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uhan baru jang
diadjukan
senator Taft, dalam rentja-

oleh

NE

Pemimpia UMUM (rumah) Tha tIf. 55

35 Bah: SULAWESI-UTARA.
yan “suara terbanjak se52, senat Amerika telah
baik rentjana undang2

(ri

EXPEDISI (PENGADUAN)

€

Se

“na mana diantaranja dimuat, ga-

| ris2 besar dari clausules dari un-

dang2 Taft-Hartley, jang disebut
bersifat ,,anti-labour”, karena per

undang tersebut.

“.

Clausule

.

dari

:

undang2 Taft-

Hartley jang menetapkan, bahwa

'gokan2 tertentu, dimuat dalam un

dang2
perburuhan jang baru ini,
bersama-sama
dengan peraturan '
Hai
“ pemerintah untuk mensita' perusa| haan2 djika terdjadi
permogokan

Tiba di Maguwo langsung ke

EN

kembalinja Ir. Sukarno di Djokja

mengatakan, bahwa Presiden Republik pada hari Rabu petang

berarti suatu 'kekalahan-besar bagi presiden Truman dan berhubung dengan ini pemimpin golong

djam 1 telah tiba dilapangan Moguwo dengan
pesawat terbang

K.P.B.B.L., ditunggu oleh sedjum-

an demokrat di madjelis
tinggi,
| senator Lucas telah meramalkan,.

nja Sultan Djokja dan Paku A-

akan mempergu-

ibu kota dengan 2 oto. Dalam oto

pertama duduk Presiden Sukarno

dan Sultan Djokja dan dalam oto

man menerangkan hari Kamis ke-

Moh.

Hatta

Presiden

Paku

dan

Alam.

Rombongan ini didahului oleh pasukan keamanan jang mengendaDikota

rai jeep2 landrover baru.

nat telah menolak urituk menge'jampingkan undang2 perburuh-

telah

besar penduduk
£ sedjumlah

"an Taft-Hartley. Truman berkata,

sama

Wakil.

duduk

kedua

“pada pers, bahwa ix akan terus
»berdjuang melaksanakan rentjana
.2konomi dan sosial-nja, walaupun

ia

ini menudju ke-

lam. Rombongan

makan hak veto-nja, djika rentjana undang2 ini akan diterima djuga oleh dewan perwakilan.
Dalam pada itu, presiden Tru-

1 bahwa

diantara

lah pembesar Republik,

berkumpul2 didjalan2, lalu menjambut rombongan itu dengan

sekali tidak me-

rasa telah dikalahkan dengan hasil pemungutan suara dalam senat ini dan ia akan terus berdjuang menentang undang2 ini. Tetapi ia tidak mengatakan, apakah

Segera Pre-

»Mendeka”.

pekikan2

a akan mempergunakan hak ve-

Sumatera, Sulawesi dan

anggota2

:

13

la e

K.P.B.B.I.,

. penindjau

ai

ya

| ngan2

militer,

Maluku,

sedjumlah

wakil2

Tionghoa,

India dan

golo-

Pa.

(are), Pa HT
Lara » kistan, Ibunda dan Njonja PresiP.P.R.
Sultan Hamid I memak- . den.
lumkan dalam sidang terbuka P..
Sesudah Presiden Sukarno di-

P.F., bahwa pada hari Selasa 'te- sambut oleh Mr, Tadjudin (Noor
lah diterima sebuah kawat jang selaku ketua Kumisi Penjambutan,
lalam

mana

F.£.£.

diundi:

UN-

rima

kasih

jan

pende.

tuk menghadiri kedatangan Presimenga Na
den Sukarno, tetapi njata, bahwa '
Kembalinja “
tak mungkin untuk mendapat ken-

Di gedung artja Baltimore, Maryland (Amerika Serikat Ti
mur) belum lama berselang diadakan pertundjukan hasil2 kesenian Indonesia.
Pertundjukan tsb. dibuka dengan resmi oleh Dr. N. A. C.
- Slotemaker de Bruine, penasehat kedutaan Belanda di Washington D.C.
Di gambar diatas terlihat Dr. Slotemaker de Bruine dan
“Njonja A. D. Breeskin, direktrise gedung artja Baltimore, bertjakap2 tentang kesenian Nusiantara Indonesia.
Ditengah2 terlihat sebuah topeng kaju dari Sumatera, salah
satu dari hagil2 kesenian dari Indonesia jang dipertundjukkan
dalam gedung artja itu.
:
Usis.)

gan

Memotatak

"di

aa
Tn
Djokja menjatakan dengan teWaraah, Supaja dapat tiba padan rang, bahwa perdjuangan kemerPenpenn peda penjambakan: Fi . dekaan harus dilandjutkan. Ada-

Yenanatah

Rapgbink

Rabu petang djam

aan Na

pada

hn

Jah 2 faktor utama jang memung-

'ikembalinja

Pemerintah,

pesa- - jaitu kekuatan rakjat dan bantuan

buah
sebuah

bat

MATI

baikk & kinkan

wat Babu. Tentang hal ini telah 2 en
diberitahukan

kepada

dalam sebuah kawat

Sri Sultan

kia

djawaban,

dengan

Donboseaiih

“mana mereka disambut oleh kumi-

Suasana

kan Dea

"au

NE

ian”,

rakjat :

kembalinja Perikan
“kepada

penghormatan

e-

perasa

istimewa

,,rakjat jang telah berdiri

untuk beliau

ditepi djalan”, ke-

“ mudian
melandjutkan
“dengan:
| Marilah kita bersembahjang ke-

penjambutan.
:

pimpinan

bahu

Nan
sa

ber da Naa Tg Cepa dju-

Pen

didalam mana djuga telah diutjap-

kan selamat

siden Sukarno pergi ke Istana, di-

Mr. Tadjudin Noor, anggota2
K.P.B.B.L., para penindjau militer:
“dh
4
st

tonija atau tidak.

