
Ina Hari i ini warta harian 
ouw” diantaranja menulis: 

ng terburuk dalam keadaan di 
Indonesia sekarang menurut kami 
lah, sikap tidak atjuh dari kala- 

n2 luas diantara rakjat Belan- 
da. Orang tidak mau diperingat- 

, bahwa suatu daerah besar di 
2 dengan djumlah penduduk- 

a jang banjak sekarang sedang 
tenggelam kedalam lembah keseng 

raan. Orang tidak mau diper- 
'gatkan, bahwa disini fihak Be- 
nda te) sa mean melalaikan pang 

n hidupnja. Jang terburuk ia- 
, Lah oa banjak orang2 Belan- 

Ia lebih takut kehilangan dollar2 
arshall daripada melakukan u- 

Saha jang kuat untuk memenuhi 
kewadjibannja. Soal Indon. ini ti- . 
ak mendapat perhatian orang la- 

439i. Di negeri Belanda djuga ada, 
orang2 jangstak dapat menang- 
gung ini lagi. Bagi orang2 ini ma- 

' ka masjarakat Belanda dengag ke 
Es embirasunja tentang tembakau 

jang tidak masuk distribusi lagi, 
, dan tentang pemberian tanda dja- 

' sa kepada njonja Blankers-Koen 
4 dan semua semulainja merupakan 
“Ysuatu hal jang tak Pe mereka 
“3pikul lagi. 
3 
4 dih dan karena memang hal ini 

| adalah bohong, dan karena rupa- 

   

  

   

   
   
    

     
   

    

   
    

    
    

    

      
   
   
    
    

   
   
   
    
    

   
    

     
    
   
    
     

    
    
      

    
    

     
     

   
   
   
   
   
   
    

     

   
   

  

     

     

      

   
    

   
    

    

      

    

     
       

  

   
    
   
        

       
     

   

    

  

Belanda tidak merasakan hal ini”, 

demikian Trouw, 

De Tijd”. 

Di bawah kepala -,, Politik ge- 
ap”, surat kabar ,,De Tijd'” me- 
ulis diantaranja sebagai berikut: 
Pemerintah telah mengalami 

ekanan hebat untuk memberikan 
“'keterangannja dan sudahlah bu- 

kar rahasia lagi, bahwa pemerin- 
tah sama sekali tidak merasakan 
kebutuhannja “untuk memberikan 
keterangan atau mengadakan per- 
debatan pada waktu ini. Hal ini 
mereka dasarkan atas kejakinan, 

wa politiknja sesuai" dengan 
tudjuan van Royen-Roem 

i tanggal 7 Mei, dan bahwa se- 

  

tan dalam stadium  per- 
kembangan sekarang ini adalah ti 

k menurut keadaan. 
Selandjutnja warta harian ter- 
but: memberikan suatu uraian 

“'andjang lebar tentang situasi di 
““donesia dan meneruskan tulisan” 

»Apakah gerangan sebabnja 
,efituk mendesak pemerintah me 

“#ngeluarkan keterangannja pada 
“waktu sekarang, sedangkan tak 
'ada hal2 jang sungguh-sungguh 
#baru jang harus dibitjarakan? A- 
Pakah alasan lain, daripada bah- 

a prof. Romme mau. menggu- 
agkaya kabinet sekarang ini? 

Talnja, mengapa prof. Romme itu 
enggusakam keadaan sekarang 
i? Waktu untuk bertindak demi- 
n telah pernah: timbul dalam 

ulan Februari jang lalu, ketika 
ernjata, bahwa politik lama telah 

das seluruhnja. Tetapi pada 
ktu itu orang sangat suka me- 
rut. perintah pemerintah... Baru 
Ixanaing orang mulai dengan u- 

saha baru dan sedangkan kini 
rang sedang berdaja upaja men- 

pai hasil dalam politik ini, apa- 
h orang mau menggagalkan 

saha ini? 
'Djika memang orang menghen- 

daki ini, mengapakah 7. ber- 
indak demikian? 

: sKeadaan jang telah timbul 
arang ini harus meliputi setiap 

prang dengan perasaan chawa- 

. nHet Vrije Volk'. 

Harian ,/Het Vije Volk” menu- 
dalam artikelnja. dibawaih ke- 

pala ,,Kabar2 angin”,. Sudah la- 
na orang2 berbisik-bisik, bahwa 
Romme menghendaki sesuatu, dan 

hwa ia tidak senang dengan po- 
jang didjalankan oleh ang- 

ta separtai, Maarseveen. Bi- 
an2 tersebut telah mendjadi 
jakapan dengan suara njaring. 

Kami sungguh2 berharap, bah- 

ah. Kn rentjana jang menu- 
1 di leh prof 

  

   g2 jang tahw akan ke 
a dapat Icobaa 
jang sangat mem 

etiap tanda akan adanja sjak 
wasangka mesti merusak sama se- 

ikali kepertjajaan antara negeri 

     

    

Karena perbedaan ini sangat pe 

— nja kalangan luas diantara rakjat : 

- komisaris Pemerintah (Dar: 2 

h keterangan disertai dengan 

Tetapi djika memang demikian” 

tersebut 

'Achirnja harian tersebut menu- 

a dugaan2 orang ini adalah sa- . 

Pencebiti : 

KEMENTERIAN PENERANGAN 

| NEGARA | 

(Inoonesia | 
TIMUR 

Bah: SuLAwesi. UTARA. 
1 Yemohon   
  

INDONESIA 

Kabinet Republik ber 

kali ' sesudah aksi po 

P.P,F. dan Republik untuk Undangan 
Konparensi Indonesia Raja bersilang didjalan. 

: Kabinet Republik kawakan di 
Djokja, terketjuali Menteri U- 
rusan Luar Negeri, Mr. Ma- 
ramis. : 

Hari Rabu j.l. pagi Mr. Susanto 
Tirtoprodjo masuk ikota Djokja 
dengan didjemput oleh Menteri 
Natsir. Beliau terus menghadap 
Presiden Sukarno. Ikut serta de- 
ngan Mr, Susanto ialah nona Su- 
silowati, anggotaa K.N.I.P. Mr. 
Susanto adalah komisaris Pemerin 
tah Darurat di Djawa. Hari Rabu 
malam kabinet Republik akan ber 
sidang untuk pertama kali de- 
ngan resmi, sesudah Pemerintah 
Republik kembali ke Djokja. 

