
  

    

   

   
   

  

     

    

  

   
   

     
     

       

    

    

         

   

  

           

     
      
       

      

      

    
    

      

        

       
        

         

  

     

    

    

d engan suara 
di gan rentjana terse- 

“Sidang berpen- 
: Naa bahwa produksi ba- 

. han makanan jang terpen- 
'ting itu harus-diperbesar se- 

. fjepat-tjepatnja, tetapi Si- 
“dang djuga insaf akan fak- 

' tor2 jang merintangi peng- 
laksanaannja, jaini: 

   

I-tidak adanja ketentera- 
man dan ketertiban. diber- 
bagai daerah: 

2. kesukaran2 mengenai per- 
sediaan pegawai: 

ri alat penerangan. 
Karena alasan2 ini, maka si- 
dang berpendapat, bahwa 
rentjana itu tidak mungkin 
didjalankan dalam waktu 
jang telah direntjanakan, 
jani 3 tahun. Berkenaan de- 

adakan, maka daerah2 ba- 
gian masing2 akan mema- 
djukan usul2 dengan tulisan 
sebelum achir bulan Septem- 
ber tentang penglaksanaan 
rentjana tersebut. 
Achirnja rapat menegaskan 
akan ana regrat untuk se- 
njak m ini 

: 22an inisiatip bekerdja sen- 
diri dari penduduk dalam- 

' menjelenggarakan rentjana 
tersebut. Pengalaman2 me- 
nundjukkan, bahwa inisia- 
tip dari pihak rakjat itu te- 
lah mendjadi besar, karena 

  

ran premi sebesar f 10.— 
untuk tiap2 hektare tidak 

-. mendapat persetudjuan bu- 
' lat. Indonesia Timur lebih 

| menjukai sistim perlombaan 
dengan hadiah2 jang boleh 
dikatakan tinggi. 

untuk menggunakan rabuk 
“fosfat bagi padi sawah di- 
daerah2 jang Up un- 
tuk itu, 5 

Rentjana “tersebut 
“mendapat persetudjuan bulat 

dari rapat. 
Penggunaan rabuk seperti 
dimaksudkan dalam rentjana 
ini — djika dipandang dari 
sudut tehnik pertanian — 
dianggap dapat dipertang- 
gung djawabkan, tetapi ke- 

-beratan2nja terutama me- 
ngenai tjara memberikan 
kredit jang tertjantum dalam 
rentjana itu. Bagi beberapa 

watiran, bahwa permintaan 
pembajaran kredit itu akan 
merupakan rintangan atas 

' pekerdjaan2 lain dari - dja- 

nja pihak lain peraturan jg 

gai suatu kemungkinan un- 
tuk memadjukan perihimpu- 

'nan2 keperasi jang ditudju- 
kan untuk membeli barang2. 

' Spesial didalam negara per- 
bandingan2 agraria itu me- 

. nimbulkan kesukaran2 
'sifik, karena jang harus di- 
“bagi diantara banjak orang2 
itu bukanlah ongkos2 pem- 

| belian rabuk, "tetapi hasilnja.. 
— Sidang mengusulkan, supaja 

Ta selekas: lekasnja — dibentuk 
ga | kumisi jang akan 

ke | mempeladjari 'reorganisasi 
.. soal kredit pertanian. 
3 — Lebih land tiap2 daerah 
aa 'akan menetapkan, 
engan tjar. 

rabuk fosf 

      

  

   

      

  

    

  

entjana. "L Tn span 
pertanian ditanah ing 

. (dengan mengadakan dja      
   

T Pa 1 Sea 

  

3. pembangunan lambat2 da- 

ngan perundingan2 jang di- 

djiwa barus Sistim pembaja- ' 

Rentjana L H. Mengandjurkan 

tidak 

daerah dikemukakan kecha- 

'watan penerangan. Sebalik- ' 

“diusulkan ini dianggap seba- 

spe- 

apa Ba 

| sama dengan seksi peterna- 

NEGARA 

INDONESIA 

TIMUR 

'Bah: SULAWESIUTARA, 
"Tomaeken ba 
  

  

: ag “at 
pa aa pertanian di- 

tanah kering itu sebagai su- 
| atu soal pokok bagi hari ke- 
mudian Indonesia. Sidang 

. menganggap pendirian Pa 
sahaan sebagai pertjobaari 

| “atau sebagai tjontoh dalam 
“lapangan ini sangat penting. 
Perusahaan2 ini harus dise- 
suaikan dengan keadaan se- 
tempat-setempat. 

Bahkan terbukti, bahwa di- 
beberapa daerah orang tidak 
usah menunggu hasil2 pe- 
rusahaan2 pertjobaan ini, 
tetapi ternjata, bahwa o- 
rang2 disana telah demikian 
.madju, sehingga propaganda 

| didaerah2 itu dapat diper- 
— luas dan dapat dimulai de- 
“ngan mendjalankan peker- 
djaan pertanian jang se- 
di Negara Pasundan, 

  

    

(E KEMENTERIAN PENERANGAN | 

4 

sungguhnja, seperti misalnja 
Didaerah-daerah lain orang 
harus memberi perhatian be- 
sar terhadap pemeliharaan 

: ladang dan pemberantasan 
erosi. 

Sidang setudju dna bu- 
lat, bahwa perusahaan tjam- 
puran itu berarti penjelesai- 
'an jang terbaik dari soal ta- 
 nah2 kering, dalam hal mana 
tergantung dari daerahnja 
masing2 titik beratnja da- 
pat diletakkan pada peter- 
nakan, pertanian dan per- 
kebunan. 

Pet L IV. Memadjukan 
pan an tjoklat di Indo- 

Timur, 

“eeid .m@njatakan persetu- 
djuannja jang bulat dengan 

» rentjana ini. Wakil2 dari 
hampir semua daerah2 di- 
luar Indonesia Timur. telah: 
menjatakan djuga perhatian- 
nja terhadap perkebunan ini. 
Karena didaerah-daerah ini 
masih harus dimulai dengan 
mengadakan pertjobaan2 
dalam lapangan jang tidak 
termasuk rentjana kemak- 
muran istimewa ini, maka 

pertjobaan2 ini akan dibiajai 
dari anggaran belandja bia- 
sa. Hal ini dapat didjalan- 
kan dengan tjara jang se- 
derhana, karena ongkos2 
untuk keperluan pertjobaan 
ini tidak besar berhubung 
dengan luasnja jang sangat 
terbatas dan karena peker- 
'djaan2 ini dapat didjalankan 
“dalam perusahaan2 pertjo- 
baan jang sudah ada atau 
jang masih harus didirikan. 

