
    
   

   

  

Mi: Presiden ie 1» 
1 N P.RI dan Ketua de- 
legasi R ik Indonesia, P.. T, 

— Ketua Panita Penjambutan, Para 
Hadirin jang terhormat. 

Sebagai Ketua P.P.F. saja 
|. merasa sangat puas, bahwa saja 

. sekarang di Ibu Kota P.J.M., ber- 
kesempatan mengutjapkan sepa- 

K7 dua pat A kata rat P. 

    

  

   

  

"5. njataan pada jimat ini, dapat ber- 
langsung berkat ichtiar kita :se- 
kalian yang ta” putus-putusnja 
dan berkat usaha kita sekalian 
untuk memperbaiki dan Nana 
pai kembali suatu persatuan In- 
donesia jang kita sekalian selalu 
ichtiankan. 
Pada. ketika 'ini kiranja tidak 

ada gunanja untuk meneropong, 
kembali keadaan2. dan  sebab2 
jang mengakibatkan, sehingga 
persatuan-Indonesia jang kita se- 
“kalian idam-idamkan itu, sampai 
kini belum lagi dapat mendjadi 
suatu kenjataan jang sempurna. 
“Peristiwa sekarang ini, 

“bahwa kami sebagai P.P.F. diko- 
ta ini dapat diterima oleh P.J.M., 
'-adalah suatu peristiwa jang g sede- 
mikian besar artinja, sehingga 

“eat dengan gembira-memperi- 
ngati paris tiwa ini dengan penuh 
perasaan terima kasih. 

Seperti P.J.M. mvaklum, maka 
kami sebagai pemimiywin2 dari 
daerah2 federal, dalam wbulan2 
jang telah. lampau, berkali-ksali, 
baik fonmeel maupun 'informeel,- 
mengadakan perhubungan de- 
ngan pemimpin2 dari lingkungan 
P.J.M.: suatu perhubungan jang 
menurut pendapat saja, telah da- 
pat memberi sumbangan akan 
tertjapainja suatu. kesempatan 
jang sekarang ini diberikan ike- 
pada kita, ja'ni untuk bersama- 
sama sebagai wakil2 dari seluruh 

— Indonesia, becanding Patok ke- 
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5 ya man 
Se — kemerde- 

'ka: Haji Ta- 
nah pe na mentjapai 
suatu persatuan jang dapat men- 
djamin kemerdekaan, baik bagi 
seluruhnja, maupun untuk ba- 
gian-bagiannja. 
- Karena itulah, maka saja seba- 

ragu2 dapat Mean kegem-: 
biraan kami, bahwa P 
gai Pemerintah Republik | Indone- 
sia berkesempatan menerima ika- 
mi di Ibu Kota, P.J.M. Adalah 
bagi kami pula suatu alasan un- 
tuk merasa 
bahwa kami djustru. disini di Ibu 
Kota P.J.M. untuk pertama kali 
dapat berkumpul, untuk memu- 
satkan perhatian kita bersama 
dari seluruh Indonesia “terhad 
langkah2 jang oleh kita sekalian 
harus diambil untuk mewudjud- 
kan tjita2 kita dalam waktu jang 
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3 sesingkat-singkatnja. 

3. Pada waktu ini kita : Asamba 
dapat menundjukkan kepada 
Bangsa kita dan kepada seluruh - 
dunia, bahwa dalam mentjari 
penjelesaian tentang masalah In- - 
'donesia, malah dapat saja me- 
ngatakan, dalam perdjoangan ke- 
merdekaan Indonesia, sa tiba 
Suatu. fase baru. : 

Bukankah pada waktu ini njata 
dengan djelas, bahwa tidak lagi 
Pemerintah P.J.M. disatu fihak 
“dan pemerintahan2 dari. daerah 
federal dilain fihak, terpisah satu 
Te jang lain, bertindak dan ber- 
djoang Kiara tudjuan jang sa- 
ma: sekalipun . terdapat perbe- 
daan paham dan pandangan jang 
nanti mungkin" 'akan ternjata, ti- 
dak dapat disangkal, bahwa kita | 
sekarang bersama-sama, bahu- 

— membahu berichtiar dan berdjo-. 
ang untuk na sama jang: 
luhur. 

| Kenjataan jang . penting “dan ' 
sangat berarti ini hanja akan 
membawa akibat, bahwa perdjo- 
angan kita akan diperpendek dan 
tudjuan kita bersama "benar-be: 
nar akan dapat tertjapai. , 

' Perbedaan pandangan dalam, 
3 keberapa hal “mungkin masih - 
akan terdapat, akan tetapi dju- 
rang jang memisahkan kita, kini 
telah diseberangi! De 

Oleh karena djambatan. itu se- : 
Marang telah terwudjud, maka 
kita bersama harus dan wadjib 

at melenjapkan segala perbe- 
daan2 faham jang mungkin masih .. 

  

  
  

ada, 

ja'ni, 

gai Ketua P.P.F. dengan tidak tambah dengan proklamasi dan 

JM. seba- 

sangat bersjukur, - 

TERIAN PENERANGAN 
“NEGARA 

INDONESIA 

  

    

      

  
   

    

Bukankah | dlsan ini, “5 

Kedua pihak akan bekerdja sama sepec- 
nuh'nja mempertahankan 
keamanan dan kelierliban. 

— Patroli2 dilakuhan bersama. 

