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Republik ke Djokja telah dilaksa-

-

Keamanan tgl. 28 Djanuari

kebidjaksanaan politik Belanda di | hanja merupakan djaminan jang
Kini sudah ternjata
Indonesia.
diberikan atas nama perseorangan
i2
da- da
dengan tegas, bahwa djandj
residen Sukarno dam wakil
hanja ting - Presiden Hatta.
i pihak Belanda bukan

oyen tibs P3

diatas 'kertas belaka, tetapi

SIDANG

apa jang
djuga telah berbukti sebahagian- | Kita pertjaja, bahwaPemerin
tah
disetudjui oleh
nja dalam perbuatan jang njata | telah
Republik ini tentu akan mendapat
i.t

jang terikat dalam P:P.F. menjam
pengembalian”

Optimistis

perasaany

suatu

jang

optimistis

diikutkan

itu

perbuatan

dengan

ide-

jang njata, jaitu

ngan mengirimkan
ton barang2 untuk
ngankan kesukaran
bangsa jang berada

Van

Ike Djokja 30
sekadar merisaudara2 sedidaerah Re-

kemenangan

Good

will

kedua

belah pihak untuk memungkinkan
tertjapainja penjelesaian masaalah Indonesia dengan djalan damai. Hal ini ditimbulkan oleh

kesadaran dan keinsafan kedua
pihak untuk bersama2 menegak-

Royen-Rum

oleh

djuannja
kepada
persetudjuan
Van Royen-Rum sedjak beberapa
waktu jang berlalu.
Perkembangan politik didaerah
Republik sekarang
irii memberi
djuga kejakinan kepada kita, bahwa persetudjuan Van
Royen-

Rum jang mengenai

,,Cease fire

melalui bermatjam-matjam kesuli-

tan. Pokok dalam melaksanakan
hentikan tembak menembak dan
permusuhan itu ialah karena ada

'kepertjajaan dan Good will

diantara kedua pihak.
Memang harus diakui, bahwa
fjara jang praktis untuk menghen

struktif setjara suka rela jang ha- kar sekali. Akan tetapi, «
2

Dah

|“ Xagiaan

kedua

pihak guna

masing2

nusa

Yengan dihadiri oleh K.P.B-B.I. te

ke-

dan

'bangsanja,
Harus
diakui, bahwa sesudah
pengembalian Pemerintah Republik ke Djokja, nampaknja kedjadian itu telah berhasil merobah
suasana mendjadi bertambah baik.
Begitupun djuga tumbuhnja rasa
pertjaja mempertjajai dan saling
mengerti terhadap pendirian masing2, kini telah mendekatkan kedua pihak kepada tudjuan bersa-

se-

hingga achirnja merupakan suatu

-

politik didaerah

diibu kota
menundjuk-

angffimenggembiraadian2

poli-

ditjatat, iasetudjuan
irit

yen-Rum
resmi oleh ke:

publik dan Bela
tum ini pada pi:

Re-

«

2

x

(Aneta). Pertemuan resmi pertama dari bahagian kedua Konperensi Indonesia Raja tidak akan
berlaku seperti diberitahukan pada mulanja, jaitu pada tanggal 30
Djuli, tetapi pada hari Ahad tgl.

31

Djuli. Djuga pertemuan jang

sebenarnja akan dilakukan pada
hari Djum'at malam di Gedung
Indonesia Serikat ditunda satu

hari kemudian.
akan

Anggota2

diterima dengan

P.P.F.

resmi ma-

lam hari ini. Meskipun pada hari
Djum'at sedjumlah besar wakil2,
baik dari Djokja, maupun
dari
Negara2 Bahagian lain telah tiba
di Djakarta, tetapi tidak dapat di
harap, bahwa semua anggota2 jg
akan turut dalam Konperensi' In-

tibalah.

Dr.

van

Ta

Anet

,

tuk penerimaan.

Dimuka

tersebut telah dipasangkan

Royen

tjuk:

p tempat.

Bea an

Wakil Presiden Hatta
kepada Aneta.

rus diingat, bahwa dalam kemung

kinan pelaksanaan ,,Cease fire orde”
inilah, terletak kehormatan

Presiden Sukarno dan wakil Pre-

siden Hatta. Karena bukankah de
ngan adanja djaminan kedua beliau atas pelaksanaan soal jang
sulit itu, barulah terbuka djalan
pengembalian Pemerintah Republik ke Djokja? Dalam melaksa-

pasti selesai sebelum berangkat
Achirnja Wakil
ke Den Haag.

sar Good will serta kepertjajaan

Presiden mengatakan, bahwa me-

“

dar”

di

Den

Haag.

Sedangkan

kannja. Dan kini semuanja itu,
sudah dan tengah dilengkapkan.

