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Sebagaimana
maka

George

telah
Dimitrov,

mama

presiden:

diktator Bulgaria karena sakit, ka
| tanja, sedang beristirahat di Rusia .
untuk beberapa waktu
lamanja.
| Dan beberapa waktu sedjak itu
tak ada orang mendengar
'apa2

di Djo

kedjadian jang aneh,

(Aneta). ,,Saja ada membawa
surat dari presiden Sukarno untuk

ketua P:P.F. jang berisi suatu un-

kabar dengan sekonjong2 tentang

kematiannja, sedangkan gebelum
| nja tak pernah disiarkan buletin2

kini

dalam konperensi

berkata,

,,bahwa di Djo-

kja ada tjukup
tempat
sedangkan perhubungan dengan du
nia luar dapat diselenggarakan

oleh K.L.M. atau dengan pesawat
terbang K.P.B.B.I.”.
Mr: Rum menerangkan, bahwa

djenazah Dimitrov, dengan mak: sud jang djelas, supaja semua surat kabar diseluruh pelosok dunia
ini mengetahuinja. Gambar2 tentang peristiwa ini belum ada lagi,

bagi pemimpin2 Republik, seperti
Hatta, adalah sangat sukar untuk
menjnggalkan Djokja pada waktu
tetapi dapat dikirakan segera a- ini. ,,Menurut anggapan kami, da
kan menjusul djuga, sebagai tanlam perundingan2 dengan pemimida bukti jang mengharukan”
federal di i Djokja, telah diSan |»
pinin22 fedei
E3
kz bahwa kon2
t d
di Djo- e
2
besar dari bangsa2
. BarangEa

PEP

kja”,
:

kali tanda penghormatan ini kira-

.nja lebih pada tempatnja djika di
adakan di Sofiaewdhu kota Bulga-

ria sendiri, tg# ”

asanja Moskou

“tidak akan “menjetudjuinja.

Se-

"Bab, semakin lekas Dimitrov lenjap dari ingatan rakjat Bulgaria

di

belakangan ini mengena kedua un

dangan dari Fepublik dan P.P.F.
. njaring untuk menutupinja.
Sedan menegaskan, bahwa kesalahsudahnja itu dengan pasti kiranja
an dalam penjerahan undangan P.
Dimitrov akan berachir riwajat-- P.F. kepada Presiden Sukarno tinja dan akan menghilang untuk
dak terletak pada kedua2 partai.
selama2nja.
Tr
“Mr. Kosasih kembali ke Djakarta
dengan usul kompromi
Presiden
Mengapa?
5
Sukarno jang demikian bunjinja:
Menurut buletin resmi, diktator
Sen

Ni

Mn

Ie

Pn
sakit kentjing manis
dan sakit djantung. 'Marilah kita hanjalah boleh merupakan negapeladjari sakit2nja itu lebih djauh.. ra2 boneka jang memiliki kebebasan sekadarnja dan untuk selanBukan dengan pandangam seodjutnja mengabdi kepada Rusia.
rang tabib, tetapi dengan pandaTeranglah, bahwa ,, Federasi Balngan seorang politikus.
Dengan
kan” berlawanan -dengan tjita2
tjara ini agaknja kita peroleh gam
usia ini, sebab Federasi itu mung
| baran jang lebih djelas dari sistim
in mendjadi demikian
kuatnja,
- politik Rusia,
:

karena

hingga akan mempunjai tjita2 sen

Federasi Balkan.

Ari,

Bagi Rusia lebihlah baik, djika

negara2

Sebab pokok dari penjakit Di-

dan lemah, hingga mau menuruti

mitrov, ialah, bahwa ia sudah me-

rantjangkan ,, Federasi Balkan”.
Dimitrov adalah seorang 'ahlinegara

jang

mengetahui betui2

ini tetap terpetjah-belah

kehendaknja.

:

Rantjangan federasi karenanja

.

mendapat sambutan jang dingin

ea
selub-beluknja sedjarah tanah air : di Rusia.
Ada djuga jang menjambut denja dan sedjarah negara2 Balkan.
: Karena itu

iapun mengetahui,

betapa perpetjahan negara?
kan itu selalu menimbulkan

Balke-

' sengsaraan jang besar pada po/ djok Eropah jang tidak beruntung itu. Pada pendapatnia nasib
buruk negara2 Balkan ini akan

dapat dirubah, sebegitu lekas ter
tjapai persatuan diantara negara2

ini. Sebagaimana diketahui, kini
Balkan seluruhnja menganut satu

paham,

jaitu paham komunisme.

| Adanja kesatuan paham “inileh,
! menurut pendapat Dimitrov, men

|

— 'tjiptakan kemungkinan

jang

baik

untuk membentuk ,,Federasi Bal-

kan” jang ditjita2kannja itu, dengan mana dengan djelas dibukti
— kan ketjakapan Dimitrov sebagai

— "ahli-negara, Sajang dalam usaha2

| Panja itu telah dibuatnja kesaiahan
./ besar jang mengakibatkan kema-

tiannja, jakni ia memberitahukan
niatnja kepada Rusia. S
igai- |
mana diketahui, memang adalak 1 tjita2 Rusia, supaja seluruh Bai|.
mn terdjatuh dibawah pengaruh-

“4, dengan paham
komunisme:
“ » Tapi dilain pihak negara2 ini

Sa

hagian untuk merajakan hari raja

Lebaran di rumah masing2 dan ke

mudian dari pada itu diteruskan
:
di Djakarta”.