Pantau atas persetudjuan Van 
Royen-Rum pada tgl. 7 Mei j.l. 
serta pelaksanaan ,,ruling "jang di 
berikan oleh ketua D.K. pada tgl. 
23 Maret dan paragrap2 satu dan 
dua jang termuat dalamnja dari 
bahagian resolusi ttgl. 28 Dijanu- 
ari j.l, maka oleh pemerintah Be- 
landa dan Republik telah dikelu- 

- arkan bersama perintah menghen- 
tikan permusuhan. RN 

Perintah dari pihak Belanda an 
tara lain mengatakan, bahwa mu- 
lai tengah malam waktu Djawa 
antara tgl. 10 dan 11 Agustus jad. 
di Djawa dan mulai tengah ma- 

“lam antara tgl. 14 dan 15 Agustus 
j.a.d. “di Sumatera, maka permu- 
suhan antara kedua pihak harus ' 

ha- : .dihentikan dan, bahwa 

russ diambil “tindakan untuk 
menyghentikan tembak menembak 
serta ) ssegala perbuatan jang bersi- 
fat perkmusuhan, Selandjutnja ha- 
rus akan segala gerakan2 
militer diseg”enap Indonesia, hal 
mana 'memberi xkesempatan akar « 

     

    
    
    

     

        

  

sama a 

  

serta hal ini didj alankan oleh “5 
mandan2 Sampai sesuai dengan 
petundjuk2 jang nanti akan diberi 

“kan dengan perantaraan K.P.B. 
B.I. kepada kedua pihak.. 

Mulai hari ini, maka petundjuk2 
dan perintah2 mengenai pelaksa- 
naan perintah dalam waktu jang 
sependek mungkin akan diterus- 
kan kepada pasukan masing2, di- 

  

'Tudjuan kita bersama telah 
tampak, akan tetapi masih ba- 
injak, lagi harus kita kerdjakan 
sebelum tudjuan itu tertjapai. 

Salah satu hal, tentang . mana 
antara kita dengan kita harus ada 

-persesuaian faham, ialah susunan 
pemerintahan pertama jang akan 
dapat menjambut dan memikul 
kedaulatan bagi Negara- Indone- 
sia Serikat, baik kedalam maupun 
keluar. Djika dikalangan kita 
sendiri tentang hal ini tidak ada 
persesuaian faham, maka sukar- 
lah akan tertjapai suatu persatu- 
an dan kemerdekaan jang se- 
sungguhaja dan jang sebenarnja. 
Akan tetapi saja berpendapat, 
-bahwa pertemuan ini, Konperen- 
si Inter Indonesia ini, memberi- 
kan suatw bukti jang terang dan 
jang ta'dapat dimungkiti tagi, 
bahwa pada kita sekalian terda- 
pat suatu kemauan jang sungcuh 
untuk mentjapai kata sepal:at 
tentang garis2 besar dari susunan" 
pemerintahan kita jang pertama 
dan merdeka. 

Sjukurlah kemauan jang sung- 
gih dan. ichlas memang ada pada 
kita sekalian, sehingga dengan 
demikian terbentanglah djalan 
kearah-tudjuan kebangsaan jang 
luhur itu. 

Karena adanja kemauan dan 
deng ara jang 'bergelora itu, 

dapatlah kita bersama 
Be bahwa — betapa- 
pun djuga banjaknja kesukaran2 
jang lagi harus diatasi, — tidak 
lama lagi kita sekalian akan du- 

.duk bersama di Den Haag de- 
ngan delegasi Pemerintah Negeri 
Belanda dan dengan K.P:B.B.I: 

“di-Medja Bundar, untuk menda- 
pat suatu penjelesaian masa'lah 
“Indonesia, . suatu  penjelesaian 
jang akan memberi kepuasan se- 
penuhnja ikepada hasrat (kemer- 
dekaan masional kita, suatu pe- 
njelesaian jang mendjamin, ba- 
hwa kita sebagai suatu bangsa 
jang merdeka dan berdaulat, a- 
kan dapat duduk sedjadjar de- 

& 

mendijgsnin keteme2 Hama, dan ke- 

  

peraturan2 pelaksanaan “Oleh pe- 
mimpin2 kedua pihak. 

Dalam perintah dari pihak Re- 
publik djuga dinjatakan tgl.2 se- 
perti ternjata diatas pada ketika 
mana segala permusuhan harus di 
hentikan serta menerangkan, bah- 
wa segenap pegawaj2 T.N.I. dan 
semua pengikut2 bersendjata dari 
Republik pada ketika itu harus 
menghentikan peperangan gorela. 

Selandjutnja dinjatakan ketera- 
ngan2 sebagai mana ternjata da- 
lam perintah Belanda. Dalam pak 

. arkxan oleh |       Ok pi 

Belanda dan Republik sudal 
lesai. Mulai sekarang, maka tiap2 
orang harus mendjauhkan segala. 
perasaan permusuhan atau p: 
an membalas dendam serta men a 
basmi segala perasaan takut dan' 

  

   

    

      

   

s jak k wesanaka, Xisirtak.sgal2 
3 meidjukkasa” e 

sek 

le. terhadap dia Sha tidak 5 
dilakukan penjusulan atau tin 
dakan2 administratip berda- 
sar atas peristiwa penawaran 
tenaga, permintaan perlindu- 
ngan atau memihak pada sua- 
tu partai dalam perselisihan 
Indonesia - Belanda. 

mereka jang berdasar atas ke 
sadaran politik atau meme- 
gang “jabatan atau karena 

2e. 

aa sana Maan Rn 
  

ngan bangsa2 merdeka jang Jain: 
suatu penjelesaian jang dapat 
mendjamin kembalinja suatu ke- 
adilan, ketenteraman dan kemak- 
muran di Tanah Air kita. 