Dengan datangnja Mr. Susanto 
'Tirtoprodjo, Menteri Kehakiman 
dalam Kabinet Hatta merangkap 

    
Djawa, terketjuali Mr. Marami 
kabinet Hatta telah ap Da 
lam sidang kabinet ini, Mr. Sjaf- 
ruddin akan menjerahkan kem- 
bali mandat pada Perdana Men- 
'teri Hatta. Dengan demikian 'ka- 
binet Pemerintah Darurat Indone- 
sia bubar, akan tetapi alat2 peme- 
rintahannja bekerdja terus, hing- 
ga tertjapai penjelesalan umum. 

x 

(Amota Pada hari Rabu ma- 
:lam dja 
en Mba sidangnja yag per- 
tama, sesudah Pemeri 
ke Djokja dengan Drs. Moh. Hat 
ta sebaga? Ketua, bertempat di 
Istana Presiden. 

Dewasa ini Mr. Maramis me- 
mangku djabatan Menteri Urusan 
Luar Negeri. Dalam pada itu Su- 
peno (Menteri Urusan Pemuda 
dan Pembangunan) telah mening 
gal. Selandjutnja sidang dihadiri 
oleh Presiden Sukarno, 
Maria Ulfah Santoso dan lain2. 

Selandjutnja diter'ma kabar, 
bahwa kolonel Simatupang, Ke- 
pala Staf T.N.I. telah dipanggil 
oleh Presiden Sukarno dan Wkl.. 
Presiden Hatta. ,,Antara” selan- 
djutnja memaklumkan, 
Sjafruddin Prawiranegara telah 
menjerahkan mandatnja kepada 
kabinet Hatta sementara sidang 

dilakukan, sedang Sri 
Sultan Djokja dilantik mendjadi 
Menteri Urusan Pertahanan me- 
rangkap koordinator keamanan 
dalam negeri. Mungkin tidang ka 
binet ini akan dilandjutkan pada 
hari Kamis malam untuk membitja 
rakan penetapan pendirian Repu- 
blik mengena keterangan2 Van 
Royen-Rum dan sesudah keputu- 
san atasnja, Pemerintah dengan 
segera mungkin akan mengeluar- 
kan sebuah keterangan kepada 
Badan Pekerdja K. N.L.P, 

Presiden Sukeson Mr. S. Pra- 
wiranegara dan anggota2 Peme- 
rintah darurat mengutjap banjak 
terima kasih atas djasa2 mereka 
dan setelah itu Perdana Menteri 

— mendjelaskan keadaan politik dan 
masaalah2 jang sekarang jang di- 

“hadapi oleh Banaran, Sebelum 
sidang, maka diadakan upatjara 
untuk ' memperingati almarhum 
Menteri Supeno. '- 

  

Belanda dan Djakarta dalam ha- 
-.yi2 jang mempunjai arti menentu- 
kan ini. Kami chawatir, 
sebagian dari kesalahan ini telah 
dibuat orang. 

Djika sekiranja dugaan2 orang 
in benar, kami mau berharap bah- 

. wa pikiran sehat nanti masih dju- 
ga akan mengatasi segala ini. 
Djika Ka sekarang ini ,,di- 

telandjangi” dan djika persetu- 
djuan Royen-Rum itu diputar 

,balikkan, maka hal ini hanja da- 
“pat menghantjurkan kerdja bersa- 
“ma antara Belanda dan Indonesia 
untuk selama-lamanja, 

. 
AJ aa 

8.30: kabinet Republik Open telah berangkat ke Djo-. 

njonja. 

bahwa 

kalau2 

Indonesia Raja Konperensi 
dari tgl. 20 hingga 25 Digg 

- di Djokja. 

Pemerintah ' Republik telah 
mengumumkan dengan resmi, bah 
wa Konperensi Indonesia Raya 
akan diadakan dari tgl. 20 hingga 
25 Djuli di Djokja. Undangan ke ' 
pada P.P.F. telah dibawa oleh 
Delegasi Republik ke Djakarta 
pada hari Selasa jl. i 

Pemerintah Republik sudah 
membentuk panitia penerimaan 
jang diketuai oleh Mr. Tadjud- 
din Noor, wakil ketua Ki Hadjar 
Dewantoro. Direntjanakan, supa- 
ja tgl. 19 Djuli malam di Istana 
Presiden diadakan resepsi untuk 
menjambut para tamu undangan. 

blik menerangkan, bahwa unda- - 
ngan Presiden Sukarno untuk 
menghadiri - Inter Indonesian 
Conference telah diserahkan ke- 
pada ketua P.P.F. Hari ini pesa- 

“leh 

“ngan 
Ada dikandung maksud, 
“beberapa anggota delegasi Belan- 

Mr. Rum, ketua Delegasi Repu- 0 
“laman ke Djokja, sehingga berada 

Langganan f4. set 

REDAKSI 

ADMINISTRASI 
Kn 

Amit. No. 

Pemimpin UMUM M(rumah) Tha If. 25 

sebulan 
sebaris Sitela. 

3 haris 

EXPEDISI PENGADUAN) 

Adpertensi f 1. — 
(sekurang2nja f 3, — untuk 
atau kurang). 

