdapat panik sedi- 
'kitpun. 

KEBAKARAN2 DI AMERIKA. 

Di Bangor, dinegara bagian 
Maine, dipantai laut Atlantik dari 
Amerika, karena suatu ledakan 

dan kebakaran jang timbul ka- 

renanja telak rusak lima belas ge- 

dung dan beratus-ratus ton batu 

bara musnah. Kerugian jg terda- 

pat karenanja ditaksir 2 djuta 

dollar, 
Dibagian udjung lain dari Ame- 

rika Serikat, dinegara Nan 

Washington, dipantai samu 
Pasifik, sebuah kebakaran besar, 

selainnja telah memusnahkan ito- 

ko dan gudang2 penimbunan, te- 

lah djuga merusakkan pangkalan 

dari pelabuhan pulau Orcas. Pang 

kalan tsb. terletak diselat Juan 

de Fuca, jang memisahkan dara- 
tan Amerika Serikat dan Vancou- 

ti tebak mba tersebut, ialah ba- 

  

“Pertfetakan Kerkaeram Penerangan NT. - Tomohon. 

Kanada. Akibat 

  

      

Pada gambar diatas jang diambil dalam Gedung 2 
Putih di Washington terlihat Presiden Truman (kiri ) 
dan David A. Morse, direktur organisasi kaum buruh 
internasional Amerika (I.L:O.) sedang bertjakap2 ten- Ba 
tang rentjana2 organisasi tsb. untuk melaksanakan ren- Tg 
tjana presiden dalam usaha memberi bantuan setjara . 
tehnis kepada daerah2 seberang jang belum madju. 

hwa para pengundjung dari luar 
negeri, jang berdjumlah kurang 
lebih 1000 orang dan jang selain- 
nja para penduduk dewasa ini se- 
dang berdiam dipulau Orcas, ,,ter- 
putus" perhubungan dari dara- 
tan, sampai pangkalan tersebut 
baik kembali, perbaikan mana a- 
kan memakan waktu tidak sedikit. 

PEMOGSOKAN DI AUSTRALIA. 

Pemogokan jang dipimpin oleh 
kaum komunis di Australia seka- 
rang masuk ke minggu jang ke- 
dua. Dewan arbitrase, jang me- 
ngadakan sidang dalam sebuah 
ruangan jang tak berlampu, telah 
memerintahkan kepada kaum bu- 
ruh pertambangan dan buruh per- 
industrian badja dari sajap kiri un 
tuk menjerahkan uang sedjumlah 
40.000 pound jang mereka pergu- 
nakan untuk mengongkosi pemo- 
gokan tersebut, kepada dewan itu. 

Dalam pada itu empat dari sa- 
rekat2 sekerdja jang terkemuka — 
jaini sarekat sekerdja pertamba- 
ngan, sarekat sekerdja buruh per- 
industrian badja, buruh bengkel 
konstruksi, dan buruh pelabuhan 
telah meminta kepada pengadilan 
Australia jang.tertinggi untuk-me. 
netapkan tidak berlakunja un- 
dang2, jang telah diterifa baik 
oleh parlemen dalam minggu jang 
lalu, dan jang menetapkan, bahwa 
organisasi2 buruh tidak boleh 
memberi bantuan uang kepada 
kaum buruh pertambangan jang 
sedang mengadakan pemogokan. 

Pada hari Selasa kabinet fede- 
ral telah bersidang di Canberra 
untuk membitjarakan situasi seka- 
rang dan untuk mempertimbang- 
ikan kemungkinan untuk mengiim- 
port batu bara dari luar negeri. 

Dalam pada itu pemimpin sare- 
kat2 sekerdja jang bersikap lunak 
telah pergi ke distrik2 pertamba- 
ngan batu bara untuk memberikan 
propaganda menentang pemim- 
pin2 komunis jang menjelengga- 
rakan pemogokan ini. Hasil2 kem- 
panje mereka ini tidak akan di- 
umumkan sebelum achir minggu 
ini, tetapi diharapkan, bahwa pe- 
mogokan ini lambat laun akan 
berkurang. 

PEMOGOKAN BURUH PELABU- 
HAN DI HAWAII. 

Dua surat kabar jang terbesar 
di Hawalii. Advertiser dan Star- 
bulletin terpaksa menerbitkan su- 
rat2 kabarnja dengan kertas uku- 
ran ketjil, karena pemogokan2 
jang masih berlangsung terus di- 
antara buruh pelabuhan. Seka- 

“rang Advertiser hanja terbit de- 
ngan 12 pagina sedangkan dulu 
djumlah paginanja adalah 28. 

