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Mengenai badan oleh suatu ba-

Negara Indonesia Timur,

bentuk di Denpasar, telah

PERTEMUAN

KEBANGSAAN

'LENGGARAKAN

ter-

JG DISE-

mem-

olehnja untuk mengemukakan suatu sistim pengadjaran baru jang

diharapkan mendjadi tjontoh bagi
negara hahagian lain.

KONPERENSI INDONESIA
TUAN JANG TAK DAPAT
:
SULTAN HAMID.

Susunan pengadjaran lengkap
dari Indonesia Timur jang menge-

Ppengadjaran

ketjerdasan u-

mum melingkungi:
a. suatu masa pengadjaran 6 tahun lamanja jang diberikan
menurut djenis standaard sekolah rendah.
b. suatu masa pengadjaran Menengah 6 tahun jang bersambungan padanja.
c. bersambungan
pada sekolah

z
5

rendah atau senantiasa

pada

pengadjaran

sesu-

Menengah

donesia,

Hari Djum' & il. telah dibitjara
kan sedjumlah resolusi2.

dah 2 tahun dan 4 tahun dibe—.rikan pengadjaran vak.
Dengan susunan baru ini bera-

(Aneta). Dalam sebuah kawat
jang dikirim pada hari Djum'at

chirlah paham tjorak dua pengadjaran dimuka perang
“dengan
sistim pengadjaran Rendah
dan

pada hari Sabtu pagi di Djakarta,
koresponden
politik "Aneta mengatakan, bahwa sidang pleno pa
da hari Djumat dari Konperensi
Indonesia Raja akan membitjarakan sedjumlah resolusi2 dalam la
pangan ketatanegaraan, ekonomi,
keuangan dan ketentaraan menurut kalangan2 konperensi. Segenap hari Kamis ketiga kumisi telah berunding dalam suasana berterus terang. Terhadap peraturan
ketatanegaraan sementara delega. si Republik berpendapat, bahwa
sesudah pemilihan Presiden oleh
para wakil Republik dan wakil2
Negara2 Bahagian dalam P.P.F.,
Presiden akan melantik seorang

mahaminja,

baiklah

diuraikan

dari Djokja dan

di-

an intan
diberi

ingnja

jang

disebut pengadjaran rendah barat

selenggarakan oleh Gapki.
Pada gambar daan kita lihat

P. t. Mononutu, ketua
Gapki dan pengusaha pertemuan ini, sedang mengutjapkan
peta
pembukaan, berdiri diatas mimbar jang dihiasi debendera Merah Putih dan gambar2 Presiden Sukarno dan

E.LS,
dsb.

GS,

MAS,

bahan.

HS...

Suatu bentuk perantanaan

ada-

Ken setan

IK sekolah2

pendidikan

hanja menerima tamatan2
' lah2

untuk pengadjaran

jang

sekorendah

barat.
Pengadjaran ketjerdasan umum
Menengah diberikan pada sekolah

Mulo jang bertingkat atas A.M.
S., pada H.B.S. dan/atau Lyceum.
Sistim pengadjaran baru Indo-

nesia Timur jang ditetapkan dalam undang-undang pengadjaran
1947 menjatakan dalam garis2 be
sar, bagaimana penjelenggaraan
pengadjaran kelak wadjib berkem

"bang.

:

Pengadjaran Menengah.
Pengadjaran Menengah meling
kungi 6 atau 7 kelas2 dan dibagi-

4

bagikan dalam suatu masa pengadjaran Menengah sebenarnja 4
tahun lamanja (P.MI.S.), dimana
belum diadakan diferensiasi dan
suatu masa pengadjaran persedia-

an tinggi jg 2 tahun ataw 3 ta'hun lamanja (P.P.T.) jang didiferensiakan dalam berbagai2 tu““djuan.
'
Dimuka perang orang umumnja
telah berkejakinan,
pertjampuradukan pengadjaran
| enengah
sebenarnja (,P.M.S.) dan pengadjaran persediaan tinggi (P.P.T.)

seperti jang terdjadi pada

lah2 Menengah:

Mulo,

seko-

A.M.S.,

H.B:S., Lyceum, Gymnasium, ada“dah salah satu dari sebab2 jang
amat memberatkan murid2 seko-

lah2 itu, maka sifat pengadjaran

itu teramat intelektualistis dan hasil penignajaaan disekolah2 itu ku-

rang,
Maksud pengadjaran
Menengah ialah pengadjaran ketjerdasan umum dan dengan demikian
bertudjuan mempersiapkan murid?
.

|

untuk menempati suatu keduduk-

an dalam masjarakat. Djadi untuk
? memenuhi tuntutan itu, pengadjar

:$ ae Menengah sebenarnja (P.M.
S.) haruslah menjiapkan murid2

untuk mendjalankan tugas itu se-

4. gera sesudah menamati pengadja

p ran disekolah Mlenengah, maupun
"melalui suatu. sekolah vak. Peng4 adjaran pi
aan tinggi (P.P.
| T.) sebaliknja menghendaki sua# tu maksud tudjuan lain, jaitu menjiapkan murid2 untuk menuruti

4

pe

us

aa

tingg

Badan

Pekerdja-

jaitu wakil ketua, seksi2,

panitia2 dan sekertaris. Ketua tak
dapat diubah, karena harus diputuskan oleh sidang pleno K.N.I.P.
Besar kemungkinan Mr. Rusli di-

angkat mendjadi sekertaris. 9.Kur
si Front Demokrasi Rakjat tidak
akan

diganti

dan

tetap

terbuka

untuk F.D.R. Jang belum ada wakil dalam K.N.I.P. adalah P.S.S.I.
dan P.I.R. jang keduanja dapat
memadjukan nota kepada Pemerin

tah.

