
u Agustus (Ane. 
ada jang sma 

, Ara Aam Turin Perta sua- 
u ,,working-paper” Undang2 Da 

r Peralihan disamping ,, working 
Tr” chusus tentang “ekonomi 

dan keuangan. 
Rentjana Undang2 Dasar Per- 

alihan terdiri dari 18 Gagas, e 
- 

, aa tap bentet RL. 
2 daerah R.I.S. Aa 
3. warganegara RI.S, 

4. pemerintahan na 
Se 

6. kementerian? : 
7 'e : 

8 kekuasaan. kehakiman. 
“hak azasi demokrasi. 

10. agama: 
“ pertahanan negara, 

2. pendidikan. LES 
. kesedjahteraan dan pereko. 

At kenangan. : 
5. tanda kedaulatan. 

'16. konstituante. ' 
. aturan2 peralihan, 
. pengesahan dan penanda ta- 

nganan, 
“'Undang2-Dasar Peralihan ini 

nanti harus ditanda tangani oleh 
semua wakil negara2 bagian. As- 
linja dibikin tiga helai dan harus 
disimpan oleh sekertaris negara 
R.LS., sedangkan masing2 peme- 
tintah negara bagian mendapat 
sehelai turunan dari jang aslinja. 

Direntjanakan, bahwa Un- 
dang2 peralihan ini-akan berlaku 
untuk enam bulan sesudah mana 
bilamana perlu akan dirobah se- 
.suai dengan hasil dari konstituan- 
te jang akan diadakan. 

Undang2 Dasar R.I.S. akan di- 
|. dahului oleh suatu ,,declaration 
“of independence” (Proklamasi Ke 
-merdekaan), dimana akan termak 
tub, bahwa filosofi ketatane@gara- 
an R.LS. dan proklamasi 17 A- 
gustus itu merupakan pekik ke- 

M merdekaan bangsa Indonesia. 

“Tanda kerasukan: 
Bahasa, Lagu, Lambang, dju- 
ga Orde Surya-Chandra. 

Bagian ke 15 menjebutkan tan- 
da kedaulatan. Disamping baha- 
sa, bendera dan lagu kebangsaan 
ditentukan djuga udjud meterai 
(zegel atau wapenschild sebagai 
tanda pusaka). Meterai ini sama 
artinja dengan ,,Radjawali” U.S. 
A., British lion” atau Neder- 
landse eeuw”. 

Tanda pusaka ini direntjanakan 
akan merupakan suatu lingkaran 
atau cirkel jang berarti : Hana 

' purnaan. Dalam lingkaran itu di 
- lukiskan kepala banteng jang ber 

arti: kekuatan bangsa. Kedua 
tanduk dari banteng itu berbentuk. 
bular sabit. Didalam ruang- 
ian antara kedua tanduk itu 
#erlukis-pohon njiur ditepi pantai 
Jautan jang berarti : tanda tafe- 
reel dari kepulauan Indonesia se- 
bagai daerah negara Republik In- 
donesia Serikat. Diatas tanda ini 
terbentang matahari sebagai lam- 
bang sumber kekuatan alam jang: 
ditakdirkan Nlahi, sesuai dengan 
iang negara Republik Indonesia. 

: , jaitu Ketuhanan jang: 
Maha Fsa. Matahari ini dilukis- 
an memantjarkan tudjuh sinar: 
ang. berarti : djumlah kepulauan 
Republik Indonesia Serikat, jaitu. 

a, p Mnareda, Pekan 

lekas K M.B. ber 

| sana di Indonesia. 

(Aiedirpk N.P.). Dengan dida- 
— hului oleh -pasukan2 bermotor jg 
memakai topi-badja putih dari ma- 
.rechaussee, anggota K.P.B.B.I., 
Critchley meninggalkan Schiphol 
menudju ke Den Haag pada hari 
“Ahad. “Di Schiphol ia disambut 

leh duta Australia, Jonkheer Mr. 
Calkoen protokol Kementerian U- 
rusan Luar Negeri Belanda Had 

- 

lebih baik sua- 

TERIAN PENERANGAN 

“ NEGARA 

INDONESIA 

TIMUR 
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5 ios Dentiiciak) tem 
Komunike K.P.B.B.I. tentang 
“perundingan resmi Kumisi Pu- 

. sat Bersama. 

Mengenai perundingan resmi 
Komisi : Bersama pada hari 
Minggu mala di Djakarta, oleh 
K.P.B.B.I. pada hari Senin pagi 
dikeluarkan sebuah komunike, di 
mana dinjatakan, bahwa pertemu- 
an ini diadakan untuk meniliki pes 
laksanaan persetudjuan gentjatan 
sendjata di Djawa Tengah dan 
Timur. Komisi menetapkan akan 
memerintahkan kepada Ikomisi2 
bersama setempat2 untuk membe- 
ritahukan tentang kedjadian2 jg 
terdjadi dalam daerahnja masing2 
serta sesudah: diselidiki, membuat 
lapuran2 tentang insiden2 itu. 

Komisi setempat2 dibentuk se- 
lama rapat Komisi Pusat pada 
tgi. 9 Agustus j.l. Komisi djuga 
menjetudjui tindakan, bahwa, dji- 
ka salah satu dari kedua pihak 
melanggar statusguo, maka pihak 
jang bersalah itu harus memerin- 
telak mai penarikan kembali pasu- 
kan2nja, demikian komunike K.P. 
B.B.I. Pertemuan komisi mula2 di 
maksudkan akan diadakan di Djo 

' kjapada hari Sabtu j.L, tetapi pi- 
hak Belanda, berhubung dengan 
kedjadian2 di Surabaja dan Solo, 
minta penundaan untuk mentjari 
lebih dahulu keterangan2 jang le- 
bih djelas : untuk hal ini, maka 
djenderal major Baay jang me- 
mimpin dipisi A. dipanggil oleh 
W.T.M. ke Djakarta. 

'Kol. Djatikusumo jang telah 
datang di Djakarta bersama2 de- 
ngan lain2 anggota untuk hadir 
dalam rapat Komisi Pusat Bersa- 
ma, pada hari Senin pagi telah 

Hebatnja meterai tanda pusaka 
Negara Republik Indonesia Seri- 
kat ini jalah pertukaran. warna 
bendera kebangsaan Merah Putih 
aleh lukisan jang sederhana, se- 
bagaimana dikehendaki oleh he- 
raldiek atau ilmu tanda2 (wapen- 
kunde). Warna ,.merah” dilukis- 
kan oleh matahari jang dalam 
heraldiek berwarna merah. War- 
na ,,/putih” dilukiskan oleh tanduk 
jang djuga berbentuk bulan jang 
dalam ilmu itu djuga berwarna 
putih. Dengan demikian meterai 

, dan tanda pusaka Republik Indo- 
' nesaia Serikat dapat dinamakan 
.Surya-Chandra” jang berarti : 
matahari-bulan atau merah-putih, 
warna bangsa Indonesia. 