Ga L V, Memberantas 
hama padi jang banjak ke-. 
dapatan dan jang sangat 
merugikan dan menjelidiki 
kemungkinan2 mengguna- 
kan insecticiden dalam prak- 
tek dengan tjara jang lebih 
saksama lagi. 
Rentjana ini Btn per- 
setudjuan bulat dari rapat. 

Rentjana L VI. Memadjukan 
produksi ikan dari perika- 
nan diair tawar. 
Sidang setudju dengan ren- 
tjana ini. : 

. Sidang beranggapan, kasa 
— dibanjak daerah2 persediaan 

ikan jang dipelihara, seleksi 
persediaan ikan untuk di- 
biakkan masih dapat diper- 
baiki, tetapi dalam hal ini 
teristimewa perusahaan2 pe- 
meliharaan ikan dari pendu- 

. duk harus diperhatikan, 

Untuk keperluan penjelidi. 
kan dan seleksi, teristimewa 

| bagi daerah2 sawah didata- 
ran rendah, diandjurkan un- 
tuk mendirikan setasiun2 se- 
leksi tega. : 

Pada umumnja rapat ber- 
pendapat, bahwa pembentu- 
kan sebuah setasion pusat 
untuk labo- keperluan 
ratorum untuk perikanan 

|. diair tawar adalah sangat 
perlu. Usul2 tentang penje- 
lidikan tambak2 dengan tja- 
ra jang lebih saksama lagi 
mendapat persetudjuan se- 
penuhnja s3 rapat, 

Kena : 

      

    

melawan p IS 
jang berger 

    

   
   

nang dalam 
Ikan komunis 

rak ke Kanton. 
(Aneta-Reuter). Berita2 jang di. reka menjerbu aan Kabar 

terima di Hongkong mengabar- : nja, dalam perebutan kota ini te- 

“akan memindahkan 

    

      

    

     

luka2, diantara mana lima luka 
berat. Perkelahian tersebut ter- 
djadi. setelah para tahanan ko- 
.munis mengadakan demonstrasi 
untuk memprotes putusan dari 
direksi pendjara tersebut jang 

tahanan2 
wanita kelain pendjara, 

KEBAKARAN HUTAN BE- 
SAR DI PERANTJIS. 

— (Aneta-AFP). Hutan tjemara 
jang luas dari Les Landes, sebe- 

kan, bahwa tentera komunis seka- . lah tewas kurang lebih 500 orang: lah Barat-daja bordeaux dewasa 
rang berada ditempat sedjauh 180 
mil sebelah Utara Kanton. Hain- : 
feng diwilajat. Kiangsi data « 
menurut kabar telah direbut oleh - 
pasukan2 djenderal Liu Po 
Cheng. Dari sebelah Tenggara ' 
kaum komunis mendekati Amoy, 
80 mil sebelah Selatan Foochow, 

» Kota belakangan ini adalah suatu 

me
nt
ul
 

pelabuhan penting jang djatuh da 
lam tangan komunis Gelam ming- 
gu jang lalu: » : 

. 
Menurut berita, di Cincai 

40 mil sebelah Timur Laut Amoy ' 
telah timbul kerusuhan2. Tentera 
ke 6 komunis dimedan pertempur 

“an Barat Laut sudah sampai diibu 
kota Kansu, Lanchow. Djenderal 
jang memimpinnja, Am Chi Kun : 
telah menduduki Hsing Lung 
Shan dipegunungan Tenggara 
Lanchow, Dengan pasukan meri- 
amnja ia menguasai ibu kota dae- 
rah itu. Dalam pada itu kaum na- 
sionalis mengabarkan, bahwa me 
reka telah menang dalam mela- 
wan kaum komunis jang bergerak 
ke Kanton. Kota An Yen didja- 
lan kereta api dari - Calon ke 
Hankow menurut kabar sudah di 
rebut kembali oleh tentera nasio- 
nalis setelah pada hari Sabtu me- 

  

   

    

Omunis dan 200 ditawan, 

.. 

(Aneta-A.F.P,). Di Hongkong : 
seorang anggota Kuo Min Tang 
terkemuka telah ditahan oleh 
korps ppulisi, tetapi dengan tidak 
memberikan sebab2nja. Jang dita 
han tersebut bekerdja pada kan- 
tor Kuo Min Tang untuk Hong- 
kong dan Macao jang telah ditu- 
tup, sesudah dewan pemberi un- 
dang2 dari djadjahan mahkota 
memutuskan untuk melarang se- 
mua partai2 politik dalam daerah 
nja, ketjuali apabila telah disah- 
kan oleh Pemerintah. Wakil diplo 
mat Pemerintah nasional tidak 
mau memberi pengantaraan, 

  

PERKELAHIAN2 DI PEN- 
DJARA. 

(Aneta-AFP), Dipendjara Sa- 
barmati di Alahabad telah ter- 
djadi perkelahian jang hebat an- 
tara tahanan2 komunis dan para 
pendjaga jang dibantu oleh poli- 
si. Dua orang tahanan mati dan 
17 orang lain mendapat luka2, 
sedang 24 orang polisi mendapat 

  

Ametkor arik me- 
lrentjanakan politiknja 

di Pasifik. 
(Aneta). Madjallah ,,Life” me 

nulis tentang politik Amerika ter 
hadap Asia dan mendesak kepada 
kementerian luar negeri untuk me 
rentjanakan suatu politik Ameri- 
ka di Pasifik jang dapat menim- 
bulkan perasaan adanja pimpinan 
dan pengharapan. Menurut ,,Li- 
fe”, seharusnja Amerika mene- 
rangkan, bahwa maksudnja me- 
mang untuk menggunakan angkat 
an udara dan lautnja untuk mem- 
pertahankan semua kedudukan- 
nja dipantai Asia dari Djepang 
sampai Singapura. Amerika ha- 
rus mengadakan perundingan un- 
tuk mengadakan koordinasi da- 
lam politik Amerika, Inggeris, Be 
landa,  Perantjis dan Portugis di 
Asia. Amerika harus menundjuk- 
kan reaksi positip terhadap usul 
Pakt Pasifik dari Ouirino. Ame- 
rika harus menggunakan uangnja 
untuk keperluan pembangunan 
perindustrian di India, Indonesia 
dll. Amerika harus menjatakan, 
bahwa ia mau menolong negara2 
Asia, agar setjepat mungkin Ne- 
gara2 itu mempunjai pemerintah- 
an sendiri dan harus memberi ban 
tuan dan petundjuk dalam lapang 
an militer kepada semua daerah 
jang langsung diantjam bahaja 
ikomunis. Sebagai tjontoh madjal- 
lah ,,Life” menjebut Tiongkok 
dan Indo Tjina, 

& 
  

LAPURAN LENGKAP DUTA ING- 
. GERIS DI BELSRADO TENTANG 

KRISIS RUSIA-YUGOSLAVIA. 