Dewan
(D.P.N.)

bubarkan.

Pertahanan
Negara
dirantjangkan akan di-

Sampai

sekarang

hal

tersebut belum resmi. Semua undang2 jang dikeluarkan oleh D.P.

N. akan diselidiki oleh suatu badan| mbuat undang2 dan jang
SP
pena akan teruh berlaku.
tentangan
jang amat

(pertikaian) tudjuan2
merugikan pengadjar-

“Tidaklah mungkin kedua maksud tudjuan jang dalam wudjudnja bertentangan itu, memberi hasil jang memuaskan.
Segera mulai dikelas I sekolah

Menengah haruslah dipenuhi tuntutan2 itu jang dalam wudjudnja
'tak dapat didamaikan,
sehingga

pengadjaran Menengah itu ham-

pir2 tidak memperhatikan kenjataan, bahwa murid2 djustru pada
permulaan
pengadjaran | Mene-

ngah berada dalam

suatu

masa

peralihan, jang ditilik dari sudut

pengadjaran menimbulkan
tersendiri.
Dengan

mengadakan

soal2
perusah-

an konsekwen antara Pengadjar-

an Menengah dan Pengadjaran
Persediaan Tinggi dapatlah djuga dalam soal ini dipenuhi sjarat2
ilmu batin.

Suatu diferensiasi menurut tudjuan peladjaran mendjamin pada umumnja, bahwa pengadjaran
pada sekolah tinggi dapat dituruti
dengan hasil baik.
Dengan
anakan,
bahwa
pengadjaran
Menengah itu 6 atau
7 tahun lamanja, dinjatakan, bahwa sekolah ini haruslah dipan-

'dang sebagai suatu kesatuan, biar
pun pengadjaran Menengah sebe-

narnja dan pengadjaran persedipada suatu sekolah “aan
tinggi dipisah-pisahkan. Peng

'
Helasiah, bahwa pertjampur
| adukan pengadjaran persediaan
, tinggi pada

ari K.N.I.P. Atjara me-

.,

murid nan

sekolah2

Menengah

jang ada menimbulkan suatu per-

'manti

diterima

“selaku penjusun kabinet jang ber”

(Aneta), Pada hari Atas pagi
pukul 10 telah diadakan sidang
P

3

Wakil Presiden Hatta,

Susunan Badan Pekerdja
K.N.LP. mendapat peru-

pada sekolah rendah 7 tahun un' tuk pengadjaran rendah
barat:

|

lalu telah diadakan di Djakarta su-

sekolah sambungan 2 tahun

kebawah berhubungan pada sekolah negeri dan djenis, sekolah ma
na hanja terdapat ditempat2 Li

|...

achir minggu

atu pertemuan kebangsaan antara partai2 politik dengan di-

sini, bahwa pengadjaran Rendah
diberikan pada sekolah negeri berentjana pengadjaran 3 tahun jg
memakai
ataw
tidak memakai
djam2 beladjar jang. dibagi-bagi
kandikelas I an kelas 2: dalam su

atu

Presiden

amanat

demikian

Sukarno,

Selama

|

RAJA MEMBAWA PERSADIPOTONG LA -GI, Kaka

Tjinta kemerdekaan hendak lam temp
berkobar didada pemimpin2
di In-

Menengah jang muskil. Untuk me

TELF. No 2091

— KONPERENSI INDONESIA RAJA
berachir pada hari Sabtu ha

OLEH GAPKI

|. pergunakan kebebasan jang diper

nai

sekolom,
3 baris |

— BABAKAN $

INDONESIA

mengenai djiwa oleh suatu pendi-

. dikan guru jang baru.

"mna

MANADO:
PHOTO
STUDIO...

5 aka $ PASMPAST RARE

(&..ngenai badan, roh dan djiwa.

.ngun, mengenai roh oleh suatu
rentjana pengadjaran
baru dan

TN Maa
sebulan
f 1.— ..sebaris

.(sekurang2nja. f By
Tatan kurang).

Bah: SULAWESI-UTARA.

tudjukan ?
—.
Pengadjaran di Indonesia Ti
mur mengalami pembaharuan me-

NG

|2emimpin UMUM (rumah) Tha lt. 55 |

TIMUR
I. Ke-arah manast: pembaharuan
pengadjaran di Indonesia Timur di-

TE

EXPEDISI (PENGADUAN)

| adjaran jang diberikan dalam 4
tahun jang pertama merupakan

suatu kesatuan jang lengkap.
(Akan disambung, )

2

ANGGOTA2 DELEGASI BELANDA:
,
PADA

KUMISI

II KE DJOKJA.

(Aneta). Pada'hari Ahad petang telah berangkat ke Djokja
anggota2 Belanda dari kumisi kedua jang disusun untuk tindakan2
jang harus diambil bagi penghentian perang 'gorelja dan untuk
mempeladjari kerdja sama
guna
pengembalian
perdamaian
dan
penglaksanaan ketenteraman dan
keamanan dan mengena hal
itu
memasukkan nasehat2. Jang berangkat adalah tuan2 Dr. A. H. C.
Gieben, kolonel A. J. Thompson
dan Dr. J. J. van der Velde ditambah dengan kepala direksi
urusan Timur Djauh dari kementerian urusan luar negeri, Dr. J.