Mengena usul ini, ketua P.P.F.
mengusulkan, supaja diterima dalam bentuk sedemikian, lalu menjusun atjara jang berikut:
Pada tanggal 19 Djuli berangkat ke Djokja, 24 Djuli kembali
ke Djakarta, dari mana para pekembali
ngambil bahagian akan
pe
Djuli
29
masing2,
kedaerahnja

penghabisan di- Dja-

pad itu

karta dan kemudian dari

berangkat ke Den Haag. Perdeba
suara ten-

pemungutan

dan

tan

djak Tito memilih djalannja sen-

Moskou, maka perhubungan antara Jugoslavia dan Bulgaria boleh dikatakan

tegang,

tetapi be-

gitu lekas timbul perselisihan paham antara Moskou dan Dimitrov

“tentang urusan rantjangan Federasi Balkan, maka dengan njata

mulai kelihatan perbaikan dalam

perhubungan antara kedua nega-

bat

“De

»Kami

Pn

ngan, ' tetapi

Tetep
agan, penting”,
jang

i

Persahabatan antara Tito dan
Dimitrov ini disambut dengan suara jang geram oleh Beruang Rusia, maka

tidak

itu presiden

lama

sesudahnja

Bulgaria harus

me-

herima perkundjungan Seranin,
wakil militer Rusia di Bulgaria.
Apa jang dikatakan Seranin kepada

seo-

baha--

rima, tetapi tanggal permulaan pe

-

karta ditetapkan pada tanggal 30
Djuli. Pada-hari itu (hari Sabtu)

odong

dana

akan ditiabari'per.

militer

NN
45
Aa

' rang wakil militer dan bukan wakil diplomatik jang diutus kepadanja. Djawaban apa jang diberi
dapat
kan oleh Dimitrov masih
sebagai
djuga kita terka karena

akibatnja — meskipun baru 5 bulan sesudah itu — ia dilarikan ke
Rusia.

Rusia sendiri masih

djuga memerlukan beberapa bu-

lan persiapan2 untuk mentjulik se
orang ,,kepala negara sahabat”

-supaja

re

kasar dari Sumbawa.

HADAT ADJATAPARANG MENDAPAT KEKUASAAN2 H.P.B.

wartawan

dikusumo" dan

keper-

,Saudara ikita jang sangat
kita tjintai berada dalam bahaja
besar. Bila kita sekarang sedang
berhimpun untuk memperbintjang

kan nasib partai dan bangsa kita
dihari kemudian,
George Dimi-

trov barangkali sudah tidak ada
lagi dalam dunia jang fana ini”.

Dengan ini djelaslah rasa kecha-

sibnja, tetapi agaknja Makarov
terlalu berat
pemandangannja.
Penjakit Rusia jang menghinggapi Dimitrov agaknja dengan perlahan2 tapi pasti memakan dirinja
dan kepadanja masih diizinkan
beberapa bulan lagi untuk mati
dengan perlahan2.

mus,

ini menjiarkan,

Urus-

jang

menurut

Berhubung dengan malapetaka
jang menimpa pesawat Constellation ,,Franeker”,

dimana 13

war-

tawan Amesrika jang. kembali dari:
perkundjungannja ke Indonesia,

menemui adjalnja, maka Menteri

Penerangan N.I.T. djuga atas nana
Pemerintah ' telah
-mengirim kawat turut berduka tjita,
jang dialamatkan kepada Organisasi Pers Amerika. Terdjemahan
Naskah kawat ini demikian bunji
nja :

£

-

1

Sangat terharu “oleh malapetaka jang menimpa tiga belas rekan2 Tuan jang terkemuka: jang
belum lama berselang mengundju-

ngi Negara Indonesia Timur, kami
menjatakan, duga atas nama Pemerintah Indonesia Timur duka.
tjita kami atas kehilangan jang be
sar ini bagi pers Amerika “(tit-)
Doko, Menteri Penerangan Indo-

nesia Timur ”..
:

:

3

&

(Aneta). Bersama Wakit Tinggi Mahkcta, Dr. Van Royen djuga telah berangkat ke Makasar
pada hari Djum'at pagi untuk per
kundjungan 2 hari Jamanja.

Adjataparang, diper-

bdk

:

bahwa mr.

Mara-

mis'akan berangkat dari India pa

hal ini belum pasti.
:
(Aneta).

DIBUBAR-

Parlemen

Pasundan

pada hari Djum'at pagi telah melandjutkan perdebatan tentang
mosi Suria Kartalegawa mengena
perubahan

Kabinet.

Mula2

diba-

tjakan beberapa surat, diantaranja

surat dari front nasional jang menjatakan maksudnja, supaja selu-

ruh kabinet dibubarkan dan supaja (Mr, Djumhana diberi kewadjiban untuk membentuk kabinet
baru dengan dasar jang lebih luas. Selandjutnja diterima djuga se
putjuk surat dari perdana men-

teri, dimana ia menerangkan telah,

meluluskan permintaan front nasional dan telah menjerahkan kem
bali mandat kabinet kepada Wali
Negara. Setelah mosi Kartalegawa diperbintjangkan,

maka

achir

nja ditjabut kembali oleh anggota2 jang" mengadjukannja, ka-

rena menganggap mosi ini sudah
tidak perlu. Siapa jang djadi penjusun kabinet jang baru masih
belum diketahui.
Mr. Djumhana

telah menjatakan

Menurut Beslit Radja ttgl. 8 Djuli j.., maka sebagai
komandan tentara Keradjaan di Indonesia diangkat Lt,
Djend. D. C. Buurman van Vreeden jang djuga akan
memimpin Departement van Oorlog.

sedia sehingga

dapat diramalkan, bahwa ialah jg

1. 8Ap Ng

. (Akan di. amburng)

Wang

Menteri

gilkembali. All India Radio pagi

KAN?

sesudah

beslit

KOMANDAN TENTARA BARU.