(Aneta.- U.P. ). Seorang djuru 
bitjara kementerian luar negeri 
Inggeris pada hari Senin mengata 
kan, bahwa duta Inggeris di Bel- 
grado telah mengirimkan sebuah 
lapuran lengkap tentang krisis an 

'Rentjana L. M.  Mempertinggi 
persediaan alat2 bagi peri- 
kanan laut dan perikanan 
dalam tahun 1949 dan ta- 
hun2 berikutnja. 
Rentjana ini disokong oleh 
rapat seluruhnja dengan su- 

- ara bulat, 

(Akan Tantan (& 

  

1S 

  

tara Rusia dan Yugo Slavia jang 
makin lama makin genting itu, ke 
pada menteri luar negeri Bevin, 
AN natonna. bahwa duta Ing 
eris di Belgrado, - Sir Charles 
eak telah mengadakan perundi- 

ngan dengan wakil menteri luar 
negeri Yugo Slavia, Ales Bebler 
tentang nota Rusia kepada Yugo 
Slavia, sebelum Sir Peak mengi- 
rim lapurannja ke London. 

' Kementerian luar negeri Ingge- 
tis tidak mau memberi komentar 
atau keterangan mengena lapuran 
tersebut. 

' Dalam pada itu surat kabar 
.London” memperingatkan, bah- 
wa hal ini dapat menimbulkan pe- 
perangan, 

62 ORANG PENDETA KATHOLIK 
Di POLANDIA DITUDUH. 

| (Aneta-United Press). Kantor 
berita resmi Jugoslavia, Tanjug, 
pada malam Senin telah membe- 
rikan, bahwa di Polandia 62 
orang pendeta katholik telah di- 
tuduh melanggar dekreet ,,pelin- 
dung kemerdekaan fikiran - dan 
agama" jang telah dikeluarkan 

. oleh pemerintah Polandia, seba- 
gai lawan decreet dari paus jang 
mengeluarkan kaum pendeta ko- .. 
munis dari agama katholik. 

URANIUM DI SWISS. 
(Aneta-AFP). Dilembah Min- 

drisie, didekat kota Chiasse di 

Swiss telah dapat diketemukan 
lapisan2 batu jang mengandung 
uranium, demikian diumumkan 

di Bern. Banjaknja uranium ku- 

rang lebih 40 hingga 80 gram 

dari satu ten batu bidji. Kala- 

ngan2 asing di Bern jang ter- 

tentu telah mulai tertarik oleh 

penemuan tersebut. Dewasa ini 
seorang saudagar Inggris dan 

seorang rekannja bangsa Ameri- 

ka sedang berusaha untuk men- 
4 

  

Sa t sebanjak mungkin saham 

dat Ronsesi2 jang bersangkutan, 
17 ' 

tp 
Ng 

ini sedang diantjam oleh suatu 
kebakaran hutan jang makin 
meluas, sungguhpun penduduk, 
barisan pemadam api dan pasu- 
kan2 dari tentara berusaha me- 
madamkannja. Kebakaran terse- 
but kini mengantjam dua desa, 
setelah membakar habis 14 buah 
.boerderij” dan rumah2 jang ter- 
sendiri. Karena musim kemarau 
jang sangat, maka dapat dikata- 
kan didaerah tersebut tidak ter- 
dapat air. Karena mata2 air sa- 
ma sekali kering, maka air pe- 
madam harus didatangkan dari 
djauh. Besarnja kebakaran sa- 
ngat menjusahkan usaha2 pema- 
dam. Hingga kini telah dapat di- 
pastikan, bahwa seorang wanita 

“telah mati terbakar, sedang se- 
orang wanita lain hilang. 

DJUMLAH KORBAN KEBAKARAN 

(Aneta-A.F.P.). Djumlah o- 
rang jang tewas dalam kebakaran 
besar hutan disebelah Selatan Pe- 

rantjis ditaksir menurut keterang- 
an2 jang achir ,adalah 81 orang, 
dari mana 41 “orang penduduk 
dan 40 orang militer. Beberapa 
penduduk dan berpuluh2 serdadu 
tewas dalam api, ketika api jang 
beberapa waktu dapat ditahan, 
sekonjong2 karena angin berpin- 
dah haluan, meluap dengan hebat. 
Kebakaran baru ini sekarang su- 
dah ditahan. 

Tentang alasan kebakaran ini, 
maka A.F.P. menerangkan, bah- 
wa karena ketjelakaan dalam ru- 
angan pendjaga dekat tempat ger- 
gadji kaju2, ruangan itu menjala 
serta karena angin kentjang dan 
kekeringan, maka api dapat men- 
djalar kemana2. 

Menteri Pertahanan Ramadier 
sudah tiba di Bordeaux untuk me 
njelidiki, tindakan2 apa dapat di- 
buat oleh Pemerintah. Pemerintah 
Perantjis telah menjediakan 4 
djuta Francs untuk kedjadian ini. 

  

Pembahagian kembali dari 
tanah di 

' (Aneta-Reuter). Diduga, bah- 
wa pada hari Kamis 20 djuta 
orang Djepang akan ikut serta 
dalam pemilihan, untuk memben- 
tuk 1132 komisi sesetempat un- 
tuk pengaturan kembali dari 
pembagian tanah, demikian kete- 
rangan seorang pembesar dari 
pemerintahan pendudukan Ame- 
rika di Tokio. Pemilihan terse- 
but adalah bagian jang penting 
dari tjara Amerika untuk menga- 
dakan pembagian dan pengatu- 
ran kembali dari- tanah - Dje- 
pang dan komisi2 jang dibentuk 
dengan tjara pemilihan tersebut 
dianggap oleh kalangan2 peme- 
rintah Amerika ,,suatu tjara jang 
sangat berarti dalam mendemok- 
rasikan tjara pertanian Dje- 

“pang”. 

