
   

  

gara jang 
Bukan dipentingkan pe 

ran pengetahuan dan ketj: 
(atau perididikan 
“perkembangan ketjerdas: 
bagian rohani dan pendidik: 

  

    
             

  

luas djajanja mendjadi suatu dja- 
minan melawan segala pendidikan 
jang memihak sebelah. 

Rentjana2 pengadjaran jang te 
lah dibentuk itu harus dipandang 
sebagai salah satu daja upaja a- 

ea kan mentjipta djaminan jang lebih 
'£ baik untuk pengembangan harmo- 

“4. nis segala tenaga jg berharga jg    

  

   

    

|. ada pada tiap2 anak. 
— Mata peladjaran jang agak ba- 

ru ialah , pendidikan masjarakat”, 
—... Meskipun didalam tiap2 pela- 

“«  djaran akan dipentingkan idjuga 
— pendidikan kesusilaan bagian 'So 
| sial, sangat diperlukan didalam 

(. kelas tinggi sekolah rendah serta 
|. didalam segala kelas “disekolah 

201. Menengah pengadjaran pendidi- 
». « kan masjarakat pada djam pela- 
|  djaran jang istimewa disediakan 

| untuk itu Supaja lebih berhasil. ' 
— Dalam waktu kesadaran politik 
dari suku2 ra'jat Indonesia maka 
baiklah muda teruna disamping 
bertanam budi untuk nusa dan — 

|- bangsa ditanamkan tjinta dan hor 
"mat untuk dan setia kepada ba- 

dan2 negara baru dan demokra- 

      

   
   

    

   

     

   

    
    

   
     

   

. Dengan tidak mengabaikan fak- 
tor2 rasa-hati dih kemauan, ma- 

| ka diusahakan diadjarkan sekadar 
pengetahuan dan sekadar kepa- 
haman — tentang badan2 masja- 

Sarkan undang2 dasar bagi kebe- 
“basan perseorangan dan hak2 per 

| “s@orangan, tentang tugas badan2 
— “perwakan, tuhrsipengaandh cah — 

| 'badanepolisian. Ki 
( Di-2 jang ditentukan untuk 

maroko ngadjaran itu dapat dju- 
|. ga dipergunakan bagi pembentuk 

kesopanan dan sifat2 lain jang 
perlu untuk mesjarakat jang se- . 
hat serta mentjegah sifat2 jang 
tidak baik, tjatjat2 tjela jg meng- 
antjam keselamatan perseorangan 
dan ikesentosain bersama. 

Mata pengadjaran lain jang da 
hulu diadjarkan, kalau ada jang 
memilih mata peladjaran iu, akan 
tetapi menurut pendidikan baru di 
wadjibkan jaitu ,/keradjinan ta- 

| ngan” jang baru diadjarkan da- 
- lam semua kelas, - eaan 
t —. Bukan sadja untuk mentjari ke- 
» 'jakapan tangan sebagai tjaranja 

—. segala pengetahuan otak, melain- 
—-— kan lebih2 karena keradjinan — 
|| tangan itu dapat dipergunakan 
| untuk mempraktekkan kesusilaan 

. bersama. 

1 pengadjaran jang mengenai ke- 
giatan sendiri. Biaja tak usah men 

| djadi alangan, sebab pekerdjaan 
tangan anak2 “dapat didjalankan 
“dengan alat2 sederhana, dan se- 
benarnja kebanjakan dapat dipa- kai sisa2 jang tak berharga lagi. 
Dari kelas lima sekolah Tee 

dan selandjutnja disemua kelas 

" 
3 

: 
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rikan kesempatan sebanjak — ba- 
njaknja akan mewudjudkan azas 

    

  

    

    

   
    
   

   
   

    

    

   

  

kan diadjarkan pengadjaran ike- 
radjinan kepada wanita. Waktu 
memuatkan mata peladjaran ini 
didalam rantjangan djuga bagi . 
-sekolah rendah dipertimbangkan 
Soal bahwa sekolah rendah jang 

| berkelas enam memberikan penga 

   

      

            
     

/ djaran penghabisan kepada seba- 
/ hagian besar murid wanita, 

1. Pengadj keradjinan jang 
5 melin agetahuan jang sa- 
|! ngat be “memasak, 

— Jadjaran mendjarum dan urusan 
| rumah tangga lain akan menjesuai 

kan murid wanita itu kepada tu- 
asnja didalam keluarga 

  

       

materieel, tetapi ym , 

kanan 
Azas tudjuan ini mentjela sega- ) 

la tjara mengadjar kearah didac- 
tisch-marerialisme dan oleh sebab 

rakat sendiri, bentuknja pengurus 
negara, tentang djaminan berda- 

M.S. dan sekolah2 pendidikan a- 

(ENTERIAN PENERANGAN 

NEGARA 

INDONESIA. 

  
    

- 

  

an2 diadakan berdasar pada 
meeting of minds” pada tgl. 22 
Djuni untuk  melaksamakan 
sebahagian resolusi Dewan Ke- 
amanan tgl, 28 Djanuari 1949 
serta dari tgl. 23 Maret jang me- 
ngenai penghentian permusuhan 
dan pengembalian keamanan dan 
ketenteraman, 
Hasil perundingan2 hari Senin 

dengan resmi ditjatat dan didjadi 
kan 3 dokumen untuk (principal 
documents) menghentikan tembak 
menembak dan sebuah penuntun 
bagi Belanda dan Indonesia (ima- 
nual) untuk melaksanakan hal itu. 

le. Perintah2 pertama dari kedua 
belah pihak untuk menghenti- 
kan tembak-menembak akan 
“diberikan pada satu ketika 4o- 
leh kedua pihak, dalam mana 
termasuk mengambil segala 
tindakan2 untuk menghindar- 

TA Teo Heat seglipa jana.danat 
“melanggar perintah” itu dan 
merugikan pihak lain. 