Na

Ta

si penfrimaap dibawah

“ Tomo), beberapa Menteri, wakil2

lamat, karena tak ada kendaraan.

- (Aneta). Lapuran radio tentang

nat dan penolakan rentjana un' dang2 jang disusun oleh Truman

Truman

3

P.P.F. hanja mengawatkan se-

Istana.

“Penerimaan rentjana undang2.
jang diadjukan oleh Taft oleh se-

bahwa

BEN

|

sementara negeri ada dalam 'kea-

(|
1

w

PLPLF, diundang untuk turut menjambut, sedjumlah besar orang2 terkemu“ka berdiri untuk menjambut
betetapi tak mendapat kendaraan ke Djokja “uu liau, diantaranja Sutomo (Bung

0.

n, jang memberi kuasa kepa
da

daan bahaja.

dan

Me

| pemerintah dapat mengambil tin'dakan2 justitieel terhadap pemo'

|
.
0
0
.
3
1
.
p
NN
n
i
Ir. SUKARNO / kDrs.
r
a
m
e
k
a
j
o
j
D
i
t
d
u
b
disam
. Presiden

aturan tentang pembatasan pemogokan jang dimuat dalam undang -

(Aneta).- Pada hari Rabu djam pa Tuhan-agar supaja Ia mem2 liwat 5 menit Presiden Sukarno : berkati rakjat.
Bantuan internasional njata, me

melangkah masuk Istana beliau di

Djokja. Ditangga Istana Presiden “ murut beliau, dari pada
Ai

nun Ia

sidang2

Dewan Keamanan dan Konperensi New Delhi. Beliau mengachiri
pidato beliau dengan mengatakan,
bahwa orang harus lebih insaf,
bahwa ,,hanja oleh persatuan antara rakjat hal mana

adalah dasar

perdjungan kita, #jita2 kita bensama dapat ditjapai.”
Pada kedatangan beliau di Mo-

guwo, Presiden memegang bendeMae

L

)

NN

jang

telah tempo
sn

aa

:

IP

.

diterapkan dalam pasal 16 ajat 2 itu liwat
diperhatikan oleh panitia-pemilihan,

coba

menetapkan

panitia itu

maka

$

Geheaon?

“Pasal

kemudian

itu:

desa

daftar-pemilih

|

Sebuab salinan jang sah dari daftar pemilih desa itu ditaruh di-

| 2)
'/

2

5

lalu diumumkan dengan tjara jang setepat-tepatnja.
kantor
djuga.

ketua

penitia-pemilihan
2

siapapun

oleh

dilihat

dan boleh

Daftar jang asli, jaitu daftar jang dimaksudkan dalam ajat

3)

1, jang ditanda tangani oleh ketua dan anggota2 panitia-pemilihan,
oleh ketua panitia-pemilihan

dikirimkan

harus

suara.

' mungutan

Nan

pe-

kantor

Tiap2 tahun ketua kantor besar pemungutan suara membuat

daf-

desa jang diterimanja dan djika mengenai daerah2

jang

tar pemilih buat distrik itu jaitu dengan mempergunakan daftar2
3

2

1

pemilih

.

dibuat dengan mempergunakan

tidak diatur sada

5!

Ke

“

.

jang diperolehnja dengan

memperhatikan apa jang ditetapkan dalam pasal 14 dan 15.
Undang Pemilihan Indonesia Timur.
an
Ae
en
an
Pasal 191.
Pera

j1)

&

desa atau adatgemeenschap, maka daftar itu
bahan2

Kantor besar emungutan suara

menetapkan

&

daftar-pemilih

itu, jaitu dimuka tanggal jang ditetapkan oleh Balai Pusat Pemungutan Suara. Dimuka tanggal tersebut kantor besar pemungutan :
suara memeriksa keberatan2 jang diterima oleh kantor itu terhadap
isi daftar2

. 2)

|

Waktu

suara

pemilih desa itu.

i

memeriksa keberatan2

:

:

ini, kantor

besar pemungutan

diharuskan memberikan kesempatan kepada orang2 jang me-

adjukdhak

Ka

mendengar pemerintah daerah, distrik2 pemilihan dan distrik2 pemungutan suara, dimana para pemilih menundjukkan anggota2 Badan Perwakilan dengan tjara pemilihan langsung.
3
Bahagian 3.
.
Tentang orang2 jang berhak untuk memilih.
$1.
TENTANG ORANG2 PEMILIH.
3
Pasal 24.
1) Jang boleh mendjadi orang2 pemilih, ialah orang2 jang mempunjai hak untuk memilih, jang tidak diasingkan dari haknja untuk memilih. :
:
2) Orang2 pemilih harus bertempat tinggal didesa dimana mereka
ditundjuk atau di adatgemeenschap, jang sama sifatnja dengan
desa, tetapi mempunjai nama lain.
3) Dalam sebuah distrik pemilihan, dimana bukan sadja diadakan

. pemilihan setjara langsung, akan tetapi djuga setjara

:

Pasal ika.

2

2

kepada

Sa

Bin

ibu untuk memberikan keterangan2 atas ke-

$ 2. TENTANG

ketua.

Selama
ma

tempo
mp

2

- Pasal 20.
jarig
dimaksudkan
da |
1g
Bi

uan
pasal keberatan2
19 ajat Meng
pada

$ bukan

i daftar-penfkh
a

an

ang

isi

Gg dimadjukan

daftar-pemilih

itu.

Nara
desa

dan

presiden.

icten), dimana diadakan pemi-

28

i

menundjukkan, djika ada, setelah

Pa

TPA

Naa

32

5

2

DAFTAR

ORANG2

PEMILIH

T
HA

Pasal 30.