Tadi saja katakan, bahwa ma- 
sih banjak pekerdjaan jang be- 
tat2 jang akan kita hadapi. Dari 
kita sekalian dituntut perasaan 
tanggung djawab jang sebesar- 
besarnja, akan tetapi saja jakin, 
bahwa keamanan jang sesung- 
guhnja dari kita semua dan ke- 
tjintaan 'tulus — ichlas terhadap 
Tanah Air kita Indonesia, akan 
memberi kekuatan kepada kita 
untuk melaksanakan dalam wak- 
tu jang singkat segala sesuatu 
jang dihadjatkan untuk mewu- 
djudikan tjita-tjita kita. 

Konperensi . Inter Indonesia 
jang sekarang dilangsungkan di- 
tempat ini, adalah. suatu bukti: 
jang tegas dari kemauan dan 
rasa tjinta itu, siapapun djuga 

.jang memperhatikan Konperensi 
ini. dari dekat atau dari djauh, 
nistjaja akan mendapat kejakinan 
tentang hal itu. Konperensi ini 
adalah suatu Tangkah jang sean 
besar artinja kearafi vesbertukisa 
suatu Negara Indonesia Serikat 
jang merdeka — dan berdaulat, 
dimana akan kembali perdamaian 
dan kesedjahteraan, dimana tidak 
lagi akan "terdapat pemusnahan 
dan pembunuhan2 jang kedjam, 
dimana tiap orang-seorang dan 
golongan rakjat mengetahui se- 
benarnja akan kemerdekaan jang 
sesungguhnja jang benderanja 
akan berkibar dengan megahnja 
diseluruh dunia, bendera jang 
menuntut rasa hormat dan peng- 
hargaan, honmat dan pengharga- 
an oleh karena ia mendjadi lam- 
bang Kemerdekaan dan kketjin- 
taan perdamaian jang sesung- 
guh-sungguhnja. 
Moga2 pembitjaraan bersama 

jang sekarang kita mulaikan, a- 
kan memberikan sumbangan j 

- Wakil Perdana Menteri Mr. Sja 

bekerdja pada salah satu dari 
tentera kedua pihak meme- 
gang sendjata dan telah di- 
tawan harus selekas mungkin 
dibebaskan. 

mereka jang disusul atau te- 
lah dihukum karena beberapa 
kedjahatan jang njata2 ada- 
lah hasil2 pertikaian politik 
antara Republik dan Belanda 
akan dibebaskan dari hukum- 
an sesuai dengan peraturan2 
jang selekas mungkin akan 
berlaku. 
kepada semua jang bersang- 
kutan diperintahkan djangan 
menjiarkan 'kabar2 dengan 
radio atau surat kabar atau 

. apa sadja selaku propaganda 
dengan maksud mengadjak 
pasukan2 kedua Kadal pihak 

impenduduk, ser 
'endjalankan 

sabo- 

3e. 

Le," 

      

Susunan 
publik telah 

2 siaran Kamis m lam ji L, 

    

   
   

      

    
   

“seperti Berikut 
Jatta : DE “aa 

  "3 Repupun Seperti 

Perdana Menter 
ru 

  

     

   
rudin Prawiranegara: Menteri 
Pertahanan dan Koordinator ke- 
amanan dalam negeri Sultan Ha- 
naangku Buwono IX : Menteri U- 
rusan Luar Negeri Hadji Agus 
Salim : Menteri Dalam Negeri 
Mr. Wongsonegoro : Menteri Ke 
hakiman Mr. Susanto Tirtopro- 
djo: Menteri Peruangan Mr. Luk 
man Hakim: Menteri Kemakmu- 
ran dan Persediaan I. J. Kasimo : 
Menteri Pekerdjaan Umum dan 
Lalu Lintas Ir. H. Laoh : Menteri 
Pendidikan dan Kebudajaan S. 
Mangunsarkoro : Menteri Kese- 
hatan a.i. Dr. Surono: Menteri 
Urusan Sosial dan Perburuhan 
Kusnan : Menteri Urusan Agama, 
Kiai H. Masjhur : Menteri Pene- 
rangan Mr. Sjamsuddin : Mente- 
ri2- tidak berportepel Dr. Suki- 
man Wirjosandjojo, Ir. Djuanda 

dan Dr. Leimena. Pen tiga o- 
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Pemimpin UMUM M(rumah) Thatlf. 55 | 

Langganan , f4. set 
Adpertensi f 1. — 
(sekurang2nja f 3.— untuk 
atau kurang). 
UNTUK KOTA MANADO: 

TOLLY PHOTO Studio 
PASSERSTRAAT TELF. No 209. 

   
   

   sebulan 
sebaris Sabat 

3 baris |         

  

       

   

  

       
  

      

tentang hentikan per- 
a ketetapan bersama. 

ta menghindarkan segala per- 
buatan2 jang dapat merugi- 
Ikan kerdja sama, serta segala 
perbuatan2 pembalasan, pro- 
pokasi senta djuga menghin- 
darkan insiden2 dalam hal 

| apapun sadja. 
Dalam suatu peraturan2 pelak- - 

sanaan jang pada suatu ketika di 
keluarkan oleh kedua pihak a.l. 
dinjatakan, bahwa kedua pihak 
akan 'bekerdja sama sepenuh2nja 
dalam mempertahankan keamanan 
dan ketertiban : bersama2 membe- 
ri perlindungan kepada semua go- 
longan2 penduduk serta menggam 
pangkan segala tindakan2 kedua 
pihak untuk mempertahankan diri! 