2e. Sebuah proklamasi akan dike- 
luarkan oleh kedua pihak ber- 

  

rengenai perintah hen 
| PERINTAH AKAN DIKELUARK PIHA 

— REPUBLIK DAN BELANDA PADA TGL. 3AGUSTUS. 
' Delegasi2 Republik dan Belan- 

“da serta wakil2 P.P.PF. dalam pe- 
rundingan2 pada hari Senin j.l. jg 
dihadiri oleh anggota2 K.P.B.B.I. 
telah berhasil menetapkan setjara 
resmi hasil2 mengenai perintah 
hentikan tembak-menembak dise- 
genap Indonesia, demikian komu- 
nike K.P.B.B.I. Kedua pihak ber- 
setudju akan mengeluarkan perin 
tah henitikan tembak-menembak 
pada tgl. 3.Agustus pada djam 
20.30 waktu Djakarta atau djam 
20.00 waktu Djokja. Perunding- 

  

        

  

sama2 pada waktu perintah 
hentikan tembak-menembak di 

   bahwa semua jang bersangku- 

perasaan bentji, membalas den 
“dam serta mendjauhkan sega- 
la perasaan takut atau sjak 
wasangka, segala perbuatan2 
sabotase, teror dan segala se- 
suatu jang dapat merugikan 
kerdja-sama seperti provokasi, 

2 insiden2, : 

“3e 
— kan tembak-menembak jang 

berlaku pada satu ketika bagi 

kedua pihak memuat a.l, pem- 
bentukan madjelis pusat (Cen 
tral joint board) jang berke- 
wadjiban mendjalankan perin 
tah2 mengenai soal itu-seperti 
proklamasi dan lain2 perintah, - 
sedang madjelis ini harus mem 
beri lapuran tentang soal2 ini 
dan memberi andjuran2 kepa- 
da kedua pihak dan K.P.B.B.I, 

Madjelis pusat telah dibentuk 
pada hari Senin serta terdiri dari 
4 wakil dari tiap2 partai dan 4 
wakil dari daerah2 diluar Repu- 
blik jang termasuk dalam P.P.R, 
jang mendjadi ,, Associate mem- 
ber” dan 3 wakil militer dan 3 
wakil sipil dari K.P.B.B.I. Semua 
pihak pada hari Senin bersetudiu, 
supaja isi lengkap dari dokumen2- 

..dan , menuntun tsb. “diatur akar 
diumumkan sesudah perintah hen 
tikan tembak-menembak dilaku- 
kan, perintah mana berlaku bebe- 
rapa hari kemudian pada suatu 

ja 

    

  

. Oleh pengadjaran bahasa anak2 
muda memahamkan daja upaja jg 
membuka djalan kepada pangkal 
pokok segala harta benda pendi- 
dikan jang lebih tinggi. Mata pe- 
ladjaran teknik dan asthetis men- 
djadi — satu timbalan melawan 
maksud2 jang memihak intelektua 
lis jang mudah timbul dari sega- 
la pengadjaran menengah. 
“Bagian ilmu pasti didesak dari 
tempatnja jang tinggi dalam ran- 
tjangan pengadjaran menengah 

dahulu ketempat jang lebih bersa- 
Manja ig 

'Supaja rantjangan2 tiada sa- 
ngat berlebih-lebihan baiklah di 

' Selandjutnja maka guru2 d'be-” bakga Al ocoingas “pada tangka 
atas dari sekolah menengah. Da- 
lam tiap2 afdeling dapat diberikan 
pengadjaran begitu mendalam se- 
hingga dapat didjaminkan. taraf 
tammatan jang memungkinkan pe 
ngadjaran sekolah tinggi. 

Afdeling2 dari Persiapan Peng- 
adjaran Tinggi (V.H.O.) membe- 
rikan tjukup diferensiasi dengan 
tidak tersendorong kedalam spe- 
isialisasi. Sekolah it mempunjai 
pendidikan tersendiri untuk kedua 
matjam jang chususnja berpemba- 
waan istimewa dalam ilmu penge- 
tahuan rohani dan ilmu pengeta- 
huan alam, jaitu bagian kesusas- 
teraan dan ilmu pasti, sedang 
matjam jang  berpembawaan 

isiimewa — ) tfjampuran jang 
banjak terdapat akan merasa pada 

EA 

   tempatnja didalam bagian sosial 
ekonomi. 

Pengadjaran  ditindjau dari 
perhubungan — hukum-negara 
dan hukum-tata-usaha Indo- 
nesia Timur... 2 

Pembiajaan pengadjaran. 

Pemerintah Indonesia Timur 
menjerahkan pembangunan nega- 

       

  

   
      

  

: ga djuan 
. supaja si-murid 

. pembentukan harmonis: 

- Banjak waktu d . 
  

  

    

   
   

| san itu berarti pentjerdasan piki- 
— ladjaran bahasa karena pentjerda- 

  

.ra dalam lapangan politik kewar- - 
| negaraan, ekonomis dan sosial- 
kebudajaan dengan insaf menudju 
kepada sasarannja, dalam politik 

— Pemerintah mana kebidjaksanaan 

pengadjaran mendjadi bagian jg 
idikan , Penting. 

| 

2... Bahwa Pemerintah mendjalan- 
kan tugas pelengkapan pengadja- 
ran jang diperintahkan oleh un- 
dang2 pengadjaran dengan pesat 
dan dilangsungkan dengan kon- 

  

sekwen, ternjata dari angka2 ang- 
garan: : : 

“Dalam tahun 1947 Pemerintah 
Pusat menjediakan untuk Negara 
Indonesia Timur 173 djuta bagi 
sembilan bulan perlengkapan pe- 
ngadjaran (penjerahan pengadja 
ran dimulai tgl. 1 April 1947). Ber 
dasarkan ini diluaskan oleh Peme 
rintah federal untuk tahun 1948 
sedjumlah 228 djuta sedangkan 
bagian anggaran 1949 jang telah 
dimasukkan mempunjai pos pe- 
ngeluaran netto 26,2- djuta. 