Partai komunis di Kesatn te- 
lah memulai suatu gerakan pro- 
paganda besar dengan bertudju- 
an mendapatkan sebanjak riung- 
kin tempat2 dalam komisi2 ier- 
sebut jang masing2 akan terdiri 
dari sepuluh orang, 

  

SISA2 KAPAL BELANDA JANG 
KARAM TAHUN 1636.-- 

(Aneta-A.P.). Dipantai Utara 
Oueensland (Australia) telah di- 

ketemukan sisa2 dari sebuah ka- 

pal Belanda jang karam. dalam 

tahun 1636 jang mempunjai mua- 

tan a.l. mata2 wang emas sehar- 
ga 76.000 rupiah,.demikian radio 

Australia mewartakan, 

No. 234. TAHUN KE IV, 

  

      

     

  

   
     

   

REDAKSI Fewahiin 

ADMINISTRASI TIK Na. "h 
BXPEDISI (PENGADUAN) 
Pemimpin UMUM M(rumah) Thu tIf. 55 

|Langganan f 4.— sebulan 
Adpertensi f 1.—  sebaris sekolom. H 
(sekurang2nja f 3,— untuk 8 baris 
atau kurang). : 
UNTUK KOTA MANADO: 

TOLLY PHOTO STUDIO   
Be BE AU 

“izin, dengan tak berembuk lebih 

  

| PASSERSTRAAT TELF. No 209. 
  

Indonesia Timur 
         
   

   

MUTASI PADA 2 BUAH KEMENTE- 
RIAN. 

Menurut beslit Presiden N.I.T, 
tanggal 30 Djuli No. H6a/Prb/49 
telah ditetapkan, bahwa P. Tuan 
A, A. J. Warmenhoven, td. wd, 
Hoofdambtenaar jang diperbantu 
kan kepada Negara Indonesia Ti- 
mur, dipekerdjakan sebagai Sek- 
retaris-Djenderal ' Kementerian 
Dalam Negeri N.I.T, dengan tja- 
tatan, bahwa beliau telah mulai" 
mendjabat pekerdjaannja .pada 2 
Sea 21 Djuli jbl. : 

   

& 

Menurut beslit Presiden N,I.T,: 
tanggal 15 Djuli jbl. No. 105/Prb/ 
49 telah ditetapkan, bahwa P. Tu- 
an P, N, Vissers, Pegawai tinggi 
jang telah kembali dari perlop lu- 
ar negeri, dahulunja td. wd, Resi- 
den Maluku Selatan, terhitung se- 
djak beliau mulai mendjabat pe- 
kerdjaannja dipekerdjakan seba- 
gai Sekretaris-Djenderal pada Ke 
menterian Perekonomian N.I.T, 

SURAT2 PAS BEPERSIAN UNTUK 
PULAU BALI. 

Berhubung dengan keluhan2 
jang masih tetap diterima dari Ke- 
tua Dewan Radja2 Bali mengenai 2 
surat2 pas bepergian jang diberi- 
kan oleh instansi2 jang tak ber- 7 
hak memberikannja, maka dimin- 
ta kepada umum, supaja memper- 
hatikan beslit Residen Bali dan 
Lombok -tanggal 16 April 1948 
No. B 11/4511, jang didalamnja 
pulau Bali ditetapkan mendjadi 
daerah tertutup. 

Barang siapa hendak pergi ber- 
diam dipulau Bali, haruslah men- 
dapat izin lebih dahulu dari Ke- 
tua Dewan Radja2 Bali di Den- 
pasar. Jang dimaksudkan dengan 
berdiam dipulau Bali didalam be- 
slit tersebut, ialah berdiam dipu- 
lau itu selama masa jang lebih da- 
ri 2 x 24 djam. 

Tetapi kepada mereka jang da 
pat dipertjaja dapat diberikan 

dahulu dengan instansi jang ber- “ 
hak memberikan izin perumahan, 
untuk berdiam sementara dipulau 
Bali paling lama 14 hari, dengan 
tjatatan, bahwa izin berdiam se- 
mentara ini tak memberikan hak , 
perumahan atau-hak turut dalam Td 
distribusi dipulau Bali. 
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Djepang. 

  

- PEMOGOKAN PADA KERETA API 
INGGERIS. 

I
G
 K
e 

Pemogokan pada hari Minggu 
jl dikalangan masinis2 dan 
Stoker2 kereta api Inggeris un- 
tuk sebahagian telah menghenti- 
kan lalu lintas kereta api. 

Dibeberapa tempat semua ma- 
sinis dan stoker mogok, sedang 
dilain2 tempat pegawai bekerdja 
seperti biasa. 

Djuga di setasion Kings Cross 
di London sebahagian pegawai 
mogok, sehingga beberapa kereta 
api ke Schotland tidak ni be- 
rangkat. 

PROPAGANDA- AMERIKA : 
DI FINLANDIA, Ha 

(Aneta-AFP). Dewan perwa- 3 
kilan rakjat Amerika telah mene- Te 
rima baik suatu rentjana un- 
dang2, dimana diteitapkan, ba- 
hwa pembajaran jang akan dila- 
kukan oleh Finlandia dimasa de- 
pan sebagai penglurtasan hutang 
Finlandia dimasa setelah perang 
dunia pertama, akan digunakan 
untuk biaja pendidikan dari ma- 
hasiswa2 Finlandia jang bela- 
djar di Amerika dan pemberian 
buku2 dan alat2 peladjaran Ame- 
rika kepada Finlandia. 

Hingga kini Finlandia telah 
membajar kembali hutangnja se- 
banjak 9 djuta dollar dan menu- 
rut aturan2 jang kini ditetapkan, 
Finlandia harus membajar kepa- 
da Amerika setiap tahun 300,001) 
pat hingga tahun 1984, 

Pa Pa, 
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“USIS). Di Djakarta fonds da- 
rurat internasional untuk anak2 
atau International Children's 
Emergency Fund telah mendiri- 

“kan kantor besarnja untuk mem- 
berikan . pertolongan kepada 
nak2 Indonesia, kaum ibu jang 

ng mengandung dan menju- 

sui anak. 
Dalam pengumuman jang di- 

iarkan di Lake Success dinjata- 
an, bahwa ICEF bermaksud 

hendak mengadakan rentjana 
pemberian makanan tambahan 

itiga daerah di Indonesia. Ren- 
ana jang pertama akan didja- 

  

    
    

   

   

        

     

      
    

         

    

  

    
   

   
     

    

    

     
    

    
        

        

   
   
          

    

   
    

    
    

   
     
     

    

  

    
    

      
    

      

     
     

  

    

   
   

    

  

    
    

    

  

     

    

      

   
       

     
     
   
    
    
     

   
     
   

akan didjalankan disuatu daerah 
epublik di Sumatra Tengah dan 
ang ketiga akan didjalankan di 
ulawesi. Pun direntjanakan pu- 

la untuk mengadakan bantuan 
pengobatan untuk membasmi pe- 
njakit paru2 jang bertambah- 
'tambah semasa perang, penjakit 

can memimpin pekerdjaan di 
Indonesia ini, ialah Carl Bergit- 
hon dari Canada jang dahulu 
mendjadi ketua utusan missi per- 

longan PBB ke Tjekoslowakia. 
Untuk keperluan rentjana ban- 

'kaum ibu Indonesia ini, 
ICEF menetapkan biaja sebesar 

1,250,000. - 
  

PERUNDINGAN TENTANG PENE- 
— RANGAN SEKARANG DAN DIMA 

SA DEPAN. 