pemerintah darurat republik
A.A. Maramis sudah dipang-

PASUNDAN

lama

afdeling

''Djuga Menteri Luar Negeri da

lam
mr.

tangan

dan

laksanakan oleh kepala onder-

wakil Re-

nesia.

djuga kita tak akan mengetahui-

giannja
Dimitrov,
dalam suatu
pertemuan dengan kawan2 politik
nja telah mengatakan :

tjampur

publik dalam Dewan Keamanan,
N. Palar, untuk datang di Indo-

Bp

mungkin

I. hak2, tugas2 kewadjiban

merintah Republik di Djokja su-

KABINET

dan

Menurut beslit Menteri Urusan

jang kini sedang ke-

didaerah

Menurut

an Dalam Negeri Indonesia Timur
tgl. 1 h.b. ini No. BZ 1/15/46 ite-'
lah ditetapkan, bahwa
ca
I. terhitung mulas 1 Agustus j:a,
d. hak2,
tugas2 kewadjiban:
dan tjampur tangan jang me:
nurut undang2 jang berlaku
patut dilaksanakan oleh kepa-

TJITA PEMERINTAH N.LT.

undang2 jang berlaku patut di

lilin g

SUAPRADJA LUWU MENDAPAT'
KEKUASAAN2 H-P.B.

itu.

dah memanggil wakil dagang Re# Amerika,
dr. Sumitro

Menurut

lum

diriwajatkan

Dalam permusjawaratan

Djokjakarta, pe-

Aneta).

da hari Rabu pagi, tetapi menurut
djuru bitjara delegasi Republik,

sistirahat”. Bagaimana pekerdjaan itu dilakukan -sebetulnja, be-

Timur

Dalam Negeri
Indonesia Timur
tgl. 1 hb. ini No: BZ 1/15/45 telah ditetapkan, bahwa

dari ibu ikotanja dan menjingkirkannja
ke Rusia dengan alasan

siden, tidak

dani Miakasar ke Djakarta dilepas

MIS DIPANGGIL : KE DJOKJA.
3 »—

MN

wakil2 dari

kan dengan hormat dari djabatan”
nja itersebut.
TES
NO
MAN

2
“dapat” SUMITRO,
PALAR DAN MARA@-

ditetapkan, bahwa P.T. J. Basti-

dan rapat itu kemudian ditutup
oleh pidato Menteri Pengadjaran,
Tatengkeng.

Pak”.

an, bahwa Pemerin-

Sa Kec

Rupanja

pa

ra

Republik,

Indonesia Timur:

berpidato

penjelesaian masalekas3 terdapat
V
Pa
menemalahah ,,hentikan tembak

karta. Selandjutnja Sultan Ha-

Si

ida hari Ahad
resepsi sam-

Bean

arah

NN
NN Mr. Tadjudi
sedang SO
dengan
hubungan
di Dja
sekarang
berada
Noor jang

mid mengatak

ae

bamkan selandjutnja, bahwa akan

Sea

Sukarna,

surat kepada Piesiden

Negeri:

tgl. 4 h.b.ini No. PZ 1/55/21 telah -

terhitung mulai dari berangkatnja

beberapa

Indonesia

S.P. Sultan Sumbawa,
Ketua
Badan Perwakilan Sementara, de
ngan-ditemani
oleh anggota B.P.
S., P.T. Luthfi, telah mengadakan
rapat raksasa dipulau Sumbawa,
jaitu 3 di Bima, 3 di Dompu, 3 di
Sumbawa, 1 di Alas, 1 di Keliwang, 1 di Empang, -1 di Uban
dan 1 di Re, dimana telah diberi
penerangan2.a.l. tentang keadaan
politik umum kepada rakjat. Ra. pat2 ini dunkundjungi oleh kira2
245.000 orang.
Pada hari Selasa jang lalu P.T.
Luthfi telah tiba kembali di Ma-

butam rombongan tersebut. Dika-

ikan diusahakan untuk memberita

hukan hal ini dengan“kawat dan

Menurut beslit Menteri Urusan

Dalam

Rotterdam

PERHATIAN RAKJAT SUMBAWA.

Pn

“Ta Ce “Joe.
diadakan
mala

mr.

SEKRETARIS-DJENDERAL' KEMEN.- »
TERIAN URUSAN DALAM NEGERI :
si
BERANGKAT.
IA

budajaan Indonesia Timur di Fort

pertama

s Jacob, De Beus, Gouin Van Sc le, bagan:

Pe

prof.

7

ini: telah
-dibitjarakan pelbagai
masaalah intern seperti peraturan
masuk sekolah menengah, jperimbangan antara pegawai2 penilik
dan instansi2 jang menguasainja
dan perlengkapan alat2 sekolah.
Djuga diperbintjangkan akibat2
buruk dari kekurangan
tenaga2
la onderafdeling Luwu, diperguru.
Sab
tanggungkan kepada Pemenin
Pada umumnja konperensi petah Suapradja Luwu.
Gg
ngadjaran ini dianggap orang sesehari2
dari
1. penglaksanaan.
bagai berhasil baik. 'Tamu2- dari
hak2, tugas2 kewadjiban dan
luar Indonesia Timur selandjut- tjampur tangan tersebut pada
nja menjatakan kekagumannja ter
pasal I dipertanggungkan kehadap hasil2 jang telah ditjapai
pada Suapradja Luwu,
Fi
oleh Indonesia Timur diatas lapanganini dalam waktu dua tahun
PERNJATAAN TURUT BERDUKA

Sultan

Gieben,
doever

berpidato

Sai

aans, Sekretaris-Djenderal Kemen:
terian Urusan Dalam Negeri-NIT',:

tur2nja.