3

Apa jang ditetapkan dalam pasal 20 dan pasal 21 berlaku bagi.
daftar orang2-pemilih jang sudah ditetapkan.
Pasal 31.
1)
Daftar orang2 pemilih jang sudah ditetapkan oleh kantor besar pemungutan suara — diobah atau tidak diobah berdasarkan apa
yang ditetapkan dalam pasal 30 — tetap berlaku dari tanggal jang
dimaksudkan dalam pasal 29 hingga tanggal jang sama dalam
tahun jang berikutnja.

tidak lang-

|

4)
Untuk menetapkan djumlah ini, hal maha dilakukan sebelum
diadakan pentjalonan, maka jang dipakai ukuran ialah perbandingan

djumlah penduduk rata2 (gemiddeld aantal inwoners) buat tiap2”
pemilih (per kiezer) dalam distrik pemungutan suara, dimana pemi-

»

2)
Daftar jang dimaksudkan dalam ajat dimuka ditaruh dikantor
ketua dan boleh dilihat oleh siapapun djuga.
1
Bahagian 4.
TENTANG PENTJALONAN.

lihan dilakukan setjara langsung, dengan djumlah penduduk buat
tiap2 orang-pemilih dalam distrik pemungutan suara, dimana pemi-

lihan dilakukan setjara tidak langsung.

Pasal 32,

1) Ketua kantor besar pemungutan suara menetapkan tiga hari
jang berturut-turut dalam tempo jang ditetapkan oleh Balai Pusat
Pemungutan Suara, pada hari2 mana diadakan pentjalonan.
2)
Pentjalonan itu dilakukan dengan memasukkan daftar pada

1) Tiap2 tahun, sebelum tanggal jang ditetapkan oleh Balai Pusat
Pemungutan Sugra, ditundjuk orang2 pemilih buat masing2 desa

atau adatgemeenschap jang sama sifathja dengan desa, tetapi mempunjai nama lain.
Pe aa
2) Djika djumlah penduduk 500 atau kurang dari itu, ditundjuk

ketua kantor besar pemungutan

suara.

3) Sekurang2nja 14 hari sebelum pentjalonan, harus diumumkan,
bahwa diadakan kesempatan untuk memasukkan daftar.
4). Daftar itu harus.dimasukkan oleh sebrang dari jang menanda
tanganinja atau lebih.
5)
Pormulir2 daftar tjalon bisa didapat dengan tjuma2 dikantor
pemerintahan, jaitu 14 hari sebelum hari2 pentjalonan dan pada
empF fan d
dengan tjara jg biasa dipakai untuk me.
hari2 pentjalonan.
milih kepa Udeka atay p
gawai2
pdat sematjam itu, deTentang ini harus diadakan pengumuman pada waktunja,
: Oa: tee
azas2” mama
nak ari
mi
7
Pasal 33,
dha Happy
jalon, "jang ditulis dengan huruf Latin, harus berisi:
Jeh turut pnya
orang2-p Te , | K a n UN
pe
a)
ad
ri Th jang tidak diasingkan
dlpn (Hnpan Ihpaput
ingkatan, nama
ketjilnja ataw
tambahan2 lain jangtperlu jani
crop
digi tjalon itu):
empat tinggalnja:
b)
Dera
1
&
k kan ityj, harus dilakukan setjara rah
an jang sedjelas- djelasnja tentang hari tah! Fe l
,
Orang Pldah pengpf
tangan
ahian dan pengurus2 badan2 (inid £ au 10 orang-pemilih.
e
e)
disamping tan
stelingen) jang mempunja
dip?!
prhak tfifut memilih,
pada huruf d) harus

laun

T/

ditaruh dikantor ketua dan yboleh dlihat -

PN

Tiap2 tahun ketua kantor besar pemungutan suafa membuat sebuah daftar orang2 pemilih berdasarkan daftar2 orang2 pemilih se.
bagai jang dimaksudkan dalam pasal 27, untuk distrik pemilihan
atau distrik2 pemungutan suara, dimana pemilihan berlaku dengan
memakai orang2 pemilih.
—
Pasal 29.
Sebelum tanggal jang ditetapkan oleh Balai Pusat Pemungutan
Suara, kantor besar pemungutan suara menetapkan sebuah daftar
orang2-pemilih.
5

sung, maka pada
penetapan hasil pemilihan itu, suara tiap2 orangpemilih dihitting sebanjak djumlah jang ditetapkan dengan undang2

harus memberikan kesempatan kepada:
opa.
ilih.

Pasal 22.
:
Lan
ikan oleh kantor besar pemungutan
nugit jang ditetapkan dalam pasal
ng dimaksudkan dalam pasal 19
3 dalam tahun jang berikutnja.

2

Pasal 28.

. seorang orang-pemilih: dari 501 sehingga 1000, ditundjuk 2 orang:atau'gengan surat.
pemilih: bagi tiap2 500 penduduk jang berikutnja atau bagian dari
i
sudahjdfi € kp y
7 Daftar-pemifih"
.
itu, ditundjuk seorang orang-pemilih lebih banjak.
t
selj
“tua kantor besar pemungutan sudtesJaiju
ng vg) “. k 3)
Penundjukan orang2-pemilih dilakukan oleh pemilih2 desa diGlapapu:
2
'tetapkan oleh ketua karitor tersebut dan boleh « heteLokah
dibawah pengawasan panitia pemilihan, atas tanggung
dapa

ydjuga. Tentang ini dam dig hara kesempatan untuk memadju| kan keberatan2, jaitu f
Ig
2 “Tn pepeukaan oleh

a

(Staatsblad Indonesia Timur 1 949 No. 20)

ng2 Pemilihan N. 1. 2
pn

SE TA

. Ta proklamasi jang dinaikkan ketis
ka Republik diproklamer dalam ta
hun 1945 dan dibawah oleh beliau ke Djokja, lalu menjerahkannja kepada
pasukan
istimewa
jang membawa bendera tersebut
dimuka rombongan jang akan per
gi ke Istana.
Sesudah Presiden Sukarno mengutjapkan pidato, Mr. Tadjudin