,Surya-Chandra” sebagai mete 
rai dan tanda pusaka akan mem- 
punjai kedudukan jang sedjadjar 
dengan Sang Merah Putih. Ia 
akan terlukis disemua surat2 ne- 

| gara, diistana presiden R.I.S., ge- 
dung2 resmi lainnja dan gedung2 
perwakilan dan kedutaan R.I.S. di 
luar negeri dan akan mendjadi 
orde” dari bintang2 tanda djasa 
jang dikeluarkan oleh "negara 
R.LS. sebagai ,,Orde Surya-Chan 
dra”, seperti ,,Orde Gadjah Pu- 
Pn dari negara Thailand. 

naa ag 

lebih mudah perintah hentikan 
tembak menembak,” diturut. 

la berpendapat, bahwa K.MI.B. 
akan berdjalan dengan lantjar 
dan oleh sebab ituia na 
terhadap Oa Pena Nah 
bak menembak '. : 

SALAH PAHAM TENTANG GEN. 
TJATAN SENDJATA. 

s Beberapa ratus T.N.I. jang me 
njangka, bahwa sesudahnja gen- 

- tjatan sendjata itu berlaku, boleh. 
bergerak dengan merdeka, tang- 
gal 11 Agustus j.l. telah mengun 
djungi Batu, tetapi pasukan itu 
tidak 'diidzinkan, sehingga mere- 

“ka kemudian harus dikirimkan 
kembali. Dalam peristiwa ini ti- 

-- dak terdjadi “insiden2. Dari tem- 
| pat2 lain di Djawa Timur dika- 

LB, berdjalan, Ik 
ia di Indonesia 

'barkan pula terdjadinja Ma 
sedemikian TM 

selai dan Hg 

Penjelenggaraan an oma aman dari 

pihak Belanda untuk T.N.I. dirembuk 
N 

damai ke Bandung, lir 
beliau menggabungkan diri de- 
ngan rombongan Seri Sultan Djo- 
kja jang datang di Bandung pada 
hari Senin j.l. 

Kepada Aneta diberitahukan. 
bahwa rombongan ini dalam 
ngundjungi Pasundan akan aa 
kuti sebanjak mungkin reni apa 
jang telah diumumkan. 

Dari Surabaja dikabarkan dju- 
ga, bahwa pada hari Sabtu telah 
berlaku perundingan antara pem- 
besar2 Republik dan Belanda di 

' 'Trowulon berhubung dengan pe- 
' laksanaan penghentian itembak- 
menembak: tempat Trowulon ini 
dipilih untuk berunding atas per 
mintaan djend.-major Suhardjo, 
karena tempat itu ditengah2 an- 
tara Surabaja dan markas besar 
kol. Sungkono. Karena ikolonel 
Baay dipanggil ke Djakarta oleh 
komandan tentara, maka kolonel 
Rietveld ditundjuk untuk meng-- 
gantinja,, Dika perundingan jg 
pada pihak Republik dipimpin o- 
leh Sungkono, turut serta berba.- 
gai militer2 Belanda dan penin- 
djau K.P.B.B.I. — letnan koman- 
dan (seorang Perantjis) J. Bras- 
seur Kermadec dan pemimpin 
sguadron Australia L. A. E. 
Knights —. 3. 
Hasil perundingan ini, ialah, 

bahwa kedua pihak bersetudju 
akan melaksanakan perintah hen- 
tikan tembak menembak. Ba 

rintah2 untuk komandan2 Pia. 
hannja jang distencil pada tem- 
pat itu senta disiarkan dengan 
bantuan K.P.B.B.I., berhubung 
dengan kesukaran2 perhubung- 
an2 antara komandan2 bawahan 
itu. Selandjutnja akan segera di- 
buat perhubungan2 talipon antara 
markas besar Sungkono dan post 
Belanda jg terdekat. Antara ta- 
bhib dipisi Belanda dan - pasu- 
kan2 T.N.I. telah diadakan perem 
bukan2 untuk menjelenggarakan 
bantuan setjara obat2an Sea 
EN 

PERAJAAN HARI KEMERDEKAAN 
17 AGUSTUS DI DJAKARTA. 

Deleg. Republik mengumumkan, 
bahwa untuk perajaan hari kemer 
dekaan tgl. 17 Agustus di Dijakar- 
ta telah dibentuk suatu komite di 
bawah pimpinan Jusuf Jahja jg 
menjusun atjara sebagai berikut : 

Pada pagi hari setengah sepu- 
luh : Pertemuan di Gedung Dele- 
“gasi Republik jang. dihadiri oleh 
semua pembesar2 Republik jang 
terkemuka di Djakarta, serta dju- 
ga wakil2 organisasi2 'politik, per 
ekonomian, pesuratkabaran, para 
mahasiswa, pada waktu mana ike- 
tua Delegasi Republik akan ber- “ 
pidato, sebelamnja para hadirin 
mendengar pidato Presiden Su- 
karno, “ 

Pada malam hari diadakan re- 
sepsi, terutama untuk pembesar2. 

— PERAJAAN HARI KEMERDEKAAN 
INDIA, 

Pada perajaan hari ulang tahun 
kedua kemerdekaan India, maka 
konsol dijenderal India.doctor A, 
S. Alagappan mengadakan re- 
sepsi. Antara tamu2 terlihat W. 
T.M, dan njonja Lovink, konisol 
djenderal Perantjis, wakil2 kon- 
sol djenderal Inggeris dan Ame- 
rika, Hadji Agus Salim, ketua 
Delegasi Republik, Mr, Susanto 
Tirtoprodjo, wakil2 golongan Ti- 
onghoa dan Arab d.I.I. pembesar. 

RESEPSI PERAJAAN 17 AGUSTUS 
“DI BELANDA, DISELENGGARA- 
KAN BERSAMA OLEH REPUBLIK 

DAN P.P.F. 

Pada hari ini di Den Haag di- 
adakan perundingan2 jang diha- 
diri dari pihak Belanda oleh Men- 
teri Van Maarseveen, Pn pa 

Selandjutnja diadakan perem 
kan2 tidak resmi untuk mengem- 
balikan 5000 orang Tionghoa ke 
tempat kediaman mereka. 

Saja hanja harus mendjalan- 
kan ketetapan Pemerintah Re 
publik sebaik2nja, demikian 
Kolonel Hidajat. 

