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- Alchamdulilah,

ta -hari

ini

dapat dimulai konperensi Indone-

.sia Raja, Permusjawaratan

An-

tara “Indonesia. Sesudah saja"
mendengar uraian Ketua
Pania
Penjambutan, uraian P.J. M. Wakil Presiden Rep. Indonesia (Ke--

tua

Delegasi

Hamid,

Republik

Seri

Ketua

kerdjaan

Indone-

Paduka

Sultan

P.P.F., maka ppe-

saja sekarang

Penerimaan B elanda akan persetudjuan
ROYEN-RUM berdasar pada kepertjajaan. atas
pemimpin-pemimpin Republik.
Na

Tudjuan

jang njata

Belanda
hanja
dapat
memulaikan
K.M.B., djika pengheniian permusuhan
sebahagian besar telah diwudjudkan.

hanjalah

satu, Republik Indonesia Serikat
jang
merdeka,
berdaulat,
bernaung
dibawah
satu bendera
Sang

Merah

Putih,

bendera

3 Pasal persetudjuan Royen-

ke-

Rum

bangsaan Indonesia sedjak beribu-ribu tahun. Tudjuan — jang
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kepada Allah,

agar

- komperensi

ini

“konperensi

ini adalah maha pen-

berhasil. Memang

ting. Kemarin didalam resepsi di
Presidenan, J. M. Mr. Djumhana
berkata

—

,Saat ini

kepada

saja,

adalah saat

ngandung sedjarah,
sche oogenblikken”.

bahwa

jang

me-

—
historiPada
saat

itu saja berkata kepada J.M. Mr,

Djumhana:

,,Memang

demikian.

Malahan saja doakan, agar

su--

berkorban. Rakjat kita telah ba
njak berkorban, bukan satu dua
tahun,

tetapi berpuluh-puluh

ta-

hun. Memang tjita-tjita kemerde-

Bean tidak dapat mati. Manusia
dapat mati, tetapi tjita2 kemerde-

kaan tidak dapat mati,

Gandhi telah berkata: The cause
of freedom is a deadless cause,
maksudnja

Tjita2

:

tak dapat dipisah2kan.

Menteri Daerah Seberang Lautan dalam Nota kepada

Madjelis

Rendah Belanda mengatakan ten

tang

konperensi

Djakarta,

landa

bahwa

dalam

persediaan diPemerintah

Be-

penerimaannja

per-

setudjuan ttgl. 7 Mei mendasar-

kan penerimaan itu pada kepertjajaan Pemerintah Belanda
kepada pemimpin2 Republik. Persetudjuan

“ini

mengandung

kete-

rangan2 prinsipiel dari kedua par:
tai jang harus didjelaskan lagi atas tiga pasal:
:

pertama,

pengembalian pemim-

pin Republik ke- Djokja:
" Kedua,
penghentian peperarangan gorela serta kerdja sama
'Untuk mengembalikan keamanan
dan iketenteraman dan ketiga perundingan dalam K.M.B.

Ketiga pasal ini tidak dapat dipisah2kan.

Persetudjuan dari 22 Djuni di
dapat antara Delegasi Indonesia
dan Belanda terhadap penghenti-

an peperangan gorela dan perundingan dalam Konperensi Medja

B undar, sedang tidak lama ikemu-

Hn

..

Hanja kalau kita antara kita,
orang Indonesia dengan orang
Indonesia, bahagian dari pada
Indonesia

dengan

ibaha-

gian dari pada bangsa Indonesia,

- dapat

menggembleng

tahu

akan

hal

persatuan

ini, baik Re-

publikeinen maupun Federalisten.
Semua menghendaki. kemerdekaan,

ad

tuk

3 baris
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Hap

ih

2

jang menjerahkan

eng

Lag

seritahu-

ian kepad'4 “ikan CS “Rendah.

Walaupun tidak sesuai dengan
perasaan Pemerintah, namun Pemerintah tidak dapat- memberitahukan hal itu dengan segera, karena pihak Republik memadjukan
keberatan2 jang dalam keadaan
waktu itu harus dihormati, kare-

na waktu itu Republik belum men

dapat nasehat2 dari ahli2 militernja jang tidak dapat didengar sebelum Djokja dikembalikan.
Berhubung
dengan itu, maka
Pemerintah Republik djuga tidak
menerima djika persetudjuan itu
tidak dapat diobahkan lagi.
Pemakluman persetudjuan itu

sekarang dapat dilakukan dengan

tidak ada rintangan2 lagi.
Tindakan2 jang terutama bersifat teknis, menjelenggarakan susunan
pasukan polisi di Djokja
dan penjerahan pekerdjaan2 u-mum, alat2 kendaraan jang perlu
dan lain2 barang2 atau alat2 pembajaran. Tidak dapat disangkal,
bahwa mula2 pemerintah mempunjai keberatan2 besar terhadap di
bentuknja daerah2 pe, dalam