Ada jang menaruh tjemas bah- 
wa Ikonsekwensi2 keuangan dari 
rantjangan penambahan pengadja 
ran dengan sendiri mengakibatkan 
pengongkosan pengadjaran jang 
berlipat ganda setjara deret tam- 

. bah jang akan tidak tertanggung 
kelak oleh Indonesia Timur. 

Djika seandainja semua anak2 
murid jang berumur enam tahun 
diterima disekolah, maka haruslah 

- perlu 10.000 sekolah jang berarti 
penambahan 6000 buah sekolah 
rendah dan ongkos2 “akan naik 
mendjadi-100 djuta, 

Negara Indonesia Timur jaitu 
satu persekutuan dari 13 daerah 
jang berhak otonom jang seluas- 
luasnja terhadap tugas keperinta- 
han dalam daerah mereka. Djadi 
kepada daerah dapat diserahkan 
tugas penjelenggaraan pengadja- 
ran rendah. Dengan ini dapat — 
tertjapai hasil pengadfaran jang 
lebih baik, lagi pula Pemerintah- 
Daerah akan dapat berusaha be- 

tul2 kearah raritjangan anggaran 
jang hhisabannja lebih tepat. Ini 

cadalah satu kenjataan jang telah 
dialami oleh Pemerintah “Pusat, 
bahwa penjerahan tugas pemerin- 
tah dari tata usaha kepada ba- 
gian2 otonom menghasilkan akibat 
keuangan jang memuaskan. De- 
ngan djalan ini tiap2 daerah sen- 
diri mengatur djalannja penglua- 
san pengadjaran jang dapat dise- 
suaikannja pada gaja kekuatan ' 
keuangan. Djadi sjak tentang pe- 
ngeluaran-pengadjaran didalam 
anggaran Negara jang makin la- 
ma makin bertambah kemudian ti- 
dak mempunjai alasan jang tju- 

” Pa Pad : 

kup. 
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“San 

  

c ng hasil? perundingan. 
tikan tembak-menembak 

    

  

   

—. tan harus mendjauhkan segala 

Peraturan pelaksanaan henti- 

1 resn persamAkt- 

gat 

  

ketika jang telah diberitahukan 

di lebih dahulu kepada kedua pihak. 
( Selandjutnja pada hari Senin 
“ disetudjui pembentukan Subkomi- 
usi jang akan menjelidiki soal2 tek- 
nis jang timbul berhubung dengan 
iparagrap 7 dari keterangan Belan 
da ttgl. 7 Mei ji, sedang telah 
djuga dibentuk sebuah komisi ber 
sama untuk memberi nasehat2 ten 
tang pembebasan selekas mung- 
kin orang2 tawanan perang dan 
orang2 tahanan politik. 

  

SIKAP PEMERINTAH BELANDA 
TERHADAP PERSETUDJUAN BARU 
TENTANG PENGHENTIAN TEM- 

BAK MENEMBAK. 

Ditanja tentang sikap pemerin- 
tah Belanda terhadap kabar2 me- 
ngenai persetudjuan penghentian 
'tembak-menembak baru, diberita- 
kan dari pihak jang berwadjib: 
Pemerintah Belanda menunggu 
lapuran tentang hasil2 perunding- 
an di Djokja. Segera teks itu su- 
dah diterima, maka Pemerintah a- 
kan menjelidikinja untuk menen- 
tukan sikapnja, sesudah mana hal 
itu selekas mungkin akan diberita- 

“hukan kepada Djakarta. 

Sebagaimana maklum, maka 
dimaksudkan, supaja persetudju- 
an itu nanti'c“-mumkan dengan 

WAKIL TINGGI MAHKOTA BER- 
“TEMU DENGAN Drs. HATTA. 

. Pada'hari Sabtu pagi W.T.M,, 
Lovink, mengadakan perundingan 
dengan Hatta, Seri Sultan Djokja. 
dan kol, Djatikusumo jang diha- 
diri oleh Dr. Van Royen. 

DELEGASI N.S.T. BERANGKAT 
Ri KE DJAKARTA. 

“Sebagaimana dikabarkan dari 
Medan, maka Delegasi N.S.T. ha 
ri Sabtu pagi telah berangkat ke 
Djakarta untuk hadir dalam Kon- 
perensi Indonesia Raja babakan 
kedua. Susunan delegasi tidak be- 
robah, hanja ditambah “dengan 
anggota Datuk Kamil. 

“ P. A. KERSTENS DI DJOKJA. 

P.A. Kerstens pada hari Dju- 
mat jl. tiba di Djokja dan ber- 
temu dengan Drs. Hatta dan Ha- 
dji Agus Salim. Kerstens mene- 
rangkan kepada Aneta, bahwa ia 
merasa perlu untuk mengadakan 
pertukaran pikiran dengan pemim 
pin2 Republik untuk - mendapat 
gambaran jang njata tentang ke- 
adaan politik, karena ia sudah di- 
angkat mendjadi anggota Delegasi 
Belanda jang akan turut “dalam 
K.M.B, Peng 

Menurut Kerstens, maka Dele- 
gasi Belanda ke K.M.B, akan di- 
ketuai oleh Van 'Maarseveen. 
Kerstens tidak bisa memberi ke- 
terangan tentang anggota2 ain. 
Pada hari itu djuga Kerstens ter- 
bang kembali ke Djakarta, 
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Indonesia Timur. 

KEMENTERIAN SOSIAL DAN PER- 
DJANDJIAN PERBURUHAN. 

Menteri Urusan Sosial N.I.T. 
dengan ini memaklumkan, bahwa, 
sebagaimana djuga dalam lain2 
'Negara-bahagian, pun dalam Ne 
gara Indonesia Timur, harus lagi 
didjaga agar Pasal 39 ajat 4 dari 
,Aanvullende Plantersregeling”, 
Staatsblad 1938 No. 98 didjalan- 
kan. ' 4 

Berhubung dengan ini, maka 
oleh 'beliau ditetapkan, bahwa 
'selambat2nja tanggal 1 September 
jad., segala perdjandjian perbu- 
ruhan — 'djika ada, surat peneta- 
pan untuk sementara — jang di 
buat dengan pegawai2, termasuk 
.Aanvullende Plantersregeling”, 
harus dikirimkan salinannja jang 
dibubuhi tanda tangan oleh ma- 
djikan ataupun kuasanja, kepada 
Kepala Afdeling Perburuhan dari 
Kementeriannja. 

