
| Iang kami 

aa Pn ae itu, ala 
djam 11 waktu Belanda, maka 
Bat dalam Residensi jang 

“semendjak waktu jang telah la- 
Ta mag nah semasa Graaf2, telah 
“me sikan saat2 jang pentin 

"Logan sedjarah Belanda, kali 
ani. akan menjaksikan upatjara 

| jang menentukan perkembangan 
| nasib rakjat2 Belanda dan Indo- 

nesia. Sebab masa jang akan da- 
tang jang sangat dekat maupun 
iang masih djauh, adalah nasib 

' kedua bangsa sangat bergantung 
kepada  djalannja  Konperensi 
Medja Bundar ini. Dari itu ti- 
daklah mengherankan, djika se- 

- taruh Indonesia, adalah tertudju 
“ke Ridderzaal jang akan mendja 

di pusat pertukaran pikiran jang 
padanja orang berharap dan per 
jaja akan memberikan wudjud 

1 an a tjita2 nasional Indonesia. 
Dalam perundingan2 pendahu- 
luan dibawah pengawasan Ko- 

isi P.B.B. dan achirnja dalam 
| pertemuan Indonesia umum dari 
- Konperensi Inter Indonesia, tji- 
' ta2,tsb. lambat laun telah mex- 
dapat bentuk jang lebih erat. 

“ Oleh sebab itu, barangkali ber- 
Guna djuga untuk membajang- 
ikan pula rupa-bentuk jang achir 

“ani didalam pikiran kita,  jaitu 
“ dalam saat sebelum dibukanja 
konperensi jang padanja nanti 

“kedua bangsa bersama2 akan me- 
| mentukan nasib dan perhubung- 

annja dikemudian hari. Kini o- - 
rang dapat berbuat ini dengan 

- lebih mudah dan lebih terang2 
| an. Karena dalam perkembang2- 
—.an jang terachir di Djokjakarta 

an di Djakarta, soal Indonesia 
telah dikeluarkan dari -suasana 
pertentangan2 jang berbahaja 
sdan ketjurigaan jang sekian lama 

| telah menjelubungi dan menge- 
ruhkannja. Dan dengan kepertja 
an baru jang telah beruntung 
dapat menembus madju kemuka, 
maka akibatnja ialah, sebagai 

' Menteri Penerangan N.I.T. ka- 
akan dalam pidato radio beliau - 
ada tgl. 20 j.bl. ,,rakjat Be- 
anda dan Indonesia dapat pula 

Apa berpandangan te dju 

| Hal imi akan. dapat pula .me- 
“ rerangi djalam pikiran kita, apa 

“bila kita tudjukan pandangan 
| kita kepada arti Konperensi Me- 
“dja Bundar bagi pihak Belanda. 
Pada hemat kita, apabila menin- 
djau kembali seluruh djalannja 

- perkembangan soal itu, maka se 
harusnja orang mengemukakan, 

— bahwa padanja adalah masih ba 
“njak sekali terdapat anasir2 da- 

“lam arti revolusiner, sehingga 
| tiada gampang untuk menguasai 

- nja. Hendaklah orang mengerti 
haik2: Dengan perkataan ini, bu 
kanlah kami maksudkan teruta- 

|.ma tindakan2 jang meliwati ba- 
| tas dan kelakuan2 dari golo- 

. ngan2 jang tiada bertanggung 
djawab jang mengundjukkan diri 
dalam djalan2 jang menjimpang 

. dari perkembangan jang sehat. 
maksudkan, ialah, 

bahwa dalam mentjahari penje- 
| lesaian soal ini dengan tjara2 ig 

7 dan melalui djalan2 5 perun. 
an politik setjara sehat, da- 

“ perkembangan pikiran2 dan 
rubungan2 jang dapat diper- 

| ggung djawabkan. Maka ba- 
“di Indonesia maupun di Ne- 
“land, orang menemui keada- 
2 dan kebutuhan jang terka- 
ng2 berbeda sama sekali dari 

“ajang orang alami dimasa 
ng lampau. Bahwa didalam tem 
“jang oleh desakan-zaman ha- 

dilaksanakan, orang harus 
engemukakan setjara radikal 

. | sendapat2 dan djalan pikiran jg 
varu, pengertian2 dan kemung- 
kinan2 jang lain sekali, jang ha- 

“rus diselesaikan dalam akibat2- 
. nja, baik setjara pikiran maupun 

| setjara semangat. Djuga didalam 
maksud hendak mentjegah seba- 

k mungkin djurang2 didalam 
-djalan perkembangan dan men- 
Nai perhubungan dalam a- 

? jang belum hilang . artinja 
“keadaan jang berobah, 

ala Merah berusaha 

ing kita : dilapi , 
politik, diberbagai2 

idu masjarakat, mntjullah 
hal2 dan pendapat2 baru dengan 

sekali, karena didorong o- . 
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Rusia menenaatan & di 
pal batas 

300.000 anggota tentara 

.ang sampai mati untuk menentang angan 

Kominforo. £ 

Panai Pihak jg berkuasa di 
Belgrado menerangkan pada hari 
Rubu, bahwa 5 dipisi tank Rusia 
jg lengkap telah siap ditapal ba- 
tas Yugo-Slavia sebelah Utara 
dengan dibantu oleh infanteri dan 
pesawat terbang. Tank2 ini ber- 
djumlah 500 buah. dan disiapkan 
merupakan lingkaran luas dianta 
ra Temesvar di Rumenia dan Mo 
hacs di Hongaria, hal mana ber- 
arti, bahwa mereka dalam waktu 
sehari semalam ' akan dapat men- 
tjapai Belgrado, karena daerah 
sebelah Utara Belgrado itu datar 
dan tidak ada rintangan2 ketjua-. 

li sungai Donau dan Sau. Ming- 
gu j.k dikabarkan, bahwa Rusia 
mengirimkan tiga dipisi keperba- 
tasan Yugo-Slavia diantara Mo- 
hacs dan Szeged di Hongaria. Me 
nurut kabar2 jang diterima seka- 
rang, salah satu diantaranja di- 

datangkan dari. Austria, sedang 
dipisi jang lain dari Rumania dan 

dimana dekatnja dipusatkan dipi- 

si ke 4 dan ke 5, letaknja. masih 

Jugoslavia
. : : & 

pilihan Tito mau 'ber Aa 
5 aa 

40 km. dari tapal batas Yugo 
via. Mohacs dan Szeged ma 
lebih dekat lagi letaknja. Sets 
'dari angkatan udara Rusia baru 
tiba disekitar Temesvar, 48 djam 
jang lalu. Djumlahnja tidak dike- 
tahui. 