G. Debeus.

Kalangan2

menganggap

mungkin, bahwa ke-

tua delegasi

Belanda,

Belanda
Dr. Van

Royen jang diharap akan tiba kem
bali dari Singapura pada har: Ahad akan
berangkat ke Djokja
pada hari Senin atati hari Selasa.
PEKERDJAAN BALA TENTERA KESELAMATAN DI INDONESIA.

Komandan Bala Tentera

Kese-

lamatan memberitahukan kepada
Aneta,
bahwa
sesudah kembali

dari London, dimana ia mengam-

bil bahagian dalam perundingan
internasional pada markas besar,
ia merasa heran melihat segala
hal jang telah dibuat disini dalam
waktu jang begitu pendek. Ia menerangkan, bahwa dimana2
ia
melihat banjak menat terhadap pe

kerdjaan Bala Tentera. Keselama-

tan dalam daerah2 ini.
Komandan G. Libbink selama
perkundjungannja ke Belanda di

terima oleh Puteri Wilhelmina jg

mempunjai hasrat besar terhadap
pekerdjaan ini,
Selama tuan G. Lebbink tidak
ada disini, pekerdjaan berdjalan
terus.

Di Malang telah dibuka sebuah
rumah buat anak2 Indonesia,
di
Rembang dibentuk lagi sebuah ba

hagian dari Bala Tentera Keselamatan, karena di Rembang dari
dahulu telah dibentuk bahagian
dari tentera ini.

Tanggal

1 Djuli adalah

suatu

hari jang penting bagi tentera di
Surabaja,
dimana
rumah sakit

William

Booth

telah dikembali-

kan.
Rumah sakit itu sekarang dipimpin

oleh bekas brigadier Auges Kyle,
kepala pekerdjaan Sosial dari wanita di Inonesia.

Rumah

sakit

William Booth akan dibuka dengan resmi pada tgl, 17 Agustus.
see parat |) pong peoag

Utjapan2 pada Rapat Kebang
saan

di

Istana

Presiden

Su-

karno.
(Aneta). Pada hari Konperensi
Indonesia Raja jang terachir, jaitu hari Sabtu, maka telah diadakan pertemuan kebangsaan di Is-

tana Presiden Sukarno jang diha-

diri oleh semua anggota delegasi2
Republik dan P.P.F. dan para wa
kil partai dan organisasi. Membuka pertemuan . tersebut,
Mr.
Gusti Ktut Pudje mengatakan,
bahwa pertemuan tersebut jang
bertudjuan mengeratkan dan mem
perkokoh persatuan telah: mengambil tempat di Istana, “karena
Presiden Sukarno adalah lambang
persatuan Negara, Seorang wakil
pemuda memesan, supaja'para pemimpin jang akan ke Konperensi

Medja

Bundar

djangan lengah

kewadjiban menjusun Pemerintah
jang pertama.
Dalam konsepsi
P.P.E., maka akan dilantik 3 atau

dan djangan lepaskan jang sudah
ditjapai dalam perdjuangan selama ini. Achirnja diumumkan, bahwa pada awal bulan Agustus di

5 anggota Kabinet Pusat oleh Presiden atas andjuran
:
para wakil
Ka
telah diberi kekuasaan oleh

donesia Youth Conference” (Kon
perensi Pemuda Pa
sn

Wasing2

“ Negara

Djokja

akan

li Neg

kemudian Pres: des Akan melantik
Menteri2 jang lain atas andjuran

anggota2 Kabinet Pusat. Soal ter-

sebut dan a.l. kekuasaan senaat
jang menurut konsepsi. Republik
akan mendjadi badan penasehat,
masih mendjadi soal2 jg akan dibitjarakan di Djakarta dalam ba-

hagian kedua Konperensi Indone-

sia Raja. Atas urusan2 lain telah
ditjapai persetudjuan. Kumisi keamanan telah menunda
perundi
ngan2 mengena urusan2 pertahanan sampai di.Djakarta, berhubung
dengan
,,working paper”

diadakan

AIA. 5

,,Inter In-

umat

karena ,,persoonlijk contact” (per
hubungan oknum dengan oknum)
dengan semua pemimpin Indonesia, segala sjak wasangka dan tju-

riga lenjap dan semua insaf ada
kesatuan tjita2,
Menteri

Perdana Menteri N,I.T,, Anak
Agung Gde Agung mengatakan,
bahwa Konperensi Indonesia Raja
telah menjalakan obor persatuan
sebagai penundjuk djalan untuk
melandjutkan perdjuangan menudju.tjita2 bersama, Kita berdjuang
sampai tertjapai Republik Negara
Indonesia Serikat dalam tahun
1949... Persatuan dan persaudaraan adalah unsur2 terpenting, Republik Negara Indonesia Serikat
adalah satu negara
hukum
dengan penuh pertanggungan
dja-

wab dibawah kibaran Sang Merah
Putih,

Mr. Moh. Yamin
Hn
kan, supaja Republik NIS berdiri
benar2 atas keinginan berdaulat
rakjat Indonesia.
Sultan Hamid dengan mendapat sorakan dari hadirin, menga:
takan, bahwa Konperensi Indonesia Raja membawa persatuan jang
tidak “dapat dipotong lagi dan

bahwa Gedung Republik NIS tak
lama lagi aan berdiri, dan beta

Pasundan,

Djumhana
mengatakan, bahya
Konperensi Indonesia Raja meng
hiasi sedjarah bangsa
Indonesia.