Dalam sebuah interpiu dengan 
,Mestika”, kolonel Hidajat, pang 
lima TNI. di Sumatera mene- 
rangkan : ,,Saja. akan mendjalan- 
kan perintah hentikan tembak 
menembak ini sepenuhnja dan de 
ngan djudjur untuk menjiapkan 
penjerahan kedaulatan dan saja 
serukan kepada seluruh bangsa 
Indonesia diselunuh Sumatera, su 
paja turut membantu melaksana- 
kan gentjatan sendjata itu. Saja 
hanja “harus mendjalankan kete- 
tapan Pemerintah Republik dan 
aa akan melakukannja sebaik2- 
nja '. Seterusnja beliau mengakui, 
haha mungkin timbul kesukar- 
an2 dalam pelaksanaan teknis, te- 
tapi beliau pertjaja penuh, bahwa 
panitia bersama setempat2 itu a- 
kan sanggup memetjahkan soal 
ini. Pertanjaan, bagaimana soal 
daerah patroli akan dipetjahkan, 
karena pasukan2 Belanda dan Re 
publik dibeberapa tempat berde- 
katan letaknja, Hidajat mendja- 
wab, bahwa mungkin terdjadi per 

20 (interchange) pos2, agar 
“patroli dari kedua belah 

pihak tidak bersimpang-siur. . 
Tentang kemungkinan insiden 

beliaw menerangkan, bahwa gera- 
kan pembersihan oleh satu pihak 
didaerah pihak lain tidak mung- 
kin terdjadi, karena kedua belah 
pihak harus mendjamin keaman- 
an dan ketertiban didaerahnja sen 
diri. Achirnja ia mengatakan : Se- 
karang tidak ada lagi garis de- 
markasi atau statusguo seperti 
dahulu dalam Renville dan Ling- 
gardjati, tetapi hanja daerah pa- 
trok”. 

£ 

Royen dan Van der Valk : dari 
pihak P-P.F. hadir Perdana Men- 
teri Anak Agung dan Sultan Ha- 
mid dan dari pihak Republik ha- 
dir Drs. Hatta dan Mr. Pringgo- 
digdo: djuga K.P.B.B.I. hadir. 
Salah satu pasal jang dibitjarakan 
adalah pertanjaan, sebagai apa- 
kah K.P.B.B.I. nanti menghadiri 
persidangan K.M.B. Menurut ka 
bar, maka mungkin sekali, bahwa 
wakil2 Belanda jang tsb. diatas 
ditambah dengan beberapa wakil 
akan mendjadi suatu komisi pu- 
sat (./steering-comite). Sesudah 
itu tersusun, maka pekerdjaan ter 
tambah, ialah menetapkan tgl. 
penmulaan K.M.B. Selandjutnja 
dikabarkan, bahwa Delegasi P.P. 
F. akan bersidang hari ini sore. 
“Tentang perajaan tgl. 17 Agustus 
dapat dikabarkan, bahrya hal itu 
akan berlaku dengan mengada- 
kan suatu resepsi dihotel Palace 
jang diselenggarakan bersama2 

: oleh Republik dan wakil2 P.P.F. 

SERI SULTAN DJOKJA AKAN PER 
GI KE DJAWA BARAT. 

- (Aneta). Djuru bitjara Kemen 
terian Pertahanan menerangkan, 
bahwa Sri Sultan Djokja sebagai 
Menteri Pertahanan pada tanggal 
14 akan menindjau ke Djawa Ba 
rat untuk bertemu dengan para 
komandan pasukan2 dipisi Sili- 
wangi. Sri Sultan akan disertai 
oleh kolonel Nasution. Selain dari 
pada itu, beliau akan mengadakan 
perundingan dengan Pemerintah 
Pasundan dan “Tocat. Joint Bo- 
ard” Pasundan tentang pelaksana 
an penghentian permusuhan. 

LION CACHET DIHENTIKAN DA- 
RI DJABATANNJA. 

(Anta). Dr. Lion Cachet, Re- 
aa dan Biliton telah di 

No, 229. TAHUN KEV. 

Pakta dengan hormat art dja- 
batannja atas permintaan sendiri 
mulai tanggal 1 bulan ini dengan 
penjataan terima Ikasih atas dines 
jang begitu lama dilakukan terha- 
dap Negara. 

SIDANG KUMISI PERTIMBANGAN 

(Aneta), Kumisi pertimbangan 
konperensi federal akan mengada 

kan sidang di Bandung pada tang 
gal 18 bulan ini bertempat (dige- 
dung parlemen Pasundan untuk 
merundingkan soal jang nanti a- 
kan dibitjarakan dalam sidang ke 
6 konperensi federal, begitupun 
tanggal dimana nanti diadakan 
konperensi itu. 

SUBARJO TEWAS KARENA TEM- 
BAKAN2 Di SOLO. 

(Aneta). Di Djokja diterima 
kabar dari Solo, bahwa Subarjo 
Tjokrosisworo pada hari Ahad jg 
lalu ditembak mati dialun2 Solo. 
Sebabnja penembakan ini belum 
diketahui. Meninggalnja Subarjo 
sangat menggontjangkan para 
kaum wartawan di Djokja. Selain 
dari anggota Dewan Partai P. 
N.L, almarhum pernah mendjadi 
sekertaris persatuan wartawan. 
Almarhum adalah djago tua da- 
lam journalistik Indonesia, 

KORBAN2 KEGIATAN TEROR. 
(Aneta). Pada hari Selasa pe- 

tang kepala tata usaha budi daja 
pertanian Tjimonteh, E. Burgh- 
graaf dan 2 orang pendjaga telah 
ditembaki antara Tjibeber dan Tji 
andjur ketika mereka berada ida- 
lam sebuah jeep. Suatu iring2an 
militer jang kemudian melalui tem 
pat ini mengangkut korban2 tadi. 
Djenazah Burghgraaf dikuburkan 
di Pandu. 

Pun di Sukabumi keadaan ti- 
dak aman masih berlaku. Kepala 
tata usaha budi daja pertanian 
,.Hardjasari” ketika kembali dari 
Sukabumi menudju ke budi daja 
tersebut tidak tiba lagi. Pada hari 
Senin perusahaan ini diserang. te 
tapi dapat dibela. 

MUTASI2 DIKALANGAN 
MILITER. 

(Aneta). Djenderal major J.K. 
Meyer jang diperbantukan kepa- 
da panglima tertinggi, berhubung 
dengan peletakkan djabatannja 
j.a.d, sebagai komandan teritorial 
merangkap komandan pasukan 
Djawa Tengah, diganti oleh ko- 
lonel F. Mollinger jang sekarang 
sedang memegang djabatan terse- 
but di Sumatera Selatan dimana 
ia akan diganti oleh letnan kolo- 
nel K. J. Lucksinger (??), kepala 
kabinet panglima tertinggi. Jang 
menggantinja dalam djabatan ter 
sebut tadi ialah letnan kolonel 
J. C. Delussanet de la Sabloniere. 