'Umpamanja Konperensi Inter Indonesia diantara wakil2 Republik
dan IP/P.F., telah diputuskan, un| tuk diadakan berganti2 di Djokja
idan Djakarta jaitu pada tgl. 20
— dan 31 Djuli jang akan datang.
Dengan terdjadinja konperensi

ater Indonesia itu kelak akan da

patlah diwudjudkan suatu kesatu-

jang
an pendapat, tentang hal2
mengenai struktur Pemerintahan

Indonesia Sementara

dan

lain2

hal jang berhubungan dengan soal2 jang-diantara kita sama kita.
sedjalan dengan haAchirnja

sil2 persetudjuan pendapat dalam
konperensi Inter Indonesia itu,

pada satu pihak orang akan mem-

peroleh pula suatu tjara jang prak
tis, guna menghentikan permusu-

han. Sehingga dalam suasana ker
dja sama dan persaudaraan jang
timbul dari kerelaan hati segala
pihak, kita bersama2 memasuki
gerbang konperensi Medja Bun-

dar di Den Haag.
naa

reka

tidak

Den Haag

terus berangkat

sesudah

ke

Konperensi

Indonesia Raja, tetapi pulang dahulu ke Djokja. Mungkin di Djakarta dapat bertemu dengan wakil

Republik dalam P.B.B., Babe Palar.

d

KALIMANTAN BARAT DIKUNDJU3. .
NGI TAMU2 AGUNG.

rima kasih atas perkataan2 sambutan dari Sultan dan mengatakan, bahwa ia sangat senang men
dapat kesempatan untuk mengun

djungi Kalimantan Barat jang me

megang peranan besar dalam per
kembangan ketatanegaraan dari
Indonesia dan terutama dari Kalimantan.

KONSEPSI REPUBLIEK TENTAN
KEAMANAN.
(Aneta).
Konsepsi
Republik
tentang keamanan dalam Konperensi Indonesia Raja telah disu-

sun. Pokoknja adalah sebagai ber
ikut :

:

Pertama, pimpinan tentara harus dalam tangan Indonesia, kedua T.N.I. mendjadi inti tentara

Republik Indonesia Serikat kemudian hari, ketiga menerima ang-

gota bukan bangsa Indonesia asli,
tetapi warga

negara.

Republik djuga telah mengirim
penindjau2 militer ke Komperensi
Indonesia Raja.

(Aneta) Menurut pengumuman
sekertariat panitia persiapan kong
res pemuda Indonesia pada tang-

gal 1 Agustus di Bandung akan
diadakan konperensi pendahuluan untuk menetapkan sikap terhadap Konperensi Medja Bundar
dan membitjarakan soal2 tentang
pembentukan organisasi pemuda
seluruh Indonesia,

PERMUSJAWARATAN WANITA
SELURUH INDONESIA.
(Aneta). Sesudah pertengahan
bulan Agustus, di Djokja akan di
adakan permusjawaratan wanita
seluruh Indonesia jang bertudjuan: 1, Membawa wanita Indonesia kepada perdjuangan bangsa..

2. Mempertinggi tingkat perdjuangan wanita. 3. Mempererat per
hubungan pergerakan wanita Indonesia.
&
Persiapan untuk permusjawaratan tersebut diadakan oleh pa-

i#wadbawahan di Djakarta,

Digambar

Hatta. Dibelakang mereka

terlihat Merle H. Cochran, R. Herremans, anggota2 K.P.B.
B.I., Perdana Menteri N.I.T., Anak Agung.
(Ipphos-Aneta).

W.T.M. mengutjap banjak te-

jang telah ada itu dan tentu akan
mempergunakannja dalam prak-

persiapan lain2 jang merupakan
sjarat2 jang perlu untuk konperensi tersebut, adalah pada umum
nja tidak begitu sukar mengada-

no, H. A, Salim dan Drs. Moh.

nak Sultan Hamid II dengan pakaian adat telah menerima Wakil
Tinggi Mahkota, njonja Lovink,
Dr. Koets,
Van der Wal
dan
Pangeran Kartanegara. Rombongan ini telah pergi ke Istana jang
diterangi oleh lampu2 besar dalam satu sekutji jang dihiasi. Di
Istana, mereka ditunggu oleh 12
orang gadis jang memakai perhiasan2 keradjaan.

Keterangan

pertemuan.

Njonja Hatta, Presiden Sukarno : beliau mengangkat tangan

(Aneta). Di Istana di Pontia-

diharap ia

Djika tidak demikian, ini berarti,

bahwa suatu penjelesaian tentang
masaalah Indonesia mungkin takan tertjapai dengan djalan damai
untuk selama2nja lagi. Djuga ha-

melalui gedung

Abdul Malik, Wali Negara Sumatera Selatan, Njonja Sukar-

lam-

besar untuk menjinari bahamuka gedung tersebut, sedjedjeran bangku2 didalam
diubah, supaja kedua dele-

perarakan

terlihat pada baris muka dari kiri kekanan : Sultan Hamid II,

gedung

mengataka

bahwa

Pada hari pembukaan Konperensi Indonesia Raja, maka
diadakan

Hertogspark telah disediakan un-

...gasi mendapa

mejaksanakannja.