Selandjutnja- tiap2 perobahan, 
demikian pula pengachiran dari 
pada perdjandjian perburuhan, ha 
rus diberitahukan kepada Kepala 
Bagian tersebut dengan djalan me 
ngirimkan salinan dari perobahan, 

“ataupun pemberitahuan dengan 
surat dari pengachiran perdjan- 
djian perburuhan itu. - 

PERTIMBANGAN2 WAKTU KUMI- 
SI MENETAPKAN POSSO SEBAGAI 
IBU KOTA SULAWESI TENGAH. 
IV: bh Menusgytlapuran tanggal 14.mb. 

ini dari ,, Komisi urstuk penjelidik- 
2 Mena 5 

an dan penetapan ibu korawdari 

I REDAKSI 

ADMINISTRASI ym No. 7. 
EXPEDISI (PENGADUAN) 
Pemimpin UMUM (rumah) Thn tlf. 55 | 

Langganan f1 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.       

sebagai Ketua serta anggota 
In, A, J. F. Tielung: 

b. sebagai spesialis (ilmu mem- 
beda) Tn. L. Kloprogge : 

13 

an) Tn, J. C. Engelen. 
U, telah diangkat : 

a. 
: Tn, Dr. M. Amir: 

b. 

ang) 3 

c. sebagai spesialis (penjakit te- 
linga, hidung dan kerongkong- 
an Tn. 
stra, 
Dengan tjatatan, bahwa peng-. 

angkatan dari : 
In. S. A. yan Rijn, sebagai wa- 

kil Ketua serta anggota, 
Tn. J. L. Makalew, 

anggota, 

Tn, G. Hoekstra, sebagai wakil 
anggota dan 

Tn. R. Mingelen, sebagai spe- 
sialis dalam ilmu penjakit mata, 
tetap dipertahankan, 

KEPALA LALU-LINTAS/PENGAIR- 
AN BALI DAN LOMBOK. 

Menurut beslit Menteri Lalu 
Lintas dan Pengairan N.I.T. tang 
gal 23 h.b. ini No. 166 telah: 

I. Ditjatat, bahwa Djawatan 
Pengairan Keresidenan Bali dan 
Lombok dahulu terhitung dari 
tanggal 14 Maret jbl, harus diang 
gap telah dibagi atas Djawatan 
Pengairan Daerah Bali dan Dja- 
watan Pengairan Daerah Lombok. 

II. Ditetapkan, bahwa: 
. Ir. J. Zaayer, 

2. Ir. Lim Gan Soe, jang mena- 
makan dirinja Sam Theuventt, 1 
dan 2 td. wd. Ingeniecur pada Dja- 
watan Pengairan dari Kementeri- 
an Lalu Lintas dan Pengairan N.I. 
T., terhitung dari tanggal 14 Ma- 
ret jbl. harus dianggap telah di 
perbantukan kepada: 

- 1. Ketua Dewan Radja2 di Bali. 

Le anggaR dibebani. funksi 
pala Mjawatan Pengairan Dare 2 

  

Sulawesi Tengah”, jang benda rab: dari Tuan2 Abdul Waris, W. R. 1 Baju. Sigarlaki dan Ir. E. H. Rliers, ma- 2 Lombok. ka komisi tersebut, sesudah meng 
adakan penjelidikan jang luas le- 
bih dahulu, telah menjatakan kata 
mupakatnja untuk Posso sebagai 
ibu kota dari Daerah Sulawesi 
Tengah. 

Sebagai pertimbangan jang me- 
njebabkan ketetapan jang tersebut 
diatas, telah berlaku : 
1. Kegiatan ekonomi dari tanah 

bahagian dari Afdeling Posso 
dahulu dan sebahagian dari 
Afdeling Donggala dahulu, ia- 
lah onderafdeling Parigi, tter- 
tudju ke Posso dan dengan 
melalui Posso'ke Sulawesi Se- 
latan dan Sulawesi Tengah. 
'Posso bagus Iletaknja terhadap 
Sulawesi Selatan untuk Jalu 
lintas darat, 
Untuk memadjukan kegiatan 
ekonomi dan perdagangan di 
Teluk Tomini pelajaran pesisir 
lokal dapat diperluas sekali 

“dari Posso, 
Posso terletak dipusat, ditin- 
djau dari sudut penjelengga- 
raan pemerintahan dan pendja 
gaan kekuasaan jang lajak. 

MUTASI PADA BADAN PENJELI- 
DIKAN KESEHATAN, 

Menurut beslit Menteri Kese- 
hatan NIT tanggal 20 hb. ini No. 
331 pada Badan Penjelidikan ke- 
sehatan (Keuringsraad ) : 

I. telah dilepaskan dengan hor- 
mat : 

DELEGASI N.I.T. BAHAGIAN P.P.F. 
DALAM PERUNDINGAN INDONE- 

SIA RAJA BABAKAN II. 

Sebagai anggota2 Delegasi N.I, 
T. dalam hubungan P.P.F. jang 
turut serta dalam Konperensi In- 
donesia Raja bahagian kedua 
jang-telah mulai tanggal 30 Djuli 
jl. di Djakarta telah ditundjuk : 
1. Perdana Menteri, Ide Anak . 
Agung Gde Agung, sebagai . 
ketua. 