Van Royen
Dr.Koets,
lam rombongan
Hamid II. Sesudah sidang diada-. turut
Blom,
serta tuan2

kan setjara tertutup selama 55 me

ah

Pada hari Sabtu telah diadakan

.delogasi
anggota
segenap
“urjisan2
De:
mind Dia:
unt
epubi
Aan Oleh

untuk

Mata
demikian

rang.

pembitjaraan terachir diantara se
kretaris umum untuk pengadjaran
di Indonesia Timur dengan inspek

disambut dilapangan terbang

"peka

Dimitrov dapat kita mener-

kanja, karena jang datang

mendapat

- terbang K.L.M.£ di Maguwo. Me-

:

ke

: Pk bo

watiran kawan2 Dimitrov akan na

ra ini,

P.P.F.

dahulu

luar

tang usul tersebut diusulkan oleh
ketua, supaja diadakan dengan ..
pintu tertutup sesudah beliau meVAN ROYEN TIBA DI MAGSUWO.
nundjukkan kepada tiap2 delega(Aneta). Pada hari Ahad pagi
si, bahwa lebih baik perutusan ke
setengah 11 rombongan kepukul
djangan
boleh
Djokja seberapa
delegasi Belanda, Dr. Van
tua
untuk'mempertiepat
ar
terlak
Royen, telah tiba dengan pesawat
Na TE : Pan
nana
na

nja sama sekali. Tetapi dapat dikabarkan, bahwa kawan2 Dimitrov sendiripun sedjak mulanja ti“kal Tito, diktator komunis Jugoslawa.
Tito ini adalah komumis - dak pernah :pertjaja pada riwajat
penjakit Dimitrov itu. Makarov,
jang begitu berani melawan kesalah seorang sahabat karib prehendak Stalin dan dalam hal itu

diri dan karena itu dibentji oleh

dibahagi

gian jang tjukup”, demikian Sultan Hamid”, tetapi apabila dele'gasi P.P.F. melebihi 60, maka untuk jang lebih itu hanja dapat diberika akomodasi kelas 2 dan 3
dan oleh sebab itu diminta dengan
sangat kepada delegasi2, supaja
pemasukan permintaan2 untuk me
nambahkan penasehat2 dihentikan, sebab sekarang sudah 65 orang jang berada diluar sekertariat. Mengena penjusunan delegasi
P.P.E. untuk bahagian pertama
Konperensi Indonesia, Sultan Hamid mengatakan, bahwa akan diusahakan supaja didapat pesawat
terbang pada 19 Djuli untuk 66
anggota diluar sekertariat.

.ngan hangat rantjangam federasi
itu, jakni Jugoslavia dari Mars-

mengetahui, bahwa rakjatnja sepe
nuhnja berdiri dibelakangnja. Se-

ma-

diputuskan untuk memberi kesem-

,Djadi

pasal 1 dipertanggungkan pa- .
“da
Ketua
Hadat Adjatapa-

Takdir Alisjahbana jang mengha-.
diri konperensi itu atas undangan
pemerintah.
Digedung pusat ke-

B.I., dan utusan2 Belanda dari In-

n Dja- '
rundingan2 penghabisadi

sebahagian

dari djumlah

donesia,

rundingan2

lebih

bahagian

dan sisanja

P.P.F.

hak2, tugas2

AS
na
sehari2
dari”
kewadjiban dan

tjampur tangan tersebut pada"

dikan Indonesia Timur.

antara delegasi Republik, K.P.B.

an

Lema

Indonesia,

gasi

“Sai

hagian di Djokja

lebih baik. Tetapi seorang kepala Djakarta.
:
negara tidak begitu sadja dapat
Ketua P.P.F., Sultan Hamid II
disingkirkan
setjara gelap oleh: memberikan dalam sidang terseRusia. Karena itu pulalah mereka
but suatu ichtisar tentang
hari2

nia

“dari

djatapanang,.

H. penglaksanaan

Sebelumnja' rapat itu ditutup, ter

untuk para pengambil

bahwa
nit, ketua memaklumkan,
usul Presiden Sukarno telah dite-

Bulgaria itu telah meninggal du-

Nc

tanggungkan- pada' Hadat A-.

DI

sar. Konperensi besar ini diseleng
garakan oleh Kementerian Pendi-

Den Haag disediakan 120 tempat

(Aneta). Pada hari Sabtu pagi
usul kompromi Presiden Sukarno
diterima jaitu untuk mengadakan

Konperensi Indonesia Raja seba-

memandang
perlu untuk sekali
lagi memperdengarkan suara jg

.Shja-mengondjunkes,

patan'kepada para pengambil ba-

Rum

barkannja, bahwa pemimpin2 SoSm vjet jang tertinggi sampai Stalin
“sendiri akan turut melakukan
kawal-kematian -disamping peti

Sala:

inter-Indonesia pada tanggal 20
Djuli di Djokja', demikian kete-

kepadanja,
bahwa
P.P.F. pada
tanggal 6 Djuli telah mengirimkan undangan kepada
presiden
Sukarno untuk konperensi di Djakarta, ia berkata, bahwa undangan ini tidak diterima oleh Presiden.
:
:

George Dimitrov

TOLLY
PHOTO ST
PASSERSTRAAT
TELP.

konperensi pengadjaran di Maka-.

. | ma 60 dapat diduduki oleh dele-

TE

i

mengam Tan

Dj okja dan sesudah beberapa bari

rangan ketua delegasi Republik,
mr. Rum, sore tgl. 13 j.l. dilapang
terbang Kemajoran sekembalinja
dari Djokja. Ketika diberitahukan

telah meninggal dunia, maka dengan tiba2 Moskou
memperdengarkan-suara jang berisik. Diika-

JunTuk kota MANADO

Pada hari Djum'at malam telah
dilangsungkan rapat penutup dari

maan
Maa

“3

dangan kepada P.P.F. untuk meng

ambil - bagian

| jang mengchabarkan keadaan penjakitnja, seperti jang sudah Jazim djika seorang kepala negara
gering dan mengchawatirkan keadaan penjakitnja. Bukankah rakjat Bulgaria perlu mengetahui ke
adaan Dimitrov jang biar bagaimanapun
adalah
kepala negara
, mereka: “

Karena

USAHA.