Oleh W.T.M. pada ketika pe- 
rintah ini dimaklumkan pada hari 
Rabu malam j.l. pada djam 8.30 
waktu Wjawa dikatakan kepada 
pasukan2 Belanda dan penduduk 
di Indonesia, bahwa perselisihan 
antara Republik dan Belanda se- 
karang sudah selesai dan bahwa 
persaudaraan antara kedua bang- 

,Sa tidak lama lagi dapat ditjapai 
i2nja. 

   

  

    

  

    

   
    
    

   

Olu 

rang adalah anggota del 

re Menurut pengumuman 
maka tempat kedudukan Wakit" 
Perdana Menteri Sjafruddin dite- 

—...tapkan-di Atjeh. Selama Perdana 
ea Selatta tidak Ea an 

Seri Sultan akar” memimpin kabi- 
net, demikian radio Djokja. 

  

BERANGKAT KETANAH BELANDA 
UNTUK K.M.B, 

(Aneta). Dr. Van Royen, se- 
kertaris beliau Mr. Van Schelle 
dan anggota2 delegasi Belanda, 
Mr. Blom dan Mr. Gieben, ketua 
P.P.F., Sultan Hamid II bersama 
sekertaris djenderal delegasi Re- 
publik, Mr. Pringgodigdo telah 
berangkat dengan pesawat con- 
stellation ,,Cucarao” ketanah Be- 
landa. Mereka dihantar sampai ke 
lapangan terbang, “oleh adjudan 
Wakil Tinggi Mahkota, Letnan 
angkatan laut Van Ravenstijn, 
anggota2 Pemerintah Federal Se- 
mentara, anggota2 K.P.B.B.I. dan 
banjak pembesar2 Republik, ika- 

Trust radio P. J. M. Presiden Sukarno, 
berhubung dengan perintah hentikan 

. tembak: menembak. 

Batara memasang telinganja dan mengarahkan 

matanja kepada Bangsa Indonesia, taatilah pe rin- 
tah hentikan tembak-menembak, demikian beliau 

(Aneta). Berkenaan dengan 
perintah" hentikan tembak-me- 
nembak, Presiden Sukarno telah 
berpidato dimuka tjorong radio, 
dimana beliau menguraikan dja- 
lan sedjarah perdjuangan kemer- 
dekaan diwaktu2 jang achir ini. 

,Rakjat Indonesia telah” mem- 
buktikan sendiri, bahwa Republik 
masih tetap ada”, demikian Pre- 
siden Sukarno, ,ypun dunia inter- 
nasional telah menjaksikannja". 
Beliau menjatakan pula, bahwa 
Presiden dan Wakil Presiden te- 
lah mempertanggungkan nama 
dan keoknuman mereka,” karena 
tjinta kepada rakjat, agar supaja 
dengan demikian dapat mentja- 
pai tjita2 nasional dengan pe- 
ngurbanan jang sedikit, Tentang 
perintah. hentikan tembak-me-' 
nembak” dikatakan, bahwa ini 
bukan seperti jang sudah2 .dan 

SnpKbgporens Medja Bundar seka- 
n berharga. untuk itu. Sp bukan K.M,B. jang dahulu, 

: mg— (ON (ip KMB, & Io Dr. Beel 

  

K.M.B. ini, ialah K.M.B. jang 
terikat pada djandji untuk. menje- 
rahkan kedaulatan dengan tak 
bersjarat dan dengan pertjampu- 
ran tangan internasional. Didje- 
laskan beliau djuga, bahwa T.N. 
I. tidak diperintahkan "untuk me- 
ninggalkan tempat jang mereka 
sekarang duduki, -ketjuali djika 
ada perintah dari Mewnsrtt al, 

Saja pertjaja, demikian Presi- 
den Suara bahwa angkatan 
perang: Republik akan tunduk 
pada perintah ini dan akan men- 
djaga djangan sampai perdjan- 
djian ini dilanggar. 

- Selandjtunja beliau menerang- 
“kan, bahwa tjita2 Republik sudah 
hampir tertjapai dan beliau me- 
negaskan, bahwa 'T.N.I. tetap 
berdiri sampai penjerahan ke- 
daulatan penuh diselenggarakan, 
walaupun kedudukannja terpan- 
tjar2. Dunia memasang telinga- 
nja dan mengarahkan matanja 
kepada bangsa Indonesia, apa- 

   

i pada tgl. 9 Agustus. Selama. ia 

  

peraturan2 persetudjuan 

    

    

  

Hari ini, 5 Agustus adalah Hari 
Ulang Tahun J.M. Puteri Irene, 
Atas nama masjarakat Indonesia, 
maka W.T.M. telah mengirimkan 
kawat utjapan selamat kehadapan 
Jang Mulia, 

  

langan federal dan Belanda. Ang- 
gota KiP.B.B.I. Australia, Crit- 
chley telah berangkat ke London 
dengan pesawat terbang Boac. 
Dari sana ia akan berangkat ke 
Den Haag. Dengan pesawat ter- 
bang K.P.B:B.I. telah berangkat 
pada tanggal 4 pagi ke Manilla 
kolonel Carlock dan Major 'Mon- 
tana dari penindjau2 militer Ame 
rika, dari mana ia akan berangkat 
terus ke Amerika Serikat, Kedua 
tuan tadi beberapa minggu lalu 
telah dipanggil oleh Pemerintah 
mereka. . 