2. Menteri Pengadjaran, J. E, 
Tatengkeng, sebagai wakil ke- 
tua, 

3. Menteri Peruangan a.i., Drs, 
A.M, Tan Tek Heng. 

4 J. J. Hangelbroek, Sekr. Djen. 
Urusan Umum, 

5.A. Mononutu, 
6. A. Masarappi, 
7.R. Claproth, 
8. Baoesat, 
9, Mr, Teng Tjin Leng, 

10. Manuaba, 
11. E. U, Pupella, : 

Tuan P. A. Wansink dari Ke- 
menterian Penerangan adalah pe- 
mimpin pers jang diperbantukan 
kepada delegasi. Supaja tidak ter- 
dapat persalahan paham, maka 
ditegaskan disini, bahwa delegasi 
ternjata diatas bukanlah delegasi 
jang nanti turut serta dalam K.MI, 
B, di Den Haag, 
cs, 

saya 1 Tana 

Konperensi Indonesia Raja 
- BERSIDANG SEPANDJANG HARI AHAD DAN SENIN JL. 

Baik Republik, maupun P.P.F. sama berhas- 
rat tjepat mentjapai hasil. 

(Aneta). Dalam suatu suasana 
jang memuaskan, maka pada sege 
nap hari Ahad dan hari Senin pa- 
gi telah diadakan perundingan2 
oleh berbagai2 kumisi dari Konpe- 
rensi Indonesia Raja. Dari kedua2 
pihak, demikian Aneta mendapat 
kabar, mau dari Republik, baik 
dari kalangan2 P.P.P. terdapat 
suatu- hasrat, supaja segera ter- 

3 -—stjapai hasil2. Dalam babakan pe- ag Fyasingfan?2 ihi, mau dari pihak 

   

Republik, baik dari pihak P.P.F. 
orang2 segan bensedia memaklum- 
kan apa2.«Hanja dikatakan, bah- 
wa perundingan2 berdjalan de- 
ngan baik. Sementara itu menurut 
beberapa orang, dalam babakan 
kedua Konperensi ini akan dipu- 
tuskan siapa2 jang akan duduk 
dalam Pemerintah pertama dari 
Republik Indonesia serikat. Dapat 
didengar dalam kalangan2 jang 
tidak mendjadi bahagian delega- 

si2, bahwa djumlah Menteri2 jg 
akan memangku kedudukan isti- 
mewa dalam kabinet akan ditetap 
kan 5 atau 6, 

,Sin Po” mewartakan, bahwa 
Sultan 'Hamid akan, mendjadi 
panglima tentera, sedang kemen- 
terian pertahanan akan dipegang 
oleh Sultan Hamangku Buwono, 
Surat kabar ini menjebut Anak 
Agung dan Djumhana sebagai o- 
rang2 jang akan memegang kedu 
dukan2 penting, sedang Hatta di 
sebutnja sebagai penjusun Kabi- 
net. Djuga didengar ramalan2, 
bahwa Anak Agung dan. Sultan 
Hamid akan turut mengambil ba- 
hagian dalam kedudukan2 istime- : 
wa dalam Kabinet. 

Tomohon | 

sebagai spesialis (penjakit te- 
linga, hidung dan kerongkong- 

sebagai ketua serta anggota, 

sebagai spesialis (ilmu mem. 3 
beda), Tn. Sie L(iong) Sti- 

Dr, CO Th. & Deen-. " 

sebagai 1 

  

  
  

   



     
    

    

   

   
   

     
   

     

  

    

   

   
     
   

   

   

    

     
   

  

   

     
   
    

  

   

     

    
    

    
   
    

   

    

   

  

    

     
    

    

— (Reuter). Assam, propinsi da- 
ri Uni India jang ter-Timur-Laut, 

perdana menteri dari pemerinta- 
keprovinsian, Gopi 
dalam suatu komperensi ke- 

— pala2 pemerintahan dari berbagai 
£ daerah India, jang kini sedang di- 
bagusan ig New Delhi, 

emerintah Assam, demikian ia 
berkata, telah membuat suatu ga- 

pertahanan tiga lipat disepan- 
ang perbatasannja untuk men- 

tjegah masuknja komunisme, ter- 
utama dari negara tetangga Bir- 
ma, jang sangat katjau. Rantai 
pertahanan jang 3 lipat tersebut, 
terdiri dari rangkaian pos2 peng- 

asan polisi, pasukan? polisi jg 
ipenkuat jang ditempatkan ditem- 

. pat-tempat jang dekat perbatasan 

. dan pasukan2 tentara jang ber- 

    

metaak, bertindak setiap wak- 

ut Bardoloi, belum lama 
lang telah ditangkap” oleh 

ye ndjaga2 perbatasan 4 o- 
“. rang komunis Tiongkok, ketika 

mereka hendak menjeberang ke- 
daerah Tiongkok, setelah mereka 
mengunjungi suatu rapat rahasia 

“dari kaum komunis di Calcutta. 
Asin dari itu telah ditangkap pu- 
la dua orang komunis India, jang 
berusaha menjingkirkan diri ke- 
daerah Birma. 

Menteri keuangan Assam, Bish- 
nuram Medhi, jang djuga kini se- 

njusul2 jang radioaktip. 

25 # 4 si bg “Sa 

KETERANGAN 3 ANGGOTA DE- 
— WAN PERWAKILAN RAKJAT. - 
Dalam pertjakapan dengan ha- 

“rian ,,Utusan Tapanuli”, maka 3 
— anggota Dewan Perwakilan Rak- 
jat Tapanuli menerangkan, bahwa 
Konperensi Indonesia Raja tidak 

- berhak menetapkan Status Tapa- 
— nuli: Perwakilan Sementara Ta- 

panuli jang sudah diakui tidak 

mimpin2 Republik ataw Federal 
untuk mempertahafikan kepenti- 
ngan2 Tapanuli. Anggota2 dewan 
menamakan ketetapan Konperen- 
Si Indonesia Raja ,,tidak demokra- 

' tis dan fascistis” serta menerang- 
kan, bahwa "Tapanuli akan terus 
berdjuang, baik menghadapi Be- 
landa maupun terhadap kolonialis: 
me Indonesia: Tapanuli tidak a- 
kan membiarkan putera puterinja 
mendjadi korban. Achirnja mere- 
ka menjatakan, bahwa Tapanuli 
harus mempunjai perwakilan sen- 
diri dalam K.M.B. Didapat kabar, 
'bahwa Dewan Perwakilan Tapa- 
nuli akan dibuka pada tgl. 2 A- 

- gustus di Sibolga. 