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

  

tanggal 6 Djuli Kenapa peranta- 
aan buku ekspedisi dan penjata- . 

| penerimaan ditanda tangani o- 
seorang pegawai Republik, 

. demikian Sultan Hamid, 
  

“Dr. VAN ROYEN 
menerima baik undangan 

ke Djokja, 

(Aneta). Menurut delegasi Be- 
landa, Dr. Van Royen telah men- 
dapat undangan dari Pemerintah 
Republik untuk berkundjung ke 
Bioki a pada hari Ahad j.a.d. dan 

hwa undangan tersebut diterima 
baik oleh beliau, sehingga beliau 
dapat memperkenalkan diri de- 
ngan Presiden Sukarno dan se- 
djumlah pemimpin2 Republik jang 
sampai kini belum ada perhubu- 

dengan Dr. Van Royen. 
supaja     

menjertai beliaw dalam perdja- 

“nja beliau di Djokja dapat dipa- 
untuk bertukar pikiran ten- 1 

. masaalah2 jang belum dise- 
lesaikan. 

wat terbang Kumisi Perserikatan 
Bangsa2 untuk Indonesia (K.P. 

tuk mendjemput kolonel Hidajat, 
panglima TN.I. di Atjeh. 

si maka anggota P.P:F. 

kja untuk membitjarakan de denga 
| pembesar2 Republik tentang kesu 

karan2 jang telah timbul, karena 
surat2 dari Presiden Sukarno dan 
Sultan Hamid II jang masing2 
mengandung undangan untuk 
mengadakan. 'konperensi Indone- 
sia Raja di Djokja dan- Djakarta 
bersilang ditengah djalan, demi- 
'kian Sultan Hamid menerangkan 
kepada Aneta. Ditambahnja pula, 
bahwa menurut penjelidikan, su- 
rat undangan P.P.FP. nanti tiba di 
Djokja pada tanggal 12 Djuli de- 
ngan pesawat terbang K.P.B.B.I. 
Terlambatnja surat tersebut dise- 
babkan oleh kesukaran2 urusan2 
pos di Djokja sesudah penjerahan 
dan pengoporan. Surat undangan 
untuk delegasi Republik dibawah 
kekantor delegasi tersebut pada 

2. 
nata) nan nama keuk F “3 

Ur Sguk dalam Uni Pasifik jang pem- 

   

  

B.B.I.) telah terbang ke Atjeh un . We Jonesig Manga Ida: 
dang untuk masuk 

' Usi Pasifik. 

iam, Indonesia dan mungkin 
irma 1 'akan diundang untuk ma- 

  

   
bentukannja telah dibitjarakan o- 

Kai Sjek dam Presiden 
Pilipina, Nat wakil Menteri 
Luar Negeri Pilipina, Felino Neri. 
Tiongkok. Pilipina dan Korea Se 
latan akan menjusun rantjangan 
Uni itu jang achirnja diharapkan 
akan meliputi, seluruh Timur 

. Djauh dan Pasifik, termasuk dju 
ga Amerika Serikat, India, Aus- 
traha, New-Zealandia dan Dje- 
pang. Dengan mengambil inisiatip 
untuk membentuk Uni Pasifik ini, 
Chiang dan Ouirino djuga telah 
menetapkan dasar kerdja sama 
dalam lapangan ekonomi dan po- 
litik dihari kemudian antara ne- 
geri2 jang bersangkutan, demiki- 
an Neri. Dikatakan djuga, bahwa 
Presiden Korea Selatan, Syng- 
man Rhee, tidak lama lagi akan 
datang ke Pilipina. 

  

Pakistan telah membolehkan 
pesawat terbang K.L.M. 
mendarat didaerahnja. 

(Aneta). Karena Pakistan 'kini 
telah membolehkan lagi pesawat 
K.L.M. terbang dan mendarat di 
daerahnja, maka K.L.M. memu- 
tuskan untuk menghentikan pener 
bangan melalui Mauritius mulai 
tanggal 15 Djuli. Ketanah Belan- 
da masih akan berangkat satu pe- 
sawat constellation jang melalui 
pulau ini, jaitu pesawat pos jang 
akan berangkat dari Kemajoran 
pada hawi Seat j.a-d. ' Pegawai 
dan'alat2 K.L.M. jang berada di 
Mauritius akan diangkut dengan 
pesawat ini. Route baru itit, ialah 
Bangkok terus Karachi dengan 
terbang diantara India dan Cey- 
lon, sedang Calcutta tidak dising- 
gahi, karena larangan India be- 
lum ditjabut dan terus terbang ke 
Amsterdam melalui Cairo. Route 
ini 500 km lebih dekat daripada 
route jang melalui Mauritius. Ka- 
rena minggu ini ada angin sakal 
jang keras, tidak ada pesawat con 
stellation berangkat dari Mauri- 
tius. Masih belum diketahui, apa- 
bila pesawat pertama dapat ter- 
bang melalui Karachi, 

Dak 

KAWAT s. M. SIMADJUNTAK KE- 
|... PADA Mr. RUM. 

(Aneta). Harian Hebabiken 
Waspada” di Medan telah meng 
umumkan kawat dari seorang pe- 
mimpin Republik di Tapanuli, S. 
M, Simadjuntak kepada Mr, Rum, 

  

didalam mana dikatakan, bahwa 
dibawah pimpinan Mr. Abbas c.s., 
maka telah diusahakan untuk mem 
bentuk suatu pemerintah baru di 
Tapanuli dengan maksud, supaja 
Republik tidak kembali dalam “da- 
erah “tersebut, sehingga diantara 
rakjat telah timbul keraguZan me 
ngena penglaksanaan persetudju- 
an 7 Mei dan kepada Mr. Rum 
dimohon, supaja soal ini dibitjara 
kan dengan delegasi Belanda. 

REPUBLIK INDONESIA DAN PILI- 
PINA- SALING  MENGADAKAN 

PERWAKILAN KONSULER. 

(Aneta-U.P.). Menurut ketera 
ngan resmi, tidak lama lagi  di- 
Djokja 'akan diadakan konsulat 
Pilipina. Republik Indonesia sege- 
ra akan mengirimkan wakil kon- 
sulernja ke Manilla. Wakil jang 
akan mendjadi konsul Pilipina di 
Djokja, dalah Vicente Jastrana, 
bekas sekretais kedua dari kedu- 
taan Pilipina di Washington. Se- 
karang ia bekerdja dibahagian ke 
hakiman departemen luar negeri 
di Manilla. 

INDO NATIONALE PARTIJ BER- 
DIRI PADA DASAR NASIONAL 

INDONESIA. 