Aditu turu

d : “ditulis dengan Taat terang, Ama

npojuk-

| Uu

w Pasal 26.
Tika Bli
5
LA
Eng
diuk itu kurang
jum Mh.
tekan
ka kekurangan itw ditundjuk ole 3

1): Segera,

25

PELAN

Ng

sesudah

Pasal

FI:

2)

lih jang sudah ditunden
N
| Ae

da tangani lebih dari satu daftar.

orang2-pemilih
orang2

di-

21

pemi-

si sn) “Ketua! pemitia pemilihan memberikan surat keterangan kepada
orang2-pemilih jang ditundjuk, jang menjatakan, bahwa mereka
sudah ditundjuk sebagai Ofai 192-pemilih.
wi

(aa
Ke”
th

ae

3

EN £

|

s

v

Sad

i

trus,

,

menjatakan,

'me

bahwa

ia tidak

berkeberatan

tangannja pada daftar

-

“2

1
5
1
1
engan
surat kepada 'ketua kantor besar pemiih:
A
|
5)
Djika keadaan setempat2 tidak mengizinkatr
8 tjalom
menjatakan dengan terang2an, bahwa ia setudju
dengan pentjalonannja, maka tjukuplah, djika kantor besar
pemungutan
suara
dengan djalan lain mendapat kejakinan, bahwa
tjalon itu tidak akan
menolak pentjalonannja.

lih jang ditundjuk itu kepada kantor besar pemungutan suara (dengan huruf2 singkatan nama ketjilnja atau tambahan2 jang lain
jang perlu untuk menerangkan diri orang2-pemilih itu) dan djuga
maya
jang sedjelas-djelasnja tentang waktu mereka dilahir-

“

Sebuah daftar hanja boleh berisi satu nama tjalon sadja.
j

dilakukan penundjukan

lainnja, perlu untuk

Seorang jang mempunjai hak untuk memilih tidak boleh
menan-

2

- sebuah desa, panitia pemilihan mengirimkan nama2

tangan itu (dengan hu-

44

ingkatan nama ketjilnja ataw tambahan2
'angikan diri mereka).

tai

(Akan disambung.)

3

PELITA"
Indonesia

kaum

Tiongk Ok dan keinginan

“kaan dari seluruh bangsa Indone-

“sia dan semangat

Presiden

Su-

“karno serta pemimpin2 lain tinggal ada dan mendjadi4 penuntun

dan dorongan untuk melandjut-

Amerika- Inggeris bakal bertemu$
N

| Korsunis Tionghoa

mau

ber-

niaga.

Komunis Tionghoa mau berniaga, demikian pemimpin komunis

' DOKUMEN GOLONGAN P.K.i.
Harian De Vrije Pers" pada

hari Selasa memuat dokumen gocepada pelbagai pegawai

sipil Djawa Timur. Di
nja diusulkan tak usah, serhad

ngatjau

pem-

peram-

—

paja
an

kuat

Im

en

pelandjutan

perdjuangan kemerdekaan.
|

Kemudian

wakil

ketua

mengutjapkan sebuah pidato.

Knip

st
AJ meat

SUASANA DIANTARA ORANG2
TIONGSHOA DI DJOKJA.
— Menurut koresponden Keng Po

di Djokja, maka ditengah2 orang
Tionghoa
dikota tersebut telah
timbul kembali kegaduhan, disebabkan oleh perlakuan2- satuan2
“'bersendjata
jang dengan
tidak
mendapat perintah dari djawatan?
| jang berkuasa menuntut berupa2

barang dari penduduk,

terutama

dari orang2 Tionghoa, seperti pe|. wabot2 rumah dan barang2
lain
| dengan meninggalkan bon2 sela“ku surat keterangan penerimaan.

Selandjutnja beberapa rumah jg
ditinggalkan oleh para pengungsi
diduduki

dengan tidak ada

se-

'bab2. Oleh karena peristiwa2 seian, maka orang2 Tionghoa

“ajuga karen

ah2” jang sekali2 tidak dikelukan oleh Pemerintah. Terhadap

buatan2 ini, maka Barisan Pen
djaga Kota telah mengadakan tin
'dakan2 dan memberi bantuan2 ke
pada orang2 Ti@nghoa jang teran
#fjam itu. Seorang Indonesia jan,
melanggar djam malam mean

- tembakan dikaki, demikian kores-

men
dengan pasti segera keadaan men
djadi aman,
jo.

doku

(demikian

'Disamping

komunis

endjalankan
politik bumi
hangus dengan tidak mengindahkan
rumah Indonesia dan mesdjid,
Gur'an dirobek-robek. Para kiai
meminta perlindungan
terhadap
kaum ikomunis. Pada hari Ahad

malam di Surabaja itelah ditangkap Hassa, pemimpin gerombolan
Djarot bersama komandan kompe
ninja. Gerombolan tersebut mendjadikan daerah sebelah Barat
Surabaia tidak aman.

BEBERAPA PERISTIWA DI
MALANG.

5

Pada djalan besar dimuka pendjara di Lowokwaru di Malang
seorang Belanda berumur 22 tahum telah ditembak mati. Ini adaJah pembunuhan kedua jang dilakukan pada siang hari pada salah satu djalan2 besar kota Ma-

peronda pulisi bermotor Malang
telah dimasukkan “kedalam
perangkap, sehingga seorang tewas
dan seorang mendapat luka2.
LAGI

SERANGAN ATAS BUDIDAJA PERTANIAN.