Puan "maan

Merah Puri

berkibar dan bahasa Indonesia di
pakai dimana2.
Achirnja Presiden Sukarno menjampaikan
'amanatnja,
supaja
tjinta kemerdekaan tetap berko'bar didada semua pemimpin2 di-.
Indonesia. Republik akan tunduk
muthlak pada suara konstituante.
mn

jr

dari P.P.F. jang masih dapat di-.
masukkan.
Kumisi ekonomi dan

keuangan telah mentjapai hasil2
dalam lapangan keuangan, sedang
sedjumlah soal2 ekonomi jang
tersangkut paut dengan urusan2
jang bersifat ketatanegaraan akan
ditunda dan nanti dibitjarakan di
Djakarta.
Pada umumnja kalangan2
“konperensi berpendapat,
bahwa
Ir. Sukarno akan dipilih
mendjadi Presiden pertama dari

Negara Indonesia Serikat.

WAKIL WALI NEGARA SUMATERA TIMUR DAN KONPERENSI
INDONESIA RAJA.
(Aneta).

Wakil

Sumatera Timur,

Wali

Negara

Radja Kaliam-

sjah menerangkan pada hari Ahad, bahwa ia senang dengan ha-

sil2 Komperensi Indonesia Raja di
Djokja. Ia mengatakan pada wak:
tu perundingan dalam kumisi bawahan
“ketatanegaraan,
bahwa
djuga dipihak Republik
didapat
pengertian terhadap pendirian Su
matera Timur, hal mana berarti,
bahwa Asahan Selatan dan
Labuan Batu harus tinggal termasuk
pada Sumatera Timur. Selandjutnja diterangkan, bahwa ada pengharapan

baik

soal ini akan

Djenazah Dr. Ranmbangis
keranda,

dikelilingi

oleh. isteri

sebelum ' dimasukkan
dan anak2 beliau,

kedalam

(Ipphos).
ang

dapat

diatur.
VAN ROYEN KE DJOKJA HARI
INI.

Pada hari Minggu sore, Van
Royen tiba di Djakarta dari 'Singapore bersama dengan sekretaris beliau Van Schelle
sesudah
perkundjungan tidak resmi kepada komisaris tinggi Inggeris
diMlalakka,
Malcolm
Macdonald,
Pada pagi hari ini 'Van Royen

dan N. Blom berangkat ke Djokja
untuk

mengadakan

pembitjaraan

tentang penghentian gorelja serta
pengembalian ketenteraman dan
ketertiban,
$
9m

Dipekuburan Tanah Abang Dr. Leimena, ketua komisi" keamanan dari delegasi Republik, mengutjapkan atas nama Pemerintah
teman

Republik serta rakjat Indonesia kata2 perpisahan kepada
seperdjuangan dalam “mentjapai tjita2 kebangsaan
ndos

nesia,

Dimuka: Karangan bunga dari delegasi Republik, (Ipphos),

Bel
aa

TEE

4
si

3

Ps

Abdul Malik mengkal an, bal
2 Ia

Perdana.

Mempersatukan lagi ML
jang 5
bertjerai karena keadaan memaksa dan melenjapkan pertengkaran
kita sama kita.
Semuanja tetap
bersemangat 17 Agustus dan tak
mau disebut federalis ataw Republikein, kalau istilah itu dipakai
untuk memetjah-belah, demikian
beliau.

WA OI

Ma

:

PEMBAHAGIAN TAMBAHAN UN.
TUK BULAN DJULI 1949,

Minahasa.

telhi

berita

ima di Meta De hi, telah

“BOM

1g

rang

H3

harus

memb

erika

da

| persendjataan jang

da, Inggeris dan Amerika Serikat

konpsrensi 2 am rahasia.

ypat keluar dari tanggulnja dan
nba ialah “bahwa“
telah menggenangi beberapa ba-

Isemua negara2 jang tergabung da

ATOM - AMERIKA.

Desas desus tentang suatu

gat hebatnja. Didalam 24 dj.
jang baru lalu telah turun hudjan
'sebanjak 25 centimeter. Sebuah
terusan di Patiala pada beberapa

jusul dik

BUATAN
E

dengan tjara2

terbatas

tapkan

an” Ta. at YA

|

perdjandji

perangnja.

Mesir, Sovjet Unie dan Ukraiaa — bekerdja bersama2, apa jang me- na menolak usul ni, djuga tak meAEP, United Press). Data ia ingenai pertukaran keterangan2 ' 'njetudjui adanja badan pemeriksa

tentang enersi atom, djuga dalam
n akan berpul aan suatu sidang tertu- : 'leveransi2 bahan2 mentah. »Seper
li Amerika Serikat hanja
4
si2 atom dari senat Ame- tie

dengan: izin kongres dapat mengum
“rahasia atom ini kepada
Inggeris atau Kanada.