x - 

(Aneta). Kabar2 dan desas-de- 
sus tentang penempatan2 'pasu- 
kan Rusia pada tapal batas Jugo- 
Slavia tidak menimbulkan perasa 
an chawatir di Yugo-Slavia dan 

. golongan2 jang berwadjib di Bel 
grado membenarkan, bahwa pada 
hari2 jang achir tidak diambil tin 
dakan2 militer istimewa dekat ta 
pal batas Hongaria dan Rumenia, 
Penindjau2 luar negeri di Belgra- 
do menganggap desas-desus itu 
sebagai usaha intimidasi terhadap 
Yugo-Slavia jang dikeluarkan o- 
leh negara2 Kominform. 

P3 

(U.P. memberitahukan, bahwa F 
pasukan2 pilihan Tito besaa ki 

(an mean 

Protes Iran kepada Rusia. as 
(Aneta-U.P.). Iran eejuk meng - 

Rusia, adjukan protes kepada 
karena pentjulikan atas seorang 
petani Iran..dan.. .penganiajaan 
atas dua orang perempuan jang 
pada insiden perbatasan jang 
baru2 ini terdjadi mentjoba un- 
tuk menolong petani itu. 

Insiden ini terdjadi, ketika ti- 
ca orang petani sepandjang ta- 
pal batas sedang membawa ma- 
suk hasil panennja. Tiba2 dua 
orang serdadu Sovjet melalui ta- 
pal batas itu dan mentjulik salah - 
seorang dari mereka. Ketika dua 
orang perempuan mentjoba me- 
nolong petani itu, demikian pro- 
tes Iran berbunji, mereka ini te- 
iah dipukul oleh serdadu2 Ru- 
sia itu dengan gagang senapan 
dan diusirnja lagi. 

Dalam protes itu disebutkan 
selandjutnja, bahwa komandan 
jiran dari tangsi tapal batas te- 
lah memerotes dengan tak ada 
hasilnja kepada rekannja disebe 
lah lain dari tapal batas itu, de- 

  KA 

pikiran dan kesadasan semangat. 
Akan tetapi disamping itu, tidak 
selalu orang jang kurang terpe- 
ladjar dan jang kurang dilatih, 
dapat menindjau sekali gus mak 
sud sedemikian dengan sete- 
rang2nja. Pada hemat kami, tak 
dapat djuga dilupakan, bahwa 
bagi warga negara Belanda ra- 
ta2, malahan bagi mereka jang 
cleh djabatan dan perhatiannja 
lebih mengetahui soal2 politik, 
tatanegara dan masjarakat, ma- 
ka soal Indonesia itu memberi- 
kan faktor2 dan bentuk-rupa jg 
sangat baru. Penjelesaian sesu- 
dah perang dunia jang merusak- 
kan bahan2 dan perhubungan2 
adalah menuntut usaha jang luar 
biasa. Barangkali Perdana Men 
teri Belanda jang pertama sesu- 
dah pembebasan, Prof. Scher- 
menga telan men, Naa 

wan dalam bulan Oktober 1945 
menerangkan demikian: ,,Apa- 
kah kami dapat memperoleh ke- 
kuatan pikiran dan semangat un 
tuk mentjapai penjelesaian soal 

Indonesia seadil2nja. Hal itu pa- 
da hemat saja dapat memberikan 

djawaban atas pertanjaan : ,,A- 

na rakjat Belanda dalam se- 
mangatnja tidak.rusak oleh pe- 
rang dunia”. Tentu sekali bu- 
kanlah tempatnja disini, untuk 

2 mengudji suatu djawaban, me- 

mang buat sekarang tentu terlalu 

lekas. “ 

(Akan disambung). 
1 

mikian protes Iran itu. Kemuti 
pemerintah memutuskan 
dalam tingkatan tertinggi meng: 

.adjukan protes pada pemerintah 
Rusia. " 

Seorang pebibesar Iran mene- 
rangkan: ,,Kita sudah tahu de: 
ngan pasti, bahwa orang2 Ru- 

» sia akan berkata, bahwa petani 
itu adalah seorang pelarian po- 
Itik jang meminta supaja boleh 
tinggal di Sovjet Uni”. Orang 
berkata dalam kalangan2 Iran, 
bahwa pentjulikan itu harus di- 
hubungkan dengan deretan pen- 
ijulikan2 achir2 ini jang terma- 
suk kampanje Sovjet untuk me- 
nerima penjerahan dari seorang 
obsir Sovjet'dan dua orang ser- 
dadu Sovjet jang baru2 ini tiba 
di Iran sebagai pelarian2 politik. 

aa 

ADA NIAT PEREBUTAN KEKUA- 
SAAN DI CUBA? 

(Aneta-United Press). Pada 
hari Rabu djenderal major Ge- 
neva Perez Damera, kepala staf 
tentara Cuba, telah dipaksa un- 
tuk “mengundurkan diri dan di- 
ganti dengan brigadir djenderal 
Ruperto Cabrere. Penggantian 
ini dianggap sebagai tanda2 ada 
»ja krisis pemerintahan jang di 
duga akan mulai tengah malam. 
Barisan polisi jang mendjaga is- 
tana itu sekarang diganti oleh 
pasukan militer, 

Presiden Varlos Prio Socarras 
dengan segera telah pergi ke- 
markas besar tentara dikamp 
Columbia, dalam mana ia meng- 
adakan pembitjaraan2 dengan 
pembesar2 militer tertinggi. 

Belumlah orang - mengetahui 
apakah akan ada suatu pertjoba- 
an perebutan kekuasaan. Selan- 
djutnja presiden memerintahkan 
mengangkut Perez Damera ke- 
lain tempat dan mengangkat se- 
orang minister presiden semen- 
tara untuk mengambil tindakan2 
selama minister presiden Anto- 
Dio Varo masih “berada di Mia- 

“mi. Sebagai wakil perdana men- 
teri ditundjuk menteri pertahan- 
an, Segundo Curtiz. Njonja pre- 
siden telah dipindahkan ketem- 
pat lain, beberapa djam sesudah 

. tengah malam. 