bu-

malam. Dalam pada itu gedung di

oOve

di Indonesia. Tegasnja di Neder- & suhan dengan sebaik2nja.
land jang agak genting pada per- 5
Hanja pelaksanaan tentang per
mulaannja itu , kini telah berobah
setudjuan ,,Cease fire orde” inibali menguntungkan
lah, satu2nja lagi kesukaran jang
emerintah,
8 mungkin menghalang2i berlangsungnja Konperensi ,,Medja Bun- .
4ga dinegeri Belanda,
rutama
'adalah

di Djakarta

misi, all. djuga wakil Pres. Hatta. Sre Sultan Djokja dan Sutan
Sjahrir, sedang dari pesawat terbang K.L/M. jang beberapa menit
kemudian mendarat dilapangan

un

kemosi jang dapat menjokong
terha- F-tek untuk mendapatkan tjara pebidjaksanaan Pemerintah
dap politik jang didjalankannja / laksanakan penghentian permu-

Ian

2

besok.

donesia Raja sudah berada semua
di Djakarta pada hari 'Djumat

(Aneta). Kepada Aneta wakil
ma jang diingini. Ini dapat dibukPresiden Hatta, sebelum berangtikan dalam perkembangan politik
kat ke Djakarta menjatakan kejang sedang terdjadi di Den Haag
Konperensi
bahwa
jakinannja,
dan Djokjakarta, berhubung de- "nakan ,,Cease fire orde” ini, dunia
Medja Bundar akan dapat memngan akibat jang ditimbulkan oleh
bawakan penjelesaian Indonesia Internasional akan mengudji hing
persetudjuan van Royen-Rum pa-:
Belanda. Belum diketahui susunga mana ketaatan rakjat, T.N.I.
da tanggal 22 Djuni jang lalu.
selengkapnja delegasi Repuan
/
dan semua badan2
perdjoangan
ke K.M.B. Daftar sudah seblik
Menurut bajangan pada permuRepublik terhadap Presiden dan
lesai, tetapi perlu diadakan pililaan, ada tanda2, bahwa sebahawakil (Presiden jang ditjintai itu.
lebih dulu. Pembahagian pe
han2
gian fraksi2 jang berpengaruh daAkan tetapi sungguhpun -demikisebaik2nja di Den Haag
kerdjaan
lam Madjelis Rendah di Nederan, djika Good will jang sudah
dan Indonesia telah diatur. Sekem
“land bermaksud untuk memadjuada pada kedua pihak sekarang
dari K.M.B., Republik Ne-.
balinja
kan mosi tidak pertjaja terhadap
ini, selalu dipupuk dan dihidup2(
ia Serikat belum ber
Indones
gara
BePemerintah
— “kebidjaksanaan
kan, tentu achirnja akan
dapat
daulat, karena piagam2 harus di
landa mengenai persetudjuan van
djuga membawa kedua pihak keterima baik dahulu. Tetapi Reputtg. 22 Djuni itu.
Royen-Rum
pada memperoleh suatu tjara jang
Indonesia tetap berdaulat keblik
“ Dan disamping itu ada pula dipraktis, untuk melaksanakan pedan kedalam, karena belum
luar
didalam
kuat
jang
fraksi
antara
rintah ,,Cease fire orde” jang samenghentikan kedaulatanpernah
Madjelis Rendah jang bermaksud
ngat penting itu,
:
a perintah ,,hentikan
Bilaman
nja.
endak memadjukan mosi keperAgaknja
dengan
kedatangan
ak” dikeluarkan,
menemb
tembak
jaPemerintah,
"jajaan terhadap
Dr.
van
Royen,
Ketua
Delegasi
tetapi jang sui,
diketahu
belum
itu sebagai tantangan terhadap
Belanda
ke
Djokja
guna
memenuberangsebelum
ialah
pasti,
dah
mosi jang pertama. Akan tetapi,
hi
undangan
Pemerintah
Rep.,
peruTentang
Haag.
Den
ke
kat
Pemerin“karena 'kebidjaksanaan
akan memberikan kesempatan kediudapat
belum
kabinet
bahan
pertama
mosi
maka
tah Belanda,
pada
kedua
pihak,
untuk
memper
dan
selesai
belum
karena
mumkan
jang mungkin menjebabkan krisis

inet itu, dapat dirobah,

KON-

akan berangkat dari Indonesia da
lam minggu depan.

pu2
gian
dengan anggota2 delegasi Belanda. Djuga telah turut dalam pesa- “dang
wat tersebut kolonel Djatikusumo . telah

terutama Republik harus dengan
bersungguh2

RAJA

Dari pesawat terbang K-P-B.B.I.
turun lain dari pada anggota2 Ku

terbang,

tikan permusuhan itu dalam keadaan sekarang adalah sangat su

kan dasar2 kerdja-sama jang kon-

hari Djum'at

lah diachiri dengan memuaskan.
Diharap, bahwa tidak lama lagi
hasil2 perundingan ini dan penghentian permusuhan akan dimaklumkan. Demikian komunike tersebut. '
Kedua delegasi kembali ke Djakarta dengan 2 pesawat terbang.