Pada hari Senin pagi kira2
djam 6 suatu gerombolan telah me

djuk selaku penasehat untuk si— dang P.P.F. ialah Male Wirana-

laan orang mendapat kesan, bah-

PENASIHAT2 PASUNDAN UNTUK
SIDANG P.P.F.
—

Dalam sidang parlemen Pasun-

Tanggal

— Hari

& Djuli

terpenting.
Bahwa sesungguhnja tidak ada hari besar jang lebih penting
bagi orang Amerika dari pada

'tanggal empat Djuli. Hari
.

merajakan

—.

dekaan

itu

ulang tahun kemer-

Amerika

dan mendjadi

pelambang dari keinginan suatu
rakjat untuk- mendjadi merdeka, hari itu mendjadi tugu pada
djalan kemanusiaan untuk mendapatkan pemerintahan sendiri.
. Segi chusus ini menerangkan
. pentingnja empat Djuli dan bagaimana hari besar itu dirajakan di Amerika.

.

Pada tanggal Empat Djuli. tahun 1776 John Adams, salah seorang ahli Negara Amerika jang
terbesar menulis-surat pada isteri-

aja: ,,Hari ini akan mendjadi saat

.

jang paling diperingati benar di“dalam

sedjarah Amerika.

Saja

tjondong untuk pertjaja, bahwa
hari itu akan dirajakan oleh ang-

Ikatan2 jang akan datang berturut2 sebagai perajaan ulang tahun
jang besar. Hari itu hendaknja di-

han dan parada, dengan pertundjukan, permainan, olah raga, me
riam, lontjeng, api unggun dan pe
merangan

dari udjung keudjung

- benua kita dan. dirajakan dari se-

pemanfjar

mendjak waktu ini dan
nja.
John

Adams

seteruskemudian

mendjadi Presiden kedua dari A-:
merika Serikat menulis perkataan

nia dapat mendengar dan menger

negeri2

lain. Maka karena ini, marilah kita mempersatukan semua kekuatan kita jang ada didalam, maupun
diluar negeri untuk membasmi kaum reaksioner dimana-mana
dan

kesempatan

bertjahaja

dari George Washington dan Ab-

raham Lincoln jang tingginja 40

kaki.

s

$

Sezaman 'atau lebih jang lalu
perajaan empat Djuli tidaklah

Wakil direktur bagian politik da-

gang internasional dari

departe-

men luar negeri Amerika, Edwin

gedung2 budi daja

tersebut, meskipun telah mempunjai lubang2 pelor diatap, pintu2
dan djendela2. Gerombolan ini jg
sekurang2nja mempunjai 2 orang”
Djepang bersendjatakan-8 buah
Bren-gun dan mitraljur2 Djepang.

Seorang dari pendjaga budi daja'
hilang, tetapi selandjutnja hanja
seorang serdadu Belanda dan seo'

jang mendapat Ju,

i

KERUGIAN2 K.L. DAN K.N.LL,
Daftar kerugian antara tanggal
12 dan 18 Djuk memuat nama2
dari 31 orang jang tewas terdiri
atas 18 dari K.L. 13 dari Knil, se-

dang 4 anggota Knil hilang. Ba-

risan2 pengawal tidak menderita
kerugian2,

tetapi daftar2

kerugi-

an masih harus ditambah dengan
3 orang anggota K.L. jang tewas.
Kereta api antara Ngawen en
Blora telah menubruk 2 buah bom
tarik, sehingga 5 arang tewas dan
beberapa mendapat luka2.
at
GO -—

pertun-

jukan jang megah jang dinudjum
kan oleh John Adams.

Pengumuman

Pembatja-

Kemerdekaan

sih djuga merupakan peralatan
jang bersungguh2, karenf pada

tanggal 4-lah dalam tahun
Congress

1776

“menerima

Pengumuman Kemerdekaan dikota Philadelphia,
Pennsylvania
dan ke-13 kkolosi asli memutuskan
dan berdaulat.
Tempat peristiwa bersedjarah
terkenal

sebagai

“dan

Independense

Hall. Gedung indah dan sutji jang
direntjanakan oleh Alexander Ha
milton, lebih dipandang sutji dari

Pengumuman Kemerdekaan, akan

tetapi

djuga

Amerika

Undang2.

Dasar

Serikat. Semendjak ta-

hun 1876 Indepedence Hall didja

dikan museum.

A.B.H. Waworuntu, pegawai kantor tjabang Kemen#

terian Penerangan Sulawesi

Utara, wakil-anggota.
7. HW. Rattu, Hoofdcommies

ikantor Residen,

djau soal

Tiongkok

perdagangan

dengan

bersama-sama dengan

Inggeris”.
Keterangan jang diutjapkan o-

leh seorang djurubitjara kemente-

di Tiongkok. Tetapi dalam kete-

rangan itu diakui, bahwa
suatu
pengakuan demikian ini — walau
pun tidak perlu — sudah tentu akan mempermudah perniagaan de

ngan bagian ini

dari

Tiongkok

Inggeris dan blokade pelabu,

han2 Tiongkok.

Menurut kabar jang
diterima
“dari fihak jang mengetahui, oleh.
pemerintah Inggeris pun diambil

keputusan

tidak

akan mengakui

sah blokade oleh pemerintah Tiongkok terhadap pelabuhan2 Tiongkok jang ada dalam tangan ka
um komunis. Pendirian pemerintah Inggeris terhadap soafini menurut kabar dalam garis2 besarnja sesuai dengan pendirian Amerika Serikat, sebagaimana hal itu
telah diterakan dalam nota Washington baru2 ini jang dialamatkan kepada Kanton. Nota Inggeris jang bersangkutan
itu pada ha
ri Kamis telah disampaikan kepada pemerintah di Kanton oleh penasehat dalam urusan Tiongkok
pada kedutaan Inggeris di Tiong
kok, John Coghill.

c.