Na Nota Na

Maliki

Pere-

li jbl. No 32/PZ/A (telah
tapkan,
bahwa terhitung

ditemulai

Ng al 25 Dju-

dari: 'Departemen

Perekonomian,

jang “diperbantukan denga
Indonesi:
tan Keradjin

imur

Ne-

(Pedjabaaa dari Keomian) ditun-

Kabinet

“oleh pembesar2 Republik disetudjui, bahwa kerdja sama sebesar
mungkin harus tertjapai.
Dengan puas pemerintah Belan
da melihat, bahwa baik Republik
maupun P.P.F. bermaksud akan
selekas mungkin mendapat penjelesaian dari soal Indonesia dalam
K.M.B. Dalam pada itu pada kedua pihak telah maklum,
bahwa
Belanda dalam hal ini hanja dapat memulaikan
K.M.B.
djika
penghentian permusuhan
untuk
sebahagian besar telah diwudjudkan.
Bentuk Uni Indonesia-Belanda.

(Aneta).
'Nota Menteri Van
Maarseveen kepada Madjelis Ren
dah mengena konperensi pendahuluan di Djakarta mengandung
lain dari pada bahagian jang telah diumumkan,

djuga,

bahwa

Uni Indonesia- Belanda akan dibentuk atas dasar persamaan dan
memanen

Mn”

dengan

heon

baru.

(Aneta)
Dalam suatu interpiu
dengan
Aneta, Wakil Presiden
Hatta menerangkan, bahwa politik tidak berubah dan kabinet baru adalah suatu kabinet jang tidak berdasar
atas aliran2, dengan tidak ada rentjana tertentu,
karena rentjananja harus dapat di
ubah tiap hari.
Mr. Sjafruddin
menerangkan,
bahwa garis politik kabinet baru
ini telah ditetapkan oleh #udjuan
jang didjelaskan. oleh Presiden
Sukarno dalam pidato radio tertanggal 3 Agustus. Ia menambah
kan, bahwa pertengahan bulan
Agustus ia (Sjafruddin) bersama
beberapa para ahli akan berangkat ke Sumatera,
Menteri Keuangan a.l. menundjukkan, bahwa untuk perbaikan
urusan2 keuangan Negara, maka
bukan Sai a perlu ditjetak wang2

Da

|

5

kertas, meskipun RS. harus mem
punjai. wang pembajaran sendiri
jang mengganti wang Belanda ig
ada sekarang.

WKL. PRESIDEN HATTA BERTO-

LAK KE BELANDA.”

(Aneta). Wakil Presiden Hak -.

ta jang akan berangkat hari ini ke
Den Haag telah tiba kemarin petang djam 2 di Kemajoran, diser-

tai oleh njonja beliau, Palar, Men- -

teri Kehakiman Susanto Ti topro-

djo.
Wakil Presiden menerangi Bi
kepada Aneta, bahwa ia akan ti:ing

| gal 2 hari di New Delhi, diiringi

oleh Mr. Maramis bekas Meniteri
Keuangan jang tidak memegang
djabatan dalam kabinet, tetapi a-

kan beitindak sebagai duta 'berkehling.

Xx

Palar menerangkan kepada A-

Kotiptitensi Indonesia
bahagian kedua.

Raja

neta, bahwa hri Selasa j.a.d. ia
akan berangkat" ke Lake Success
melalui route P'asifik untuk. turut

hadir dalam-sid/ang umum P.B,B,

DELEGASI NS:T. UNTUK K.M.B
Menurut kor'espondeti Aneta a 2

kemerdekaan

tidak

itu

lah saja katakan tadi. “Marilah kita berdjalan
mendoakan

beslit

tanggal 1 Djuli jib.l. Tuan P.
Tarengkeen, “ Nijverheids-cunsulent pada Bahagian
Keradjinan

.

pat mati. Oleh karena

Saja

Moro

konomian :

Republik tidak

“berubah

tjukupi untuk membasmi hal ini:

“Tan pa

-

mengata-

kan tentang Sean ahad Ba
pera
pokan dan pembakaran dari gerombolan2 gorela dan mengakui,
bahwa alat2 kepolisian tidak men

ii ben

Pembukaan

hak2 kedaula-

— Politik

:

gu j.k setj

MU TAS S1.

superstaat dan bukan lagi pantai2 ' :gara

Medan, maka clelegasi Negara Su
matera Timur |jang akan pergi ke

da-

saja

kepada

K.M.B.