KETERANGAN JESSUP TENTANG 
SOVJET UNIE, 

(Aneti-AEP). Gezant luar 
biasa Amerika Philip Jessuph 
menerangkan tgl. 23 Agustus ma 
lam dalam suatu pertemuan dari 
kaum veteran perang, bahwa dji 
ka Sovjet menghilangkan impt5 rd 

r isi tank dita- 
'ra2 300.000 orang. Pada hari Ra 
bu mereka menjatakan setia me- 
reka pada Tito dan akan berdju- 
ang sampai mati untuk memperta 
hankan tanah airnja terhadap Ko 
minform, 

Menurut kalangan2 diplomatik 
“di London, negara2 Barat seka- 
rang merundingkan tindakan2 un 
tuk mempertahankan perdamaian 
di Balkan dan a.l. Inggeris, Ame- 
rika dan Perantjis mempertim- 
bangkan bersama2 untuk memper 
ingatkan Rusia djangan masuk 
tjampur dengan soal2 dalam nege 
ri Yugo-Slavia. Minggu ini mung 
kin sudah diadakan pertemuan2 

' tidak resmi antara duta2 tiga ne- 
gara itu dengan wakil menteri lu- 
ar negeri Bebler. Menurut kabar, 
ketiga diplomat negara Barat ber 
pendapat, bahwa perlu diadakan 
tindakan bersama untuk memberi 
peringatan pada waktu jang te- 
pat supaja tidak terdjadi keka- 
tjauan di Eropah-Tenggara.: Ne- 
-gara2 Barat ada ketetapan difini- 
tip dan setjara hukum belum ter- 
dapat apa2 jang menghalalkan 
intervensi dari Negara2 Barat. 

Kalangan2 Pemerintah Ingge- 
.ris menjatakan, bahwa kampanje 
“Rusia terhadap Yugo-Slavia mung 

“skin membahajakan keamanan E- 
opah serta mengantjam suatu ne 
ara merdeka ketjil. 

Na uap 

annja dari penguasaan dunia, 
ini akan mengetahui, 

bahwa seluruh dunia bersedia 
“untuk bekerdja bersama2 dengan 
" merek.a 

untuk 

z 

Jessup berkata, bahwa salah 
atu dari sifat jang penting dari 

zasi -sekarang, ialah, bahwa 
Plat melihat rendah kepada jg 
lemah2, tetapi mempunjai peng. 
hargaan untuk jang kuat2. Ia 
pastikan dengan tegas, bahwa 
Amerika Serikat tak bermaksud 
untuk menjerang dan merebut 
Rusia dan tak mempunjai mak- 
sud untuk menguasai dunia. 

PERDEBATAN 'MENGENAI SOAL 
EROPAH. 

“ (Aneta-Reuter). Dalam per- 
debatan mengenai masaalah2 E- 
ropah, jang berlangsung lima 
djam lamanja pada 24 Agustus 
wakil2 Ingegris kembali meme- 
gang pimpinan dan menjatakan 
djuga sekarang keinginannja un 
tuk menjelesaikan perselisihan2 
.antara kaum sosialis dan konser- 
vatif Ingegris didalam dewan itu. 

Wakil2 Inggeris, Hugh Dal- 
ton, sosialis dan Eccles, conser- 
vatif, telah bersesuai dalam dua 
soal, ialah tentang pilihan dari 
Inggeris antara kerdja sama de- 
ngan Eropah dan dengan geme- 
nebest Inggeris. Djika untuk ini 
harus diambil keputusan, demi- 
kaan kedua orang itu berpenda- 
pat, pilihan itu akan djatuh pada 
gemenebest. Djika di Eropah ha- 
rus diadakan suatu ekonomi ig 
dipimpin, hal ini harus mengenai 
semua negeri2 Eropah, demiki- 
an wakil2 Inggeris itu. Mereka 
menganggap tak mungkin untuk 
terus menghidupkan suatu eko- 
romi bebas disamping ekonomi 
jang terikat dipelbagai bagian 
dari kesatuan Eropah. 

KEAMANAN TELAH KEMBALI 
20 PULA Di BOLVIA. 

(Aa RP). Kongres Bo- 
livia dengan 81 suara melawan 
20 suara menerima pengumuman 
keadaan perang sesudah perebu 
tah kekuasaan militer terdjadi.. 
Menurut pemerintah, maka pere 
butan kekuasaan ini terdjadi di- 
segenap Negara. Pemerintah me 
megang kekuasaan seluruhnja. 

' Sebelum matahari terbenam, 
maka pada hari Minggu keliha- 
tan. pemberontakan  disegenap 
Bolivia telah tertindas, tetapi 
tiba2 terdengar kabar2, bahwa 
pemberontakan meluap lagi: Da- 
lam kota Sucre pemberontakan 
baru telah timbul dipimpinsoleh 
major Tovar, Tidak terdapat ba 
njak tembakan2, akan tetapi wa 

daupun demikian kaum pembe- 

No. AI, TAHUN KE IV. 
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“FEMBAHAGIAN N.L.T. ATAS 
3 KOMISARIAT NEGARA. 

Menurut beslit Menteri a.i. 
Dalam Negeri NIT tanggal 20 
hib.ini No. P.Z. 1/67/28 telah 
ditetapkan, bahwa : 

I. keresidenan2 jang ada. dan 
Afdeling Lombok jang berdiri 
sendiri dihapuskan : : 

II. akan diadakan : 
a) Komisariat Negara 

jang  melingkungi ' Daerah2 
Minahasa, Kepulauan Sa- 
ngihe dan Talaud, Sulawesi 
Utara, Sulawesi Tengah dan 
Maluku Utara, 
Komisariat Negara Tengah, 
jang melingkungi Daerah Su 
lawesi Selatan, sebagaimana 
ditetapkan didalam pasal 14 
ajat 1 sub 1 dari Peraturan 
pembentukan Negara Indone 
sia Timur (Staatsblad Hindia 
Belanda 1946 No. 143) ser- 
ta pula Daerah Maluku Uta- 
ra, 
Komisariat Negara Selatan, 
jang melingkungi Daerah2 
Bali, Lombok, Sumbawa, Flo 
res, Sumba dan Timor dan 
Pulauanja : 

III. beslit ini akan mulai ber- 
laku tanggal 1 Oktober 1949. 

UNIFIKASI DALAM BEBE- 
RAPA ISTILAH.» 