     
        

          
            
   

      

              

  

       

      
   

    

   

        

   
         

  

   

     
    K.P.B.B.I. MEMBERI LAPURAN KE- 

PADA DEWAN KEAMANAN.             

   

    

      

    
    

       
   

tu dari Pa 
nat. A 

PA UJI Dn 

nerimaan di Lare” 
isi Japuran akan dum 2 
Djakarta, 

D janua ri TO49S 
gustus jl. Sesudah pa 

/Success, maka 

kang Aan 

     

      

    

   

      

   

      

       
   
   

      

   

Dalam komunike djuga dinjata- 
kan, bahwa teman2 sedjabat Crit- «. 
chley jang pada hari Rabu telah 
berangkat ke Eropah, Merle Co- 
chran dan Herremans pada hari 

Sabtu tgl. 6 akan berangkat ke 
Den Haag, sedang sekretaris per 

tama dari K:P.B.B.L., J. A. Roma- 

nos akan meninggalkan Djakarta 

tidak ada, ia akan diganti 
Dantas de Brito. S i 

maklum W.B. Pritche 

lia), J- R. L. van den 

gia) dan E. Dow (A 

kat) mengganti ketiga a 

P.B.B.I. jang pergi ke K: 
Den Pang 

oleh 

ikan perintah ,hentikan tembak- 
menembak” ini didjalankan de- 
ngan taat. Perintah ini adalah 
satu udjian bagi kami, bagi Re- 
publik dan seluruh bangsa Indo- 
nesia. Djagalah djangan sampai 
mengetjewakan, taatilah perintah 
ini, demikian Presiden Sukarno, 

  

DI TAPANULI TAK ADA KELUAS- 
AN UNTUK PERTEMUAN2 

POLITIK ? 

Dari Tapanuli dikabarkan, bah 
wa permintaan baru dari doctor 
Hilman Tobing untuk membentuk 
komite Republik dengan maksud 
memberi bantuan pada Pemerin- 
tah Republik dalam melaksanakan 

Rum- 
Van Royen ditolak oleh T. B. A.. 
jang mengatakan, bahwa ia tidak 

dapat memberikan keluasan un- 

tuk pertemuan2 jang bersifat po- 

litik dalam daerah2 jang masih la- 
gi dikuasai oleh militer, 

Pihak Republiken di Tapanuli 

telah mengirim perotes kepada 

Delegasi Republik dengan permin 

taan, supaja hal itu diteruskan ke- : 

pada K.P.B:B.I, 

 



   
   

tag mess aa i Amerika, 

“ak Diadakan perdjand. jian dengan tap 
0. riku berdasarkan gi rsetudjuan Yaita : 

dan #otadam. : : 

   Ta ia ka 
wa Sau       

        

   

          

   

        

   

      

   

  

   

   

      

    

    

      

   
     

     

       

      

um | Ba dna 

  

ata (9 

  

nasir2 jang berbahaja. 

“kan Nb nun dengan koe 
ka berdasar pensetudjuan Yalta 

dam. 
2 an di Viet Nam tidak boleh tidak: 

-.akan maa :terang, demikian 

  

Gromyko jang menjimpulkan ha 
ga ja Aa Seadin 
untuk perdamaian itu dalam 5 tun 
tutan sebagai berikut : 

LI Perdjandjian jang diadakan 
| antara Amerika dan Rusia jang 
menetapkan kewadjiban2 jang te- "perbatasan Indo Tiongkok - Ti- 
lah disetudjui dalam 'konperensi' ongkok untuk mentjegah penjelu- 
Yalta dan Potsdam. dupan2. Pulisi Viet Nam seka- 

2. Kesatuan pendapat antara 
ke 4 Negara Besar jang bersang- 
kutan terhadap semua soal me- 
ngena Djerman, 

3. Keksatriaan dari Negara2 
Barat dalam lapangan pembajar- 
ran BNN aa kepada Sovjet Rusia. 

4. Penghentian pemberian ban- 
tuan jang diberikan oleh Amerika 
dan Inggeris kepada anasir2 sub- 
versief, bersifat fascistis dan Hit- 
ler dinegara2 jang ada dalam da- 
erah kekuasaan Sovjet Uni. 

5. Penghapusan semua tinda- 
kan2 jang membedakan bangsa | 
dalam lapangan perdagangan jg 
diadakan oleh Amerika dan pem- 
bangunan kembali perhubungan 
dagang biasa jang harus dimadju 
kan dengan memberi pindjaman 2 1. 
miljard kepada Rusia dengan sja- 
rat sesuai dengan sjarat pindjam- 
an Amerika kepada Inggeris. 

  

“ paja mereka dapat menjusun ke- 

teraman dan keamanan. Pignon 
menerangkan, bahwa pasukan2 
Perantjis akan ditarik kembali 
sampai kesuatu kedudukan seper- 
ti pasukan2 Amerika di Pilipina. 
Tetapi lebih dulu keamanan dan 
ketenteraman harus dikembalikan, 
demikian Komisaris tinggi terse- 
but. 

ngan  ledaa 
n menerangkan sebahian beras 

cat.ketanah Belanda atas pertanja 
sankah. anu Naa a- 

M inahasa. 
  