orde” (hentikan tembak menembak), besar harapan akan dapat
dilaksanakan,
meskipun dengan

nja

Pada

Pada achir sidang tidak resmi
pada tanggal 29 Djuli di Djokja,
ketua2 delegasi Republik dan Belanda memaklumkan, bahwa perundingan2 mengena hentikan per
musuhan pada tanggal 25 Djuli

K.N.L.P.,

lah suaranja dalam K.N.I.P., ialah Masjumi, P.N.I. dan Partij
Buruh telah menjatakan persetu-

Sebab 'P:P.F. dan pem.

tersebut sebagai hasil

DENGAN

-h.

INDONESIA

Djokja di Djakarta, dimana dilapangan terbang beliau memberitahukan kepada pers tentang komunike bersama dari kedua delegasi
jang demikian bunjinja :

karena partij2 jang banjak djum-

JT. jakin, bahwa Pemerintah'
Republik jang telah dipulihkan
kembali itu, merupakan suatu kemenangan bangsa Indonesia jang
menghendaki
kkerdja-sama jang
abadi dengan bangsa Indonesia.
Sebenarnja
adalah keliru sekali,
djika dengan pengembalian Peme
rintah Republik ke Djokja itu, di
anggap sebagai kemenangan sas
lah satu pihak sadja. Tetapi adalah tepat, djika dikatakan, bahwa

kedjadian

(Aneta).

Van Royen-Rum itu, tetapi suara2 tersebut rasanja tidak akan
berakibat ditolaknja persetudjuan

Bagi N.I.T. perasaan

mendalam.

ublik.

dengan

itu

BERHUBUNG

PERENSI INDONESIA-RAJA.

mulai hari ini, melainkan

Dr. van Royen telah kembali dari

ada terdengar suara2 dari beberapa partij jang menjatakan tidak
setudju
terhadap
persetudjuan

Pemerintah

Republik ke Djokja

kan

persetudjuan pula oleh Komite
Nasional Indonesia Pusat. Betul

Negara2 dan Daerah2 Bahagian

3

PERARAKAN

BELIAU MEMBERITAHUKAN KEPADA PERS
AKAN KOMUNIKE BERSAMA KEDUA DELEGAS”

dalam dan dilwar negeri terhadap

but

Sulawes

P3,

ibuk Te
sendirinja telah mc
san jang baik, bagi kalangan2 di

0”

TUNTUK KOTA MANADO:
TOLLY
PHOTO
STubio
PASSERSTRAAT
TELF.
No 209.

Djakarta.

un
taan. Kedjadian ini, meskipdgn.
nja
berdjalan terlalu perlahan,

dan konlast

un uuaks

sekolom,
3 baris

ma

lalu, telah diwudjudkan dalam ke

gal

K

Na

dengan sempurna dalam
aman dan tenteram. Ini
bahwa salah satu bahagipersetudjuan van Royen-

.Rum, menurut ruling resolusi De-

wan

No.

Pemimpin UMUM (rumah) Thn If. 55

maka pengembalian Pena
nakan
suasana
berarti,
an dari

TH.

EXPEDISI (PENGADUAN)

Bah: SULAWESI-UTARA.

dikerah L,

Tomohon

ADMINISTRASI

NEGARA
INDONESIA
TIMUR

batnja pemulaian Konferensi Medja Bundar,
Seb agaimana

-

REDAKSI

:

MENTERI SCHOKKING BERMAKSUD KE INDONESIA ?
(Aneta-Anep) Menurut harian.
,Trouw'" rupa2nja Menteri Schok
king bermaksud berangkat ke Indonesia dalam bulan Agustus untuk pembitjaraan2 mengena masaalah2 demobilisasi dan soal2 lain
jang belum diselesaikan.
Meskipun kabar ini dibantah
oleh pihak resmi, surat kabar tersebut menganggap kabar itu betul.

Indonesia

Untuk

Timur.

menemui

luan2
orang2
kerdja untuk

keper-

jang bechalajak

ramai,

Untuk

memenuhi

keperluan

jang semakin hari semakin terasa
bagi kaum wartawan, politici, ang
gota2 Badan Perwakilan dan Dewan2 lainnja serta mereka jang be
kerdja untuk orang banjak, jang
ternjata dari banjaknja setiap hari permintaan dan kundjungan ke
kantor Kementerian Penerangan
di Generaal van Daalenweg
42,
maka pimpinan Kementerian tersebut telah mengambil
putusan,
mengadakan suatu ruangan dimana ditempatkan berbagai2 madja
lah, harian dan brosur2 jang baru, jang berfaedah bagi mereka
jang tersebut diatas.