Barang

kunonja

jang paling terkenal adalah Liber-

ty
Beli (Lontjeng Kemerdekaan).
Pada waktu barang logam itw di-

tuang di Inggeris dalam tahun
1752, dipinggirnja diberi bertulis

sebuah kutipan dari kitab Indjil:

da tanggal 4 Djuli 1776 pertama2
mengumumkan penanda tanganan
Pengumuman Kemerdekaan. Malang sekali, lontjeng itu retak pada waktu menderingkan kematian
John Marshall, Hakim Tertinggi
dari Dewan Tertinggi Amerika Se
rikat. Semendjak itu suaranja jig
merdu hanja diperdengarkan beberapa 'kali sadja, oleh karena oramrg takut, galau2 lontjeng itw
nanti rusak untuk
selama2-nja.
Semendjak
tahun 1854 lontjeng
tadi disimpan
di Independence
Hall diatas kaki bersegi 13 jang
merupakan ke-13 Negara jang asli. Lontjeng itu tiap tahun dapat
dibandingkan dengan Mekkah jg
dikundjungi oleh berpuluh2 ribu
penduduk tiap tahunnja,
Jebih2

pada tanggal 4 Djuli.

Walaupun parada dan pidato2
masih mendjadi sebagian dari perajaan hari besar itw diberbagai
bahagian negeri, akan tetapi seba
gian besar dari rakjat Amerika
memperingati ulang tahun itu lebih tenang dari pada nenek mojang mereka. Tanggal 4 Djuli biasanja adalah hari istirahat dilu-

ar rumah. Banjak keluarga

jang

membungkus2 makanan dan dengan berkendaraan mobil, keluarga mereka membuat perdjalanan
kelapangan2 diluar kota atau pergi memantjing atau berdjalan2 ke
gunung. Dalam kota2 jang ramai,
keluarga2 pergi ketaman2 atau ke

pantai atau kekebun binatang. O-

Umumkan kebebasan keseluruh

yang berlajar dengan kapal danaw

negeri dan kepada segenap pendu

partikelir kerap kali mengadakan

pakan suatu nudjuman oleh kare-

darmawasita setjara besar2an. Olah raga adalah tjara jang digema
ri untuk istirahat bagi orang Ame

duknja”, Tulisan itu djuga meru-

atau kapal

sungai.

Organisasi2

“ Pertjetakan Kementerian Penerangan NiI.T.- Tomohon.

anggota Dewan

Untuk

II.

3.

gang djabatan, sebagaimana ternjata dibelakang nama2 mereka:

Penjete-

|

“4.

d.

Mina-

L. Lontoh, Kepala dinas V
en W di Manado,
wakilanggota.
pa
5. Mr. Lie Beng Tiok, Advo-

7.

anggota.
K. T.
Sembel,

partikulir,

Onderopsir
Dewan

anggota.

dan

8

wan Sulawesi Utara, wakil-

|

anggota...

Sa
5.

wakil-

|

Sekretaris De

-

6.

Gorontalo, anggota.
Lanka
M. Ponto, kepala onderdis:.”
trik, wakil-anggota.
rs
T. Mangkona, anggota De-!
wan Sulawesi Utara wakil-'
anggota.
Bt
Aa

anggota
wakil

Ng

8.

M.B. Tumbel, partikulir dan
anggota Dewan Minahasa,
wakil-anggota.
b. Untuk Kantor Pusat Penjeteman Tomohon:
.
1. D.A.Th. Gerungan, Kepala

Daerah Minahasa, anggota ser

Sekolah,/

kepala

I. Punu,

MeInahe Natan

wakil-anggota.

Adjudant

Minahasa,

|

H. Sumaga, anggota Dewan

anggota.

Intama,

MA

Gorontalo, anggota.

S. Monoarfa,

3,

caat-procureur dan anggota
Dewan
Minahasa,
wakil6.

Penjete-

Untuk Kantor Pusat Penjete- |
man Kwandang.
1. A.R. Tahir, Djogugu Kwan
dang, anggota serta ketua.
2. J.C.B. Sondakh,
Schoolopziner Kwandang, anggota.
'

Hoofdcom-

mies t/b dari Daerah
hasa, anggota.

1

Pusat

wan Gorontalo, wakil-anggota.
aa
HRNI
6. Usman Monoarfa, saudagar '
Gorontalo,
wakil-anggota.. —

P3

2. ID. A.
Kumenit,
pegawai
Douane dan anggota Dewan
Minahasa, anggota.

3. S.L. Wakikary,

Minahasa,

Liem Goan Le, anggota De-

4.

1. D.A.Th. Gerungan, Kepala
Daerah Minahasa, anggota
| serta ketua.

dan”

man Gorontalo.
pa
1. A. Hahude, Djogugu, anggota dan ketua.
Na
2. A. Habibie, Schoolopziener

lihan Sulawesi-Ultara I.

a. 'Untuk Kantor Pusat
man Manado:

Kantor

an

guru

wakil-anggota.

c. Gorontalo untuk distrik pemilihan Sulawesi-Utara

wakil-ang-

E. D. Sumual,

b. Tomohon untuk distrik pemiII.

1

gota.

3.

BABAKAN

| PEMILIHAN

ANGGO-

TA2 PARLEMEN DI BALI.

“

(Aneta). Pada hari Senin d'
Bali babakan pertama dari pemili.'

han anggota2 parlemen telah di:
mulaikan. Penduduk mulai mem.
lih orang-pemilih jang pada wal
. tu jang akan ditentukan akan m “'
milih anggota2 Parlemen.