Sebaa Partai Indo Kebang- 
tionale Partij) pa-    

  

    

timbul keadaan2 normal, 

  

  

" Penghematan pada penge- 
Nederlands Rode: luaran 

Kruis tjabang Indonesia. 

pkaana” , Anggaran 2 
ran Palang Merah Belanda tja- 
bang Indonesia dari .47.000.0000 
dikurangi mendjadi 10.000.000 
rupiah: suatu pengurangan sebe- 
sar 32.000.000 rupiah, demikian 
diterangkan oleh dr. J.E. Kara- 
moy, sekretaris negara dari depar- 
temen kesehatan kepada redaktur 
Aneta. Dr. Karamoy memaparkan 
bagaimana Palang Merah Belan- 

“da itw (Nerkai) berkembang men- 
djadi suatu badan setengah res- 
mi, jang bekerdja dengan uang pe- 
merintah. Tetapi untuk dua tja- 
bang pekerdjaannja, dalam lapa- 
ngan sosial dan pengobatan ba- 
dan ini tidak diawasi oleh depar- 
temen sosial dan kesehatan. 

Adalah bertentangan dengan 
fikiran palang merah internatio- 
nal, demikian dr. Karamoy, bah- 
wa Nerkai mempunjai anggauta2 
pengurus jang mendapat gadji. 
Tetapi waktu itu dikerdjakan-de- 
mikian, karena keadaan memaksa, 
karena walaupun bagaimana 
orang harus bekerdja dan meno- 
long. Tetapi berhubung kini mulai 

maka 
perimbangan jang tidak sehat itu 
harus dihapuskan. 

»Uang jang sudah dikeluarkan 
sebanjak itu tidak sid2. Beribu2 
orang sudah tertolong. Djikalau 
ada jang bekerdja setjara palsu, 
maka departemen segera bertin- 
dak. Gadji2 jang benar2 jang ti- 

  

  

Luar Negeri 

dak beralasan itu harus dihapus- 
kan. ,,Djikalau uang pemerintah 
dipergunakan, maka seharusnja 
pula ada pengawasan jang tepat Suga 

   
    

dari pemerintah”, demikian dr. 
Karamoy. 

Selandjutnja dr. Karamoy me- 
nerangkan, bahwa Palang Merah 
Belanda tjabang Indonesia itu ter- 
utama mempunjai. tugas sosial, 
jang “kini ada dalam. administrasi 
departemen sosial. Tugas Nerkai. 
dalam lapangan pengobatan ada 
dibawah kekuasaan departemen 
kesehatan. & 

Dr. Karamoy menundjukkan ke- 
adaan2 jang kurang baik dan se- 
bagai tjontoh diterangkannja, bah 
wa di Djakarta misalnja ada dua 
tempat pengobatan jang letaknja 
tidak berdjauhan, tetapi jang satu 

. memakai lentjana Palang Merah 
sedangkan jang lainnja memakai 
lentjana departemen. kesehatan, 
Dalam hal ini adalah kewadjiban 
departemen untuk bertindak. Ner- 
kai kepada para pegawainja d'ha- 
ri depan memberikan pengharapan 
baik mengenai sjarat keuangan. 
'Departemen kesehatan menawar- 
kam kontrak2 dari tiga tahum, se- 
dangkan Nerkai hanja satu tahun. 

Pada achirnja dr. Karamoy me- 
nerangkan, bahwa sudah dengan 
sendirinja, djikalau dipergunakan 
lentjana Palang Merah didaerah2 
jang masih belum aman, dimana 
pegawai2 jang melamar untuk be- 
kerdja karena beberapa pertimba- 
ngan2 tertentu lebih baik bekerdja 
pada Palang Merah dari pada de- 
partemen sebagai suatu alat. pe- 
merintah jang resmi, 

Dr. Karamoy menjatakan pen- : 
dapdtnja, bahwa“ Nederlandse 
Rode' Kruis afdeling Indonesie itu 
seharusnja diubah mendjadi Pa- 
lang Merah Indonesia: dihari de- 
pan dengan diberi nama Palang 
Merah Indonesia Federal, 

mate 

  

Peringatan Independence” 
AMERIKA 

Mempertahankan  tjara-hidup 
Amerika adalah soal pembitjaraan 
terpenting, tentang “soal mana 
pembesar2 militer Amerika jang 
terkemuka berpidato pada ,,Inde- 
pendence Day” (Hari Kemerde- 
kaan). Diantara mereka jang men 
djandjikan akan selalu awas-was- 
pada terhadap ,,kemerdekaan jang 
dinjatakan pada tanggal 4 Djuli 
1776” terdapat djendral Jacon L. 
Devers di Gettysburg dan djen- 
dral Omar No. Bradley, kepala 
staf tentara, jang mengatakan di 
Fort Leavenworth: ,, Keuntungan 
telah tiba difihak kita. Sipenje- 
rang, jang pernah mendjadi seku-. 
tu kita, sekarang merupakan fi- 
'hak jang mempertahankan diri 

Sekretaris negara untuk pener- 
bangan, W. Stuart Syminton, me- 
nerangkan di Chicago: ,, Tembok2 
jang kita pertahankan - sekarang 
berada diudara, dimedan2 pertem- 
puran jang letaknja beberapa ki- 
lometer diatas bumi”. 

Djendral Hoyt S. Vandenberg, 
kepala staf angkatan udara, ber- 
kata di. Chicago, ,, Angkatan uda- 
ra adalah tameng, jang membantu 
mengamankan dan membersihkan 
udara diatas negara2 jang suka 
damai”, 

da hari Kamis telah mengirimkan 
kawat kepada P.P.F. dan Perda- 

na Menteri Hatta. 

Indo Nationale Partij memo- 
hon kepada Paduka Jang Mulia, 

supaja didengar pendapatnja pa- 

da konperensi antara Indonesia 

jang akan diadakan mengena so- 

al minoriteit, karena partai kami 

sebagai partai minoriteit  ti- 

dak bersjarat dan sungguh2 ber- 

diri pada dasar nosional Indone- 
sia, Snel”, ' 

sa) ia 

ah 

  

  

  

SUARA2 SEKITAR DJENDRAL 
DE GAULLE. 

(United Press). Paul Ciacobbi, 
pemimpin enam puluh wakil2 dari 
RPF dalam 'assemblee nasional 
telah mengundurkan diri “karena 
berselisih faham dengan De Gaul- 
le dan pemimpin2 lain dari RPE 
(Rassemblement du peuple Fran- 
cais) tentang dikeluarkannja se- 
orang anggauta assemblee dan ti- 
ga orang senator, jang menjokong 
seorang itjalon jang anti-RPF da- 
lam pemilihan2 jang baru2 ini di 
lakukan, sehingga tjalon jang an- 
ti-RPF tadi menang dalam pemili- 
han itu. 