“ 4#Aneta). Pada hari Djum'at 
“pagi telah diadakan pertemuan 
antara Mr, Samsudin, Menteri 
Penerangan Republik dengan 
Ritman pegawai tinggi R.V.D. 
dan Castens kepala R.V.D. Dja- 

' Tengah. Ruslan Abdulgani, 
rtaris djenderal Kementeri- 

an Penerangan djuga turut ha- 
ir. Jang mendjadi atjara pembi- 

tjaraap, ialah pertukaran pikiran 
| tentang tjara penerangan seka- 
| rang dan dihari depan. 

" PENDUDUK DJOKJA. 

(Aneta). Menurut tjatjah dji- 
wa baru2 ini di Djokja, djumlah” 
ijiwa ada 1784304, terdiri atas 

31 kepala keluarga, 854, 
wanita dan lain2. 

K KEPENTINGAN GENTJA- 
TAN SENDJATA. 

Aneta). Panglima brigade 
N.I. jang baru2 ini turut ter- 

ut paut dalam insiden de- 
Semarang, letnan kolonel 

diarto, pada hari Djumat pa- 
telah tiba di Semarang ber- 

sama2 dengan beberapa orang 
opsirnja untuk mengadakan pe- 
undingan dengan para penin- 

militer K.P.B.B.I. dan pim-. 
nan tentera Belanda, Maksud 

lari perundingan ini, ialah, a- 
r supaja persetudjuan gentja- 

sendjata itu dapat didjalan-- 
dengan lebih sempurna, 

TE K.L.M, DJAKARTA- 
STERDAM DAN JANG 
BERSANGKUTAN, 

Dari K.L.M. kami mendapat 
kabar, bahwa sekarang pesawat2 

onstellation setjara tetap seper- 
| dahulu menjelenggarakan per- 

hubungan antara Djakarta dan 
msterdam melalui Singapura- 

Bangkok — Calcutta — Karachi 
Basrah — Cairo — Rome. 
Dari Amsterdam  perhubu- 

'ngan2 diteruskan kepusat2 jang 
erpenting di Eropah, Afrika, 

Amerika Utara-Tengah dan Se- 
“latan. 1 - 

RINTAH HENTIKAN TEMBAK- 
— MENEMBAK DI SUMATERA. 

— (Anfta). Menurut koresponden 
neta di Medan, maka major T, 

N.I., Nazir jang mendjadi ketua 
utusan Republik dalam Kumisi 
'ersama Setempat di Medan, pa- 
la hari Djumat j.l. berangkat ke 
antar dengan diiringi oleh pe- 
indjau2 militer, kapten Abst un- 
mengadakan perundingan de- 

  

      

     

  

    
    
     
    

  

     

    

    
    

   

    
   
     
    

   

    
   
      
     
    
    

    
    

/arta berita”, maka Nazir me- 
angkan, bahwa ia telah .men- 

erhubungan dengan pasu- 
2 gorela jang bergiat disekitar 

| Siantar, tetapi 
    

rkan perintah setjara tulisah jg 
n dibawa oleh suruan2, dalam: 
san mana komandan2 gorela 
anggil “untuk datang ke-Me- 
, supaja menerima petundjuk2. 

Major T.N.I, Sutopo jang per- 
ke Rantauprapat untuk mentja 
erhubungan dengan pasukan2 
sublik disebelah Selatan Asa- 

antuan P.B.B. untuk anak: 
2... Indonesia. 

-di Sukabumi, jang kedua 

patek dan lain2 penjakit. Jang - 

an pembesar2 Belanda. Dalam 

jakapan dengan wartawan 

.ris umum diwakili, 

  

han sudah kembali ke Medan de- 
ngan keterangan, bahwa ia tidak 
dapat bertemu dengan major Be- 
djo, akan tetapi dalam perdjalan- 
an kembali ia bertemu dengan se- 
gerombolan pasukan antara Pula- 
radja dan Rantauprapat jang ber- 
ada dibawah perintah major Be- 
djo. Tempat pendjagaan mereka 
diperdirikan sesudah perintah hen 
tikan permusuhan, hal mana ber- 
arti pembesaran daerah dan harus 
dibitjarakan dalam Kumisi setem- 
pat2. 

Kumisi ini pada hari Sabtu tiba 
di 'Medan untuk berkenalan, da- 
lam hal mana djuga hadir para 
penindjau militer K.P.B.B.I, 

MR. SJAFRUDIN PRAWIRANEGA- 
RA DALAM PERDJALANAN KE- 

TEMPAT KEDUDUKANNJA. 

(Aneta). Pada hari Senin pagi 
djam 9.30, Mr. Sjafruddin Prawi- 
ranegara, wakil Perdana Menteri 
Republik untuk Sumatera dengan 
staf terdiri dari kurang lebih 20 
orang tiba di Kemajoran dalam 
perdjalanan ke Atjeh. Beberapa 
tabib termasuk dalam staf itw, a.l. 
dr. Sumarto dari djabatan kereta 
api Republik. Sjafruddin membe- 
ritahukan kepada Aneta, bahwa 
ia akan bertanggung djawab atas 
keperintahan di Sumatera dan pe- 
rundingan pertama akan ditudju- 
kan kepada penarikan kembali pa 
sukan2 Belanda dari Bukittinggi, 
sedang selandjutnja sebelum a- 
chir tahun pasukan2 Belanda ber 
angsur2 akan ditarik dari daerah2 
Republik di Sumatera menurut 
persetudjuan Renville, daerah2 
mana akan diserahkan kepada pe 
merintahan sipil Republik. 

la menerangkan selandjutnja, 
bahwa beberapa hal akan dibitja 
rakan lagi dengan Kumisi Pusat 
Bersama. 