Dengan demikian

setiap

hari

kerdja, dari pukul 7 sampai djam
12 pada bagian 'Publiciteit dari
Kementerian tersebut akan dapat
orang melihat dan membatja siaran2 dalam dan luar negeri jang
berfaedah, bahkan dimana perlu
dan dimana mungkin, akan diberikan beberapa dari siaran2 jang
diperlukan dengan tjuma2,
sena Oya

Perwakilan luar negeri
Republik.
(Aneta). ,,Seluruh perwakilan
luar negeri Republik akan diserah
kan sebagai pusaka kepada Repu
blik Indonesia

Serikat,

bilamana

terdapat penjelesaian pantas dalam Konperensi Medja Bundar”,
demikian Ikata menteri luar negeri Republik,
Hadji Agus Salim
dalam interpiu dengan koresponden Aneta di Djokja. ,,Dengan
tertjapainja keterangan Rum-van
Royen,
seluruh pedjabatan Juar
negeri Republik tetap melandjutkan pekerdjaannja seperti biasa,
karena keterangan itu tidak atau
belum merubah ketatanegaraan,
sehingga politik luar negeri Republik tidak berubah. Keluar, Republik tetap souverein, sesuai de-

ngan pengakuan Negara2,

Lebih landjut menteri Agus Salim menerangkan, bahwa sekarang
sedang
dipertimbangkan jpengganti almarhum
dr. 6. S. S. J.

Ratulangie. Sebelum aksi militer
kedua, dr. Ratulangie telah diang-

kat mendjadi wakil Republik diPilipina, tetapi tak mendapat kesempatan lagi untuk berangkat,
Palar ditunggu setiap waktu ke
datangannja untuk menerima in-

struksi2 baru berkenaan
Konperensi

Medja

dengan

Bundar

dan

sidang lengkap Perserikatan Bang
sa2 dalam musim rontok tahun
ini, demikian menteri Hadji Agus
Salim,
Ma

:

. PERINDUSTRIAN

ENTENG
WALES

dengan

atu Hibsmtah at Una .tederal
“dari uni itu, untuk tidak meng-"
angkut. Bang batu jang telah terala
ong2 itu. Suatu tena- .
ga polisi j jang besar telah dikerahkan ant
melihat2, apakah arang
batu itu betul2 diangkut. Dalam

Perantjis 'masih

mungkin, asal diakui kemerdekaan dan.
Fietnam.

tentara Perantjis telah menderita
kerugian antara Desember 1946

mara

Ho Chi

dan Djuni 1949 sedjumlah:90.000
orang, “karena serangan:tentara
1 gerilja Vietnam, sedang 'kerugian

tah

menerangkan, dipihak Vietnam dalam waktu jg

Sena

Pe-

an

mendjawab
lain, ia meng:
Naa
jang nana
ilang-dari tentara pembebasan

sama adalah Teka

1 Orang.

terdjadi

insiden2.

alangan2 serikat sekerdja
jagal aluan kanan orang menerangkan, bahwa politik pemerin
itu telah sangat merugikan

buruh tambang. Sebagaimana di-

Jebak 18.000

ketahui pemerintah telah memblokade fonds2: dari serikat sekerdja,
sepandjang itu mengenai tundjangan kepada kaum pemogok dan

. KRISIS BATU BARA DI AUSTRALIA.

selandjutnja

pemerintah

mengadjukan

pemimpin2

ielah

organi-

sasi buruh kemuka hakim jang telah

| (Reuter). Kedatangan dari 10.
000 ton arang “batu “dari Sydney

menghukum mereka dengan

hukuman2 pendjara.

— -sekalipun ada perintah-dari de-

Pada minggu2 jang lalu perdana menteri J. Chifley telah menoatas keadaan di Asia' dan.: “pada anggota2nja untuk. djangan
lak untuk memberikar sesuatu komengangkut arang “batu — -didangkin diseluruh dunia.
mentars atas pemogokan itu, tetaerakan - Vietminh
menurut
lam: kalangan2 gerakan buruh jg
pi orang menduga, bahwa ia didangan Ho Chi Minh adalah: berhaluan kanan -di Sydney
di- dalam - pidatonja jang biasa disuatu front nasional, dimana se- anggap -sebagai. permulaan dari adakannja tiap2 minggu itu, diua partai. dan organisasi2 keberachirnja-krisis arang batu.
€ mana ia akan memberikan ,,lapurbangsaan, mempunjai : wakilnja”
an “kepada bangsa” pada hari
Arang: batu itu dinjatakan ,,meah mana ia mengadjukan be-.
Minggu, sekali lagi akan mene-

ngkok sangat besar pengaruh-

Kn terpenting dari ren-

apa

'wan federal-“buruh keretaapi ke-

nular'” oleh buruh: tambang, jang

gaskan, bahwa
rus diatur oleh
Selandjutnja
rus dari Labour

sebagai perbaikan tting- telah mengadakan pemogokan unatan kehidupan “dari rakjat, pem- .tuk menuntut kenaikan gadji dan
rntasan buta huruf dan aU
waktu bekerdja jang “lebih: penga
untuk
dek, sehingga seluruh: “industri

F

ja

ior

— Tentang

san

rangkan,

: Australia tidak dapat. berdjalan
'dan 500.000 orang kehilangan

1 asing makanan oki perbu-

n dari kita” : semua perusain jang penting bagi kedudu'nasional akan dinasionalisir.
dangan dari Ho Chi Minh
kap keadaan umum di Asia

h demikian, bahwa .,pendjaasing berusaha untuk berdjuang untuk kemerdekaannja, demi
:me
, makanja

didistrik2 buruh tambang

(net

LP.)