Aa atom masih belum tkp
ungan
See

— berbahaja.

aa

n. Te
lahon hanja mene
n, bahwa belum dapat diuut.

n diberikan kepada
Ema

ingatkan supaja orang djangan
terlalu menganggap bahwa bom
atom itu sangat kuat. Ia menerang

Inggeris.

orang2 jang dapat diper

Inggeris telah minta sedjum

kan, bahwa bom atom,

bilamana

dipergunakan pada waktu. dan
tempat jang kuat seperti djuga

bom atom sekalian dengan aaja untuk membuat bom atom.

bom2 dari matjam lain jang dahu-

eris telah minta hal ini untuk

njak memberikan bantuan pada o-

smberikan

nilai jang

lebih

ting-

perdjandjian Atlantik. Teapabila pemerintah Amerika

dak meluluskan permintaan in:
a undang2 dari tahun

1946,

ang melarang memberikan sesuatentang atom, akan tidak berla

lagi. Dikalangan2 militer terda
t pendapat jang mengatakan,
wa apabila bom atom disiap-

1 di Inggeris, maka akan ment kemenangan waktu 15 djam

lu biasa dipergunakan, akan

ba-

iperasi2 militer, tetapi bom atom
sadja masih belum tjukup untuk
.mendjamin 10046 akan ditjapai ke
menangan..

tim pertahanan jang baik, digaFira dengan kampanje psychology untuk mentjegah keka-

10, 36, 53, 1125
304, 17, 51, 68,
274, 276, 288,
386, 387, 410,

162: 283.
155, 206,
295,432,
419, 435.

1.

Semua peladjar2 dan bakal pe
membawa serta, surat keterangan sah dari jang berwadjib atau madjikan tentang

5.

di Guam

dan akan dibantu oleh

pesawat pemburu. Ini adalah suatu latihan setjara besar2an jang

'hanja berlaku satu hari lamanja.
(Tanggal jang pasti untuk ini masih belum diumumkan. Djuga pasukan penangkis serangan

udara

tersebut menundjukkan,
1 2 akan berdjumlah

gu ini, kurang sekali diterima kaTetapi

orang

sudah berusdak

dan diduga, bahwa kerugian kapal2 dan djiwa manusia tak akan

sebesar

jang telah ditimbulkan

oleh angin

topan

jang

lalu

jang

pada bulan Djuni telah mengamuk
di Djepang.

akan ditjoba.

Pesiakuhe Gdhdhtd Ma
. pengadilan.

tjauan, akan dapat melindungi su
atu bangsa terhadap bentjana ke-

Pertemuan pemuda2 Ummat Is-

Islam

Manado

dengan

suatu penjerangan

dari

sebelum sentoja jang ditentetapi s

rusakan jang ditimbulkan

lawan 3 telah Te

oleh

suatu

tan

tersebut.

Il.

Peraturan mengenai
. imigrasi Australia.

(Usis). Menurut keterangan
dari Kementerian Pertanian Amerika Serikat bagian Perhubungan
Pertanian Luar Negeri, produksi

.1368 H. djatuh pada hari Rabu tt.-27 Djuli 1949.
1. Akan tetapi, kalau nampak
bulan pada malam tt. 25/26
Djuli 1949, maka Hari Raja
. djatuh pada hari Selasa tt. 26
(Djuli 1949 dan nanti akan ditelepon 'keseluruh Minahasa,
Insja Allah ! !
III. Djika ada siaran2 jang lebih
dahulu jang bertentangan dengan putusan ini, maka hal itu
sudah ditjabut.
Demikianlah, supaja sekalian
Twan2 Imam dan seluruh kaum
Muslimin terutama di Minahasa
mendjadi tahu adanja.

Kerdja: sama dalam laplnian
aon

mau pergi ke Nederland, tetap di-

merintah Indonesia telah

setudju,

sjarat2 hidup jang mentjukupi di-

antara lain berhubung dengan kepentingan jang bertalian dengan

sana, untuk mendapat izin mening
galkan Indonesia.
Dihapuskannja keterangan2 an

imigrasi dari militer2 Belanda jg

telah

2

didemobilisasikan,

untuk

wadjibkan

menundjukkan

adanja

dijuran ini tidak mengurangi sesu-

. mentjabut kembali jang diwadjibatu sjarat mengenai penghidupan
alah kan dari »keterangan-andjuran," diluar negeri, . jang mungkin di. untuk Australia,
minta dari fihak konsulat2 luar
'Orang2 Belanda dan warga ne . negeri jang bersangkutan untuk
agan: Belanda jang ingin pergi ke
memberikan visum,
2
'pertemuAustralia berhubung dengan

itu

tidak usah lagi menundjukkan,
bahwa mereka dinegeri itw tidak
atas

ny
pemerintah Beatau pemerintah Indonesia.

penanda-tanganan

dari

“jang disebut ,,keterangan
risiko
: “Aotagar sai “ Na

. DAVID

KELLY DITERIMA
STALIN.

OLEH

U.P.). Semua harian2 (Moskou

pada hari ini memuat suatw komunike dalam halaman mukanja jang
terdiri dari 23 perkataan, dalam

Ini adalah kundjungan pertama

ia datang di Moskou pada bulan
jl Djuga ini adalah untuk pertaakan sadah di
tjabut kembali. Sjarat2 ini djuga ma kakinja, bahwa Stalin bentemu
dina bagi mereka jang a- dengan seorang diplomat Inggeris

sandjuran” La
t warta
Peka

untuk imembe-

negara manapun

ipun Na

ko-

didi,

Inggeris, ,Kana

ikan mengundjungi luar negeri un“tuk sementara waktu.
Hasil dari tindakan ini,

ialah

"bahwa nanti hanjalah terhadap orang2 jang bukan- Belanda, jang

dari

tahun

1949

naik

1440 dari djumlah jang didapat
dalam waktu jang sama dalam ta-

hun jang lalu. Lapuran itu menun
djukkan bahwa Islandia mentjatat
kenaikan jg terbesar, jaitu 5270,
tapi sebaliknja Swiss menundjukikan kemunduran

154

sebagai

a-

kibat dari pembajaran bonus untuk susu jang digunakan
dalam
pembuatan kedju, sedangkan hasil
mentega di Uni Afrika Selatan tu
run sebagai akibat dari turunnja
iproduksi susu.