SEGALA -

:

tentang kepala negaranja-itu. Dan
ebih2 aneh lagi adalah datangnja
(.

sja,

Eta

jatnja sendiri sedjak kepergiannja
itu tidak mendengar apa2 lagi
$

berlangsung
sebahagian di Djakarta.

BOLEH DJANGAN
SEBERAPA
UTUSAN2
TERLALU: BESAR UNTUK MEMUDAHKAN-

tetapi lebih ameh lagi, djika rak-

f 3.— untuk «3. baris

. Jatau kurang).

Indonesia Timur.

— untuk sebahagian akan

( sia itu dengan tidak ketahuan,
adalah suatu hal jang biasa sadja.
” Bahwasanja
seorang
kepala
dari suatu negara jang beradab
dapat menghilang keluar negaranja untuk berobat, memang sudah

a

sebaris sekolom,

sena

KONPERENSI
PENGADJARAN
MAKASAR DITUTUP.

jang tidak disukai
di Ru-

merupakan

2.

INDONESIA

lagi tentang dirinja. Kitapun menjatakan kechawatiran,
kalau2
Dimitrov akan ,,menghilang” untuk selama2nja, sebab lenjapnja"
orang2

Ma aman

f 1.—

(sekurang2nja

Bah: SULAWESI-UTARA,Tomohon

diketahui,

Sia Mein

seb

“1 4.—

Langganan

“|Adpertensi.

Timur |
2

# anhu

Pemimpin UMUM (rumah) Tha tIf. 55

wnonesia |
Penjakit Rusia.

.:

(PENGADUAN) -

diberi kewadjiban

,

A5

tersebut

ena

Ipphos-Aneta,

toa!
ai

an

H3

Hisab ai

.

Tank Iki
“

-

$

Wi
P3

Oa ON

ks
f

Nam ega
N

HE

4

Pee Jai Me
bian
baka siak

eka kaum Pena

penapen- | : Achirnja “Tito

ting dan sekarang sangka

“w
nis ."dalam

antoka pe
ok angan
elah
lis.

aan

(kui Ikatan Dada has Dit

lukan untuk pembangunan

kepada

lisme dinegeri kita.

djawatan2

putusan ini berdasar pertimbangan, bahwa baik Inggeris maupun

: Kerbadar" Shang

Amerika tidak berhubungan Saga

dari sini. Pa-

matik Ta

pemerintah : ka munis

dan

HUBUNGAN EKONOMIS ANTARA
JUSOSLAVIA DAN LUAR NEGERI

sen

a tersebut untuk men
pertahanan nasionalis

(A.F.P.).

adju ke Utara. Berita2 ten
kemenangan2 dan tentang
n Tsjiang Kai Sjek: ke
ton telah menambah semakaum nasionalis. Tetapi pejjau2
luar negeri sg ber-

harapan besar, bahwa peme-

nba

akan berhasil

kita”,

lah jang pertama kalinja terdjadi
dalam perselisihan-kerdja di Ing-

KAPAL2 NGGERIS Di AMERIKA
DIBOIKOT.
(Reuter). Semua kapal2 Inggeris dipantai Timur Amerika akan

Untuk Pertemuan Na

kn berhubung dengan akan di
adakannja konperensi antara In'donesia di Djokjakarta, beberapa

dengan kita.

wakil2 partai

ta

sia Timur telah

Karena mereka itu

tidak menghendaki barang2 kita,
maka kita akan mendjualnja menurut kehendak kita sendiri. Kita
tidak mau mengakui, bahwa karena keputusan mereka itu, Tea
buruh kita akan menderita”.

politik dari Indone-

ke Dja-

t

jang 1telah tergabung dalam serikat sekerdja kelasi internasional,

leh buruh pelabuhan London jang
tidak mau

membongkar

Lt

" surat ikabar

kapal2

Canada, demikian diumumkan da-

oleh

Crips

semua Negara2 Gemenebest akan
di

Ceylon telah mengumumkan, bah

memberi bantuan kepada Pemerintah Inggeris dalam usahanja un-

tuk menghentikan krisis ekonomi,

wa tidak lama lagi akan diumumkan suatu pemogokan setjara sem
bojan untuk semua buruh diperkebunan -perkebunan karet dan teh.
Dalam suatu komentar tentang be
rita irli, perdana menteri dari Ceylon menerangkan, bahwa
pemerintah telah bersedia untuk mene-

x

(Aneta-A.F.P.). Bom jang dilemparkan kearah tempat perdana
menteri India Pandit Nehxru, ike-.

tika beliau berbitjara dimuka penduduk Calcutta telah menjebabkan tewasnja satu agen pulisi.

23

, Pedoman”

ie di Makasar. Selandjut
akan mengirimkan
2 maki: diantaranja Hadan Supar an. Djuga par

Wartawan? “Kmarika ig. Yelaka.

:

PE petak oket mengitokan
1 Fa

disusun

dan Snijder dan diterima kabar
dari pihak jang dipertjaja, bahwa

— PEMOGOKAN2 DI CEYLON.
sekerdja

(Aneta-U.P.). Menteri urusan
luar negeri Thailand mengatakan,

rentjana jang

lasi Canada telah mogok.

Serikat2

kerdja bersama-sama dengan ko-

misi perdamaian, .