SIKAP LEV. TJABANG”“
MAKASSAR.

'ta ketua.

Dalam rapat LE.V. tjabang Ma”
PEMILIHAN2 DI KANADA.
kasar dengan suara bulat disetuPartai liberal telah mendapat
djui resolusi jang diambil pengukelebihan parlementer jang absorus tjabangnja
bersama
Pertip
lut pada pemilihan2 federal jang
dilangsungkan pada hari Senin. . dan Perwani, dalam mana dinjatakan persetudjuan atas peridiri”
Menurut hasil iterachir kaum
an Pemerintah N.I.T. dengan tak
liberal mendapat
193 kursi, 13
mengadakan perwakilan
sendiri
lebih dari djumlah rekor jang di“ke
Konperensi Medja Bundar un- |
pimpin oleh Mackenzie King datuk golongan ketjil dan djuga I.K.
lam tahun 1940. Partai konservaV.P..tjabang Makasar
menjetutif progresif mendapat 142 kursidjui tjalon2.
kerugian dari 25 kursi-, federasi
Mereka adalah ittan2 Ctaproth,
cooperasi gemenebest (partai buMr. Teng Tjin Leng jang akan
ruh) 12, partai kredit sosial
10,
bertindak selaku wakil2 golongan
partai merdeka 4 dan partai libeketjil dari N.L.T. atau dari P.P.F:
ral merdeka 1 kursi. Kaum liberal
pada Konperensi Medja Bundar. “.
telah berpropaganda dengan menaa
desak untuk mengachiri aturan2
naa
raaaa
jang mengikat dari djaman -pePemberitahuan.
rang dan penurunan padjak.

-

ibagai2 pidato dan lain2

an

wesi-Utara untuk menundjukkan
tempat2 dimana diadakan Kantor

ibu kota Inggeris ,,untuk .menin-

— rian tersebut ini, dapat dipandang
sebagai djawaban atas dugaan2
jang dalam hari2 ini berulang-uwa ini adalah pasukan2 Belanda.” lang dimuat dalam pers, bahwa
pembukaan kembali perdagangan.
Pendjaga budi daja tersebut kedengan Tiongkok itu sekurang-kw
mudian diperkuat dengan 3 orang
rangnja membutuhkan pengakuan
militer jang sedang mengadakan
de facto dari pemerintah komunis
perondaan. Mereka berhasil mem-

pada gedung jang manapun di Amerika Serikat sebagai tempat Ilahirnja !
dekaan: dalam gedung itu djuga bapak2 pendiri Amerika tidak sadja merantjangkan

sar dan portret2 jang

an2 antara Amerika dan Inggeris

Martin, pada waktu ini berada di

niaga dengan luar negeri bahkan

jang umum sekali digunakan dalam perajaan tanggal 4 Djuli itu
di Amerika, maka ,,bunga-api"lah

adakan pertundjukan.bunga api

rintah komunis di Tiongkok, guna
membuka kembali perhubungan

tidak dapat mengadakan perhubu-

itu terdjadi di Philadelphia

njimpan uang. penny dan dollar
untuk membeli mertjon jang bising atau untuk membeli bunga api jang berwarna indah. Begitupun kota2. Misalnja di Chicago,
pemerintah Ikota tiap tahun meng

lu untuk mengakui de facto peme-

tentang kemungkinan2 membuka
kembali perhubungan dagang ini.

itu dengan ,,kemegahan dan parada, dengan pertundjukan, permainan” dan Jlebih2 dengan ,,penerangan” dari udjung keudjung be

jang digunakan orang. Anak2 dan
orang dewasapun berbulan2 meng
harap2 datangnja hari itu dan me

Kamis,

wa hanja kaum imperialis dan kaki tangannja, golongan Chiang
Kai Shek sadjalah jang menjebab
kan, bahwa kita tidak dapat ber-

pertalian
mereka pada Mahkota
Inggeris dan mendjadi
merdeka

nua Amerika. Djika ada sesuatu

geri Amerika pada hani

|

Seko-

LP. Roemokoy, kepala dinas pengadjaran Tomohon,
' wakil.anggota.

lam daerah2 Minahasa dan Sula-

KEDUA: mengangkat orang2
jang disebut dibawah ini meme-

jg merupakan nudjuman. 4 Djuli
j-b.l. ialah 173 tahun kemudian da
ri utjapan2 tersebut, rakjat Ame-

rika Serikat masih merajakan hari

Menurut keterangan jang dike-

Direktur

anggota,

“5.

dalam hal mana dirasa perlu da-

lihan Minahasa

Palar,

lah Menengah R. K., wakil-

Perwakilan N.I.T.,

maka katamja sekali-kali tidak per

ti, bahwa kita beranggapan, bah-

Continental

jang

.ngan Tiongkok.

menghalang-halangi perdagangan
kita ini. Kita tidak menentang o-. dengan Tiongkok. Menurut keterang2 lain. Mudah2an seluruh du rangan, sekarang di London se-

pertahankan

gota2 Dewan

d. Kwandang untuk distrik pemi-

menentang kaum reaksioner didalam dan Juar-negeri jang berusaha

kita akan mendapat

maka

JJ.

berhubung dengan pemilihan ang-

1 . Juarkan oleh kementerian luar ne-

Djuli). ,,Kita harus berniaga”, de.
.mikian katanja" dan kita hanja

ngan diplomatik dengan

1949,

4.

perhubungan

Amerika dan perniagaan de-

ra-

(Djumat tanggal

Djuni

G.M.I.

3.- Mangundap, anggota Dewan Minahasa, anggota.

a. Manado untuk distrik pemili-

ti hari ulang tahun partai komunis
ke-20

PARLEMEN.

diplomatik dengan semua negeri2

dio di Peiping untuk memperingajang

PEMILIHAN

Menurut Beslit Residen Mana-

do ttgk: 21

Direktur

' Sekolah Menengah
M., anggota.