KERUGIAN K.L. DAN K.N.LL. 
(Aneta). Antara. tanggal 24 

dan 30 Djuli telah tewas 19 mili- 
ter terdiri atas 14 anggota K.L. 

|dan 5 anggota Knil sedang se- 
dang seorang K.L. dan 
Knil hilang. 

seorang 

REDAKTUR KONTRA DJENDERAL 
MAJOR. 

, (Aneta). Djawatan Perhubung 
an Tentera memaklumkan: 

Kwartier djenderal di Indone- 
sia, djenderal major J.J. Mojet te 
lah memasukkan satu tuduhan ke 
pada opsir Djustisi di Djakarta 
terhadap penghinaan oknum jang 
bertanggung djawab dalam harian 
,Bataviaas Nieuwsblad” berhu- 
bung dengan sebuah artikel hari 
an tersebut pada tanggal 11 Agus 
tus berkepala: ,,Siapa membunuh 
membunuh yaandrig Aernout?”, 
Tuduhan ini djuga ditudjukan ke 
pada penulis artikel ini. Artikel 
ini all. menjindir penembakan ma- 
ti vaandrig Aernout pada malam 
antara 28 dan 29 Pebruari 1948 
di Lembang, bahwa peristiwa ini 
boleh atau harus bersangkutan de 
ngan keadaan2 buruk dalam dja- 
watan2 jang termasuk pimpinan 
Mojet, dalam hal mana, menurut 
si penulis, djuga tersangkut 'se- 
djumlah opsir2 tinggi dan amte- 
nar2 sipil. Oleh sebab artikel ini 
menjebut beberapa nama, Mojet 
hemohon kepada opsir Djustisi, 
supaja dipertimbangkan, apakah 
redaktur atau penulis djuga boleh 
disusul setjara resmi, karena peng 
hinaan terhadap orang2 jang. dise 
but dalam artikel, 
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SEKITAR MASAALAH CHANDER 
NAGORE. 

(Aneta-Reuter). Komisaris 
Tinggi untuk bagian daerah Pe 
rantjis di Indias Chambon, telah 
memberi kepastian kepada peme- 
rintahan “kota  Chandernagore, 
bahwa penjerahan de facto dari 
bekas djadjahan Perantjis ini ke 
pada India akan berlangsung se- 
gera setelah antara pemer. Peran 
tjis dan India disusun rentjana 
perdjandjian di New Delhi. Da- 
lam pada itu atas perintah Cham 
bon telah diserahkan kepada De- 
ben — ketua dari pemerintahan» 
kota —, urusan2 “pemerintahan 
dan bahagian kehakiman jang 
sampai saat itu dipegang oleh 
pembesar (Perantjis. Karena ini 
maka pulisi kota tenmasuk lang- 
sung kedalam pemerintahan (ko- 
ta itu sedangkan selandjutnja me 
reka ini dapat meminta bantuan 
kepada pemerintah Bengala Ba- 
rat agar supaja dapat memegang 
teguh keamanan dan 'ketentera- . 
man. 

AHLI2 ATOM BERKUMPUL, 

(United Press). Ahli2 atom da- 
ri kelima negara2 besar dan Kana 
da telah berkumpul pada hari Se- 
lasa untuk mentjoba mentjapai per 
setudjuan tentang rentjana dasar 
tentang pengawasan internasio- 

nal. Disamping Kanada jang turut 
dalam konperensi ini ialah: Peran- 
tjis. Inggeris, Rusia dan Amerika 
Serikat. Walaupun Rusia menga- 
djukan keberatan2nja, mereka te- 
lah memutuskan untuk mengada- 
kan perundingan2 dengan pintu 
tentutup. Sumber jang mengetahui 
menerangkan, bahwa wakil Rusia, 
Semyon Tsarapkin, telah menge- 
mukakan, bahwa ia tidak berke- 
beratan terhadap diadakannja per 
temuan rahasia jang dihadiri oleh 
pers. 

ADENAUER TENTANG POLITIK- 
NJA SEKUTU DI EROPAH. 

(A.F.P.). Dalam sebuah pidato 
pemilihan di Bohn, dr. Konrad 
Adenauer, pemimpin dari partai 
Kristen demokrat Djerman sebagi 
djawaban terhadap keterangan sir 
Robert Brian, gupernur militer 
Inggeris Djerman jang menjata- 
kan, bahwa pemerintah pendudu- 
kan Inggeris tidak setudju, bahwa 
partai Kristen demokrat telah 
mempergunakan politik Sekutu se 
bagai propaganida, maka dr. Ade- “ 
nauer menjatakan, bahwa bangsa 
Djerman tidak akan dapat dilaku- 
kan sebagai ,,dumme Hunde”. 
Terhadap pembongkaran pabrik2 
Adenauer mengatakan, bahwa 
partai Keristen demokrat tidak a- 
kan beristirahat sebelum pikiran 
menitjapai kemenangan atas djiwa 
konkurensi itu. 

Selandjutnja kritik diadjukan 
pula terhadap pemerintah pendu- 
dukan Amerika jang: pada soal2 
jang mengenai militer dan perta- 
hananan Djerman Barat tidak 
mendengarkan lebih dahulu kepa- 
da suara 45 milliun rakjat Djer- 
man. Rakjat Djerman Barat djuga 
tidak didengar tentang pertanjaan 
apakah Elbe atau sungai Rijn di 
djadikan garis pertahanan”. 

Sebagai penutup Adenauer me 
ngatakan, bahwa ,,mereka telah 
mengambil sendjata dari tangan 
kita, maka mereka pulalah jang 
harus melindungi kita”. 

KAUM REPUBLIKEIN DI CONGRES 
“AMERIKA AKTIP, 

(A.F.P.). Senator William F. 
Knowland (Republikein dari Ca- 
lifornia) telah mendesak kepada 
Congress Amerika untuk memang 
gil kembali McArthur untuk mem 
beri keterangan2 dihadapan Cong 
ress tentang situasi Timur Djauh. 
Knowland dan 12 senator2 lain- 
nja menerangkan kepada Cong- 
ress, bahwa mereka setudju, ika- 
lau bantuan uang kepada Tiong- 
kok. nasionalis diberikan sedjum- 
lam $ 175 djuta jang harus diam- 
bil dari fonds bantuan militer ike- 
pada negara2 jang turut menanda 
tangani Pakt Atlantik. 