Perhimpunan “Tabligh Umum 
seluruh donk eng Maan akamdiadakan oleh Madjlis Islam 
bahwa hasil perundingan2 akan 
ihargakan dalam 31, bulan jang 

achir ini menurut penglaksanaan 
perintah tersebut, demikian Dr. 
an Royen. - 
Beliau menjebut Presiden Tg 

'karno ,,A very charming persona- 
ity” (seorang jang sangat: mena- 

hati), Wakil Presiden Hatta 
“seorang pemimpin negara jang be 

sar jang mempunjai penglihatan 
an pemandangan jang djauh. 

AL PEMBERSIHAN TENTARA 
BLIK DAN PERHUBUNGAN 

geri2 bahagian Tatelu Tonsea, 
sebagai sea an dibawah ini : 

    

  

    

   

         

      

     
       

       
       

   

  

   

  

     

        

   
    

      
      

     

    
       

   

  

    

   

   

            

   

    

   

                        

    

      
   

        

    

   

    

    

  

   
     

  

   

   

      

| 12 “Ag. 1949, mulai 
“2 siang dinegeri Maing. 
u, 13 Ag. 1949, mulai dj 

2 siang dinegeri Bunte Bat 
5. Ahad, 14 Ag. 1949, mulai dj. 

2 siang dinegeri Kuala Batu. 
6. Senin, 15 Ag. 1949, mulai dj. 

  

Pembitjaraan : .————— 
L Pe mbatjaan ajat2 

H. - Kamadlan, Zakat ye Ta a anggota? TN AG baja 4 akan berangkat untuk men. . Idil Adha Hadj (suasana:se- i dirikap dari dan tidak sin fjahari Perhubungan dengan sa- 
: karang): 

ssetjara aktip dipetjat- tuan2 T.NA. jang'berada diberba- 
ereka akan menghadap ku- gai2 daerah. Untuk Djawa Barat -5 2 kendjaan Tea Islam dan 

sembersihan. Dalam "hal ini rombongan “sedemikian “dengan Iv. sn 2 ag na ca” Ike 
eka berhak membela diri An ta P dipimpin oleh major Muharto dari 

'angkatan udara Republik akan ke 
Bandung. Dari sana rombongan . 
ini akan ke Kuningan untuk men- 
tjahari perhubungan dengan let- 
nan 'kolonel Abimanju. Untuk 
Djawa Tengah rombongari akan 
ke Kedu dibawah pimpinan let- 
nan kolonel na Hatognng dari 
'Djokja. 

tan2 atau usul2. 
Pendjelasan dan penutup, de 
ngan" njanjian2, penmainan2, 
zamrah, musik. 

RALAT. 

Gambar perkundjungan W.T. 
M. pada Pontianak pada muka 
pertama surat kabar ini kemarin 
adalah cliche Ipphos-Aneta. 

2 a . 

andjutnja ia menerangkan, 
1 untuk mereka jang sang- 

ip membuktikan, bahwa mereka 
ah turut mengambil bahagian 

ara “dalam pert ran, 
metjatan akan ditarik kembali. 
Harian £ Ie rss Pedoman” 

perhubungan sebagai wakil2 djen,. 
| major” La dari Sura- ' 6 

V. 

  

JUNION HBALTH CENTER” DI NEW YORK. 

“Beberapa Saksng Talu ditahbiskan dikota New York Gesta , Pirate Kessita 
an Kesehatan”, (Union Health Center) berhubung dengan 35 tahun berdirinja pusat 
usaha kesehatan. Gedung diperdirikan oleh International Ladies Garment ' Wor- 
kers' Union (I.L.G.W.U.) dan menuntut ongkos sebesar 3.500.000 dollar. . Tai 
'LLG.W.U. adalah suatu organisasi perburuhan jang sangat madju jang djuga 

mendjadi anggota A.F.L. Pusat baru ini terdiri dari 6 bahagian jang minta tempat 
dalam 26 gedung bersusun2, 
Pegawai2nja terdiri dari 148 orang tabib, 33 orang perawat, 27 ahli tehnik, 5 orang: na 

— pharmaceut dan 195 pegawai administrasi. Pada tahun 1948 pusat ini telah memberi" 
'. bantuan dengan pertjuma pada anggota2nja lebih dari 410.000 pe-rawatan dan pe- 
ngobatan dengan perantaraan 23 klinik, 7 bahagian diagnostik dan therapeutis- dan 

|. 5 bahagian istimewa. 
da ea Gambar diatas ini dibuat pada hari pentahbisan. Kanan terlihatDavid Dubinsi 

ky, ketua LL.G. W.U. berdiri dimuka ulat jang mengeluarkan sinar X dan tamu2- 
'nja (dari'kiri kekanan) Herbert H. Lehmjan, bekas Gubernur Negara bahagian New 
York: William Green, ketua A.F.L. : Oscar R. Ewing, administratur United States 
Federal Security dan Maurice J. Tobin, Sekretaris partai Tan A merika, Pe 

ta $ $ Hk 

  

   
   

        

            

mbongan “nasional id f 

dari Ho Chi Minh pi 
: : ae aan duta dan ditambah se- 

lam dan diluar negeri sebagai 3 

“ Madjalah tersebut Benda Pignon. 
kan berita ini atas keterangan la menegaskan, bahwa tjita2 

i - Perantjis ialah memberikan kesem . 

patan dan k keperintahan | kepada 

kaum nasionalis di Viet Nam, su- 

pentingan mereka. Pasukan2 Pe- ta 
rantjis sekarang hanja mendjaga 

rang giat mempertahankan keten- 

dalam bulan Agustus 1949 dine- 

  

3 Ag. .1940, mulai 3 K 
1 linegeri Marin- “3 

      

   

  

2 sing dinnegeri Munte Bulu “3e/ 

Pe Wp Pan tina. TN 2 Tt 3 s P7 

TURAN 7 TENTANG MENGUM 
| PUL KOPRA. 

nu: at Beslit Residen Mana: 
23 Djuli 1949 No. Cc 3/54, 

| Pasal 1. ' 
| PeraturanNja tentang mengum 
pul copra tgl. 10 Mei 1949 No. 

bagai berikut : 
Dalam pasal 4: 

Il. Antara anak pasal b dan c 
- “Dilm. beberapa waktu lagi Ka ditambah anak pasal baru berbu- 

  

2 

— pati dalam rumah2 dan lain2 
. tempat ataupun dikintal2 jang 

— Iterhilsab pada tempat pengum 
| copra atas mana telah di. 