terdiri

Negara

Radja: Kaliamsjah

dari

Wakil

Wali

Sinaga

jang mendjadi' ketua, Mr. Djaidin
Purba, wali kota Medan
ta2

kabinet

wali

nega"

Gelden dan @' 3. ban

gota2 college &
ku Damrah d-:
Mansur

tidak

delegasi, itet
gi ke Den EL
Negara.:

terus.
Allah

GSOLONGAI

subhanahuwataalah, supaja konperensi ini diberkati olehnja. Djikalau. tidak dengan bantuan Al-

“kehendak jang sebulat-bulatnja,4,. lah s.w.a. tidak akan tertjapai
hanja dengan demikian ini, maka . fjita2 kita. Tetapi djika kita mentudjuan daripada konperensi ini. dapat bantuan dari Allah s.w.a.
maka saja jakin sejakin-jakinnja
dapat tertjapai.
tidak akan gagal, tetapi pasti kita
Tidak ada satu orang Indoneitu.
mentjapai tjita2 kita
akan
“sia jang tidak ingin Merdeka.
Saja

f 4.—” set

tan kepada jang lain. Keputusan
ini adalah mengalir dari ketakut- — djuk sebagai wakil Kepala Pedjaan jang masih hidup dalam bebatan Keradjinan N.I.T. dari Kemana hanja pasukan2 Republik
berapa kalangan tertentu di Indomenterian Perekonomian.
akan mempertahankan keamanan | nesia, bahwa Uni akan mendjadi
—0—
dan ketenteraman,
alat, sehingga Belanda dapat mem
Selama perkundjungannja dipertahankan kekuasaannja dahulu
Indonesia, Menteri Van Maarseatas Indonesia. Uni seperti jang
veen bertukar pikiran tentang hal
ditjita2dkan oleh Belanda tidak
“Berita: Marvo.
ini dengan pembesar2 jang bermempunjai maksud2 lain dari pasangkutan, dalam imana njata, bah
da apa jang
ditentukan dalam
wa pasukan2 Belanda tidak menMarvo
mengabarkan, bahwa
undang2 dasar seperti jang mengtjukupi untuk mendjamin keamaalir dari persetudjuan Renville. “sampai tgl. 3011 Djuli angkatan lanan dimana2 tempat.
ut keradjaan tidak menderita keUni
tidak dimaksudkan sebagai
Hanja ditempat2, dimana pasurugian karena aksi dari musuh, te
alat kekuasaan oleh waktu, tetapi
kan2 Republik mempunjai kuasa
tapi daftar” kerugian mingguan
sebagai kerdja bersama kedua bepada waktu penghentian tembak' sampai tgl. 23 Djuli harus ditamlah pihak.
menembak, mereka akan diluasbah dengan 3 korban dan 8 orang
Oleh sebab Belanda, Republik
kan mengadakan patroli, dan timarinir jang hilang.
dan P.P.F. mengambil bahagian
dak dalam daerah2 jang ketika
dalam Konperensi Medja Bundar,
penghentian tembak menembak
Perdj:lanan K.L.M. ke
masih ada daerah2 di Indonesia
berada dalam daerah aksi tentara
jang tidak diwakili. Kepentingan
Belanc a,
Belanda dan dimana pasukan2 ini
daerah2 ini akan didjaga Belamberpatroli sebelum itu.
da, sebab Belanda masih .memeHari Gebyar pagi di lapang pePemerintah
menerima
dalam
gang kedaulatan. Mengena Irian,
nerbangan Mena telah tiba KH
:
prinsip suatu penjelesaian jang se
Pemerintah Belanda tetap.mememaster ,,Par:
suai dengan persetudjuan tgl. 7
ni Ai
gang ppendiriannja, bahwa Irian
Sediam perdj Jalanan ke Betaata unMei dan Undang2 Dasar Pemedapat, dibawah sebagai bahagiasi tuk memuat surat? dan 6 orang
rintah melangkahi keberatan2 meKeradjaan dan bekerdja sazma sepenumpang, Didengar djuga, bahngenai waktu peralihan, karena
demikian rupa untulk Uni Indowa dimaksudkan,
supaja pada
itu timbul berdasar atas keadaan2
nesia-Belanda dalz:m mebungan ishari2
dibelakang
tetap
pesawat2
jang kami tidak dapat abaikar:: PE
“Ui
Skymaster : mengundjungi Medan.
“Dalam hal ini harvs dunjatakan,
ai
Ka
—0—
tentaney hal ini endapat Pt
bahwa