Dalam sebuah surat kepada A- 
cheson dan menteri pertahaman, 
Louis Johnson, dalam mana Know 
land mendjelaskan hal2 tersebut, 
djuga didesak akan dipanggilnja 
djenderal Oscar Badger, pemim- 
pin tertinggi angkatan laut di Ti- 
mur Djauh, untuk didengarkan 
akan situasi di Timur Djauh,  



   

    

   

   borma, mei wa iB, Mob 
Dena pada ari 

   
g dipimpin oleh kolonel El Sa- 

   
Santa Pe jang “abetar 
an oleh pemimpin2 'kontra-revo- 
usi..El Sani Hinnawi adalah se- 

   
  

   
3 “dibawah pemerintah Husni El 

    er mengabarkan, bahwa pa 
ul tiga waktu Beirut pada 

Ahad pagi istana presiden te- 
lah dikepung oleh 3 buah mobil 

is badja. Seorang opsir ting 
St “3 memasuki istana dan setelah 

nembak beberapa kali Et Zaim 
aksa supaja turut serta. Segera 

bentuk dewan agung dalam ma- 
“sa perang oleh kolonel Sami Hin- 

   

tentara Syria dimana turut duduk 
kolonel Bahigo Kallas dan sepu- 
luh opsir tinggi lainnja jang sege- 
ra mengadili presiden dan perda- 

a menteri jang kemudian didja- 
hi hukuman mati, hukuman 

mana segera didjalankan. 
Angan Leak Mesir me 

l 

TEWAS. 
| (Reuter). Dalam suatu pertem 

an antara sebuah komplotan 
“komunis dan pendjaga kampung 
' dekat Penang, maka pemimpin ko 

nis jang terkenal Wan Ali te- 
h tewas. Oleh pengikut2nja 

Wan Ali “dipandang sebagai sete 
ngah dewa jang tidak dapat mati. 
'Wan Ali sendiri menerangkan, 
bahwa ia adalah radja dari pada 
“kaum kebal, jang hanja dapat te- 

oleh sebuah peluru jang dibu 
“at dari perak. sTetapi peluru jang 
menewaskan Wan Ali itu ternja- 
ah pa biasa sadja. 

ETUDJUAN,- PERSAHABATAN 
ANTARA IRAN DAN TRANSJOR- 

“ DANIA. 
Suatu persetudjuan 

ahalan antara Iran dan 
jordania pada hari Ahad te 

ah ditanda tangani di Teheran 
leh kedua menteri luar negeri. 
Selandjutnja dikabarkan, bahwa 
lam persetudjuan tersebut tidak 

| disebut-sebut peraturan2 jang 

“tersebut akan terikat kepada Pia- 
Perserikatan Bangsa2 dan Li 
irabia. 

Sesudah tinggal sepuluh hari di 
ran, maka radja Abdullah dari 
Pransjordania “akan bertolak ke 

dad dengan : pengiringnja. 

Perundingan Segi Tiga berarti 
musjawartan antara Sae golo- 

hubungan Perbusihan, artinja per 
Ba antara Na Bu- 

            

   

  

   
      

  

   

   
     

    

   
    
    
    
     
    

    
     
     

     
     

   
     

      

    

       

    
     

   
   

ddja 

adi perdebatan an kita 
kita, maka disini kita men- 

apat kesempatan untuk menegas, 
an, bahwa Panitia Perundingan 

gi Tiga ini dibentuk oleh Peme- 
siatah bukan seolah-olah buat 

tungan Pemerintah atau Ma- 
ikan, seperti telah dipendengar- 
n oleh beberapa pemimpin bu- 

1, tetapi Pemerintah telah ben- 

da kaum Buruh, -agar mereka 
engan djalan jang lebih efficient, 

at memperdengarkan suara- 
serta memberi tahukan kebu- 

lan2 dan hasrat-hasratnja ke- 

Pemerintah insaf, bahwa kaum 
yuruh adalah satu faktor jang ti- 

k dapat diabaikan dalam proces 
duksi: bahwa buruh adalah 

. untuk — memperdju- 
can kedudukannja: bahwa bu- 
dan modal adalah sama de- 
tnja. 

jikan insaf, bahwa bakau 

Ahad pagi : 

Pan La dalam misa perang 

Faaani kini mnta Pake RaR: 

orang opsir jang telah bekerdja 

wi, komandan kolone pertama . 

t menjebabkan kedua negara 

ik memberikan kesempatan ke- 

an bahwa Tadi coup 
detat itu ada pengaruh luar ne- 
geri, demikian U.P. 
Perhubungan telepon antara 

Damsjik dam Beirut pada hari A- 
had pagi terganggu dan diduga, 
berhubung dengan perebutan ke- 
kuasaan tersebut. 

Dari Amman, ibu kota Transjor 
dania, A.F,P. mengabarkan, bah- 
wa berita coup d'etat ini meng- 
gemparkan seluruh kota tersebut. 

Meskipun tidak atau hanja se- 
- dikit didapat komentar dalam ka- 
langan resmi, tetapi dikatakan, 
bahwa politik luar negeri Sami 
Hinnawi akan mengalami peruba- 
han besar. 

REFERENDUM DI PABRIK2 FORD. 
  

(AFP). Hari Senin dipabrik2 
Pang akan diadakan suatu referen 
dum antara kurang lebih 80.000: 
buruh, tentang mogok tidaknja 
untuk mengeraskan penuntutan ke 
naikan upah. Referendum terse- 
but akan berlangsung tiga hari 
dan dilakukan dibawah pengawa 
san komisi pemisahan dari negara 

bagian. Michigan, sesuai dengan 
undang2 negara tentang, perburu- 
han. 

Dalam suatu andjuran kepada 
buruh, jang memenuhi seluruh mu 

  

1 depan dari warta2 pagi jang 
Pan di Detroit, president 
direktur dari maskapai tersebut, 
Henry Ford menerangkan, bahwa 
direksi bertudjuan kepada: lebih 
baik  mengerdjakan  sebanjak 
mungkin buruh dengan upah se- 

. tinggi sekarang dari pada menger 
djakan sedikit buruh dengan upah 
jang lebih tinggi. 

Lawan dari Henry Ford, Wal- 
ter Reuther, ketua dari AWU jg 
sangat berkuasa (serikat sekerdja 
dari buruh industri mobil jang ter 
gabung djuga pada CIO) pada 
malam hari Senin telah mengutjap 
kan suatu pidato, dimana ia meng 
andjurkan supaja kaum buruh mo 
gok. 

  

BERITA2 PENDEK. 
(Aneta-A.F.P.). Mao Tse 

Tung, pemimpin -dewan militer 
revolusioner pada tanggal 14 un- 
tuk pertama kalinja menerangkan 
didepan umum, bahwa Peiping 
akan mendjadi ibu kota dari Ti- 

ongkok komunis. 