Umum berpendapat, bahwa per 
wakilan Tapanuli harus dirobah, 
karena bertentangan dengan per- 
setudjuan Rum-Royen. 
Bekas Menteri Penerangan 

Natsir jang djuga berada di Ke- 
majoran menerangkan, bahwa ia 
djuga akan pergi ke Atjeh. Un- 
tuk menjambut mereka, dari pi- 
hak Belanda hadir Jhr. Mr. De 
Villeneuve, 

  

Sebagaimana | 
kemarin, maka Konsul Djendera: 
India di Djakarta, P.T. Dr. S.C. " 
Alagappan jang tiba di Mana 
kemarin petang, telah mengad 
kan malam pertemuan tadi ma 
lam bagi penduduk Kota Mana- 
do. 

Sebelum tiba saat 
malam pertemuan tsb., maka ge- 
dung Sositeit Tjeng Lian Hwee 
di Toapekongstraat telah nenuh si 
sesak dengan pemenat2, sedang - 
halaman dan djalan dimuka ge- 
dung tersebutpun penuh dengan 
penonton2 , : 

Diantara tamu2 tampak Walhi 
Kota Manado dan Sekretaris. 
Wakil kalangan tentera, Wakil 
Kepala Daerah, sekeretaris De- - 
wan Minahasa, Wakil Kepala 
Disterik Manado, Kepala2 bebe- 
rapa Pedjabatan, beberapa ang- 
gota Parlemen dan Dewan Mi- 
nahasa, beberapa anggota Peme- 
rintahan kota Manado, Kapten 
Tionghoa dan Letnan Arab, Wa- 
kil2 Perdagangan Indonesia, E- 
ropah, Tionghoa dan Arab, Wa- 
kil2 partai2 politik dan perkum- 
pulan pemuda serta perkumpu- 
lan2 sosial wanita, kepanduan 
dll., diantaranja banjak jang ber- 
sama isteri. 

Golongan bangsa India sendi- 
ri, boleh dikatakan te'ah terkum- 
pul dari seluruh Minahasa. 

Tepat pukul 7, P. T. Alagap- 
pan bersama iringan dengan di- 
antarkan oleh Ketua ,,A!! Indian 
Nasional Association” memasu- 
ki gedung Sositeit tersebut, lalu 
mengambil tempat pada tempat 
jang tersedia. 

Upatjara dimulaikan dengan 
menjanjikan njanjian kehangsa- 
an India, dimana hadirin sama 
berdiri dengan sikap jang baik 
selama njanjian kebangsaan itu 
dinjanjikan oleh Pandu India. 

Sesudahnja maka Ketua All 
Indian Nasional Association me- 
njampaikan kata -sambutan ter- 
hadap perkundjungan P.T. Kon- 
sul Djenderal. 

Selesai utjapan sambutan ini, 
lalu P.T. Alagappan berpidato, 
mula2 dalam bahasa India, ke- 
mudian dalam bahasa “Inggeris, 4 
pidato mana a.l. melukiskan ke- 
senangan dan terima kasih be- 
liau, sebab beliau telah melihat, 
bahwa dimana2 di Indonesia ini, 
keadaan orang2 India baik ada- 
nja, berkat perhubungan jang 

  

Perikanan di Djawa Tengah. 

  

REHABILITASI ORANG2 BELAN- 
DA JANG DALAM TH. 1940 DI- 

ANGGAP BERBAHAJA. 

(Aneta), Harian Republik ,,Pe 
doman” mewartakan, bahwa ter- 

njata dalam surat edaran wakil 
sekertaris pertama mengena reha- 

bilitasi pegawai2 pemerintah jang 
mempunjai nasionalitet Belanda 

' jang dalam tahun 1940 telah di- 
tangkap berhubung dengan baha- 

ja terhadap negara, bahwa Peme- 
rintah berpendapat telah tjukup 

sebab2 untuk mengrehabiliter me 
reka jang bersangkutan, djika hal 

itu masih mungkin. Untuk rehabi- 
litasi penuh dianggap tjukup, apa 

bila pada reserse umum ada kete- 
rangan2 jang tidak baik mengena 

sikap dan kelakuan mereka sela- 
ma waktu pendudukan. Rehabili- 

tasi penuh akan berarti, bahwa 
penghentian dari djabatan Peme- 
rintah dengan tidak ada keterang- . 
an akan ditarik kembali dan wak- 
tu selama penghentian tersebut a- 
kan dihitung untuk pensiun dan 
djuga untuk ketambahan2 gadji 
pada waktu tertentu, Untuk re- 

classering, akan diambil dalam 
pertimbangan, mereka jang sela- 

ma pendudukan berkelakuan bo- 
leh ditjela, sehingga - rehabilitasi 

penuh tidak pada tempatnja, se. 
dang mereka jang memang berke 

lakuan buruk tidak akan masuk 
dalam pertimbangan untuk xreclas- 
sering. Agar supaja prosedure pe 
ngurusan permohonan rehabilitasi 

menun, garis2 petundjuk baru di 
singkatkan dan digampangkan se 

banjak mungkin, maka akan di- 
bentuk satu kumisi spesial dalam 
mana parket pokrol djenderal (di 
nas reserse umumu), djawatan u- 
rusan pegawai umum dan sekerta - 

ain 

Tag 

Ten 

Oleh karena -keadaan angia 
kurang baik, maka penangkapan 
ikan dipantai Utara dari Djawa 
Tengah didalam bulan Djuni 
djauh lebih rendah hasilnja dari 
pada bulan2 jang lalu. Di 15 (bj. 
17) pelelangan-ikan hanja dida- 

-tangkan 1.256 ton ikan seharga 
f 1.183.000.—  (bjl. masing2 
1.656 ton dan f 1.524.000). 

Koperasi nelajan jang ada di 
Tjilatjap telah direorgananisasi, 
Dengan bantuan dari Bupati, be- 
rupa uang, maka perkumpulan 
itu kini sudah mendjadi sebuah 
usaha jang memberi laba. Dalam 
bulan Djuni ikan jang telah di- 
datangkan ke, Tjilatjap berdjum- 
lah 11,4 ton, dan dalam masa Pe- 
bruari/Djuni 81,4 ton seharga 
f 87.500.—, 
Tambak2 didaerah Semarang 

dan sekitarnja, jang luasnja ada 
Ik. 5000 ha, kurang tjakup dita- 
nami ikan. Permintaan ikan-tam- 
bak di Semarang demikian rupa 
bertambahnja, sehingga tidak bi- 
sa dilakukan pengiriman ikan ke- 
daerah sebelah selatan, 

Didaerah federal lama luasnja 
sawah jang ditanami ikan ada Ik. 
6.400 ha, 

Meskipun ada beberapa ham- 
'batan, dkan tetapi didaerah-dae- 
rah baru masih bisa dilakukan 
pemeliharaan empang2. Em- 
pang2 kepunjaan Kabupaten di- ' 
daerah Wonosobo seluas Ik, 
1118 m2 kini sudah terpulih sa- 

' ma sekali, 

ea arsa 

ISTERI SULTAN HAMID DAN 2 
ANAK TIBA DI BELANDA. 