5 Berikan keluasan, akan dipan- 
— dang pada waktu pemeriksaan 
“kebanjakannja sebagai perse- 
diaan. 

- huruf c: diubah mendjadi 

    

“Pasal 2. Tn 
| Tambahan dan perubahan ter- 
maksud pada (pasal 1 akan diu- 
mumkan dalam berita resmi dari 
Indonesia Timur dan Javase-cou- 
rant dan mulai berlaku pada tgl. 
10 Dana 172, 

  

'.KOMISI SETEMPAT2 UNTUK PE- 
LAKSANAAN A.O.O.R. BAGI 

DAERAH MINHASA. 

E Menurut Beslit Residen Mana- 
“do no. S 3/4/3, ttgl. 16 Djuli 1949, 
maka ditetapkan, bahwa Komisi 
setempat2 untuk pelaksanaan A. 

“O.O.R. bagi Daerah Minahasa di 
 atohani akar tenan dari : 

.1949, mulai 21 

ym ohon, anggo- 

ta Tabib keresidenan di Tomo- 
. hon, anggota : 

“ Oey Pek Yong, bekas kapten 
Tionghoa di Manado, anggo- 
ta: -£ 

Png ng -egan mang, 

' Dengan ini da bahwa 
aa Penjelidik Lalu Lintas me- 
nurut  Ordonansi Lalu Lintas 
(Wegverkeerondonnantie) pasal 
31 ajat 1 telah diadakan di Dae- . 
rah Minahasa. 

Berhubung dengan ini, dipinta. 
kepada semua pemilik2-atau jang 
menguasai kendaraan - otobus 
umum, supaja memasukkan surat 

| permintaan agar mendapat 'kelua- 
san untuk mengusahakan (men- 
djalankan) kendaraan bermotor 
jang dimaksudkan itu. 

Surat permintaan harus dima- 
sukkan sendiri oleh jang berke- 
pentingan dikantor Pedjabatan 
Lalu Lintas dan Pengairan diMa- 
nado. 

Ponmulir2 (helai2 blanco surat 
permintaan) bisa didapat dengan 
pertjuma dikantor tersebut. 

Kesempatan untuk memasukikan 
surat “permintaan itu ditetapkan 
padahari2 kerdja dari djam 8 pa- 
gi sampai djam 1- petang, mulai 
pada tgl. 8 Agustus hingga pada 
5 September 1949. 

Kepala Daerah MINAHASA. 
O engaamaeam: 

PENERIMAAN TJALON-PEGAWAI 
buat 

PENJELIDIKAN BAHASA dan KE- 
BUDAJAAN. 

Pendidikan : 
Kepada para pemuda jang mem 

punjai bakat jang diperlukan, di- 
beri ikesempatan' untuk mempero- 
leh didikan (buat mendiadi pega- 
Maan pada penjelidikan 
bahasa dan kebudajaan. 

Setelah menjelesaikan suatu di- 
dikan pada academie selama lima 
tahun jang buat sebagian 'besarnja 
diberikan pada. ,,Universiteit van 
Indonesi&, maka mereka dipeker- 
djakan pada suatu matjam-ling- 
kungan pekerdjaan: jang menarik 
hati dan "bebas sifatnja, Pendidi- 
kan dan: tugas pekerdjaan mudah 
sekali disesuaikan kepada lain2' 
matjam pekerdjaan tentang kebu- 
dajaan, 
PE aa ae anang 

KURSUS KILAT. 

“Prik2-methode dari Prof. CUPPENS- 
GEURS oleh. COUPEUSE j jang BER- 

. PENGALAMAN. Ditanggung dalam 
waktu dua minggu. Segeralah-berhu- 
bungan dengan 
Nona M. MANGOWAL, Kuranga- 

Tomohon 
mulai pukul 4 sore. 

ongunensanassi 

nji 
.. Kebanjakan copra jang dida- 

Aa “Ea 

   

TINGGI INGGERIS     

  

Sjarat2 : 

Para tjalon harus mempunjai 
idjazah bagi memasuki Universi- 
teit. Djuga mereka jang akan me- 
nempuh udjian-penghabisannja 
dalam tahun ini boleh memasuk- 
kan tjatatan-sementara. Semua pa 
ra tjalon.akan diperiksa oleh dok- 
ter (kesehatannja. Para tjalon 

Indonesialah jang lebih disukai. 
Uang tundjangan : 

Selama menerima pendidikan 
itu, maka jang diterima itu men- 
dapat. uang-tundjangan dari De- 
partemen Pendidikan, Kebudaja- 
-an dan Pengetahuan, 

Pendaftaran : 
Dengan wmenjerahkan segala 

surat2 serta salinan2 jang diper- 
lukar sebelumnja 1 September 
1949, maka surat-penmohonan jg 
tidak 'bermeterai, harus dialamat- 
kan kepada ,,Schiftingscommissie 
Cage Onderzoekers ', p/a 
Instituut voor  Taal- en Cultuur- 
onderzoek, Pegangsaan Timur 36, 
Djakarta. Pada alamat ini dapat 
djuga diperoleh penerangan2 se- 
landjutnja, 

  

PEMBERITAHUAN No. 43, 
PEMBAHAGIAN ROKOK “BULAN 

AUGUSTUS 1949. 