(Aneta-A.F:P.). Djambatan u- 
dara dari daerah pendudukan se- 
belah Barat ke Berlin akan diha- 
puskan seluruhnja mulai 1 Sep- 
tember j.a.d., demikian komunike 
markas besar angkatan udara A- 
merika di Eropah: 

  

- Pendap at bur ten- 

kasa Tiongkok 
(AFP). Menurut mingguan 

,Observer” di London pengeluar- 
an Buku Putih oleh pemerintah A- 
merika tentang Tiongkok dan su- 
rat pengantar jang ditulis oleh 
Dean Acheson itu akan ,hengha 
puskan segala kritik2 jang ditudju 
kan kepada politik Amerika di Ti 
ongkok”. Tidak ada negeri lain jg 
dapat berbuat lebih dari pada mem 
berikan perantaraan, bantuan u- 
ang — £ 500.000.000 sedjak kapi- 
tulasi Djepang — dan nasihat2 
jang baik. Tetapi, meskipun ada 
keterangan dari Acheson menge- 
nai Koumintang, jaitu bahwa ti- 

dak ada gunanja untuk menolong 
seseorang jang tidak mau meno- 
long sendiri dan meskipun telah 
ada daja upaja dari djenderal 
Marshall, kini telah terang sekali, 
bahwa kaum komunis tidak per- 
nah bermaksud untuk mengada- 
kan suatu kompromis' 

Dalam hal ,,Amethyst” mere- 
ka telah menundjukkan sikap jg 
sama belaka. Penerobosannja jang. 
berani itu merupakan suatu tjon- 

toh jang chusus darj tradisi dari 
angkatan laut, tetapi kita tidak da 
pat memandangnja sebagai sikap 
kita untuk memperbaiki hubungan 
kita dengan kaum komunis kemu- 

tia Perundingan Segi Tiga. 
hanja Beam buruh sebagai manu- 
sia berhak atas penghidupan jang 
lajak akan tetapi ia djuga insaf, 
bahwa kaum buruh sebagai peker- 
dja harus sehat dan senang, su- 
paja hasil jang tinggi dapat ter- 
tjapai. Kaum Buruh dengan dja- 
lan berorganisasi dapat menjam- 
paikan kehendaknja, keluh kesah- 
nja atau dengan pendek apa jang 
hidup diantara mereka. 

Pemerintah insaf, bahwa keti- 
ga golongan ini (Kaum Buruh, 
Miadjikan dan Pemerintah) ha- 
njalah dengan kerdja-sama jang 
erat dapat memberikan hasil jang 
baik guna “kebahagian Daerah, 
Negara dan Federasi, pendapatan 
laba buat madjikan dan penghi- 
dupan jang tinggi buat kaum bu- 
ruh. Pada Pemerintah djatuhlah 
kewadjiban untuk memelihara- 
perhubungan perburuhan jang ba- 
ik dan sehat. Tetapi Pemerintah 
berpendirian, bahwa tugasnja ini 
tidak bisa dilaksanakan dengan 
sempurna, djika Pemerintah tidak 
dapat mempergunakan pengala- 
man2 dan nasehat2, baik dari ka- 
um madjikan, maupun dari kaum 
Buruh. Pendapatannja ini telah 
dinjatakan oleh Pemerintah pada 
-umum, dalam tiga buah permusja- 
waratan dengan kaum buruh dan 
wakil2nja, pada bulan April 1948, 
jaitu di Makassar tt, 3 April: Ma- 
nado 7 April dan Ambon 14 

     

     

  

     

     

  

dian hari. Karena marah jang di- 
sebabkan karena mereka kehilang- 
an muka dan pula suatu tahanan 
jang tinggi nilainja, maka kaum 
komunis akan mengambil tindak- 
an terhadap pedagang2 Inggeris 
di Shanghai — sebagai pembalas- 
an— dim. hal padjak pendapatan. 
Rentjana dan maksud mereka a- 
kan lebih terang nanti, kalau me- 
reka sudah membentuk pemerin- 
tahan pusat mereka jang mungkin 
akan dilakukan dalam bulan Ok- 
tober. 

Pada saat ini Senukaaan aa 
dalah buruk”. 

  

. MENTERI LUAR NEGERI IRAN 
TENTANG PERSETUDJUAN IRAN- 

TRANSJORDANIA. 
(AFP). Pada hari Ahad dalam 

sebuah 'konperensi pers, Ali As- 
ghar Hekmat, menteri luar negeri 
dari. Iran menerangkan, bahwa 
»kabar2 tentang adanja persetu- 
djuan jang mengenai hubungan2, 
persekutuan atau perdjandjian2 
antara negara2 Islam dan Iran.a- 
- tidak beralasan sama seka- 

. Keterangan tersebut diberikan 
ai berhubung dengan pertanja- 
an2 tentang ikundjungan radja 

| 

Abdullah dari Tee ke 
pada Teheran. 

April. Pada waktu itu Pemerintah 
terutama telah mengemukakan 
pokok2 jang sedemikian : 

1. bahwa 'Pemerintah ingin 
| berunding dengan kaum ne : 
ruh: 

2. bahwa untuk menianah pe 
rundingan itu sangat dibu- 
tuhkan supaja kaum buruh 
harus berorganisasi sedemi- 
kian rupa, sehingga mereka 
sanggup mengundjuk wakil2 
jang sebenar2nja: 

3. bahwa perundingan sedemi- 
kian hanjalah terdjadi de- 
ngan wakil2 dari perkumpu- 
lan2 ysekerdja semata2 idan 

“tidak dengan wakil2 na 
partai2 politik, 

Dalam beberapa bulan sesudah- 
nja permusjawaratan2 itu, maka 
ternjatalah, bahwa sjarat2 jang ha 
rus dipenuhi oleh organisasi2 seri 
kat sekerdja untuk 'memungkin- 
ikan perundingan jang dimaksud- 
kan oleh Pemerintah, hanjalah da 
pat ditjapai dalam waktu jang Ta- 
ma. Akan tetapi Pemerintah ber- 
kehendak akan mentjapainja da- 
lam waktu jang sesingkat2nja. 

Segala faktor2 ini telah mendja 
di sebab buat Paduka Jang Mulia 
Menteri Urusan Sosial untuk mem 
beri instruksi akan membentuk da 
lam ibu2 kota keresidenan satu 
Badan jang dinamakan “Panitia 

#Perundingan Segi Tiga. Sebagai 
pertama telah dilantik pada 5 No- 
vember 1948 dikota Makassar ini, 
Panitia Perundingan , Segi Tiga 
bagi Sulawesi Selatan. Berturut2 
telah dilantik buat daerah2 jang 

  

4 " T gan € du 

Sekolah Menengah Umum, ng 
'Arab Manado, maka oleh All In- 
dian National Association, Hari 
Kemerdekaan tsb. dirajakan des 
ngan sepatutnja. 

Diantara tamu2 nampak Pp.t. 
W. Momuat (Bestuurshoofd- 
Wakil Kepala Daerah), p.t. J. P. 
pan, Eps Manado 
Utara, pp.t. IG. E. Dauhan (Ang- 
gota Parlemen) dan njonja, p.t.t. 