(Aneta). Pada hari Minggu 
jl. isteri Sultan Hamid dan 2 
anak tiba di Schiphol dengan Jr. 
Schyfsma dari golongan ketjil In- 
donesia. Ia ditundjuk oleh W, 
T. M, dengan 7 orang lain untuk 
hadir pada K.M.B. 

meman 

LN 
pemulaian 
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Pak tani dan lain2 penduduk negeri2 ketjil di 

  
  

bang ringan untuk pekerdjaan atau kesenangan mereka. 
Pesawat2 terbang ringan ini berharga sekali 

   
Amerika mempergunakan pesawat2 ter- "- 

bagai mereka jang bertinggal di daerah2 jang rata2 dan luas dari Amerika sebelah Barat, sehingga orang2 tani harus pergi be- ratus2 kilometer ke pekerdjaan mereka. Diga 
nois, sementara mengeluarkan pesawatnja da 
terdekat. 

baik dengan segala golongan 
penduduk dan bangsa. Selan- 
djutnja beliau menegaskan, bah- 
wa India tidak suka bermusuhan 
dengan siapapun didunia ini, me- 
lainkan semata2 berdjuamg untuk 
perdamaian seluruh dunia. Di 
Djawa, kata beliau, memang ma- 
sih ada terdapat tanda2 perhu- 
bungan antara Indonesia dan In- 
dia, dimana tjandi Prambanan 
masih berdiri. Perhubungan jang 
baik itu jang telah beratus tahun ' 
ada, tentu akan tetap diseleng- 
garakan. 3 

Sebagai sambutan, maka telah 
berkata2 Wali Kota "Manado, 
Wakil Kapten Tionghoa (Atas 
nama golongan Tionghoa), Wa- 
kil-golongan Arab, Wakil P.S.LI. 
seluruh Indonesia Timur, Wa- 
kil Pedagang2 Indonesia, Wakil 
Siap (Kepanduan P.S.LI.), Wa- 
kil Gabsu, achirnja Wakil B.N.I, 

Penghabisan sekali, P.T. Kon- 
sul Djenderal berdiri sekali lagi 
mengutjapkan kata sambutan a- 
tas segala pidato jang telah di- 
perdengarkan oleh pembitjara2 

di, sesudah itu beliau berdja-    

berkenalan dengan segala hadi- 
ia, 

Pemberitahuan. 
ai 5 

PENERIMAAN KARTU2 SEGEL. 

Pemberitahuan No. 47. 

Kepada jang bersangkutan diper- 
“Ingatkan, bahwa penerimaan kartu2 
segel berlaku sampai tgl. 30 h.b. ini 
(Agustus), untuk sementara buat Ma- 
nado, Tomohon dan Tondano. 

Wkl. Kepala Balai-Pembahagian 
Manado, 

Ch. A. SARAPUNG. 
  

RANTJANGAN  PEMBAHAGIAN 
UNTUK -BULAN AUGUSTUS 1949. 

Pemberitahuan No. 46. 

I. PEMBAHAGSIAN PEGAWAI: 
| (untuk pegawai perempuanjlelaki sen 

diri). 
|. Vrijbuiter Jenever & f. 5.70, Vrij- 

ibuiter Capt. Jenever a f. 6.95, 
Kuiper Oude Jenever & f. 5.70, 
Kuiper Jonge Jenever & f, 5.65 
sebotol. 
Golongan BII masing2 I 'botol. 

2. Doperwten & f. 0.65, f. 0.85, 
FO, f. 2.40 sebotol. & 
Golongan BII masing2 | ikaleng. 
Golongan BI pembahagian bersa 
ma menurut perhitungan procen. 

13, Havermouth & f. I.IO sekaleng. 
Golongan BII masing2 2 kaleng. 
Golongan BI pembahagian bersa 
ma menurut perhitungan procen. 

4. Kedju a f. 2.60 sekaleng: 
Golongan BII masing2 | kaleng. 
Golongan BI pembahagian bersa 
ma menurut perhitungan procen. 

5. Korek api a f. 0.045 sekotak: 
Golongan A, BI, BII masing2 5 
kotak. 

6. Kain Sarong Tjiamisan & f. 10.81 
sebidji. 
Pegawai 
jang sudah nikah, (termasuk djuga 
Hukumtua2) masing2 1 bidji. 

7. Knitted undershirts & f. 2.85 se- 
bidji. 5 

8. -Kaus gandengan 3 f. 28.20 selu- 
sin. 

Golongan Bli'masing2 | bidji Knit. 
'undershirts atau | bidji kaus. gan- 
dengan. . : 
Golongan BI masing2 | bbidji ka- 
us gandengan. SAN 

9. Badju kaus ,.Telco" ukuran IA f$, 
5.45, ukutan 2 a f. 5.85, ukuran 
Ja f. 6.20, ukuran 4A f. 6.55, u- 
kuran 5 A f. 6.95, ukuran & A £. 
7.40 sebidji. 

  

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

  

in berkeliling berdjabat tangan” 

perempuan, dan lelaki 

Golongan BII masing | bidji. 
Solongan BI (terketjuali HM. tua 
dan Anggota2 Cooperatie), pem 
bahagian bersama menurut per- 
hitungan pprosen. 

I0.Pyama & f, 25.85 sepasang, 4 
f. 244.90 selusin 3 12 pasang. 
Pegawai lelaki golongan BII ma- 
sing2 | pasang. 
Pegawai lelaki golongan BI (terke 
tjuali Hm. tua2 dan angg. Coo- 
peratie) pembahagian bersama 
menurut perhitungan 'prosen. 