Rokok ,.B-klas" a f 9.45 se-bung- 
kus a 20 batang. “ 

Rokok ..C-klas" 3 f 0.25 sexbung- 
kus.& 20 Jsatang. 

I.PEMBAHAGIAN PEGAWAI2: 
Muntuk pegawai .! 

SEA Gp an ea 
   

    

Pasha da 

VISCOUNT ADDISON, KETUA MADJELIS 

ERUSIA 80 TAHUN. 

» . Pada tgl. 19 Djuni jl. beliau berusia 

aa 80 tahun. Beliau memegfang djabatan sd 

bagai Sekretaris Parlemen untuk komisi 

pendidikan - dari 1914 sampai 1915 : 

Menteri Persendjataan dari 1916 sam- 
pai 1917 : presiden' komisi gubernemen 

— setempat2 pada tahan 1919, ' Menteri 
Kesehatan dari tahun 1919 sampai 

1921, Menteri Pertanian.dan Perikanan 
dari. tahun:1930 sampai 1931 dan Se- | 
kretaris Negara untuk perhubungan2 
Commonweaalth dari tahun 1945. sam- .. 

  

pai 1947. 

srempuan “ 

(BLS). 

sendiri) 
Golongan BI masing2 440: ba- 
tang: rokok ,,B-klas''. 
Golongan BI masing2 400: ba- 
tang rokok .,B-klas'". s 
Golongan: A masing2 20 batang 
rokok: ,B-klas'', 
"C-klas'). 

2. PEMBAHAGIAN  RUMAH- 
TANGGA: (untuk rumah-tangga2 
pegawai, Militer dan Marine) 
Golongan BI, BII tiap2 rumah 

300 batang: rokok. 

tangga 200 batang rokok ..B- 
klas" 
Rumah tangga. Militer2 menda- 
pat pembahagiannja dengan. per- 
antaraan VERPLEGINGS  OFFI- 
CIER.MANADO atau TOMO- 
HON. 

3. MILITER DALAM LIBURAN: 
(terima: - dari. Kantor . Disteibsar: 
jang bersangkutan): 
Sudah nikah 600 “batang rokok 

Beklas 

Belum nikah 400 batang. rokok..,,B- 
Ikkas'"— 

4, REMBAHABIAN RAKJAT: 

a. Penduduk kota- Manado: 
Golongan A tiap2 rumah tang- 
ga: 60 batang rokok ,.C-klas'" 
Golongan BI, BII “tiap2 rum. 
tangga 100 batang rokok ,.C- 
iklas" 

b. Pendduduk luar Kasi Manado: 
Tiap2 rumah tangga 20 batang 

yaa 

rokok... Ceklas'"” 0 

BALAI-PEMBAHAGIAN 
. MANADO 
Na 

JANG BAKAL peak EN AUAT 

HARUS MENEGAKKAN DAN MENGEMBANGKAN KE- 

PEMUNDJUKAN SEN-LUKS 
BUDAJAANNJA. 

Hasil tangan sdr. HENK NGANTUNG 
ADALAH SALAH SATU LANGKAH KEARAH ITU. 

TJATATLAH TGL. 8 HINGGA 14 AGUSTUS! 

PERGUNAKANLAH KESEMPATAN INI SEBAIK2NJA ! 

RUANGAN KWEEKSCHOOL NEGARA DI TOMOHON 

TJUKUP MENDJAMINKAN TEMPAT JANG BAIK ! 

  

  

  

rempuan. 

  | kesehatan dari tabib.. 

regelina). . 

asrama, dengan: pembajaran. 

di Makassar.   

PENGUMUMAN 

Surat Jamaran harus la iaa kepada Direktur Sekolah Menengah 
Patong Pradja (Middelbare Bestuursschool' atau M-B:S. dimuka TGL. 15 
SEPTEMBER 1949,, dengan melampirkan salinan idjazah serta keterangan 

Wang sekolah menurut aturan2 wang sekolah S.M. (M.O, Schoolgeld 

Keterangan lebih landjut supaja berhubungan Tangan Direktur M. BS. 

PA Tan mn 

Mulai tgl. 1 Nopember 1949 j.a.d: akan: dibuka-Sekolah Bendidian? 
-untuk Pegawai2 Kehakiman Menengah #Middelbare Rechtskundige Amb- 
tenaren) untuk mendjadi Adj. -Magisiraat dan Griffier. 

Jang dapat diterima dalam kelas persiapan (voorbereidende afd.) ialah 
tamatan Mulo/S:M. atau sekolah2 jang berderadjat sama, laki2 dan pe- 

Untuk muria2 dilan kota Makassar selama #jukup: tempat disediakan:| 

Kamen Pengadjaran.   
  

pindah 

Tomohon.   

  

dimuka 

  

Tempat djual etjeran s.k. 

Bata 0 Harga selembar f 0,20, 

Toko HILAP HOO: mulat 1-8-49 

Sonja “Theater   
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