THAMBU TENTANG PACT 
PACIFIC. 

— (United Press). Menjambung 

berita mengenai 'kundjungan 

Charles Thambu kepada wakil 
Pilipina di P.B.B., Romulo, dapat 

— dikabarkan demikian: 
Thambu membajangkan, bah- 

wa Hatta agaknja setudju dengan 

tjita2 Pen tentang adanja blok 

  

    

Pes ssam sara 

telah memperkuat pendjagaannja,. 
seluruh perbatasannja, demikian: 

“endjata lengkap, jang selalu siap 

  
Ahli2 ilmu pisah dari segenap dunia dalam per- 

temuan saban tahun jang untuk tahun 1949 berlaku 
di London terutama mempersoalkan pemakaian. pe- 

ikan mandat kepada -pe- 

  

| dang mengundjungi 'New-Deihi, 
menam keterangan perdana 
menteri na mengatakan, bah- 
wa belum lama berselang dalam 
suatu penjergapan jang dilakukan 
di Dibrugarh, sebuah kota industri 
diperbatasan India-Birma, telah . 

dapat ditangkap empat ratus 
orang komunis beserta sedjumlah 
banjak sendjata dan mesiunja. 
Hal tersebut, demikian Medhi, 

- merupakan suatu ,,kemenangan . 
“dalam babak pertama dalam per- 
djuangan melawan ikomunisme”, 
jang menurut kesan jang didapat 
dari penjelundupan2 di-bulan2 
jang terachir, hendak mengadakan 
suatu tempat pemusatan didaerah- 
daerah perbatasan Timur-Laut, 
untuk kaum komunis India, Tiong 
kok dan Birma. 

  

6. B. SHAW TENTANG STALIN. 
(United Press). George Ber- 

nard Shaw, penulis Inggeris jang 
terkenal telah mengirim. seputjuk 
surat kepada Konni Zilliacus jg 
belum lama berselang sebagai wa- 
kil dari partai Buruh di madjelis 
rendah telah dipetjat karena ber- 
simpati terhadap paham. komunis- 
me. Shaw memberi pesanan ke- 
pada Zilliacus supaja djangan ber 
putis asah dengan mengatakan 
bahwa mereka jang melawan dia 
pada 'hakekatnja orang2 jang 
menghendaki perang. Stalin, de- 

  

“AHLI? ILMU PISAH BERTEMU DI LONDON. 
Na 

HN 

Pada gambar diatas dapat dilihat Sir Ian Helbron, - 
DS. F3. DS Ind. professor dalam ilmu 
pisah pada Universitet di London jang mendjadi 
presiden ( kanan) dan pa EF, A. Paneth, FR,S, 

(BILS.). 

Asia jang tidak-komunistis seba- 
gai ,,kekuatan ketiga” antara Ti- 
mur dan Barat, hal mana menurut 
kabar djuga mendapat tundjangan 
dari perdana menteri India, Jawa- 
harlal Nehru. 

Selandjutnja United Press me- 
ngabarkan, bahwa Thambu telah 
datang di Manila untuk mendiri- 
kan konsulat Republik Indonesia 
jang akan dipimpinnja, 

PENJELIDIKAN KETJELAKAAN 
FRANEKER. 

Prof. Vening Meinesz, anggota 
ikomisi penjelidik ketjelakaan Fra- 
neker pada hari Djumat tiba di 
Schiphol. Ia memberitahukan, bah 
wa penjelidikan telah selesai pada 

|hari Rabu j.l., akan tetapi bebera- 
pa anggota komisi telah pergi ke . 
New Delhi untuk meminta bebe- 
rapa keterangan dan akan terbang 
kembali pada hari Senin (kema- 
rin), 

Ia memperingatkan kepada si- 
kap netral dari pembesar2 India 
jang mendjalankan penjelidikan. 
Kumisi penjelidik terdiri dari 4 
orang Belanda dan 3 orang. Ko- 
misi tiap2 hari berhubungan “de- 
ngan pemerintah dan pedjabatan 
penerbangan Belanda. 

Dalam 14 hari mungkin akan di 
keluarkan lapuran resmi, 

      

mikian Shaw, adalah satu2nja 
orang jang dapat mendjamin per 
damaian di Eropah dan pemerin- 
tah Buruh Inggeris hanja meng- 
hendaki suatu peperangan baru. 
, Selandjutnja Shaw menerang- 
kan, bahwa pemerintah Buruh 
Inggeris ikini menghadapi suatu 
bankrut nasional. Tgentari luar 
negeri Bevin dalam suasana panik 
mengatakan segala2 jang bukan2 
dan perdana menteri Attlee dan 
pokrol djenderal sir Hartley ada- 
lah semata2 hanja gemanja. Hal 
ini adalah terutama untuk me- 
»nina-bobo -kan Churchill. Teta- 
pi menurut Shaw, Churchill telah 
tjukup mengetahui, bahwa peme- 
rintah Buruh sama sekali tidak 
mengetahui apa jang dinamakan 
diplomasi. 

Achirnja Shaw menjerang pe- 
merintah dengan politiknja mem- 
persendjatai kembali negara de- 
ngan mengatakan, bahwa Inggeris 
mempunjai angkatan perang jang 
terlalu besar, untuk dapat dibiajai 
oleh negara sendiri. 

— PERANTJIS. MERATIFISER PAKT 
ATLANTIK. 