Utara, 

Berhubung dengan keperluan 
akan mengadakan selekas mung 
kin unifikasi dalam nama seko- 
lah, nama alat pengawas dan 
alat pengurus sekolah2 pada la- 
pangan pengadjaran rendah, ma 
ka Menteri Pengadjaran NIT 
dalam surat-edarannja tanggal 
9 h.b. Agustus No. 46. 261/419/49 
mengumumkan, bahwa dikemu- 
dian hari akan dipergunakan se- 
butan2 melulu untuk sekolah 

wasan atas segala perhubungan2 
ke Cochamba. Disegenap nega- 
ra ketenteraman sudah dikemba 
likan oleh pemerintah. 'Presiden 
memberitahukan kepada rakjat, 
supaja semua orang berusaha 
mempertahankan keamanan dan 
djangan membantu gerakan2 jg 
tidak dapat dipertjaja dengan 
“menerima wang. : 

BERATUSRATUS ORANG TIONG- 
HOA HARUS MENINGGALKAN 

AUSTRIA. 

(Aneta-A.F.P.). Menteri imi- 
grasi Australia, Calwell, telah 
mengeluarkan surat penangkap- 
an terhadap lebih kurang 500 
orang Tionghoa jang dahulu me- 
larikan diri karena peperangan 
dan jang akan dikembalikan la- 
gi. 11 orang telah ditangkap dan 
kini menunggu pengangkutan. 

Calwell menjatakan, bahwa se 
« bagian besar dari orang Tiong- 

hoa ini pada bulan April telah 
menerima peringatan untuk me- 
pinggalkan Australia. Selandjut- 
nja diterangkan, bahwa sympa- 
thi terhadap orang2 Tionghoa 
tidaklah dapat didjamin. 

Selandjutnja Reuter dari Can- 
'kerra mewartakan, bahwa orang 
Tionghoa akan diangkut ke- 
Hongkong dan dari sana orang2 
itu boleh pergi kemana2. 

»Djalan lain untuk memak- 
sa mereka naik kapal atau kapal 
terbang hingga kini selalu kan- : 

das”, demikian Calwell, 

TJELAAN GOTTWALD TERHA- 

DAP GEREDJA KATOLIK. 

Presiden Clement Gottwald 

dari Tjecho-Slowakia dalam pida 

tonja di Podbrezova menjerang 

geredja Katolik dengan tidak me- 
njebut nama2. t 

Gottwald  mentjela - ,,penga- 

tjau2” ini jang merintangi kemba- 

linja pemerintahan dahulu. Mere- 
ka berunding dengan luar negeri 

untuk mendjual Tjecho-Slowakia, 

akan tetapi kita akan tinggal men 

djaga dan menghalang2i tiap2 o- 

rang jang merintangi tertjapainja 

tjita2 kami untuk mendapat keba- 

hagiaan dan kemakmuran bagi a- 

nak temurun kita, demikian Gott- 

wald, . 

pengadjaran rendah, alat peng- 
awas dan alat pengurus sekolah 
pengadjaran rendah seperti ba 
ikut : ES 

A. Sekolah2. 
1) sekolah2 jang berbahasa pe- 

ngantar bahasa Belanda: 
Openbare Lagere School, 

. Christelijke Lagere School, 
R.K. Lagere School, Neutrale 
Lagere School. Sebutan ,,Al- 
gemeen” tidak dipakai lagi. 
sekolah2 jang berbahasa pe- 
ngantar bahasa - Indonesia, 
dengan tidak mengetjualikan 
banjaknja kelas, disebut : Se- 
kolah Rendah Umum, Seko- 
lah Rendah R.K., Sekolah 

“Rendah G.M.I.M, dsbinja. 
“Nama atau sebutan korpora- 

si jang mengurus sekolah ini, 
bolehlah ditambah pada 'se- 
butan ,,Sekolah Rendah". 

B. Alat pengawas. 
1) Inspektur Umum Pengaya 

an Rendah “ Algemeen In- 
specteur van het Lager On- 
derwijs. 
Inspektur Pengadjaran Ren- 
dah — Inspecteur van het: 
Lager Onderwiis. 
Kepala Penilik Sokolah — 
Hoofdschoolopziener. 

Penilik Sekolah — Schoolop- 
ziener. 
Nama Kepala Pedjabatan Pe- 

ngadjaran, jang sekarang ma- 
sih dipakai untuk Inspektur2 
Pengadjaran Rendah, diha- 
puskan. 

C. Badan2 Daerah jang meng- 
urus persekolahan. 

Kepala Pedjabatan Penga- 
djaran — Hoofd van de On- 
derwijsdienst. : 
Alamat pemegang djabatan 
ini adalah, umpamanja : Ke- 
pala Pedjabatan “Pengadjar- 
an Daerah Minahasa n Ma- 
nado. 

CAROL VARGA, BINTANG, FILM, 
HILANG. 

(Aneta-U.P.) Bintang 
Carol Varga, jang pada 23/8 
memberikan keterangan kepada 
National Bureau of Investigation 
(NBI) tentang kedjadian2 .me- 
ngenai pembunuhan atas George 
Murray, telah hilang, Carol Var- 
ga adalah salah seorang jang 
terachir. jang melihat. Murray. 
waktu ia masih hidup dan se- 
mentara sebelum ia hilang telak 
weminta. perlindungan. polisi, 
dengan mengatakan, bahwa ia 
takut, bahwa pembunuh dari 
Murray djuga akan membunun- 
nja. Semalam sebelum ia meniag 
gal Murray makan bersama2 
miss Varga di San Juan. 

Orang mengetahui”. bahwa 
miss Varga setelah memberikan 
keterangan kepada NBI -itu 
mengambil sebuah taksi, dimana 
ia duduk didalamnja seorang di- 
11. Usaha2 untuk mentjari miss 
Varga sampai sekarang tidak 
berhasil. 