Para
ahli
(Aneta-A.F.P.).
Gekeuangan
dari Negara2
pada
gamenebest
Inggeris
dengan
ris2
besar
setudju

suatu perselisihan dengan uni ke-

(Reuter).

be-

bahwa baru2 ini duta Spanjol di
Manila, Aguilar memohon kepada
pemerintah Thailand untuk memdiplomatik
buka perhubungan2
dengan Spanjol, sebab Thailand
memperhatikan kepentingan2 Spa
njol dalam merundingkan perhubungan2 diplomatik di P,B.B.

senikat mana tergabung pula dalam AFL. Boikot tersebut akan
mulai pada hari Rebo dan bertudjuan hendak membalas terhadap

jat diwakili oleh Rondonwwu,
y

pelabuhan,

ri Montreal. Buruh pelabuhan
London telah bertinda
demikian
sebagai tundjangan kepada buruh
pelabuhan Canada, jang
karena

ga dengan negeri2 di Eropah Timur. ,,Tetapi”, demikian diterang
kannja selandjutnja, ,,negeri2 ter
sebut telah memutuskan untuk tidak “mengadakan
perdagangan

sional jang akan diadakan di Dja

t oleh buruh

mempunjai hubungan normal dengan negeri2 di Eropah Barat. Se

wa Jugoslavia selalu mau bernia-

DNESIA TIMUR KE DJAKARTA

k

ini untuk

perselisihan

dalam

tindakan2 jang telah dilakukan o-

dak memberikan
,,konsesi politik", maka Tito menjatakan, bah-

N2 PARTAI POLITIK DARI

gris, bahwa menteri urusan sosial
“mengundang kedua belah fihak

ngan ekonomi antara Jugoslawia
dan luar negeri, marsekalk Tito
menerangkan kemarin di Pola,
bahwa Jugoslavia pada waktu ini
telah ia mejakinkan, bahwa perbungan itu diadakan dengan ti-

mengambil

tungan militer bagi perdjua-

Manah

Mengenai perhubu-

untuk

teni, Menteri Muda, anggota Se-

Muda jang dipilih atau diangkat
mendjadi anggota Badam tersebut,

undang2

3) Presiden
'akan mengambil
tindakan
sebagaimana
perlunja

Perwakilan

untuk mengadakan peraturan ter— Jang dapat dipastikan, ialah, bahwa sjarat2 itu harus : hadap akibat2 dari hal merangkap
keanggotaan Badan Perwakilan
dipenuhi pada saat bersidangitu dengan penglaksanaan djabanja Badan Perwakilan jang
baru (jaitu pada waktu peme-

riksaan
surat2
“kepertjajaaw
atau pada waktu mengadakan
sumpah ).
3. — Djadi menurut teori, orang

tan2 dan kedudukan jang akan di
tundjuk lebih landjut,
nanya

UDJIAN HOOFDACTE
TOMOHON.

jang tidak memenuhi satupun

dari sjarat2 untuk mendjadi
anggota
Badan Perwakilan,
dapat djuga ditjalonkan dan

djuga dipilih. Dalam hal ini,

maka sebelum saat jang disebutkan
diatas
ini haruslah
sudah dipenuhi sjarat2 jang te
lah ditetapkan itu, sebab djika
tidak demikian, maka orang jg
sudah terpilih itu kemudian

tidaklah dapat diterima men-

ag anggota Badan Perwakilan.
4. — Tidak perlu
diterangkan,
bahwa pentjalonan orang jang
tidak mungkin dapat mentjukupi sjarat2
untuk anggota
Badan Perwakilan, tidak diharapkan. Tetapi hal jang demikian barangkali tidak akan
terdjadi asal diberi penerangan jang tjukup.
Minahasa,

pemberitahuan

tsb.

:
Vertegenwoordigend

het

«

kamah Djustisi.
2) Tetapi walaupun demikian,
seorang Menteri 'ataw Menteri

jaitu jang ter- . merangkap djabatannja sebagai
Menteri atau Menteri Muda.
muat dalam pasal 2 dan 3 dari
Badan

Nok

atau adpokat Djenderal pada Mah

. memang ada:

(lihat lampiran).

2,

nat sementara, sekretaris djenderal, sekwetanis Badan Perwakilan
atau sekretaris Senat Sementara
Ketua, Wakil Ketua atau anggota
dari-maupun
Pukrul
Djenderal

masih boleh tinggal buat selama2
nja tiga bulan mendjadi anggota

1948

«

Mereka jang bermaksud mengambil bahagian dialam udjian tsb.
diminta memberitahukan hal itu
kepada
direktur Sekolah
Guru
Negara di Tomohon sebelum tgl.

1 Agustus j.a-d. dengan mengun-

djukkan:
1. Salinan sah dari acte L.O, dengan daftar angka2 jang didapat:
2. Acte kelahiran ataw acte van
bekendheid
3. Keterangan jang menjatakan,

#

bahwa jg bersangkutan sudah
mempunjai

pengalaman

men-

didik jang diperlu,
Gg.

TJALON2 JANG DITERIMA UNTUK S.M.R.K. TOMOHON KLAS |.
Nomor test

255,191, 1, 90, 117, 207, 208, 222,
223, 4,7, 8, 12, 14, 43, 51, 89, 96,
153,

AI

178,

192, 193, 209, 218, 226,

II

NAS an

TIADAWAAN
Nomor test:
47, 50, 13.:
Direktur S.M.R.K.
Tomohon.