(United Press). Dengan 398 
melawan 187 suara parlemen Pe- 
rantjis telah memberi kuasa kepa- 
da presiden Vincent Auriol untuk 
meratifiser pakt Atlantik. Kepu- 
tusan tersebut diambil setelah di- 
adakan suatu ,,perdebatan Mara- 
thon” 24 djam lamanja berturut2. 
Parlemen telah memulai perdeba- 
tan pada hari Selasa pagi pukul 
9 dan mengambil keputusan pada 
hari Rabu pagi pada waktu itu 
djuga. Dewdobntan berlangsung 
dengan hebat sekali dan dua atau 
tigakali beberapa anggota saling 
pukul-memukul. Pada tengah ma- 
lam 'kaum komunis mengantjam 
akan mengadakan serangan u- 
mum.atas lawan. politiknja, akan 
tetappi hal itu dapat ditjegah, ka- 

.rena anggota2 jang bersikap da- 
mai berdjedjer2 berdiri diantara 
kedua pihak jang meluap sema- 
ngatnja. 

Perdebatan sering kali disertai 
dengan pukulan2 dimedjanja ma- 
sing2 atau 
sambil me: “njikan lagu »Mar- 

" seilaise”. 

    

  

ki 
s Amerika 

Departemen Urusan Luar Ne- 
geri Amerika mengabarkan, bah- 
wa lebih dari 100 orang Tiongkok 
telah menduduki gedung konsul 

djenderal Amerika di Sjanghai, 
untuk memperkuat tuntutan mere- 

ka, supaja gadji2 mereka jang be- 
lum dibajar dilunaskan. Menurut 

kabar, maka gadji itu harus diba- 
jar oleh Angkatan Laut Amerika, 

Menurut kawat resmi “kepada 
Departemen Luar Negeri, maka 

orang2 Tiongkok itu memasuki ge 
dung tsb., sesudah mana mereka 
tutup semua pintu2, sehingga ti- 
dak ada orang dapat memasuki 

atau keluar dari gedung tersebut. 
Pihak Polisi tidak mau “memberi 

bantuan, sedang komisi pengawa- 
san militer komunis. tidak mau ber 
tindak dan hanja memberi dawa- 
ban2 jang tidak terang, 

Orang2 Tionghoa jang dahulu 
bekerdja pada Angkatan Na A- 
merika menuntut pengganti keru- 
gian mulai pada hari mereka di- 
keluarkan dari sun jaitu 

t Ame- | pada waktu Angkatan Lau 
rika meninggalkan Sjanghai. 

Menurut djuru bitjara kemen- 
terian luar negeri Amerika, maka 
konsulat djenderal tidak tersang- 
kut setjara langsung dengan soal 

itu, hanja konsulat bertindak se- 
bagai wakil Angkatan Laut. 

dengan-djalar berdiri 

Okkaag “Trogiikok. Pbadadu. 
gedung Konsulat Djende- - 

    
La Ratu Ig 
Tn I 

Kemarin pagi (1 Agustus) te- 
lah dilangsungkan peniambukan: 

— djenazah almarhum Dr. G.SJJ. 
Ratu Langie jang telah tiba de- 
ngan kapal ,,Swartenhondt” dari 
K.P.M. dipelabuhan Manado. Se- 
belum 'kapal berlabuh, maka telah 

aik disekitar pelabuhan beri- 
bu2 penduduk Minahasa jang te- 
lah datang ke Kota Manado dari 
segala plosck dan sudut daerah 
ini untuk menjaksikan, kedatang- 
an djenazah pemimpin rakjat jang 
“ditjintai dan dihormati itu. Dari 
tiang bendera diatas kapal serta 
(dari tiang bendera diudjung der- 
maga disebelah laut bendera2 di- 
kibarkan setengah tiang. 

Kira2 pada-djam 6.30, maka ber 
tolak dengan perahu motor ike- 
kapal: serombongan jang terdiri 
dari Kepala Daerah Minahasa, 
beberapa sanak saudara jang de- 
kat dari almarhum beserta bebe- 
rapa anggota Komite Pusat Pe- 
njambutan jang dikepalai ketua- 
nja, dr. A. Lumanauw, untuk per- 
gi menjambut keluarga almarhum 
dan pengiring2nja jang telah 
menghentarkan djenazah kemari. 

Tepat djam 7 rombongan terse- 
but beserta keluarga almarhum 

  

dan pengiringZnja mendarat di- 
dermaga ditepi sungai Tondano. 
Beberapa menit sesudah itu, maka 
perahu tongkang jang mengang- 
kut djenazah kedarat, “disandar- 
kan-pada bahagian dermaga, di- 
mana telah disediakan sebuah oto 
truck jang dilingkari dengan kain 
lhitam serta pada pagarnja penuh 
tergantung bersusun2 karangan 
bunga sebagai tanda-kedukaan 
dari berbagai2 oknum, perserika- 

tan dan golongan. Perahu tong- 
kang itupenuh dengan karangan2 
bunga, sedang nampak diatas ke- 
randa jang ditutup dengan Sang 
Merah Putih, karangan2 bunga 
dari Pemerintah Republik Indo- 
nesia, Delegasi Republik Indone- 
sia dan Pemerintah N.I.T, 

Dengan suatu mesin pengang- 
at maka keranda jang beratnja 
kl. 600 kg., ditempatkan diatas 
ato. djenazah. Setelah itu, maka 
tuan Ah sa t sebagai wakil ke- 

    

di Sjanghai. 

  

RALAT. 

Kedua gambar jang terdapat 
pada halaman dua surat kabar ini 
jang terbit kemarin adalah cli- 
che2 : 

Kolom 1, 2 dan 3 dari Usis. 
Kolom 5 dan 6 dari B.I.S. 

aa AMAN Roar 

PEMBERITAHUAN P.T.T. 

Mulai pada tgl. I Agustus 1949, 
maka tarip telegrap untuk Alaska, 
Guam, Hawai, Honolulu, Midway, 
Puertorico, Sandwicheilanden, St. 
Croix, St. John, St. Thomas dan 
Verenigde Staten van Noord-Ameri- 
ka akan dinaikkan seperti berikut : 
Telegram biasa f 1,08 
Code (cde) - or 
Uitgesteld (lc) " 0.54 
Regerings-telegram. ,, 0.54 
Perstelegrammen ., 0,25 
tiap perkataan a 

  

San rene Led Hane searah seacara seh. 