Pasukan2

terutama
9
bantuan berupa

X -MUNTJUL JAJASAN KE-.
J N INDONESIA. PUSAT?
ti eta). Kalangak Indonesia
rkemuka
di Djakarta mempunjai
ud- untuk membentuk nJaja-

ebudajaan Indonesia Pusat”an maksud memadjukan: ah
n Indonesia dalam: segalaja. 'Memadjukan dengan

tara nasional melawan dengan sengit tetapi
rena kaum

BERITA2 PENDEK,

Di Kanton Krn

in 1,

Fa:

santa

akan mentjaha

hubungan dengan organisa-.#
jang belur man
“wakil.

residen" seperti
akan tetapi harus menurut

dengan: ini diharap
: sekalian Paduka- Tuan2, Mionia2,

jang terkeras selama tahun ini

ke-

dengan

Bee Ta
(Aneta-U.P.).

Kabinet

jang baru disusun oleh

dengan pensiun tag"

Mesir

ngan perintah
“pensiun tsb.
Mau

untuk

3

membajar

didjual dan rombak:

Satu loods tertutup katu, leb. 5.25
dan

pandj. 46 Mr.,

salawaku

kaju,

dinding papan, fondament metsel,
baru bekin tahun lalu.
Boleh bitjara dengan K.S. GUE,
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ingin
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Hussein - surat2 itu kepada kantor kami de-

Sirry Paha pada hari Rabu pagi
telah dilantik oleh Radja Farouk.:
Kemudian pada hari itu djuga telah diadakan sidang pertama kali
dalam sidang mana anggota termuda, menteri negara Moh. Hasheim mendapat perintah . untuk
menjusun Satu rentjana untuk pemilihan2 jang akan datang.
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dalam s.k. PELITA" Hal.

residenan Manik AKAN BERACHIR PADA 15 h.b. AGUSTUS 1949
id: Seliwatnja tanggal tersebut, maka barang siapa sengadja tidak me-.
lapurkan, atau memberikan lapuran jang tidak lengkap, mendiamkan atau
menjembunjikan barang2 seperti termaksud

diatas, ada teranfjam dengan:

hukuman pendjara-6 (enam)-tahun atau denda setinggiZnja f 50.000.—

(limapuluh ribu rupiah).-

Directie van: S3 Ag

Minggu), kami adakan PEMBUKAAN: '8
Maka

' bar2 lebih landjut. Topan ini ada-

"dah

po memasukkan lapuran buat ressort P.V. Manado (jang melingkungi ke-

desus, bah

- Toko Baru.

kabar2 tentang keadaan "udara,
' 'maka tidak dapat diberikan ka-

Dengan mengundjuk pada pemberitahuan

ha

Pada: tanggal -31 Djuli 1949 (hari :

ankan

Naa

PERINGATAN PENGHABISAN.

Tse telah me

Essardas: beo

1949.

Tuan

(BOMBAY MAGAZIJN)..
n g ini. Tidak Sapne)

Maa

22 April 1949, nomor 137, tentang Pelapuran barang2 bergerak dan
pendjualan prabot2 dan alat2 rumah dan rumah tangga (Liguidatie meubilair en huisraad), buat kali jang penghabisan diperingatkan, bahwa tern-

Baru buiteaki Lt i"irojaaton:.

-

Dimulaikan upoiar Pomalaman

1 serdadu Amerika wengi dan

untuk menjesuaikan. susunan
ngan Na ene sosial dan pokitik
ra

Beiikaban

Djam 14.

Angin topan segenap-hari Sabtu | jang menimpa Okinawa,
jl. menimpah Okinawa, sehingga

. penting didaerah padi-Hunan patuk
panitia jang akan mc
can komunis An
baru menjeri 'kembali susunan Knip dan Ba.

den ,,Keng
akan menimbang kemungkin-

2 AUGUSTUS

menterian perfahanan mengata- "banjak mendapat luka2.
Banjak
kan, bahwa tentara komunis jang
gedung? mendapat kerusakan2 be
telah menjeberang sungai Yang St
aa
Ai ikabarkan, bahtse besarnja 400.000 orang. Tentawa angin topan ini meradjalela di
ra nasional sekarang sedang berTiongkok dan diha
kumpul kembali di Selatan Chu Lautan Timur
di Sjanghai pasampai
akan
rap
Chow. Kaum komunis telah mere“dengan
malam
Minggu.
hari
da
but kota2 Taiho dan Tion :Hwa
knoop
125
sampai
110
n
ketjepata
diwilajat KiangSi sebelah Timur
Hong Yang tetapi dalam$
1" satu djam. Karena sedjak penduan pembalasan kaum nasional me dukan komunis tidak diberikan