Diduga, bahwa enam atau tu- 
djuh wakil akan berdiri  dibela- 
kang Ciacobbi. Segera setelah me- 
nerima permintaan keluar dari 
Ciacobbi, De Gaulle telah meng- 
adakan sidang tjepat dari komite 
penjelenggara dari RPF dan ang- 
gauta2 lainnja. : 

INGGERIS/PERANTJIS DAN MA- 
SAALAH2 TIMUR: DJAUH. 

Di London telah dimulai perun- 
dingan antara pembesar2 Ingge- 
ris dan Perantjis mengena masaa- 
lah jang berkenaan dengan Timur 
Djauh. Perundingan tersebut la- 
manja 2 hari dan bermaksud men- 
tjahari garis2 petundjuk untuk 
masaalah mengena Timur” Te- 
ngah. Dalam atjara ditjantumkan 
al. djadjahan2 Italia, batas nega- 
ra Israel, penggantian Pemerintah 
di Syria dan masaalah ekonomi 
dari Timur Tengah dalam hubu- 
ngan dengan 'rentjana 'Truman 
tentang daerah jang kurang  ike- 
madjuannja, Kalangan politik di 
London berpendapat, bahwa pe- 
rundingan tersebut sangat  pen- 
ting. Diduga Inggeris akan meng- 
adjukan ichtisar. lengkap “untuk 
kemadjuan transport dunia untuk 
berusaha mendapat bantuan Pe- 
ranifjis, Ha na aan 
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wa faham persaudaraan ummat 

| manusia ini bagi kaum Muslimin 
menga adalah timbul dari pengertian per. 

   
     
        

   
     
   
   

  

    
     
    

   

     

     
    
     
     
     

     

    

  

     
   

  

    

    
    

    
    

  

   
   

   
   
   

  

    

    
   

    

    

    

   
    
   
     
     

   

      

   

    

    

   
   

      
    

   

   

      

   

        

   

  

   
    
    

    

   

    

   

luru | tedkapnga: j bukan sedia aa 
lam tangan Na Mana” melainkan 
iga bahwa ia selalu hidup di- 

Tuhan. Ibadat mendja- 
sembahjang berkali-kali 
Kn berupa suatu doa, 

ikan ne Kabah su- 

1 iman, melainkan ialah sua- 
tjara hidup. 
Man komunis setengahnja ber 

xat, bahwa kaum Muslimin 
Aa akan bersedia untuk men 

'TENTERA DIPELABUHAN 
LONDON. 

(ALE. P). Lebih dari 1000 
gauta angkatan darat 

sedjumlah banjak daging di- 

» dari kapal2, jang diboikot 
buruh pelabuhan. 
agad telah diketahui, hi 
'at serikat2 sekerdja jang 

angkutan akan memutuskan, 
Kah Na see di- 

A? ” TENTANG ANGKATAN 
PERANG AMERIKA SERIKAT. 
(Usis). Menurut taksiran dja- 

“militer Amerika Serikat 
pegawai angkatan perang 
Serikat sampai tanggal 

ialah 1,618, 600 orang. 

ea
 

lu 

Sati B ujad jang melaku- 
'kewadjiban dengan aktif, 

Dalam angka ini pun termasuk. 
ga orang2 jang berusia 18 ta- 

hun jang bekerdja menurut Jaan 
tive marnak “5 1948, opsir2 dan 

h Nb Babak hanja 
2lah jang merupakan sendi ja- 

| -baik, 2. Pena kita 

: dah h Gerasiglah bahwa ini akan ter- 
“tidak dapat dibiarkan oleh 

| tetap akan dapat masuk ke Indo- 

laut | nggris telah membong- 

menganut pe- 

kerdjaan kepada Tuhan. Manusia 
itu adalah saudara, bukan karena 

sia. Ma pori BAP 

Kla ekonomi, melainkan kare- 
na mereka adalah sama2 machluk 
Tuhan. 

»Kepertjaan jang sematjam day 
terang tidak e 

  

L dah dapat | 5 

BS ya dengan materialisme disbsik. 
tik. Bagi seseorang tidaklah mung 
kin untuk mendjadi seorang Mu- 
slim jang ,,baik” dan dalam pada 
itu mendjadi seorang Marxis jang 

' baik" djuga, dan kaum Muslimin 
3 derung untuk mendjadi 

islim jang ,,baik”    

    

Sovjet Uni”. 
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        Bone jang dew asa ini sedang 
ada di Canberra, penerimaan baik 
dari rentjana undang2 tentang pe- 
ngeluaran dari pelarian2 perang 
dari Australia mungkin akan ber- 

  

Janti Tan Gara deportasi baru 

    

  

   

bagi nj en 2 Yenia Lan Pm 3 

dang2 jang 'sah.. . 
landjutnja ,,Herald” menga- 

barkan, bahwa pemerintah Austra 
“lia telah mendapat kepastian dari 
pihak pemerintah Indonesia, bah- 

. wa sunggupun njonja O' Keefe 
akan menolak untuk meminta su- 
rat izin masuk ke Indonesia, ia 

nesia, £ pemerintah Austra- 
lia tetap hendak Mena a ja. 

  

  

Robert E. Sherwood, seorang 
penulis Amerika dengan kesoho- 
ran internasional jang menulis bu- 
ku ,,Roosevelt dan Hopkins”, de- 
ngan mana ia mendapat hadiah 
Gutenberg tahunan pertama se- 
djumlah 1000 dollar. Hadiah ini 
diberikan nama Gutenberg seba- 
gai peringatan kepada orang 
Djerman jang dalam abad 15 men 
dapatkan tjara mentjetak. Hadiah 

“ini diberikan atas usaha United 
. States Manufacturers Institute 

dan diserahkan dalam suatu upa- 
tjara makan minum aenena New 
York. 

Tuan Shen umurnja 53 
tahun. Selama peperangan dunia 
'ke-II ia mendjabat direktur kan- 
tor tjabang daerah seberang dari 
Pedjabatan Penerangan Pepera- 
ngan Anerika. 