II. Handdoek a f, 3— sebidji. 
12. Kaus gandengan 4 f. 24.30, a f. 

18.50 selusin. 
13. Badju kaus & f. 24.45, a f, 32.45 

selusin. 
Solongan A gadji bulanan (ter- 

ketjuali pendjawat2 negeri): ma- 
sing2 | bidji handdoek atau kaus 
gandengan atau badju ikaus. 
Cotton-socks a f. 0.59 sepasang. 
Kaus kaki buat tuan 4 f. 0.70 se- 
pasang. 
Smeer sepatu 4 f. 0.22, 4 f. 0.15 
sekaleng. 
Golongan A gadji bulanan Iter- 
masuk djuga pendjawat2 negeri) 
masing2 | pasang kaus kaki atau 

| kaleng smeer sepatu. 
Benang djahit: Elephant no. 40 
putih & 1000 yds. A4 f, 1.08 se- 
Ibola. 
Thomas putihfhitam “no. 30, 40, 
50 a-200 yds. f. 5.40 selusin. 
Yellow putih no. 40 & 200yds. 4 
f. 5.40 sebola. 
Golongan BII masing2 I bola “4 
1000 yds. atau 5 bola & 200 yds. 
Golongan BI masing2 2 bola 3 
200 yds. | 
Golongan A gadji bulanan (ter- 

masuk djuga pendjawat2 negeri) 
masing2 | bola a 200 yds. 
Obat gigi: Medinos a& f. 0.89 
Prodent & f. 0.70 setube. 
Pebeco a f. 8.10, f. 8.15, f. 8.25 
selusin. 
Golongan BI, BII masing 2 tube, 
Solongan A pembahagian bersa 
ma menurut perhitungan prosen. 

.Djas hudjan A f. 21.80 sebidji: 
Diuntukkan sadja buat keperluan 
Dinas dari pedjabatan2 kartu A- 
merah dan Bsbiru, dengan mema 
sukkan permintaan di Balai pem- 
ibahagian Manado. 
Gegalv. Teilen 24" A f. 9.90, 28" 
af. 13.70 sebidii. 
Berhubung dengan persediaan be 
lum mentjukupi, pembahagian 
berlaku untuk golongan BII kartu 
A.merah dan B-biru buat Tomo- 
hon dan Manado. 

14. 

15. 

16. 

rA 

18. 

20. 

21. Emaille Casserollen 16/24 cm. & 
Ff. 26.10 satu stel. 

22. Yzeren scheepspot 4/8 A f. 29:20, 
a f. 29.25 satu stel. 
Terketjuali Hm. tua2 dan Angg.2 
Cooperatie, golongan BI: pemba 
hagian bersama menurut perhitu. 
ngan prosen. 

II.. PEMBAHAGIAN RUMAH 
TANGGA: (untuk rumah2 tangga 
pegawai, Militer dan Marine). 

mbar terlihat seorang tani di Minonk, Illi- 
ri hanggar untuk terbang ke negeri jang 

USISI 

  

|. Biskuit: Patria Pafit Beurre & £. 
4.50, Marie & f. 4.45, Petit Beur- 
re af: 4.75, Demi Lune a f. 4.75, 
Patria-Marie 4 f. 4,35 sekaleng. 
Solongan BIl-tiap-rumah tangga 

| kaleng: 
Solongan BI fterketjuali Hm. tua 
dan. angg. Cooperatie) pemba- 
hagian bersama menurut perhitu- 
ngan tprosen, 

2. . Susu manis: Mount Blanc.4 f. 1.25 
Bear Brand. f. 0.95, Alida 4 f. 
3 f. 0.90, Vier koeien 4 f. 0.95, 
Fries Meisje.a f. 0.90, Van Heel 
3 f. 0.95, Vamy a f. 0.95 sekalong 
Golongan BII tiap angg. rumah 
tangga 4 kaleng. 
Golongan BI tiap anggota rumah 
tangga 2 kaleng. 
Golongan A tiap rumah tangga 

| ikaleng. 
3. Korek api a f. 0.045 sekotak: 

Golongan BI, BII tiap rumah tang 
ga 5 kotak. h 

(4. Tepung (terigu) & f. 0.64 s0 kg.3 
“Termasuk djuga jang belum nikah: 

Solongan BII tiap anggota ru- 
mah tangga I kg. 
Solongan BI tiap 
tangga 14 kg. 
Golongan A fiap rumah tangga 
1g kg. 

5. Maizena 4 f. 0.55 sebungkus: 
Golongan BII tiap rumah tangga 

2 bungkus.. : 
Untuk rumah2 tangga Militer dan 

Militer dalam liburgn mendapat 
pembahagian dengan 
an Verpt. Off. Manado, . 

II. PEMBAHAGIAN RUMAH2 SA- 
KIT HOTEL2.DAN SEKOLAH2 
KEPANDAIAN SADIS. 

|. Servetten 4 f. 2.20, 4 f. 2.50 se- 
bidji. 
Tatellak a f. 10.— sebidji. 
Emaillemokken-& f: 4,44, A f$. 5.64 
selusin. 

4. Benang haak no. 2 3 f. 0.82. no, 
8 A f. 0.82 sebola. 
Dengan memasukkan permintaan 

di Balai Pembahagian Manado, 
serta njatakan djenis dan Ibanjak- 
nja barang jang dimaksudkan. 

anggota rumah 

w
 

WI. Kepala Balai-Pembahagian 
Manado, 

CH, A.. SARAPUNG, 
NN 

PEMBERITAHUAN. 

Menjusul pemberitahuan2 me- 
ngenai . pemasukkan Sekolah 
Montir ,, PESMI”', jang akan ber- 
laku pada bulan September jad. 
maka pada mereka jang lulus da. 
lam udjian itu, dituntut djuga ke- 
terangan 'thabib (dokter)-menge. 
nai kesehatannja. 

Harap kepentingan ini diperha- 
tikan. 

Wassalam, 
N. V, Transport Onderneming 

»PESMI", 
Directie, 

(O. Mawuntu), 

  

Politie harus diperiksa (Keur). 

  

PEMBERITAHUAN. 
Kepala dari Pedjabatan pemeriksaan Motor . memperma'lumkan . lagi, 

bahwa menurut art. 25 dari Wegverkeersordonnantie, maka . semua. oto- 
bus, prakoto, pickups dan 'otolettes jang: telah. ditjatat: -dalam. - daftar 

Melanggar peraturan2 tersebut diatas ini ada #ertuntut hukuman me- 
nurut pasal 48 ajat | dari ordonnan-tie tersebut. 

Kantor pedjabatan tersebut berkedudukan “di Renbaanweg (Sario) 
Menado, dimana pormulier2 (blanco surat permintaan) boleh didapat. 

Kepala Pedjabatan Pemeriksaan 
Kendaraan Motor.     
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