Tk kembali Tion Hate,

tua

lam. hal ini onderstand)
djanda |
dan jatim piatu selama pendudu:| |
Ikan Djapang dari sfiami2 atau ba- |
pak? mereka jg berhak atasnja, te|
tapi sudah meninggal, maka oleh“
kepala Kantor Pusat Perbendaharaan diberitahukan, bahwa surat?
pertanjaan “disertai keterangan2
jang perlu untuk mendapat pen
siun (onderstand)i itu telah diki
rimkan terus ke Kantor Indische
Pensioenfondsen di Bandung.
'
Pembajaran akan berlaku sesu?53
dah kantor tsb. menerima baik su.
rat2 pertanjaan itu dengan kete” uhsn
rangan2nja dan mengirim kembali

78

rah Ki Chu Tung kepala staf kes.

jang

sempat-dikirim

4

al dalam ikatan2 penjanji d.l.I.

sibuk

pada

AO

Kesempatan naik kerumah akan Tnolihat Dienazah dari dekat, bergilir, baik

Ta aa en bebe TUNGSN

kesatuan tersebut telah timbul per.

Yang
demikian ikores-. berangi sungai
rebut'kota
Lin
Li.
Po”. Panitia terse-- -

Djam

dan KAMIS

djalan udara K.L.M.

saudara2, oknum atau dalam ikatan2 penjanji, Kaum Ibu, Pemuda-Pemudi
d-LI. akan memberi penghormatan.
"TANGGAL

2

SELASA

PEMBAJARAN PEN UH PENSII
&

: PohsImaN di-Tondano.
Permintaan: Pada waktu melaui negeri dipinta agar lontjeng Geredja2
dibunjikan.
Dalam pada itu sementara" dalam perdjalanan adalah kesempatan bagi

ri Kanton ke Chungking. Djende.

Aneta). Dalam sidang tertu- | tempuran kurang lebih 500 km.
Barat laut Kanton. Ternjata, bah
anggal 25 Djuli Badan Pe
wa
tentara komunis adalah -Jebih dja Knip dengan suara - bulat:Ikuat.
Di Utara Chang Teh tempat .
telah memutuskan untuk anna
Pekerdja,

"

se-

djam 9 pagi dari Batavia-O., melalui

dan sekitarnja untuk penghormatan

Djam 13,
Berangkat te tondaro
am

Pemerintah

nasional Tiongkok sedang

terpaksa mundur kakomunis lebih kuat.

(AnttaRedkek “Menurut beriajasan ini akan mentjahari
.
ta
jang diterima di Kanton, pasubungan dan bekerdja sama
kan2
“jenderal
nasional
Pai
n pusat kebudajaan jang teHsung Hsi jang baru berkumpul
berdiri di Negara2 Bahagia
kembali disekitar Heng Yang widinegeri2 Juaran. :
lajat Hunan. kini terantjam kesaUSUNAN- KNIP:DAN BADAN PE- - tuan tentara komunis kuat. AntaKERDJANJA AKAN DIPELADJARI: ra pasukan terkemuka dari kedua
$

T

(Aneta-Reuter).

ik mengadakan surat menju-

: KEMBALI.

x

bahwa:

kesempatan pertama.

bagi penduduk Tomohon

sional didaerah ini 300.000 orang.
:

SENIN,

.penghabi isan,

tahankan. daerah ini jang penting -

pemberitahuan Hg.

ini, dimaklumkan,

—.. Amsterdam,

| Bara
ke-Tomohon.
Djam 12.
: esempatan

hb.

POS UDARA.

karang luchtpost jang tersedia untuk
Nederland dil. Negeri. dengan kapal2 udara K.L.M. jang pada tgl. 24
dan 27 hb. ini dan sedjak 30 hb.
Djuli berlaku SABAN HARI SABTU,

1949.

Djam 10.30.

bagi siasat. Kekuatan tentara na:

. sebut. Disepandjang sungai ini ter '
djadi pertempuran2 hebat. 'Ten-
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Menjambung
18

Panitia Pusat beserta seorang keluarga menjambut djenazah ke-kapal.
Djam. 7.30.
- Penerimaan djenazah di-boom, lalu berangkat kegedung Dewan.
Djam 8.30.
'Upatiara digedung Dewan.

sekitar Chang Sha untuk memper

tetapi kaum komunis sudah bergerak sebelah Timur sungai ter-

DR. G. S. S.J. RATU"LANGIE:
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Siang dekat Chu Chow untuk me- lambatkan kemadjuan komunis,

' sungai

PENGIRIMAN

PEMAKAMAN

' Djam 6 pagi.