Pusat Penjeteman, menetapkan:
PERTAMA: tempat2, dimfna
akan diadakan sebuah Kantor Pudidunia berdasarkan persamaan
'dan saling harga menghargai ke- sat Penjeteman di Daerah Mina| hasa dan. Sulawesi-Utara, jaitu.

untuk mengadakan

hari Kamis de-

dari dahulu hingga sekarang ma-

peringati sebagai hari kemerdekajang hebat diwaktu malam. Bia“an.dengan perbuatan beribadah
beribadi
sanja bunga api itu terdiri dari
dengan sungguh2 kepada Tuhan
Jang Mahakuasa. Hari itu hendak - bendera Amerika jang maha benja dimegahkan dengan kemega-

pada

perantaraan

lengkap, djika tidak ada parada
jang pandjang, musik militer, ber-

Besar Amerika jang

Pa

pidatonja
ngan

lang. Kedua pembunuh dapat ditangkap2 AEsetengah
sesudah-..
Sisa
heredjam LATAN
PU ka2an dada
enteng.
'nja. Selandjutnja suatu pasukan

ngadakan serangan setjara hebat
pada budi daja pertanian Kiarapajung 29 km sebelah Barat Laut
Tjiandjur. Paberik dan gedung
kantor serentak mendapat serangan dari gerombolan tersebut jang
memakai tepi wadja dengan huruf2 M.P., sehingga pada permu-

ponden Keng Po.

:

2. EA. Mangindaan

3

padang kehormatan. Ja mengatakan, bahwa ke
Presiden
tidak ada, kota Dijokja tinggal tetap pusat perdjuangan Maa

URUSAN

Timur

Nangis

“kan mereka jang telah tewas di-

Luar Negeri

rika pada tanggal 4 Djuli, maupun ikut serta dengan atau hanja
menonton sadja tukang olah raga
professional.
Beribu2 pelantjong hanja merajakan ,iglorious Fourth” (tanggal
4 megah) dengan mengundjungi
tempat2 pudjaan kebangsaan. Me
reka menaiki atau mentjapai puntjak tugu peringatan Washington
diibu kota Amerika Serikat: mereka berdiri dengan rasa hormat dimuka peringatan Jefferson dan

Lincoln jang memberikan peman-

dangan pada Sungai Potomac dan
mereka - mengundjungi
rumah
Washington dan Jefferson dise-

berang lain dari sungai Potomac
di Negara Virginia.

:

Organisasi2 kebangsaan, rombongan dan kumpulan musik bekas pradjurit lebih suka merajakan ulang tahun jang bersedjarah
itu dengan kesungguhan jang lebih. Mereka berkumpul untuk
mendengarkan pembatjaan darj
Pengumuman Kemerdekaan
dan
tuk mendengarkan pidato tentang pokok2 pembitjaraan umum
tentang hari itu. Biasanja peristiwa sematjam itw didahului
leh,
parada dan musik militer. Selamanja kumpulan2 itu bubar dengan
sumpah setia pada Stars andi
Stnipes dan pada Republik jang
diwakilinja.

Tidak

perduli

bagaimanapun

merajakan tanggal 4 Djuli itu,
hari itu masih merupakan apa jg

dinudjumkan oleh John Adams....
saat jang paling diperingati dida-

lam sedjarah Amerika.

:

Pada

hari Sabtu tgl.

9 Djuli

dan pada hari Senin tgl. 11 Djuli
pada djam 8.00 di kantor Hukum '-

besar Tomohon, maka seorang
pegawai dari bahagian demobilisa:.'
si D.A.P.Z. Djakarta, atas perta-'
njaan2

dapat

memberi

keteraf

ngan2 tentang:
1.

Ya

pembajaran2

Overbrugging

(wachtgeld).
pindjaman2 perusahaan

(be-”

Ie

drijfscredieten).
He
tundjangan2 peladjar.
penempuhan peladjaran2 pa
da 'sekolah
Tehnik
untu .
orang2 jang didemobiliser d
Surabaja dan Bandung.
Bagi mereka jang berada dilua
Tomohon diberi kesempatan me:
madjukan 'pertanjaan2
tentanc
hal2 tsb. didtas pada harj Djuma.
tgl. 8 Djuli dan pada hari Rab
tgl. 13 Djuli djam

&GtAdi kantoi

Hukum. besar Menado dan ya

Nai
12 Djuli djam 8.01
2 kantor Hukum besar Airmadi'
.Loterij wang

B.LE,

a 1/1 f 12 50.
15 £ 6,30, af 3,50 Tek
i & ong-,
kos vrij'. Bato
ek

kering,

3

Sesak

Panas tangg. baek i 9.50. Darah
|
kotor
(syphilis) f 10.— Kentjing
arah, Nanah f 10.— Tangg. lekas

toeloeng boeat

sakit.

VITANOL

f

Tangg. bisa kasih tenaga baroe:i.
(sexueele zwakte)f 950 2d £ 18.50”
HANARIJN: Boer
bisa datang :

beelanf 30-— 2d f 58.:-

BATUK

|
gratis. Tambah f 1.50 '

sesek, panas, ,T.BC.f 9,50 2f 18.50 .

Prijscourant/

ongkos kirim.

FIRMA DE 'INDISCHE

KRUIDEN

Gang| Tengah 22 - Semarang.
ra

“

PEMBERITAHUAN UNTUK ——
ORANG2 JANG TELAH DILEPAS- KAN DARI K.N.LL. DAN ANGKATAN LAUT KERADJAAN.

ag SN sa

. Noor gmengundang semua berdiri
selama 1 menit untuk mengenang-