Direktur dari NBI, Joaguin 
Pardo de Tavera menerangkan 
berhubung dengan hilangnja ' 
miss Varga itu, bahwa adalah" 
bukan kewadjiban NBI untuk 
memberikan perlindungan “polisi: 
kepadanja dan menambahkannja, 
bahwa hal ini adalah. semata2 
kewadjiban dari ppligi sesetem- 
pat, 

PERINTAH KAISER HAILE 
SELASSIE. A 

Wire. Kaisar Haile Selas- 
sie memerintahkan, supaja pe- 
mimpin2 dari 600 orang penger: 
dja kereta api jang minggu ini' 
menjerang kantor2 dan tempat2 
pekerdjaan kereta api Maskapai 
Perantjis-Ethiopia : digantung. : 

A.F.P, mengabarkan, bahwa 
43 orang Eropah, antara mana 
20 orang Perantjis mendapat lu: 
ka2 dalam kedjadian itu: 

Demonstrasi ita pengerdja2 
. untuk penambahan gadji sudah 
mendjadi perbuatan mengatjau, : 
dalam hal mana gedung2  dise- 
tang. Duta Perantjis di Adis A- . 
beba minta, supaja diambil tin- 
dakan2 keras. Sampai sekarang 
sudah ditangkap 6 orang pengar 
tjau.   

film 2



  

     

  

        

    

       

      
dalam sidang ti- 

resmi kumisi tehnik jang di- 
menurut persetudjuan da- 

(onperensi Indonesia Raja di 
bahwa akan dikerdja- 

ut peraturan2 ketatane- 
in Pemerintah R.LS. Kumisi 

dari Prof. Supomo, Sujono 
to,, Moh. Yamin (Repu- 

Kosasih, Purwanegara, 

    

   

  

   

  

   

| tinggal di Indonesia, 

: pel 1 

kalangan 
tadi berkata, bahwa hal itu ter- 
gantung pada delegasi Indonesia. 

rak Belanda agaknja tidak 

  

katan laut di Indonesia sesudah 
penjerahan kedaulatan. Dikabar- 
kan pula adanja rasa ketjewa di- 
kalangan Belanda terhadap hasil? 

aksanaan perintah hentikan 
permusuhan. 'Ternjata keadaan 

| genting didaerah2 Solo dan Su- 

Leng, Anak Agung dan in « 

ah Sinaga (P.P.F.). PP. 
ne: at hak menambah wa 

kumisi tehnik, dji- 
perlu. Tjara bekerdja 

ini adalah demikian, se- 
djuan2nja dapat di- 

dengan 'kemadjuan2 
.B. umumnja. 

konperensi mendapat per 
tan dalam beberapa hal ser 

rus dimuat dalam undang2 
sementara, maka soal2 itu 

ebih dahulu harus diberikan wu- 
djud dalam pasal2 undang2 dasar 

Xx. 

Anggota2 dari golongan ketjil 
' Belanda menulis seputjuk surat 
“kepada ketua kumisi pusat K.M. 

— B. dengan permintaan sangat, su 
— paja selekas mungkin soal2 jang 

mengenai kepentingan golong- 

misi. Salinan2 surat dikirim kepa 
da Dr. Drees dan Menteri Maar- 

x 

— (Aneta). Amerika Serikat hing 
ga kini belum memadjukan per- 

. mintaan pada Den Haag ataupun 

landa, supaja dihari depan dapat 
memperoleh kelonggaran pankal- 
an angkatan laut di Surabaja ba- 

angkatan laut Amerika, demi- 
kabar wartawan Aneta di 
Haag. Tentang hal, apakah 

katan laut Belanda akan tetap 

Se 

Ini ada- 

beberapa perindustrian? In- 
jang Li diaz 1 

dam menulis sbb. : 

Pembangunan perindustrian 
i adalah perkembangan" jang 

bermanfaat oleh karena ini ada- 
“lah langkah jang pertama diatas 

an jang telah membawa ba- 
njak negeri keperbaikan dan ef- 

— fisiensi dalam perindustrian ba- 
han2 makanan. Dalam perindus- 

| trian jang didjalankan setjara 
besarZan pembekuan tjepat bu- 
an sadja salah satu tjara jang 

termurah untuk membuat bahan 
makanan tahan lama, tetapi dju- 
ga menambah persediaan bahan 

anan. 

  

| nesia dimana bahan makanan jg 
buat tahan lama banjak sekali 

dipakai, perindustrian ini adalah 
| suatu faktor jang sangat penting 
nja. Beberapa bahan makanan 
akan sangat laku didjual didae- 
rah2 jang, padat penduduknja 

sainja Djawa,, djika bisa da- 

muaskan untuk  memetjahkan 
rasaalah pengangkutan. Suatu 

#ternakan hewan untuk mak- 
sud itu tak akan membawa ha- 
rapan akan memberikan keuntu- 

jan jang lumajan, serta dida- 
n hal daerah2 jang tidak begitu 

djauh letaknja, persediaan ge- 
muk adalam matjam satu2nja jg 
ira2nja akan mendapat perhati 
ani. Suatu kekurangan pula ialah, 
bahwa baik beratnja dan mau- 
pun mutu dari daging mendjadi 

| rusak sewaktu diangkut setjara 

|. Disuatu nege 9 ri seperti “Indo-- 

pat diketemukan tjara jang me- 

an2 ketjil dimadjukan kepada ku- 

berhubungan dgn Pemerintah Be- 

  

4 

rabaja. Didaerah tsb. tentara Re- 
publik menggunakan siasat infil- 
trasi jang tidak dapat ditjegah o- 
leh pihak Belanda, karena tidak 

boleh menembak. Pasukan2 jang 
kuat jang menjembunjikan diri se 
konjong2 muntjul dan adanja me 
reka sudah menakut2kan pen- 
duduk. Diengan tjara demikian pu 
la tentara Republik memperbaiki 
kedudukannja. Pihak Republik 
menjebut berita2 infiltrasi itu ti- 
dak benar dan dikemukakan seba 
gai alasan, bahwa pasukan2 Re- 
publik meskipun bersembunji bia- 
sanja ada ditempat2 mereka dan 
muntjul sekarang, hal mana tidak 
“bertentangan dengan peraturan2 
jang ditetapkan dalam petundjuk 
pelaksanaan penghentian permu- 
suhan. Menurut kalangan Belan- 
da, sebagian besar insiden2 itu a- 
dalah akibat, bahwa baru lima 
dari tiga belas panitia bersama se 

tempat didirikan sekarang ini. So 
al penting adalah djuga soal mem 
beri kesempatan pada golongan 
ketjil dan bila perlu kepentingan2 
istimewa didengar dalam K.M.B. 
Delegasi Belanda sangat menjetu 
djui ini. 