1 Hani gorilje Viet- 
sampai sekarang telah mere- 
ira2 2/3 dari daerah Ouang 

in harian Vietnam 
“Harian ini mewar- 

akan 'bahwa tiga minggu 
jang Jalu pasukan2 jang ' diba- 

   

  

   
Nien'. 

wah pimpinan para mahasiswa da- . 
ri sekolah militer Tran @uoc te- 
lah memberontak terhadap kekua- 
saan dari pemimpin gerakan oto- 
noom, Ho Chi Minh. Pembesar2 

“Perantjis di Saigon tak dapat mem 
benarkan berita ini, tetapi berka- 
ta bahwa didaerah jang bersang- 
kutan itu telah timbul oposisi jang 
kuat terhadap dr. Ho Chi Minh. 

PENGANGKATAN? Di VIETNAM. 

    

“ebamen. Dengan resmi diu- 
mumkan, bahwa Bao Dai, kepala 

negara baru Vietnam, telah me- 
mutuskan, bahwa Tran Van Huu 
akan tetap mendjadi gubernur 

Vietnam Selatan. Gubernur ini, 

dulunja perdana menteri pemerin- 
tah otonom dari Cochin-China — 
jang sekarang digabungkan  de- 
ngam Vietnam —, baru2 ini oleh 
surat2 kabar Vietnam disebut 
.pro-Perantiis'” dan pembantu 
kapitalisme Perantjis" , meskipun 
ia diakui dengan bulat, bahwa ia 
adalah orang jang tjakap meme- 

rintah dengan banjak pengalaman 
dalam soal2 keuangan. 

Dari orang jang berdekatan se- 
kali dengan Bao Dai, Reuter men 
dapat keterangan, bahwa Nguyen 
Huu Tri akan diangkat mendjadi 
gubernur Vietnam Utara (Tong- 
king), sedangkan Phan Van Giao 
akan itetap mendjadi gubernur 
Vietnam Tengah (Annam). 
Orang jang tersebut duluan mu- 
la2 disebut-sebut sebagai sekreta- 
ris pemerintah Bao Dai. Baik 
Nguyen Huu Tri maupun Phan 
Van Giao adalah orang2 nasiona- 
lis-monarchistis, jang terkenal ka- 
rena kesetiaan “dirinja terhadap 
Bao Dai. K 

Kira2 tanggal 11 Djuli Bao Dai 
mungkin akan mengundjungi Hu 
dan Hanoi, kedua-duanja ibu kota 
negara2 Vietnam. 

  

Peristiwa? nerkubutin denigp kegiatan 
kaum komunis. 

Demonstrasi2 anti-Amerika di 
Sjanghai dilarang. : 

(AFP). emonstrasi2 anti-A- 
merika, jang hendak dilakukan o- 
leh mahasiswa2 dari beberapa uni 
“versiteit di Shanghai didepan ge- 
dung kedutaan Amerika, telah 
dilarang oleh pembesar2 kota. 

  

Dengan menghadapi demonstra- 
si2 tersebut gedung kedutaan te- 
lah bersedia-sedia dengan menu- 
tup semua pintu dan djendela. 
Djendela telah ditutup dengan 
papan2 jang tebal, sedangkan pin- 
tu2 telah dipalang dengan besi2 
jang besar. 

Perasaan  anti-Amerika di 
Shanghai dalam hari2 jang tera- 
chir telah meluap, sebagai akibat 
dari pemboman kaum nasionalis 
jang berturut-turut, jang dilaku- 
Ikan oleh pesawat2 terbang Ame- 
rika atau Canada dengan dikemu 
dikan oleh penerbang2 jang didi- . 
dik oleh orang Amerika, pula di- 
gunakan bom2 buatan Amerika. 

ul . Pun politik jang dilakukan Ameri- 
ka di Djepang | telah menimbulkan 
kesan jang «antara pendu- 
Juke - Sjanghat Miki saudagar A- 
merikapun jang berdiam di Dje- 
pang tidak puas dengan politik 
Washington. Mereka lebih meng- . 

20 hendaki suatu sikap jang tegas ter 
| hadap blokade kaum nasionalis, 
penghentian pe n bantuan 
kepada Djepang dan mundurnja 
MacArthur, jang menurut angga- 

. pan mereka politiknja tidak me- 
Intern an ekonomi 

  

| mena 

Pemagalak. di Kidal. 

(Reuter). Presiden dari serikat 
sekerdja buruh tambang, Idris 
Williams pada malam Sabtu me- 
nerangkan dalam suatu rapat, 

— bahwa pemogokan jang hingga ki- 
ni telah berlangsung empat belas 
hari tidak akan dihentikan, sebe- 
lum orang2 jang dihukum karena 
telah ,,mentjertja pengadilan” di 

j: &. Pamen dan denda jang didjatuh 
kan atas orang2 tersebut ditarik 
kembali. 

Pada hari itu djuga di Sydney 
telah terdjadi pertempuran antara 
polisi dan buruh jang bersimpati 
dengan pemogokan tersebut, di- 
antaranja banjak buruh pelabu- 
han. Dalam penjergapan markas 
besar partai komumis, suatu insi- 

# 

. Jugoslavia tidak akan diameksir o- 

lah menjergap markas besar: dari 

den pun tidak terdjadi, hanja se- 
telah penjergapan tersebut, “oleh 
sedjumlah banjak kaum buruh di- 
adakan demonstrasi dengan ge- 
dung, dimana dewan arbitrase 

Jang dihukum, ialah Leslie Jhon 
McPhillips, sekretaris dari gabu- 
ngan serikat sekerdja buruh in 
dustri besi dan badja, McKeon, 

djuga seorang sekretaris dari se- 
rikat sekerdja. Phillips dihukum 
enam bulan dan McKeon didenda 
100 pon Australia. Dua hari jang 
telah lalu J. H. King, seorang pem 
besar dari serikat sekerdja buruh: 
tambang dihukum 1 bulan, djuga 

“sebagai Phillips dan McKeon, ka 
rena telah ,,mentjertja pengadilan. 

Ditaksir pemogokan tersebut 
menimbulkan kerugian seminggu- 
nja 20 djuta .dollar. Hampir 
500.000 buruh menganggur kaga. 
nanja. 