225,

an

Indonesis 1949 No. 4).
Pasal 2.
3
Jang boleh mendjadi anggota
TJALON2 JANG DITERIMA PADA
Badan Perwakilan hanjalah orang
S.M.K. TOMOHON
jang mempunjai kedudukan seba(Bila minta ke Manado berurusan degai warga negara Indonesia, atau
ngan wk. Dir. Tn. Turangan)
selama peraturan2 tentang kewarNomor test
ga negaraan itu belum ditetapkan,
mempunjai kedudukan sebagai ra' "A33 2196189 235, 207,1, Ati,
499, 81, 65, 66, 145, 204, 205,
jat Belanda (Nederlands onder337: 316, 356, 30023276, 3/8, 412,
daan), lagi pula :
418, 420, 484, 269, 405, 493, 43,
a. bertempat tinggal dalam daeTa Ion oa Tok Io
199, 1GI,
rah Indonesia- Timur,
169,
HO
171,173,
191,214,
219,
.b. sudah mentjapai umur 25 ta2271. 202 58241301 426,430,
hun.

up “anggaran belandja tame-

- dikuranginja anggaran
ja Palang Merah bagian
ia dari 36 djuta rupiah

4,5 djuta untuk tahun
telah menimbulkan rentjana
tuk mengumpulkan anggauta2
umlah 15 djuta orang jang
ajar iuran f 1,— tiap2 tajang berarti dua sen tiap2
inggu, sehingga dengan demiki: Nerkai akan tidak tergantung

432, 437, 482, 496, 497, 83, 266,
313424,

425,

85,:

279,

280,:

635

246, 332, 467, 468, 473,118, 251,

siapa lagi dalam seal keua-

pada tudmuan untuk menjambut
rakjat Djerman lagi
diantara
ngkungan bangsa2. Dan oleh
karena itu kami orang2 Djerman, menjampaikan hormat kami
pada aturan2 jang diadakan untuk
mengadakan surat menjurat inter-

1950 ang-

'belandja Nerkai akan diku
i bing "5 Ma
Goo dakaat
Malam hari sebelum wartawan2 Amerika berangkat, maka oleh biro pesurat kabaran
'Aneta diselenggarakan pertemuan untuk mereka di Hotel des Indes di Djakarta.
Dalam interpiu dengan seorang penjiar radio, maka tuan Werkley dari , ,Time” (kiri)
menjatakan pendapatnja. Kanan diatas, tuan2 J. Martinot dan C. J. Roosdorp, kepala
redaktur dan direktur Aneta jang bertindak
" Van

5

Schellen,

sekretaris

dari Dr,

Van

sebagai

Tea tamu

Kira2

delapan

puluh

berbitjara dengan Mr,

Royen.

SELOMBANG-P 3 DI. AMERI|” membawa og
|
|
—
d

ik

berkerumun di Rockaways,
Didaerah New York telah dilaporkan 11 orang jang mati karena kepanasan,

warisan

dari gelombang

Kemarau

di New York. dan .se-

begitu

PENA, SEBAGAI SENDJATA MELAWAN PROPAGANDA KOMUNIS,
(Penutup)

Ikitarnja sekarang sudah berlang— Pada hari Selasa temperatur
di New York mentjapai tinggi

"89 deradjat,

directur harian

dari

nutup 'kran2-kebakaran
dikampung2 rakjat, dimana anak2 men-

pantjaram

air jang dingin itu. Kira2 300.000
drang mengalir kepasisir dari

Coney. Island, djumlah jang sama

Dewan

itu

menjatakan, bahwa surat
dari
luar negeri itu sangat mengharu“kan dan menarik

Polisi sedang sibuk dengan metjari penghiburan dari

-

"Kijonga Eleanor Bodine Fisher,

“sung 33 hari: lamanja.

dan begitu penuh kebaikan,
sehingga saja gembira mendapat seorang teman di Amerika.
Kami

orang Djerman begitu terikat dan

“keringanan di

New Engeland, |tetapi New
York dan
bebe ap kota dipantai
Timur Amerik
hari ini mengalami harike-17 dalam penge:

, Gajabaja suratmu begitu lunak

menurut

katanja

. Semuanja
menundjukkan

hati”

»keinginan benar2 untuk menge-

nal kita lebih baik dan mendjadi
Dari Berlin baru2 inidatang sw
rat jang ditanda tangani: ,,Ruth
serta

Christa dan

Heddi.” Seba-

gian dari surat itu bunjinja:

kesedihan,

se-

hingga seputjuk surat
sematjam
itu dari Amerika adalah
seperti

salam dari dunia baik lain. Saja

tahu, bahwa njonja djuga ada kesedihan2 jg berlainan matjiamnja,
akan tetapi disini kesedihan
itu
lebih terasa daripada lapar dan
ketakutan jang terbit dari peperangan baru.”

Keputusan dari Pemerintah Amerika untuk sekali lagi memberikan, pemuda Djerman kesempatan untuk surat .menjurat dengan

pemuda2
hun

sahabat:”

menderita

Amerika setelah 14 ta-

diisolasi jang

hampir2

rapat

benar dari bagian dunia jang lain
adalah seperti kembalinja

Anak

Nakal kerumah orang tuanja. Hal
itu merupakan langkah menudju

dapat

digunakan

kat guru,
tuan: H. J. D:. TINANGON
Guru Sek. Norm. R.K.G. di
Tomohon, pada hari 29 Djuli
1949.

RECEPTIE mulai djam 7 malam, diadakan digedung sekolah tersebut.