KABINET REPUBLIK BERSI- 
DANG PADA TGL. 27 MA- 

LAM. 

(Aneta). Pada hari Sabtu ma- 
lam kabinet Republik bersidang 
dgn diketuai oleh wakil perdana 
menteri Hamangku Buwono XI. 
Terketjuali menteri peruangan 
Lukman Hakim jang ada sakit, 
semua Menteri2 hadir. Menteri 
Penerangan Mr. Sjamsuddin me 
njatakan kepada Aneta, bal:wa 
dirundingkan lapuran2 mengesai 
perwakilan2 Republik dalam Ku 
misi Pusat Bersama di Djakar's 
serta perwakilan di Den Faay. 
Pidato2 Dr. Drees dan Ds. 

itu. Kesemua ini adalah faktor2 
jang berpengaruh djelek atas 
harga2 persediaan gemuk dida, 
lam daerah2 produksinja. Di- 
daerah dikepulauan ini jang ter- 
kenal sebagai kepulauan Sunda 

| Ketjil harga2 selama tahun2 jang 
lalu hingga tahun 1940 — ketika 
pemakaian daging di Djawa ti- 
dak melebihi 2 kg. setahunnja — 
kira2 berada-diantara 24 hingga 
25 sen sekilonja untuk daging 
tidak bertulang. . 

Kini, djika daging dapat dida- 
tangkan beku, gambaran keada- 
an akan mendjadi lebih baik. Se- 
ekor sapi atas kerbau akan mem- 
berikan daging tidak bertulang 
diantara 100 hingga 150 kg. Se- 
sudah dibekukan dan dipak ba- 
rjak daging ini mengambil tem- 
pat-ruangan sebesar 0,110 hing- 
ga 0,165 m3. 

Pengangkutan daging dalam. 
keadaan beku dari Den Pasar ke 
Djakarta memakan biaja 13 
hingga 20 rupiah. Biaja peng- 
angkutan daging babi jang dibe- 
kukan kira2 4.50 rupiah, sedang 
kan untuk babi hidup biaja ka- 
sarnja adalah 40 rupiah. Selain 
dari kemurahan dalam biaja 
pengangkutan adalah lagi keun 
tungan tambahan, jai'ni, bahwa 
semua hasil2-tambahan — kulit, 
tulang2 dan lain2 — bisa dida- 
pat disatu tempat pusat sadja, 
dengan ini djadinja memberikan 
dasar kemungkinan bagi perin- 
dustrian 
pendjemuran dengan 
kari, 

Tentu sadja perubahan2 jang 
diakibatkan olehnja dalam pen- 
djualan daging mengandung ke- 
sulitan2 besar. Pengangkutan 
dan penjimpanan daging beku 
dalam daerah pemakaian meru- 
pakan masaalah2 tersendiri. Da- 
ging beku harus diangkut dan 
disimpan pada tingkatan panas 
antara 10 hingga 18” Celcius di- 
bawah 0. Karenanja, baik dika- 
pal maupun dipelabuhan2 jang 
ditudju, haruslah pula ada ke- 

sinar mata 

mungkinan2 bagi penjimpanan . 
dingin. Pula, daging itu dimuat 
Gikapal tidak bertulang, djadi' 
sudah siap untuk embagian, Ini 
tentu sadja adalah suatu kerugi- 

      

ada k Era istimewa untuk 
mempertahankan pangkalan ang- 

Perusahan pembekuan 
' tjepat di Indonesia. 

jang memakai proses: 

  

Moh. Hatta dianggap pentin g se 

   
   
   

  

  

   

kali. Sjamsuddin selandjutnja me 
jerangkan, bahwa peristiwa, ban 
wa Dr. Drees menghubunykan 
K.M.B. dengan pidato Sri Ratu 
tgl. 7 Desember 1942 adalih hak . 

pe maja dari Belanda, akan 
tetapi, e | 
bangsa Indonesia tidak berdasar 
atas pidato Radja, melainkan a- 
tas kehendak jang njata dari rak 
jat. $ Dea 

— Selandjutnja beliau berpenda- 
pat, bahwa pelaksanaan perin- 
tah hentikan tembak-menembak 

' berlaku dengan memuaskan ter- 
utama di Sumatera. 
Dalam menunggu — lapuran2 

'djenderal major Suhardjo, maka 
sekarang belum dapat dinjata- 
kan apa2 tentang Kalimantan. 
Selandjutnja diberitahukan, bah 
wa penduduk Pekalongan de- 
ngan gembira -menjambut keda- 
tangan gubernur militer, Bam- 
bang Sugeng: selandjutnja di- 
beritahukan, bahwa pada hari 
Selasa (tgl. 30) Seri Sultan akan 
mengundjungi daerah Banjumas. 

Menteri Dalam Negeri, Mr. 

Wongsonegoro, jang memimp'n 
delegasi Republik dalam Komisi 
Pusat Bersama menerangkan 
djuga kepuasannja dalam pelak- 

sanaan perintah hentikan permu- 

suhan, 

Mengenai kedudukan Pamong 

Pradja dalam pembentukan R.I. 
S., maka beliau mengatakan, 

bahwa Republik berpendirian, 
bahwa mereka jang memimpin 

Pamong Pradja harus tjakap ser 

ta diterima oleh rakjat. 

Mengenai Kementerian Dalam : 
Negeri R.LS., beliau mengata- 
kan, bahwa inilah satu2nja ke- 

menterian jang tidak memerlui 

tenaga luar negeri, karena anta- 

ra orang2 Indonesia sudah ada 

tjukup jang tjakap. Terketjuali 

itu, pemakaian tenaga luar nege- 

ri akan memperingatkan 
kepada waktu pendjadjahan, de- 

mikian beliau. Selandjutnja beli- 

au mengatakan, bahwa sekarang 

disusun rentjana akan pembentu 

kan daerah istimewa Surakarta 

dalam lingkungan Republik. Seba 

gai pendapat setjara oknum, be- 

liau mengatakan, bahwa daerah 

itu memang harus mendjadi dae- 

rah otonom dan orang2 jg memim 

# 

an bagi saudagar2 ternak jang 
terpaksa melepaskan organisasi 
mereka untuk pendjualan dan 
pengangkutan. Karena mereka 
mempunjai izin untuk mengang- 