Polisi menjergap markas b 
sar komunis di Canberra. 

(AFP). Djum'at pagi : polisi t 

kaum komunis di Canberra. 
dung markas besar tersebut - 
pung oleh pasukan polisi jang 
kuat, mona didjalan didepan 
gedung tersebut dilakukan patro- 
li. Setelah itu gedung tersebut di- 
periksa. Banjak dokumen, “dapat : 
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“dikatakan seluruh administrasi, 
surat2 kabar dan perpustakaan 
diangkut untuk diperiksa. 

Sebab dari penjergapan ini a- 
dalah — penjergapan jang terbe- 
sar jang dilakukan di Australia — 
karena adanja pemogokan buruh 
tambang, jang diduga telah  di- 
proklamirkan oleh partai komunis. 

Keatas hei 

JUGOSLAVIA BUKAN SUATU 
KOLONI DARI AMERIKA MAUPUN : 

RUSIAL 5 5. 

(United Press). Moshe Pijade, 
salah seorang pemimpin dari par- 
tai komunis Jugoslavia dan jang 
terkuasa di Jugoslavia setelah Ti- 
to, menerangkan dalam suatu ra- 
pat raksasa di Novi Sad, bahwa 

leh Rusia, pun oleh Amerika. Ia 
memperingatkan kepada pende- : 
ngar2nja supaja djangan pertjaja 
kepada Rusia dan menerangkan, 
bahwa Jugoslavia tidak akan men- 
djadi suatu koloni ataupun suatu 
bagian dari Rusia, ,,Dalam tahun. 

   

  

    
    

  

KA 

: jang lalu rakjat kita telah banjak 
mendapat peladjaran”, demikian 
Pijade. ,,Antara lain rakjat telah 
mengetahui, bahwa dibelakang ta- 
bir” sosialistis internasionalisme” 
terdapat kepentingan2 sendiri da- 
ri negara2 besar”. Pijade memun- 
djukkan dengan tegasnja, bahwa 
pelanggaran2 perbatasan, -penje- 
ludupan2 ' memutuskan perhu- 
bungan2 perdagangan dan kom- 
plotan2 adalah djalan jang telah 
dilakukan oleh Kominform lebih 
dari satu tahun untuk mendjatuh- 
kan pemerintahan Tito. 

RUSIA TENTANG PENGANGGU- 
RAN JANG MAKIN MENINGKAT. 

(Reuter). Amazasp Arutiunian, 
direktur dari bagian urusan eko- 
nomi dari kementerian luar nege- 
ri Rusia, telah menjerang dengan 
pedas kantor perburuhan interna- 
sional di Geneve, karena kantor 

- tersebut kurang memperhatikan 
 pengangguran-jang makin mening 

Pemberitahuan. 
  

  

BESLIT SEKRETARIS NEGARA U- 
RUSAN EKONOMI MENGENA 
PERNJATAAN HARGA2. 

No. 503/K.P./841 

Djakarta, 22 Maret 1949. 

SEKRETARIS NEGARA URU 
SAN EKONOMI : 

memperhatikan 'artikel 3 dari pe- 

  

'raturan pengendalian harga 1948: 
Telah memutuskan: ' - 

Artikel 1. 
1. Masing2 jang pada suatu tem- 

pat jang tetap mendjual ba- 
rang2 jang tertjantum dalam 
artikel 2 sebagai pedagang ke- 
tjil, berkewadjiban memberi 
harga atas barang2 ini. Pem- 

' berian harga ini harus berlaku 
dengan penjataan kwaliteitnja 
dan pendjwalan menurut ukur- 
an, seperti apa jang dipakai 
dalam perdagangan. 

2. Kewadjiban jang dimaksudkan 
dalam sub 1 berlaku djuga ter- 
hadap barang2 jang tidak di- 
djual, tetapi diatur dalam tem- 
pat djualan untuk maksud la- 
in, apabila dalam perusahaan 
jang bersangkutan itu didjual 
atau berada dalam persediaan 
barang2 jang sama atau ber- 
samaan dengan barang2 itw. 

» Artikel 2, 
Barang2 jang dimaksudkan da- 

lam artikel 2 : 
a, kentang, sajur2an dan buah2- 

an, 

b. djenis2 katjang, beras, tepung 
dan lain2 hasil an, 
gula, : 

kopi, teh, cacao dan tjoklat, 
e. susu, kedju, mentega, minjak2 

dan gemuk2 jang dapat dima- 

a
n
 

kat dinegara2 kapitalis2. Ruta 
nian mengadakan penjerangan 
tsb. dalam suatu pidato jg ditudju 
kan pada komisi sosial dan eko- 
nomi dari PBB, jang dewasa ini 
sedang bersidang di Geneve. Ru- 
sia tidak mendjadi anggauta dari 
kantor perburuhan internasional, 

DISEKITAR PEMOSOKAN PELA- 
BUHAN DI LONDON. 

(Reuter). Pada hari Djum'at 
1400 orang pekerdja pelabuhan 
telah menggabungkan diri pada 
pemogokan di Lortdon, sehingga 
sekarang ada 10.213 orang “dari 
15.000 pekerdja jang mogok. Men 
teri dalam negeri, Chuter Ede me- 
nerangkan, bahwa orang di Ing- 
gris tak berhubungan apa2 dengan 
perselisihan antara serekat2 seker- 
dja buruh Kanada. ,,Satu2nja ala- 
san untuk kesukaran? ini adalah 
suatu kenjataan, bahwa kaum ko- 

' munis sekarang mendapat kesem- 
patan untuk menerbitkan keka- 
tjauan, menghalang-halangi per- 
dagangan dan menghindarkan per 
baikan untuk menggagalkan Mar- 
shall-plam. Kita melihat sekarang 
bahwa kita tak berhadapan de- 
ngan perselisihan industrieel jang 
legaal, tetapi dengan tantangan 
dari negara, jang kita harus djun- 
djung tinggi. Keadaan ekonomi 
sekarang tak mengizinkan kelam- 
batan dari pelajaran dan penge- 
luaran barang2”, demikian men- 
teri itw, jang dalam ini menam- 
bahkam, bahwa Radja akan diberi 
nasehat untuk mengumumkan ke- 
adaan bahaja, ketjuali djika para 
pekerdja pada hari Senin j.a.d. 
kembali bekerdja seperti biasa. 