Bukti

sebagai

tjontoh, bahwa orang Dijerman
"lebih suka pada surat2 dari Amerika Serikat daripada propaganda
Hans Friederich

di

bermatjam?: Apakah perhatian
jang kita katakan kita tundjukkan
didalam negeri2 mereka itu terbit
dari hati kita atau dari

perhubungan

in-

ternasionah!
Jang mengherankan ialah bahwa hanja beberapa penulis sadja
jang pernah menjebutkan kesusahannja atau mengeluh:
mereka

seakan2 lebih menaruh

minat di--

dalam ttjara penghidupan di Amerika Serikat dan didalam pendapat2 kita tentang mereka.
sn

AEN ANA

AAYUYAN

LANGLOIS VAN DEN BERGH
MENGURUS PERKARA2

Djalan Tondano 64, Mo. —

am

Terkenal baik antara orang2 Minahasa di Batavia.
BLESS
BL

dompet

kita. Apakah akan ada peperangan lagi. Apakah jang kita pertjajai mengenai

CNG

Wennings,

Djerman: Pertanjaan2 jang dimadjukan oleh para penulis surat diluar negeri banjak djumlahnja dan

AO,

MERAJAKAN HARI KEGENAPAN 50 TAHUN berpang-

persen

dari Rusia
didapat didalam surat2 seperti jang berikut ini dari

at

No. 1, 2, 6, 8, 9,11, 12, 13 dan

kas besar Dewan 'tadi ditulis didalam bahasa Inggris.
Sebagian
besar dari surat2 itu datang dari Djermam, demikianlah diterang-

“Sebagai telah diketahui 13 dari wartawan2 Amerika ini menemui adjalnja dalay ketjeIpphos- neta,
9 t ,,Franeker” di Tn
Tan p

I30, AI
160.

25 masuk dalam pertimbangan.

dari surat2 jang diterima oleh mar

kam oleh monah Raymond,

a, 'ikeerah In-

ISPA
124,
249, 64, 339,

nasional.”

jang

Aa

tidak boleh merangkap
djabatan mendjadi Presiden, Men

wakilan

— Sjarat2 untuk
mendjadi
anggota
Badan
Perwakilan

Lichaam 1948 (Staatsblad van Oost-

»Penghematan besar2

tahun

2.

diatas.
Wet op

menurut rentjana Oudt untuk

ja. Dalam

dak memenuhi sjarat2 sebagai
“jang
termuat
dalam pasal 33 atau pasal 37 dari
undang2 pemilihan,

Lampiran

-

si

9521 jang diantaranja

“hanjalah djika daftar2 itu ti-

Ketua Dewan

NERKAI UNTUK MENT UANG DENGAN USAHA
SENDIRI.
2 Batakan)

— Kantor besar Pemungutansuara boleh menjatakan daftar2 pentjalonan itu tidak sah,

dengan.

dapat mesin2, maka ini tidak ber-

anti, 'bahwa ikita mendjual tjita2

:

dari alasan2 sebagai jang termuat dalam pasal 34 (Ti atau
pasal 37 (11) dari undang2
pemilihan,

ini, supaja dapat membitja-

Ka

hanjalah

dengan berdasarkan salah satu

Pasal 3.

1) Seorang anggota Badan Per

Banana

sensus Sa

kita

pertemuan

rakan kesukaran2 sekarang. Sepandjang orang tahu, hal ini ada-

di

MARSEKALK TITO TENTANG PER-

mengadakan

menolak

Latin.

Pte

JL

reta api jang dinasionalisir

boleh

surat2-pentjalonan

suatu

undang wakil? : lari pekerdja2 ke-

mendjual tembaga kita untuk men

" penerangan Inggeris dan Amerika
9“. untuk menutup
kantornja dan
menghentikan penjiaran2 berita,
Menurut kumisi pengawas militer,

mengangkat

komisi perdamaian untuk djawatan kereta api jang terdiri dari lima orang anggota. la akan meng- '

sosia-

Djika

ngutan-suara

' Menteri urusan Sosial Inggris,

Isaacs, akan

" al'kepada negara2 di Eropah Barat, kita akan menerima uang luar
negeri dengan uang mana kita
akan membeli barang2 jang diper-

mat, pembesar2 komunis telah me
merintahkan

timah

dan logam2 lainnja jang kita ha-silkan ini, dan jang akan kita dju-

— Sjarat2 jang harus dipenuhi oleh orang2 jang akan ditjalonkan, tidaklah ada.
— Ketua Kantor besar Pemu-

hakim

ni

“data ah

waktu

misa

.Sebagai ganti tembaga,

.

1,

KOMISI PERDAMAIAN UNTUK
PERSELISIHAN KERDJA DI
INGGRIS.

keputusan

jang tidak dapat diubah lagi,
dipetjat dani haknja untuk dipilih, ataw dikenai hukuman
pendjara lebih dari pada satu
tahun lantaran kedjahatan jg
tidak bersifat politik,
d. dapat menulis dengan huruf

NA

,

tjsalonan untuk pemilihan"
badan perwakilan
N.I.T.
jang akan datang.

atau karena

: Agung

, menurut
perdana
Seylon akan mulai pada

tentang pen-

Dagang

okan2 setjara sembo-

Pendjelasan

Besi

tuntutan2-

tidak
dibawah
pengawasan
wali atau ditimpa sakit gila,

ap

jalankan

c.

Pem berilahuan.

pan es

antangan tersebut, apabila
aa jang bersangkudak melakukan kekerasan

serikat

.Loterij

Un PO
kos vrij.

Wan

kt

1250,

Na Na50. or
& Ong:
DARSALIN: bikin sing-

set kering

kentjeng

3f

Aambeien

isteri

f 8,50 2

f 16,50 HONORION: Bengsiat keloearkan aer kekoeatan 3d. baek
f10.—
3f 28:— SUIRINE :. 3d.
baek boeat kentjeng goela @f10.—
28.--

TOEK

terak: panas.

2 f 18,50. Prijscourant

f 10.—

f 9,50

gratis.

Tam-

bah f 1.50 ongkos kirim.

FIRMA DE INDISCHE

BA-

T.B.C.

KRUIDEN.

Gang Tengah 22 — Semarang.