. kut ternak dengan kapal, akibat 
rja, ialah, bahwa ada kemung- 
k:man tidak akan tjukup terda- 
pat ternak2 untuk pengangkutan 
daging beku dengan kapal. Te- 
tapi untuk sementara waktu, pe- 
ngiriman ternak jang tidak tjo- 
tjok untuk pengangkutan hidup2 
dengan kapal karena tidak tju-. 
kup beratnja. Pembekuan tjepat 
bukan sadja menghasilkan effi- 
siensi dalam pengangkutan da- 
ging, tetapi memberikan pula ke 
mungkinan untuk meluaskan ke- 
sanggupan menghasilkan dari 
Gaerah2 peternakan hewan jang 
adalah suatu faktor jang sangat 
penting didalam keadaan2 seka- 
rang, : 

' Bolehlah diharapkan dengan 
pasti, bahwa tidak lama lagi sa- 
jur2an pun akan dibekukan di 
Den Pasar, maupun daging dan 
buah2an. Penanaman buah ke- 
ras sudah merupakan suatu per- 

'industrian jang agak penting di 
Bali dan tidaklah akan susah un 
tuk menggiatkan penanaman 
buah lembut dan sajur2an jang 
baik. 

Djika hasil2 demikian diker- 
djakan mungkinlah akan terbuk- 
ti sebagai suatu faktor jng pen- 
ting sekali bagi daerah2 dimana 
hasil2 demikian tidak terdapat " 
dalam djumlah2 jang besar, Te- 
tapi didalam hal itu adalah perlu 
bahwa perindustrian pembekuan 
tjepat tidak hanja terbatas di- 
daerah2 jang serupa di Indone- 
sia Timur, karena kesanggupan 
pemakaian daging di Djakarta 
djika didjadikan satu adalah sa- 
ma dengan kesanggupan produk 
si Bali seluruhnja (ja'ni pemakai 
an sendiri 4- eksport), kira2 
10.000.000 kg. daging setahun. 

Kami kira, bahwa peluasan 
dari perindustrian itu diseluruh 
kepulauan Sunda Ketjil akan 
memberikan hasil2 jang mena- 
djubkan, 4 : 

Pembekuan tjepat dapat: kira-, 
nja memberikan sumbangan jang ' 
penting untuk memadjukan per- 
kembangan ekonomi dari dae- 
rah2 produksi dan akan memper 
baiki keadaan makanan dari go- 
longan2 besar penduduk Indone- 
sia, - 25 

oa Ga 5 

wa tjita2 kemerdekaan ' 

rakjat - 

pin keperintahan akan diangkat 
menurut kebiasaan turun temu- 

—. BERITA2 PENDEK TENTANG 
3 SABOT. ea 

(Aneta). Beberapa hari jang Ia 
lu.2 orang perampok ditembak 
mati oleh T.N.I. dekat Papar (Ke 
diri) dan diperlihatkan sebagai 
tjonto kepada rakjat. 

x 

-(Aneta). Dalam delta Sidoar- 
“djo sudah beberapa waktu tidak 
ada keamanan, karena infiltrasi 
dari kira2 500 orang jang telah 
menimbulkan kebakaran2 kebun2 
tebu dekat paberik2 gula. Mere- 
ka djuga telah mentjuri banjak 
gula. Patroli2 militer diantjam. 
Daerah itu sama sekali tidak 
mempunjai keperintahan, karena 
pegawai2 keperintahan telah di- 
tjulik. Daerah itu dituntut oleh 
mereka sebagai daerah patroli me 
reka dan dari pihak militer ditun 
tut djuga, supaja rintangan dja- 
lan2 dihapuskan dan djambatan2 
diperbaiki. Keadaan tinggal sulit. 

(Aneta). Pada hari Rabu j.l. 
kereta api dari  Kutoardjo 
ke Kebumen antara Wo- 
nosari dan Kutowinangun te- 
lah “tersentuh pada suatu trek- 
bom, sehingga 4 kereta mendapat 
kerusakan berat dan 10 orang pe- 
numpang tewas, a.l. 2 orang mili- 
ter dan seorang polisi, sedang 20 
penduduk mendapat luka2 berat. 

3 KAPAL HADJI TIBA DI 
DJEDDAH. 

(Aneta). Dalam hari2 jg baru la 
-lu tiga kapal hadji Talisse, Kota- 
baru dan Kota Agung telah tiba di 
Djeddah, demikian sebuah kawat 
dari Djeddah. 

Pada Kota Agung telah mening 
gal seorang djamaah hadji, pada 
Talisse 6 orang dan pada Kota 

“Baru tidak ada. Dikabarkan dju- 
ga, bahwa kepanasan udara di 
Djeddah adalah luar biasa. 

DELEGASI REPUBLIK DALAM ECA 
FE TERLAMBAT BERANGKAT. 

. Delegasi Republik untuk Eca- 
fe belum tiba di Bangkok, ketika 
kumisi bawahan tentang besi dan 

“badja mengadakan sidang perta- 

“ma. Di Bangkok dikatakan, bah- 
wa pihak Belanda di Djakarta ti- 
dak mau memberikan visum. Ke- 

terangan ini datang dari wakil 
anggota Republik, dr. Suroso jg 
mendesak sekretariat Ecafe untuk 

mengambil tindakan2, supaja De 
legasi Republik dapat keluar dan 
masuk kota Djakarta setjara be- 

bas. FN 

Aneta mendapat kabar tentang 
soal ini dari pihak jang berkewa- 
djiban, bahwa pada saat keberang 
katan terdjadi beberapa kesukar-, 
an2 karena Delegasi Republik ti- 
dak mau pergi dengan pas resmi 
dan hanja dengan suatu dokumen 
Republik, tetapi soal ini sudah di 
selesaikan dan delegasi telah ber- 
angkat. 

UNTUK MEMBITJARAKAN SOAL2 
PERDAGANGAN. 

Pada hari Selasa sore tiba di 
Djokja konsul djenderal Inggeris 

: “ 
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Tu “ Pertjatakan Kementerian Penerangan N.T. - Tomohon. 