Menikah : 

LOUVIS J. DJIAZONIE 

dan 

ELEANOR WOROTIKAN. 

Malan 

  

10 Agustus 1949. 
Bemmhoti 
an AP Ag RP 

4 
1 
5 

43 
4 
4 
4 
: 

  

Kesenian dalonesia! ! 

masang Tee Pa . PN An Pap 

PERHATIKANLAH ! 

Batjalah Iklan fadpertensil besok. 

artinja bagi pak Omg ana perkan pengan 

in donesia. 

  

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

  

AAN Ka 

Besar 

KANAK-KANAK 

Pada malah ibdalan pertundju. 
mewa untuk kanak2, maka anggoti 

  

I- 

an2 film, teristi- 
O.N.C.C. (O- 

deon National Childrens Club) Peda sebagai po- 
lisi2 pendjaga untuk menghentar pengnton2 kanak2 
melalui tempat2, dimana terdapat lalu lintas jang, ra- 
mai. 

luarga, dengan suatu utjapan pan- 
dak menjatakan, bahwa djenazah 
almarhum kini diserahkan kepada 
Komite Pusat Penjambutan. Ke- 
tua Komite tsb. mengutjapkan te- 
rima kasih kepada rombongan jg 
sudah menghentarkan djenazah 
kemari, karena djenazah sudah 
tiba dengan selamat ditanah-air 
almarhum. Selandjutnja dr. Lu- 
manauw menjatakan, bahwa Ko- 
mite Pusat kini sudah menerima 
djenazah untuk menghentarkan- 
nja ketempat kelahiran almarhum. 

Sesudah upatjara penjambutan 
jang pandak ini, maka oto djena- 
zah, dikawali oleh sepasukan ang 
gota2 KRIS (Kebaktian Rakjat 
Indonesia Sulawesi) dan didahu- 
lui oleh pandu2 antara siapa se- 
pasukan pandu2 Arab jang berpa 
kaian kebangsaannja, berangkat 
kegedung Dewan Minahasa. Oto 
djenazah disusul oleh oto dengan 
keluarga almarhum dan bersama 
iringan ini, maka rakjat dengan 
berdujun2 turut serta mengiring- 
nja. 

Digedung Dewan Minahasa iri 
ngan disambut oleh Ketua Dewan 
Dean sekalian anggota2 Madje- 
lis Badan Pekerdja. 

Sesudah. keranda diturunkan 
dari oto djenazah, maka setum- 
puk penjanji2 wanita memperde- 
ngarkan sebuah kidung dalam ba- 
hasa Toulour dan setelah itu pula, 
maka keranda diangkat kedalam 
ruangan-petsidangan, dimana. su- 
dah duduk keluarga dan sanak- 
saudara almarhum dan sudah ber- 
kumpul djuga beberapa anggota 
Dewan Minahasa, kepala2 diste- 
rik dan onderdisterik serta kepa- 

(BLS). 

  

la2 Na Daerah. 
Upatjara segera dimulaikan,  ' 

Setumpuk penjanji2 jang terdiri 
dari anggota2 KRIS, menjanjikan 
sebuah kidung. Sesudah itu diberi 
kesempatan untuk berbitjara. Ber- 
turut2 berpidato disitu p.t. MI. Son 
dakh, anggota M.B:P, Dewan | 
Minahasa, atas nama Dewan dan 
rakjat Minahasa, wali-kota Ma- 
nado, dan berikutnja seorang wa- | 
kil dari B.N.I., dari kaum wanita 
di kota Manado, dari P.S.LI. dan 
dari geredja Pantekosta. 
Upatjara ini dikuntji dengan sem- 
bahjang oleh ds. Joh. Kawengian, 
Panitera I Komite Pusat Penjam- 
butan dan dengan njanjian Tahlil 
oleh. penjanji2 wanita. Sesudah 
keranda. dinaikkan pula keatas 
oto djenazah, maka iringan jang 
terdiri dari k.I. 50 kendaraan oto, 
berangkat menudju ke Tomohon. 

Na 2g 

PEMBUKAAN SEKOLAH KEPAN- '. 
DAIAN WANITA PIKAT. : 

Didapat kabar, bahwa karena 
keadaan memaksa, maka upatjara 
pembukaan Sekolah Kepandaian 
Wanita ,,Pikat” Amurang ditun- 

4 Agustus da sampai Oa tgi. 
1949. 

    

  

SM KAALG 

dan 

€h. P. MAN 

Surabaia, 2. Agustus Iga 

RAPP ARA 

  

  

     

ihasa d/p De Javasche Bank Manado, dengan membawa buku simpanan. 

- ada DE JAVASCHE BANK 
Untuk penambahan bunga kepada modal, masing2 dari tahun 1941 

ad 390 setahun dan dari tahun 1947 dan 1948 ad 2!/, 96 setahun, diminta 

kepada para penjimpan kiranja berhubungan dengan Spaarbank Mina- 

    

    

     

    

      

Maka 

Karena 

Selamanja terdapat dalam 

PEMUDA SEHAT. RAKIAT KUAT" 
Se BehaanA & 

    

enakan” Jeojbir Utk 
anak Njonja, margarine Blue Band. 

Blue Band mengandung 
banjak vitamin A dan D, badan dan Y: 

gigi seluruhnja mendjadi sehat dan 

kuat. Blue Band adalah “hasil dari 
negeri ini jang dibikin hanja dari tumbuh-tumbuhan. 

keadaan baru, sedangkan 

  

rasanja enak — djadi berfaedah.untuk. . . . . . . : 

KESEHATAN 

M A R G AR IN E 
— “ MENGANDUNG BANJAK VITAMIN 

YAN £ DEN BERGH'S "EABRIEKEN BATAVIA 
B.B. 905 -105-6B, 

Pe 

na okt Sob Sesha , 5 Medi baban SE x 

 