wa Chang Teh sudah djatuh teta-

Berita resmi di Kanton mengatakan, bahwa Chang Sha masih dan menjusun pertemuan2-dan- lam tangan nasionalis dan disekindjukan2, kemungkinan2 un . tarnja terdjadi pertempuran2 hememaklumkan dan mengeluar . bat. Diduga salah, bahwa satu kolone komunis dengan bergerak
sajembara2.
sepandjang sungai Siang akan
Komite sementara terdiri atas
tuan2 R. M. Notosutarso sebagai : menjerang Chang Sha dari Barat
laut. Pun kota Chang Te masih
ara-bendahari..
ntuk Djawa Tengah pudjang dalam taat nasionalis.
'R. M. Notosuroto bersedia
s
k
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Pemberitahuan.
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PENJAMBUTAN

ATJARA

djenderalisimo Tsjiang Kai Sjek
telah mengirim pasukan baru ke-

djambatan

“.

Minahasa.

tempuran besar. Tentara nasional

merusakkan

tun-

.memenuhi

tahu

2?

S

pang

diperdirikan jang

Rhondda,

untuk

Tiongkok.

komu

atas lembah negeri itus

itu, mulai

pelk
'komunis .memperlihatkan kelebihan kekuatannja dim pertempuran?
di

Lembah

kiri pada gambar, sebuah tambunan tanah
bebas
negeri pemandangan.
penduduk
(B.LS.).

tutan2 tertinggi dari hygiene. Disebelah
jang tinggi telah diratakan untuk memberi

$

dalam

bahwa kampanje mereka

ma

besar

telah

enteng

perindustrian

untuk

Liwynypia

pemandangan jang amat baru.

sekarang

memberi

Selatan

Paberik2

,nis mendapat kemadjuan kearah- pi belum dipastikan oleh kedua be
'Heng Yang. Mereka “bergerak
lah pihak. Menurut 'harian2 di
Ka “bersatu : negara? “Asia —dari Chu-Chow dan Li Ling daKanton, bantuan nasional telah
lapat membantu
ietnam
lam 2 kolone dan mungkn disekidikirimkan ke Chang Teh. Di
memberikan pikiran, tetatar'Heng Yang'akan terdjadi per
Formosa didapat kabar, bahwa

ngan

'dan

Negeri terlihat pada gambar in i adalah

Wales

masaalah ini haarbitrage.
“anggota2 penguParty telah mene-

menentang pemogokan
9g dasar sn Aan
ia me ' pekerdjaannja, Tetapi pengurus: mendapat lapangan,
ngkan, bahwa milik preman- uni buruh: kereta api.tjabang New
dungi dan inisiatip preman di South Wales telah menolak Suurkan : selandjutnja ia mengaan, bahwa penanaman modal : S
'asing akan diterima dengan baik

gan ,perdjandjian, bahwa ke
ngan akan dibagikan dengan:
yma antara pemilik modal dan
akjat Vietnane dan djanganlah

Inggeris, maka perindustrian
Sebagai bahagian dari i rentjana pembangunan
terutama dipergunakan
dahulu
lebih
jang
daerah2
dalam
sekarang
diadakan
enteng
perindustrian badja
serta
bara
batu
bagi perindustrian berat seperti pertambangan
dan besi.
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i bubu ang

bat ini tidak
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Republik Indonesia Antaakan. Wietesiah jang Nas

bakinal Menurut kektianahanja
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ngan perantaraan kawat de-.
n redaktur kepala dari kantor
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DILEMBAH2 BATU: BARA"
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voor-het Rechtsherstel-in Indone:

Lah Pan data meubilair “en -huisraad.
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. LELANG “tgl. 4 Agustus 1949

edure- konstitusionel. Lebih Nona2, Para Kenalan serta Sobat"pada Tuan FE. B. Supit:
Houtvester di Tomohon/Kuranga.
katakan, bahwa “B.P. Handai, datang mengambil bahagian
: Antaranja akan didjual | ERRES RAarang ini sah untukme- | pada .pembukaan toko kami.
DIO besar type RY. 216.
-achirnja .akan
Menunggu dengan banjak hormat, .
Venduhouder: E. PAAT.
NE SATA
& Co.
Tomohon.
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AN EU

ET AY KE AAU AMA
angununnean:

APAKAH AKIBATNJA NANTI

SUASANA

DUNIA SEKARANG ? Td

'Damai-atau binasa seluruh Dunia? Siapakah dapat menguasai seluruh
nanti ?
dunia :

Amerika? Russia”? Ataupun

DJAWABAN

persatuan Agama?

Siapakah dia

atas soal2 ini, dan lain-lain sebagainja (misalnja:

Asal dan achirnja manusia — keadaan orang2 mati) dapat memuaskan
keinginan Tuan, DJIKA TUAN MENDAFTARKAN DIRI dalam: KURSUS
ALKITAB dengan TULISJMENULIS, jang disadjikan sis penekan
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(tiada bajaran) oleh wakaf:
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