. IL Permata dan Abdul Madjid 
(anggota2 Dewan Minahasa), 
pit. Letnan 'Arab, tuan Oei Pek 
Yong (bekas Kapten Tionghoa), 
serta wakil2 dari pers (Pelita, 
Menara, Kemudi, Suara P.S.LI.), 
-bahkan sedjumlah wakil2 partai2, 
organisasi2 pemuda dan perkum- 
pulan2 sosial. 

Rakjat India dari aah Mina 
hasa merupakan rombongan 'Tu- 
an Rumah, sedang dimedja pimpi 
nan, duduk antara Jain Ketua Pim 
pinan, Ketua All India National 

Association, serta p:t, Ali Mala- 
bar (salah seorang pemimpin). 

udah Ketua pimpinan meng 
utjapkan selamat datang kepada 
hadirin, maka hadirin semua di 
persilahkan untuk turut bersama2 
dalam upatjara menaikkan Bende- 
ra, Lambang Negara India, diha- 
laman muka. 

Selesai upatjara penaikan ben- 
dera, hadirin masuk pula kedalam 
ruangan, maka Ketua All Indian 
National Association, p.t. R. D. 
Chugani mengutjapkan pidato ten 
tang arti upatjara ini bagi Nusa 
dan Bangsa India, pun beliau me- 
njatakan, amat terharu melihat 
menat bangsa Indonesia atas pe- 
rajaan tsb. sebab mengetahui, 
bahwa meskipun putera puteri 
Indonesia masih sedang berdju- 
ang hebat untuk kemerdekaan ta- 
nah air sendiri, namun telah me- 
njempatkan diri datang turut me- 
rajakan peristiwa itu, hal mana 
adalah memberikan bukti persau- 
daraan erat antara India dan In- 
donesia dan kiranja sekali kelak 
India dan Indonesia akan sama2 
hidup dalam kemuliaan dan ke- 
makmuran nusa dan bangsanja. 
“Pt. Ali Malabar menjatakan 

“dalam pidatonja, bahwa kalau se- 
karang bangsa India sudah dipan 
dang sebagai manusia merdeka, 
lepas dari genggaman bangsa la- 
in, maka itu tak lain d.p. perdju- 
angan jang sudah membawakan 
pengorbanan putera-puteri India, 
bahkan masih akan berkorban te- 
rus lagi, sebab masih dialami ke- 
sulitan dalam negeri sendiri. Pe- 

  

, Pemerintah Iran sebaliknja se 
lalu berusaha untuk memelihara 
perhubungan jang baik dengan ne 
gara2 Islam, Iran dan Transjorda- 
nia akan berusaha agar supaja per 
hubungan persahabatan dan per- 

. hubungan kultur dan perdagang- 
an makin bertambah”, 
menteri Ali. 

demikian 

  

lain Panitia jang tersebut dikdfa2 
Ambon, Ternate, Kupang, Den 
Pasar dan Manado. Djuga ada ke 
mungkinan jang di Gorontalo dan 
Lombok akan dibentuk Badan jg 
seperti itu. Demikianlah dengan. : 
serba ringkas sedjarah Tahirnja 
serta azas dan tudjuannja Panitia 
Segi Tiga ini. 

Sekarang datanglah kita -pada 
susunan dan tugasnja Panitia ini 
jang lebih landjut. Panitia ini ada 
lah terdiri atas tiga golongan ja- 
itu Pemerintah, Madjikan dan Bu 
ruh. Ketiga golongan ini mempu- 
njai wakil sama banjak, artinja 
bersuara sama banjak. Tiap2 golo 
ngan sebanjak2nja mempunjai 4 
wakil sahadja, sehingga djumlah 
anggota setinggi2nja mendjadi 12 
orang, dimana termasuk djuga 'ke- 
tua Panitia. Pada Panitia ini akan 
ditempatkan seorang penulis jang 
tidak bersuara. 
Anggota2 Madjikan dan kaum 

Buruh diangkat sesudahnja terle- 
bih dahulu diadakan pembitjaraan 
dengan organisasi2. Bila ada ke- 
mungkinan, bahwa perwakilan da 

'ri salah satu golongan harus diro- 
bah dan djika ternjata ada alasan 
untuk perobahan itu, maka hal ini 
diselenggarakan dengan atau dilu 

“ar usul initiatip dari Panitia. Sebe 
lumnja kita menerangkan tentang 
tugasnja Panitia ini, maka perlu 
kita tegaskan disini, bahwa soal2 
buruh mengenai pegawai Pemerin 
tah masuk tugasnja Kepala Baha- 
gian Urusan Pegawai Umum dari 
Kementerian Urusan Sosial. 
Tugas (Panitia pada wmumnja 

terdiri atas: 

  

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

ngorbanan hendaknja ditudjukan 
kepada perdjuangan " almarhum 
hang Mulia Mahatma Gandhi, ja- 
itu hanja ,,1 sadja India” jang tak 
terpetjah-belah. 

Sesudahnja, Pimpinan int 
g hadirin mengheningkan tjipta un- 

tuk arwah koriban2 Ta 
India. 
Pada kesempatan saman te. 

lah berbitjara 11 diantara unda- 
ngan, semuanja sama menjatakan 
utjapan selamat dan turut bergem 
bira, bahkan ada jang menjatakan 
rasa terima kasih kepada India, 
karena meskipun India masih 
menghadapi kesulitan2 dalam ne- 
geri sendiri, namun mereka telah 
dan sedang memberikan bantuan 
moril pada perdjuangan Indonesia 
untuk kemerdekaan dan kedaula- 
tan Indonesia, tegasnja, kemerde- 
kaan India tidak sadja diperguna- 
kannja bagi Nusa dan bangzanja 
sendiri, melainkan djuga bagi te- 
tangganja sebangsanja Asia, se- 
perti itu telah ternjata dalam Kon 
perensi New -Delhi. Harapan se- 
mua pembitjara, kiranja persauda 
raan antara India dan Indonesia 
akan kekal erat. : 

  

PERTEMUAN KESUKAAN PEMUDI 
PEMUDA. 

Kami mendapat kabar, bahwa 
sebagai landjutan perajaan tgl. 
17 Agustus, maka di Gedung Per 
temuan Katholik di Tomohon a- 
kan dilangsungkan Malam Kesu- 
kaan Pemuda mulai pukul 18.— 
Pada malam itu akan diadakan 
bermatjam2 
sana ramah-tamah. 

aa sa ae PN NN BE 

Pemberitahuan. 
  