Dalam pada itu, hasil susu di
Inggeris sangat lebih besar dari

sedjak ia pada musim panas jl. ber
fbitjara dengan Frank Robert, jg
turut dalam pembitjaraan2

negara besar di Kremlin,
mama

empat

lam mana pembajaran pada waktu2 jang tertentu dinjatakan, ataw
suatu salinan atau keterangan tetap jang mengganti salinan tsb.
diatas jang diberikan oleh pembesar2 jang berkuasa memberikan
pensiun.

Terhadap mereka

ngan 5240 menjebabkan produksi
mentega bertambah dengan kira2
260. Negeri2 lain jang produksi-

ma dari. Kantor
di Bandung.

17940, dan

mentega naik dengan
Canada,

dimana

ditja-

tat kenaikan 670 dalam produksinja, biarpun dalam kwartal jang

(pertama dihasilkan 11 djuta pond

margarine, jang dalam tahun jang
lalu tidak ada sama sekali,

“Pertjetakan Kementerian Penerangan N.I.T. « Tomohon,

tidak

Pensiunfondsen

BII tiap

pegawai

| kaleng: Gol. BI bersama2 menurut Y6 (prosen).
6. Djas hudjan (@ f 21.80 sebidji
Pembahagian kepada pedjabatan2 Gubernemen (kartu pedjabatan
A merah) buat” kepentingan wadjib. (Persediaan kurang).

II. PEMBAHASIAN PADA ORANG2 SAKIT.
7.

Susu entjer Fries meisje"
f I. sekaleng, ..VYan Heel" f | .—
sekaleng : Dengan memakai surat

keterangan thabib @ 4 kaleng.
PEMBAHAGIAN PADA RUMAH2 SAKIT.
&
8.

Susu

entjer

Nestle”

@

f 1.—

sekaleng, ..Fries:meisje" @f 1.—
sekaleng
Maizena
@ f 0.50 sebungkus:
Pembahagian diambil langsung
dari toko ..Johnnie" Manado dengan mengundjukkan satu surat
kuasa,

9.

BAN SEPEDA,

Pada mendapat pembahagian ini
harus dimasukkan suatu permintaan
pada Bah. | dari Balai Pembahagian
Manado dengan menjatakan:
a. untuk berapa sepeda diperlui ban
sepeda.
b. sudah berapa ban sepeda telah
didapat dalam pembahagian selang bulan-Mei 1949,

Manado, 19 Djuli 1949,
WI. Kepala Balai Pemb. Manado,
Aj

MAKLUMAT P.T.T.
Berhubung dengan merajakan Idul
Fitri dan Garebeg Puasa, dines kantor Pos dan Telegrap Manado ditetapkan sebagai berikut:
RABU, 27 DJULI 1949,
Pos Telegrap: Seperti hari Ahad,
KAMIS: 28 DJULI 1949,
BAHAGIAN POS:

sa

prangko

Bela

dan

zegel:
rat” :

“dan penerimas

aan
(aangetekend). Pengirime
surat2 dines: berhubung dengan menerima dan mengirim pos udara.
Pengiriman dan penerimaan pos:
Seperti hari2 biasa (Kerdja).
Pengangkatan kupi2 surat pembantu: Hanja pengangkatan kedua,
Pembahagian
Pos:
satu
kali
(3 nm).

| Dibuka

&
:
Sa

KAS2

dari JAVASCHE

dan ESCOMPTO

BANK

N.V.

BANK N.V.

(Lebaran).
ar.

M MKM KRMRNMA ASAM

M4

Dipinta kepada umum, supaja pada jang bertanda djangan disebut2

DJAKSA,

maupun dalam

menjurat,

karena itu bukan nama pangkat dari
jang bertanda,
,
A, TIRIE
Pegawai kanfor Magistrat,
| RK BUKU

KN KAA
RK AR AM

»Loterij PS
Na SU
Le

Fa

set kering

isteri

kos vrij.

ljt

DARSALIN:
kentjeng

12.500
& Ong:

bikin singf 8,502

f 16,50 HONORION: Bongsiat keloearkan

aer kekoeatan

3d.

buek

f10—
3f28.—
“SUIRINE: « 3d,
baek boeat kentjeng goela af10.—
3 £ 28:— . Aambeien

£ 1015”

TOEK

'T.B.C.

f 9,50

2 f 18,50. Prijscourant gratis.
bah f 1.50 ongkos kirim.

Tam-

sesek, panas.

FIRMA

DE

INDISCHE

Tengah

urusan

ASSURANS!

dan asuransi AUTO

BAs

KRUIDEN.

22 — Semarang.

KEBAKARAN,
di Manado dari:

INDISCHE LLOYD

ALGEMEENE VERZEKERING

MAATSCHAPPIJ

(Didirikan Tahun 1916)
Hoofdkantoor:

Pa
: Sa
San

akan DITUTUP untuk umum pada hari2:
RABU, 27 DJULI
dan KAMIS, 28 DJULI ia.d,

Gang

untuk
AGENTSCHAP
assuransi TRANSPORT

aa 4

Telegrap : Seperti hari Ahad.