“ 

ho Sungguh mengagum 

A. Gooden dan wakilnja Cable. 
Maksud mereka adalah mengada 
kan pembitjaraan dengan Mente- 

ri Kemakmuran Republik, Kasi- 
|. mo mengenai soal2 perdagangan. 
Wakil konsul djenderal Amerika 
D. M. Davies djuga mengundju- 
ngi Djokja untuk mengutjap sela- 
mat tinggal kepada Presiden Su- 

karno dan Hadji Agus Salim ber 
hubung dengan pemindahan Da- 

" vies ke Medan. 

  

RALAT 

“Dalam pemberitahuan tentang 
persediaan gula dari Pedjabatan 
'Douane Manado jang dimuat da- 
lam surat kabar ini tertanggal 29 
Agustus 1949 telah terselib kesa- 

lahan pada ajat 3 jang seharusnja 
berbunji. : 
Pemberitahuan jang dimaksud- 
kan pada ajat 1 harus dimasuk- 

kan, pada kantor2 jang tersebut 
pada ajat 1 selambat2nja sepuluh. 

tsb. hari sesudahnja ordonnansi 
diatas berlaku dan jang dimak- 
sudkan pada ajat 2 sepuluh hari 
sesudahnja gula diterima atau di- 
terima kembali. 

  

Pemberitahuan. 

PEMBAJARAN WANG PENSIUN. 

Kantor Pos Manadg akan mem- 
bajar wang pensiun pada hari2 
jang tersebut dibawah ini : 

' Sabtu 3-9-49 Huruf A sampai K. 
Senada. Ia, Oo 
Selasa 6-9-49 , PP. ,# S5. 
Rabu 7-9-49 2. E & 
Kamis 8-9-49 Pembajaran pada 
mereka jang pada tanggal 3 sam- 
pai 7 Sept. berhalangan, 

    

S. SUPIT Arts 
Praktek Umum di-Manado 
Wilhelminahotel K. 29 mulai pada 
5 Sept. 1949. 

Djam bitjara mulai pk. 10:00 pagi. 

  

LN    

Venduhouder 

LELAN E. PAAT, Tomohon, 

tgl. 5 September 1949 di MANADO) 
Sario, huize Parigi pada tuan 
H. van RAAYEN, "chef Coprafonds. 

  

PEMBERITAHUAN 
SEKOLAH MENENGAH 

(Taman Pengadjaran Kita Airmadidi) 
" menerima murid baru buat klas 

| dan klas II. 

Pem. 'MM. Ticoalu Doodoh. 

  

Pada tanggal 8 Sept. j.a.d. akan 
dirajakan pesta perak tuan directur 
Frater serta tuan fr. Simeon, genap 
25 tahun hidup dalam biara. 

: (kloosterjubil) 
Bagi saudara2 jang berminat, di- 

beri kesempatan menjampaikan sela- 
mat pesta, dari djam 1! sampai djam 
12 bertempat di fratersch9ol. 

Beberapa pemberitahuan umum. 
  

- 

nDiberitahukan bahwa Ibu dan 
Saudara kami, 

Njonja HEBE MOSOT- 
DOTULONG 

telah wafat dalam umur 6? thn. 
dan sudah. dimakamkan pada 
tanggal 23 Augustus 1949 di 
Surabaja sesudahnja menderita 
sakit beberapa bulan lamanja. 
Kami jang berduka, 
Nona Toetie Mogot, Surabaja 
Familie L. Kawilarang-Dotulong, 

Tondano 
Njonja F. Mogot-Dotulong, 

Tondano 
Familie A. V. Soemolang-Dotu- 

long, Sonder 
Familie J.A.W. Frederik-Dotu- 

long, Manado 
Familie A.I.A. Ratulangie-Dotu- 

long, Manado 
Familie H. Hazebroek-Dotulong, 

Djakarta. 
Jeane Dotulong, Surabaja 
Betty Dotulong, Surabaja 
Ernie Dotulong, Djakarta 
Jaap Dotulong, Sonder 
John Dotulong, Balikpapan 
Herman Dotulong, Djakarta. 

Menado 24 Agustus 1949. 

  

sampai F 600.— per kodi. 

BERHUBUNGANLAH dengan : 

TUAN MEMBUTUHKAN BATIK - BARANG CONFECTIE ? 

Gabungan perusahaan2 Batik (130 buah), kepunjaan Bangsa Indo- 
nesia dan dipimpin eleh puterx Indonesia, sedia rupa? batik model Tanah | 
Abang dari kwaliteit kasar, halus dan sedeng, harga mulai dari F 250.— “ 

Pun mempunjai perusahaan Confectie dan sanggup me-lever kemedja2 
d.s.b., dengen merk ,N. V. MURNI". 

Terima dan lever pesenan luar Djakarta. 

ILM.A. (INDONESISCHE MIJ OP AANDELEN 

: “BATIK BUNGA" " 

Tanah Abang Bukit 196, Telf. WI. 406. Pimpinan Umum, 
R. HARAHAP. 

  

VACUUM. 

lampu listrik vacuum bikinan 

dari 115 maupun 125 Volt 

No. 181 tg. 23 Augustus 1949.   
DEPARTEMEN URUSAN EKONOMI DJAKARTA. 

Surat penetapan harga No. 181 tentang BOLA LAMPU LISTRIK 

Harga2 paling tinggi jang boleh diminta atau dihitung untuk bola 
Eerste “Javasche 

»Annoer" dinegeri ini, ialah sebagai berikut : 

Bola lampu listrik vacuum dari 10, 15, 25, dan 40 wat, baik jang 

Harga2 tersebut berlaku untuk seturuh Indonesia. 
Untuk lain2 keterangan dipersilahkan melihat Surat penetapan harga 

Kepala Kantor Pengendalian Harga, 

Gloeilampenfabriek 

F. 0.85 sebidji. 

L. H. HUIZENGA. 
  

  
Ni ap 

an hasilnja... 

  
            

Lihatlah betapa riangnja anak-anak itu... 
Giat dan gembira, segar bugar! 
Tetapi ketahuilah pula nafsu makan mereka.... 

sekarang makanan berlipat ganda enaknja, karena Palmboom. 

Dengan djalan demikian anak-anak kami dapat memenuhi 

kebutuhan akan vitamin sehari-hari.... 

Suamiku girang, bahwa ia jang mulai membitjarakan soal | 

vitamin. Bagi saja hasilnja sangat memuaskan: 

anak-anak sehat dan kuat, berkat vitamin Palmboom! 
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