  

  

jang ada berkepentingan dalamnja.   

PEMBERITAHUAN. 
Residen Manado memaklumkan dengan ini: bahwa seorang bernama : 

SOLEMAN bn AWAD DJIBRAN, 

pekerdjaan dagang, bertinggal di Gorontalo, ada masukkan permohonan 

kepada Pengadilan Negara dalam Keresidenan Manado di Tomohon buat 

dapat ditentukan hak mempunjai (eigendomsuitwijzing) atas namanja 

akan satu tempat eigendom jang pada penghabisan kali ada tertulis atas 

nama dari vennootschap jang memakai nama firma ,ALELHANSI en Co", 

bertempat kedudukan di Surabaja dan Gorontalo, ternjata dalam surat 

eigendom 'jang dibuat dihadapan tuan Assisten Residen di Gorontalo 
tanggal 15 Oktober 1925 No. 35 ada terletak dikampung LIMBA B dalarh 

ibu-kota afdeling Gorontalo, besarnja 853 M2, nomor verponding 370, 

bersipat pada pihak-pihak Utara, Timur dan Selatan dengan tanah Gu- 

bernemen dan Barat pada dijalan Ass. Res. Kalffweg, tertulis lebih landjut 

dalam surat ukur dari Kadaster tertanggal 23 Agustus 1923 No. 87/1923, 

dan surat permohonan termaksud itu sesama suratan-suratan jang ada di- 

lampirkan padanja ada tersedia dikantor Kepaniteraan Kehakiman pada . 
Pengadilan Negara tersebut diatas untuk dapat dilihat oleh siapa-siapa   

kam, telur, 
£. minjak2 dan SA jang tidak 

dapat dimakan, 
'g- ikan, dagirig dan daging da- 

lam kaleng, 
h. minuman, 
i. tembakau, tjerutu dan rokok, 
j. barang2 tenuman dan barar.y2 

pakaian, 
k. tjepatu ,slop, sandal d.l.l. 
Il. perabot2 rumah, tempat2 tidur 

dan kasur2, tikar dan bantal2, . 
. hasil2 kerdja tafhgan dari ro- « 
tan dan bambu, 

n. barang2 kepentingan rumah 
tangga dari aluminium, emaille 
dan besi jang dilapis seng, 

o. barang2 gelas dan tanah, 
ip. barang2 toilet, 
g. speda2, barang2 keperluan spe 

da dan ban2 speda, 
r. kepala2 lampu dan barang2 

elektro-tehnis, : 
s. buku2 dan madjallah2, 

't. kertas2 dan barang2, untuk 
keperluan menulis, 

Uu. obat2 jang didjual dipasar, 
v. 6s, 
w. obat2 pentjegah njamuk, lalat, 

kakerlak d.I4., 
x. baterij2, : 
y. barang2 besi. : 

Artikel 3. 
1. Pemberian harga harus dilaku- 

kan dalam bahasa Indonesia 
dan Belanda jang kelihatan 
dan Gapat dibatja : 

a. pada barang2 jang diperlihat- 
“kan dalam etalage2, lemari 

barang2, tenda2 dengan meng 
gantungkan kartu2 harga : 

b. pada barang2 jang disediakan 
untuk segera didjwal, akan te- 
tapi tidak diperlihatkan : baik 
pada barang2 itu, atau pem- 
bungkus2nja maupun tempat2 
dalam mana barang2 itu disim- 
pan harus ditaruh tanda2 har- 
ga atau 'kertas2 dimana dinja- 
takan harga2, baik setjara daf 
tar harga2 jang digantungkan 
atau ditaruhkan untuk dilihat 
oleh jang berkepentingan. 

2. Djika dalam harga2 jang ditun 
tut, djuga termasuk ketaraba- 
han2 atau ongkos? lain, maka 
hal ini harus dinjatakan pada 
harga2 itu. 

Artikel 4. 
Hotel2, rumah2 makan, lain2 

tempat pendjualan makanan dan 
minuman serta tempat2 jang da- 
pat dipersamakan dengan itu ber 
kewadjiban memberitahukan har- 
ga2 pendjualan barang2 minum- 
an dan makanan dengan daftar2 
harga. Daftar2 harga ini harus di 
taruh pada pintu atau pintu2 ma- 
suk dari tempat2 pendjualan itu 
serta djuga diletakkan diatas me- 
dja2, dimana umum biasa datang 
duduk. 

Artikel 5. 
Kepala Kantor. Pengendalian 

Harga2 dapat memberi kelongga- 

   
   
   

        

    

  

   
    

    

  

   

  

    
     

  

   

  

   

          

   

  

   

      

   

   
         

  

ran (dispensasi) atas peraturan2 : 
beslit ini dan dengan tulisan mem 
beritahukan hal itu kepada jang 
bersangkutan, 

Artikel 6. 
1. Beslit ini boleh disebut sera- 

gai -,,Beslit pernjataan harga2 
1949” (Prijsaanduidingsbeslu:t 
1949). 

2. Beslit ini akan diumumkan da- 
lam Javase Courant dan ber- 
laku mulai tgl. | April 1949. 

Sekretaris Negara untuk 
perekonomian, 

Mr. J. E. Van Hoogstraten, 

aa ana aan 
  

PE Ex KULI sale ALE sala saksi sala” sala saka saler sale: 8 

PEMBERITAHUAN 'AM : 

Bernikah : 

A. A. ROMPIS 
Angg. Dewan Minahasa & 

M. Th. W. DOMPAS. : 
Dinikahkan: 16 Djuli 1949. 
Diberkati : E 7.30 pagi di- 
Geredja R. K. Lembean. 

: 
Ag 

Penerimaan tamu: pk. 18-19.30 
di Tikala 111/6 Manado. 
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SELAMAT tinggal diutjapkan 
kepada sanak-saudara dan sa- 
habat kenalan oleh keluarga 

GG. W. J. RAMPEN- 
LALAMENTIK 

Kapal ,BONTEKOE" 
15-7-49, 

  

  

  

  

“Pertjetakan Kementerian Penerangan N,-T, - Tomohon, 

   