Pan

nja naik ialah New Zealand, dima «

na eksport

jang

mempunjai beslit atau suatu surat
keterangan lain sebagai diterangkan diatas, maka pembajaran ihanja dapat berlaku, sesudah 'keterangan2 resmi! jang tetap mengenai pensiun (tundjangan) diteri-

pada hasil tahun jang lalu, sehing
iga dapat dihasilkan lebih banjak
mentega lagi, iDenemarken pun
djuga menundjukkan perbaikan

mana dinjatakan, bahwa Stalin te dalam hasil susu tambahan 2146
lah menerima duta Inggeris di dalam produksi mentega. Dinege" ri Belanda naiknja hasil susu deMloskou, sir David Kelly.
jang diadakan oleh Ketty sedjak

Djuli 1949,
Dengan tegas dinjatakan disini,
pembajaran pensiun/tun“bahwa
'djangan selama pendudukan Djepang untuk sementara waktu di-

bataskan pada mereka jang memmentega dunia dalam kwartal jg ' punjai beslit sebelum perang, dapertama

— (Aneta). mean Bibie
an kepala djawatan imigrasi, pe-

sekaleng: Gol.

IV. PEMBAHASIAN

Hari Raja Idil Fitri 1 Sjawal

sama2 dengan pembajaran pensiun dan onderstand untuk bulan

PRODUKSI MENTEGA DUNIA
NAIK 149/,.

8 bidji.
Kedju .Eyssen" 3009r. @f 2 55

suara

bulat (seija sekata) telah mengam
bil keputusan :

96

Kertas rokok ,,Rizla" @ f 4.— sekotak 50 bidji : Gol. BII masing2

lam jang diadakan hari Kamis tt.
“21 Djuli 1949 dalam Balai Madjlis

Dewasa ini jang sedang minta
(Reuter). Lima dari tudjuh opertimbangan di ,/Privy Council':
yang, jang dalam perkara pembubom atom.
Nathuran Godse, Narayan Apto,
muhan terhadap Mahatma Gandhi
andalan kalangan tersebut
Copal
Godse
pada 30 Djanuari 1948 telah dipu "Vishnu Karkate,
ban bahwa Inggeris xg
dan Madanlal Pahwa.
tusi oleh pengadilan tertinggi PuDIMINTA
SUPAJA
MENGADAmemperhatikan hasil uran
njab Timur, bahwa mereka betul
KAN PERUNDINGAN DENGAN
jang didapat dari Congo Bel.
Pemberitahuan.
TANGGAL UNTUK KONPERENSI
bersalah dan appel mereka pada
HO CHI MINH.
dan anak dengan aa
MENGENAI PAKT PASIFIK BELUM
21 Djuni ditolak. Kini diputuskan
PEMBAJARAN PENUH PENSIU N2.
DIKETAHUI.
hendak mengadjukan putusan da- .
(Reuter). Kongres dari partai
ri pengadilan tertinggi kedepan
Kepala Kantor Pusat Perbenda
(U.P.). Diduga, bahwa Carlos
sosialis Perantji | telah menerima :
»Privy Council”.
haraan
(C.K.C.)
di Tomohon
“dengan suara bulat
suatu resolu'Romulo, jang telah dipanggil oleh
memberitahukan,
bahwa
untuk
Presiden Ouirino sebentar setelah
si, dimana diminta kepada pemesirup
Pengadilan tertinggi dari 'Punintah untuk berusaha dengan senjab, jang pada 21 Djuni telah berkonperensi jang dua hari lama pembajaran pensiun, tundjangan
nja dengan Chiang Kai Shek .di: (onderstand) selama pendudukan
kuat tenaga mengadakan
suatu
membebaskan dua dari ketudjuh
Djepang dari bekas pegawai2 NeBaguto, akan mengambil bagian
perletakan sendjata di Indo China
. Seorang angggta dari komisi
orang, ialah Shakar Kistaya dan
gara dan militer dan djanda2 serdan
mengadakan
perundingan
dejang
penting
dalam
mentjiptakan
iDattatraya
Prachure,
setelah
me— atom Amerika hilang.
ta anak2 mereka, orang2 jang berngan pemimpin nasional jang exreka minta appel, kini telah meng pakt Pasifik.
hak
dapat mentjari perhubungan
trim,
Ho
Chi
Minh.
Suatu
resolusi:
'
Untuk
konperensi
persiapan
be
adjukan keringanan bagi
Copal
(EP). Tracy Snelling fepaki
dengan
dinas jang bersangkutan,
jang
kedua,
dimana
para
menteri
lum
ditentukan
tanggalnja,
seGodse,
saudaranja
Vinayak
GodTn pers dari laboratoria
dangkan belum ditentukan djuga Y jang biasa membajar pensiun dan/
se jang telah mengaku dengan
sa mena, di Los jang beraliran sosial diminta supa
atau tundjangan mereka, jaitw di
ja mengundurkan diri, apabila pesendiri sebagai pembunuh
“dari: tempat dimana konperensi itu amenjelidiki kernMinahasa
dan Bolaang Mongonmerintah
tidak
mendjalankan
rekan
diadakan:
pada
umumnja
teGandhi.
Permintaan
appel
dari
ngan anggota dari
empat orang lainnja telah ditolak lah dibenarkan bahwa pilihan itu dow dengan kantor pos Manado
untuk tenaga atom, telah solusi jang pertafna, tidak mendaserta tjabang2 kantor pos di Topat djumlah suara jang dibutuholeh pengadilan tertinggi setelah akan djatuh kepada Baguio. Berang dengan tidak berketentuan.
mohon,
Tondano, Airmadidi, Lahubung
dengan
berita
dari
Hong
appel tersebut dipeladjari
enam
melihat Snelling untuk
ngoan, Ratahan, Kawangkoan, A'kong, jang menjatakan bahwa kon
'bulan
lamanja,
sedangkan
Nathuee anga yaa pr
PENJELIDIKAN ATAS PESENDJA- ran Vinayak Godse telah mendja perensi itu akan diadakan bulan murang dan Kotamobagu serta da
lam daerah2 diluar itu dengan Ke
lani hukuman matinja pada bulan muka di Baguio, seorang djurubiTAAN.
Februari jang baru lalu. Selan- “tjara dari kementerian luar negeri - pala Daerah atau H.P.B, jang ber
sangkutan.
djutnja enam orang extremis Hin Filipina menerangkan, bahwa tem
(Reuter). Komite pekerdja daki
Pembajaran akan berlaku antadu lainnja telah ternjata bersalah pat dan tanggalnja untuk itu bekomasi PBB untuk persendjataan
ra tgl. 2 dan 6 Agustus 1949, ber
“lum ditetapkan.
dengan ikut serta dalam kaan
'konvensionil dengan 8 suara mekesan Bea
aj ta
ada