Stambulletin jang dulu terbit de- 
ngan 24 pagina sekarang terpaksa 
keluar dengan 12 pagina. Kedua 
warta hanian tersebut memberi ta- 
hukan, bahwa mereka akan me 
ngeluarkan surat2 kabarnja de- - 
ngan ukuran jang lebih ketjil, dji- 
ka perlu, supaja dapat terus me- 
nerbitkan surat2 kabarnja ini. 

Dalam pada itu pemogokan 
jang telah berlangsung 65 hari ini 
membahajakan perindustrian ana- 
nas. 
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RALAT. 

Atjara Konperensi P.P.K.M. 

Kamis 14 Djuli uraian tentang : 
Geredja dan Zending oleh pende- 
ta Daendel, berlaku mulai p. 9 
malam. 

Djumat 15 Djuli uraian tentang: 

   

(Usis). 

  

Pemberitahuan. 
  

  

PENGUMUMAN SEKOLAH MENE- 
NGAH KERISTEN TOMOHON. 

a.Semua peladjar2 dan bakal pe- | 
ladjar Sekolah Menengah pada 
1 Agustus '49 harus membawa 
serta ,,surat keterangan sah ten- | 
tang penghasilan” atau/dan ke- “ “ 
terangan tentang gadji jang di- - 
kenakan padjak jang ditanda- 
tangani oleh madjikan, untuk “ 
penetapan wang sekolah jang” 
harus dibajar pada permulaar  ' 
tiap2 bulan untuk bulan jang 
berlaku. : j 1 

b, Kalau sutat keterangan itu tak 
ada, maka peladjar itu dikena- : 
kan tarip penbajaran jang ter- “ 
tinggi. 

c. Bila ada anak jang tua pada se- 
kolah jang lain, maka surat 

s keterangan Direktur sekolah itar 
dibutuhkan. 

d. Perlu orang tua mendengarkan 
pendjelasan dan perfberitahuan 
pada hari pertama (1 Agustus). 
tus). 
  

Panggilan. 2 
Sa AA anon H3 . 

Inspektur Keuangan, Kepala In- 
speksi Manado, dengan 'ini memang- 
gil pelamar2 untuk pekerdjaan dju- 
rusita luar biasa pada Magetan Hu Naa 
kum Negeri buat keperluan Djawatan 
Padjak. £ 

. Lamaran2 harus dimasukkan de- 
ngan surat dimuka atau selambat- 3 
lambatnja pada achir bulan Djul!. 
1949. « 
  

KURSUS BUAT ASSISTEN2- “ 
APOTHEKER. 

Mulai pada tgl. 15 Agustus 1946 : 
akan dibuka di Djakarta kursus untuk “A. 
pendidikan assisten2-apotheker. 1g 

Barang siapa mempunjai hasrat 
turut serta dalam kursus #sb. harus 
memadjukan surat permintaan kepa- 
da Inspektur Pharmaceut di Djakarta 
disertai dengan : 
a. surat idjazah tammat Mulo-B 

atau surat keterangan, bahwa jg 
bersangkutan telah menempuh 
pendidikan jang sekurang2nja « 
dapat dipersamakan dengan idja- 
zah Mulo-B, hal mana tepergan- 
tung dari Inspektur Pharmaceut. : 
surat kelahiran atau suatu kefe- “X 
rangan resmi lain, dari mana nja- 
ta, bahwa jang bersangkutan 
sudah berumur lebih dari 16 ta- 

hun. 
c. keterangan tentang kelakuan baik 

jang diberikan oleh H.P.B. (atau 
Kepala Daerah) dari tempat me- 
reka. ' 
Keterangan2 lebih djelas boleh di- 

dapat pada kantor Tabib Kereside- 
-nan di Tomohon (Kaaten). . 1 

« 

Ri eRaa 
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FEE TERKINI RENT NET PEN RE KEENN DEAR BIRU 

Meninggal dunia dengan daj' 
mai dan teduh dirumah sakit 
G.M.I.M. Tomohon pada tgl. 
10 Djuli 1949 djam | tengah 
malam dan dikuburkan pada 
besoknja tanggal 11 Djuli 1949 Ha 
di Kamasi Tomohon, anak ka- 
mi jang kekasih dalam usia 14 
hari : 

JENNY L. PRATASIK. 
Diutjapkan banjak terima 

kasih kepada tuan Dokter dan 
perawat2 jang telah merawati : 
kekasih kami, kepada saudara? 
kawan sekerdja, 'tuan2, nona2, 
njonja2 dan Kaum ibu Kamasi - 
jang telah memenati kekasih: 
kami dari rumah sampai di 

Soal Na oleh dr, R. D. Kan 1 pekuburan. 

. dou, berlaku mulai p. 7.30 malam. " 
Abad 17 Djuli pidato tentang : Jang an | 

. Ke Masjarakat Baru, berlaku mu- Keluarga Pratasik-Paat. 

lai p- 2-tengah hari. : 

se ik Head Aa: PENARI ENTER Maa