BERITA P.T.T. 
Oleh karena hari Rabu tgl. 17 A- 

gustus (hari peringatan proklamasi) 
oleh N.I.T. diaku resmi selaku hari 
raja, maka dinas dikantor Pos Ma- 
nado dan dikantor2 pos pembantu- 
nja pada hari itu akan teratur. seba- 
gai berikut : 
Semua " loket2 pos terbuka dari 

djam 10 pagi sampai djam 12 pagi. 
Pengiriman dan penerimaan pos : 

seperti pada hari2 bekerdja. 
Pengangkatan bus2 luar : 

sadja pada sore. 
Penjampaian pos : sekali sadja pa- 

da pagi hari. 
Urusan kawat : rapari pada hari2 

bekerdja. 
Kepala kantor Pos "3 Telegrap.- 

SELAMAT HARI RAJA 
KEBANGSAAN: 
7 AGUSTUS 

Perserikatan Pegawai Penerangan 
- N.LT. di Tomohon. 

Utu Rengkung 
Kakaskasen-Tomohon. 

Kel. J. H. Massie-Najoan 
Kakaskasen. 

Fred. Dengah 
uPelita" Tomohon. 

  

  

H. Palar 
C.K.C. Tomohon. 

  

1. menjelidiki dan memetjah ke- 
sulitan perburuhan: 

2. mengadakan dan memelihara 
perhubungan tepat antara ma- 
djikan dan kaum buruh: 

3. memadjukan atas permintaan 
atau tidak kepada Beam CE 
rusan Sosial nasehat2 menge- 
nai soal perburuhan. 

Pa ini berarti djuga: 
bahwa Panitia mewakilkan be- 
berapa anggotanja iketempat2 
dimana terdjadi 'kesulitan, mi- 
salnja pemogokan atau pelepa 
san setjara besar2an, untuk 

.mentjari sebab2nja kesulitan 
itu, memberi perantaraan serta 
menjelesaikan soal itu: 

2. bahwa Pemerintah akan mema 
djukan kepada Panitia masaa- 
lah2 dalam lapangan perburu- 
han dan peraturan2 undang2 
jang ada dalam rantjangam: 

3. bahwa Residen dapat mema- 
djukan kepada Panitia nase- 
hat2 Panitia-upah (Looncom: 
missie) untuk diselidiki lebih 
landjut: 

4. bahwa Panitia dapat memadju 
kan kepada Pemerintah keada , 
an buruk jang datang kepada 
pengetahuannja, diiringi oleh 
adviesnja. 

Sekarang tibalah kita pada a- 
chirnja uraian ini. Tetapi sebelum 
itu kita tegaskan disini, bahwa Pe 
merintah tidak berpendapat, bah- 
wa dengan pembentukan Panitia2 
itu, Pemerintah telah mentjapai 
maksudnja. Dengan berdirinja Pa 
nitia2 ini, maka Pemerintah ber- 
harap akan dapat memutuskan se- 
gala soal perburuhan, maupun jg 

      

    

ramaian dalam 'sua- . 

sekali 

Serikat Buruh Tjetak Indonesia 
— da SEBUT) — — 
—. Tomohon - Manado. — 

: Kel. Tan Hoo Lian 

Titiwungen-Manado, 

J. ELIAS 
dan keluarga 

  

  

Tomohon. 
  

S. J. Pitoy 
mPelita” Tomohon. | 

2 Kalalo 
y dan Keluarga 

Manado. 
Kel. V. Lolong-Pusung 

Kakaskasen. 
. Kel. W. Ax. Kapojos-Polii 

Tikala Manado. 

J. Pandeirot 

  

  

Tomohon. 

Kel. J. P.“Wuysang-Huppe 
sTondano. 

Kel, AI. T. Sumual. Rey” 
Tondano, 

  

P. J. Z. Mamahit 
dan keluarga 

Manado. 

— Keluarga C. L. Massie-Karepouwan 
Tomohon-Langoan. 

Keluarga A. Masengi-Walem 
Manado, 

A. B. H. Wawo-Runtu 
dan keluarga ' 

5 Kakaskasen. 

A. F. Andries 

  

  

  

Henk Ngantung 
Tomohon, 

Toko ,,Kawanua" 
Tomohon. 

Kel. N. Sidiki-Sumendap 
Tomohon. 

Z. K. Warouw 
Telingweg II Manado. 

H.A. Lumenta 
dan keluarga 

£ Manado. 

'Kel. R. C. Massie-Pande-lroot 
Langoan. 

Kel. H. R. Karepouwan-Lomban 
Langoan. 

Kepada 
sekalian teman serasib 
selamat hari Raja 17 AGUSTUS 

Dr. SUPIT dan Keluarga. 

Kel. J. Goni-Wala 
  

Kakaskases, 

  

  

  

: : H. Oemar - 
Passerstraat Tomohon. 

J. H. W. Tampi 
dan keluarga 

5 Tatelu. : 

Kel. J. R. Montolalu 
Hotel Toulour 5 

Manado. 

A. L. L. Lapian. 
Matani Tomohon. 

P. M. Turangan 
j 'Matani Tomohon, 

Kel. W. Peterpan 

Molompar, Ratahan. 

Bridge-club ,,HAPPY TWENTY" 
5 Tondano. 

  

  

ketjil baikpun jang besar dengan 
djalan perundingan dan perdamai 
an antara kedua pihak jang ber- 
sangkutan, atas pimpinan dan per 
lindungan Pemerintah jang berke 
hendak ta lain dan ta' bukan da- 
ri pada perhubungan jang baik an 
tara madjikan dan buruh, untuk 
keselamatan seluruh masjarakat 

Negaranja. 

Sebaliknja Panitia dipandang- 
nja sebagai langkah jang pertama 
menudju pada suatu penmusjawa. 
ratan jang lebih besar. 

Disini ikita ingat akan suatu pe 
patah dalam bahasa Inggeris: ,,A 
road of a thousand miles begins 
with one single step” artinja: 
sPerdjalanan jang seribu mijl itu 
dimulai dengan langkah satu da- 
hulu”. Tingkat demi tingkat kita 
akan menudju kearah suatu suasa 
na jang kita tjita2kan itw. 

Sebagai penutup dari pendjelas 
an mengenai bentukan dan peker- 
djaan Panitia, kita berpengharap- 
an besar, mudah2an pekerdjaan 
dari Panitia Segi Tiga akan men- 
dapat perhatian serta bantuan da- 
ri segala 'lapisan masjarakat, ter- 
istimewa pula dari pihak kaum bu 
ruh sendiri dan pemimpin2nja, a- 
gar supaja dalam pekerdjaannja 
Panitia Segi Tiga dapat mentja- 
maksudnja jang mulia, untuk per- 
baikan kedudukan Kaum Buruh, 
sebagai suatu -djalan untuk pem- 
bangunan Negara Indonesia Ti- 
mur pada chususnja dan pada u- 
mumnja untuk kemerdekaan dan 
kedaulatan Republik Indonesia Se 
'rikat jang kita idam2kan itu, 
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