bersama
kepada
golongan A (bergadji bulanan).

pada 1 Augustus 1949 dengan

penghasilan atau gadji sebulan

Pembahagian

(collectief) menurut

4.

bar2 tentang pasukan2.

(AnetaLP.). Pimpinan terting

'selusin:

ladjar harus berada disekolah

lempar bom dari bentuk B-29. Pesawat2 pembom ini ditempatkan

komisi PBB untuk enersi atom.

2, an gigi “Nylon” @f 320 seusin
3. Badju kous (Polo shirts) @ f 28, 50

Peringatan:

belum diterima kabar tentang ke
tjelakaan2 manusia, sungguhpun

Blandy berpendapat, bahwa orang dapat mempertahankan diri
sea bom atom ini. Suatu sis-

181,
398,
273,
355,

sebungkus 25 bidji.

akan ,,dibom” oleh pesawat2 pe-

Pay inii bom2 atam tak termasuk.
“Hal ini ada dalam penilikan dari

akan datang Tokio dan kota2 lain
dari sektor pimpinan tertinggi ini

jang dua ta-

armada

PENGERDJA2.

Nomor test,

k14,
333,
237,
349,

Pemberitahuan No. 42,
PEMBAHAGIAN PEGAWAI2.

I.

I. Djarum tangan No. 2/6 @f 0. 27

(setahun) jang dikenakan padjak, untuk penetapan wang
sekolah,
2. Wang sekolah bulan Agustus
harus dibajar dimuka tanggal
Topan D DI DJEPANG.
5 bulan itu dengan perantaraan
kantor sekolah.
(UP). Asin topan telah me-,
“3. (Diharap dengan sangat, supangamuk dipulau jang paling Seja orang tua (pengampu) pela
latan Alah ng
Kyushu, dadjar2 turut hadir pada hari
lam perdjalanan ke Utara arah
pembukaan “kursus (1 Aug.
'kota Nagasaki jang telah dihan1949) - untuk mendengarkan
tjurkan dengan bom atom itu. Di
keterangan2 jang akan diberiKyushu semua perhubungan2 pen:
tahukan,
ting telah terputus. Pusat dari
Ag
angin topan ini mentjapai ketjepatan kira2 85 mil sedjam. Ak'bat
IDIL FITRI ! SJAWAL 1368 H.
dari perhubungan2 jang tergang-

ketika

Amerika

gian dari kota.
Penduduk dari daerah jang
tertimpa 'bandjir, meninggalkan
tempat itu dengan menaiki perahu2 atau gadjah. Lalu lintas sama sekali terputus. Hingga kini
bandjur

diadakan pertjobaan2 dengan bom
atom didekat Bikini, telah memper

di Lautan Atlantik,

hun jl. memimpin

kan dirumahnja presiden
lah dipanggil bersidang

Dena

gi an
udara Amerika di: Timur : Hanh telah mengumumkan,
bahwa antara 25 dan 30 Djuli jg

panglima angkatan laut

d Press mengabarkan, bah
ensi atom rahasia jang
minggu jang lalu di-

Aga parnpaya

- TOKIO SASARAN PERTJOBAAN
. PEMBUANGAN BOM.

— (ARP).
Batasi pidatonja di
New York, laksamana Blandy,

ukan suatu tanggal untuk sijang akan datang dari ko-

uman hendak minta naapakah dapat rahasia bom

-

yaa

1949).

tkan oleh suatu bandjir jig

Bag

A' MENGETA:

TAMBAHAN TJALON2 JANG DITERIMA PADA S.M.K. TOMOHON
(Lihat Pelita No. 206, ttgl. 18 Djuli

Mae

Dua das desa disela, 200 km sebelah Ti.

Pa

Ta

SEMARANG.

: Rotterdam — Batavia — Surabaja — Makassar.
Bijkantoor
Agentschap
: Bandung — Batavia — Cheribon -—- Semarang
lang — Palembang — Medan —« Pontianak —
masin — Den Passer — Ambon.
Kantor MANADO-Fortweg No. 3 Mr. LIE BENG TIOK,

—

Ma-

Bandjer-