ngenai sjarat2 unt"
-

tid ak

dipaksa. Uni ini bukanlah suatu

paja saat2 ini bukan sadja histori- “jakin, bahwa kalau api kemerdesche ogenblikken, tetapi hendak-' kaan berkobar-kobar didalam dada kkita sekalian, baik didada
njalah pula saat2 jang menentukaum Republikein maupun dida'kan djalannja
sedjarah bangsa
kita buat berabad-abad lamanja, “da kaum federalisten, bahwa kalau api tjita2 kemerdekaan itu deogenblikken, die het lot van eeungan goodwill jang sebaik-baikwen bepalen.
nja, kita dapat langsung menjeSaudara2 sekalian:
suaikan langkah sebagai jang te-

bangsa

UE. 55 PE

pbersetudjuan bulat antara

dian diterima baik peraturar”—

busian daa Dr GEE Donwes (Wa. Hal ini

“Tadi telah 2. katakan, bahwa

Han

turut ambil Bakuntaon denga

ini ada-

lah sekadar menjampaikan
doa
“kepada Allah s.w.a., agar supaja
Allah memberkati konperensi ini.
Saja sendiri
amat berbahagia,
bahwa konperensi ini dapat berlangsung pada permulaannja
di
Ibu Kota Rep. Indonesia dan disinilah tempatnja
saja - mengutjapkan terima kasih saja kepada
P.P.E. seluruhnja,
kepada
Seri
Paduka- Sultan Hamid,
Ketua
P.P.F. chususnja, "bahwa P.P.F.

saja berdoa

Tomohon
|
No.
7.

Indonesia 1 Timur

$Tan

sia), uraian

Langganan

“Adpertensi £f 1.—
(sekurang2nja f 3.
Tatau kurang).

KA Tomohon

dandan

TE

Pest epen BIN rok

INDONESIA:
sm” . TIMUR
— | Bah SILAWESPUPANA

satu itu sudah njata. Tidak ada
perbedaan antara kita satu sama
lain. Tetapi konperensi ini henbesarta
ketuanja — menjetudjui
daknja bukan sadja 'konstateren
kompromi
jang kami. usulkan
.— adanja persatuan daripada tutempo hari, ialah
1
idjuan itu, tetapi djuga menjusun
permulaan konperensi ini
(persesuaian langkah, kepada tukan di Ibu kota Rep
(Ijuan jang satu itu. Untuk menju- sun persesuaian langkah ini, masia dan bahagian keduz .”
- ka sebagai tadi telah diandjurkan
kala masih ada hal2 jang
oleh pembitjara jang dahulu, tedirungkinkan terus menerus
adakan dikota Djakarta. Ka
rutama oleh P-J.M. Ketua Delegasi Republik Indonesia, hendakSaja berbahagia, bukan sadja
oleh karena Djogjakarta "adalah ' .nja konperensi sekarang ini hanja
membitjarakan hal2 jang pokok2
Ibu Kota Republik, bukan sadja
sadja,
oleh karena
waktu
meoleh karena dengan mengadakan
mang mendesak.
bahagian pertama konperensi di
Memang djikalau kita didalam
Djogjakarta '. kami
mendapat
saat2 jang penting
ini
terlalu
penghormatan besar, tetapi teruterdjun kedalam “ pembitjaraan2
tama sekali, ialah, bahwa konhal2 jang ketjil/ disitulah terleperensi
Antara
Indonesia
ini
taknja bahaja perselisihan
jang
bermaksud bukan sadja meletakdapat timbul.
kan djambatan diatas djurang
jang memisahkan fihak Republik
Marilah
kita
kutipkan
satu
aphorisme didalam bahasa asing,
dan P.P. tetapi malahan sedapat mungkin menutup sama sekali
kita citeer dengan tenang.
Oleh
djurang itu. Dilangsungkamnja,
karena perkataan ini tepat bagi
disuatu bahagian daerah tanah
'komperensi ini dan oleh karena
d“ahaha. aa dear buatan :.
air kita jang merdeka, api
- bahagian tanah air kita. » dimana... O
bendera kita Sang Merah Putih.
melambai-lambai Lanny “'olvas Dekker atau Dr. Setia. Rudi jang
ban merdeka, sesuatu "Daerah berbunji:
jr
tanah air kita dan“segenap RaAan geen berg stoot zich de
kjat dapat ikut serta gembira her- voet, maar het is de ikiezel die
tampir sorak, bersuka ria dengan
struikelen doet.
konperensi ini:
3:
Maknanja: tidak akan yranuSaudara2 sekalian mengetahui,
sia itu djatuh terdjungkir karena
bahwa kopperensi ini, Permusjamendaki
gunung,
tetapi batu2
Indonesia
ini,
waratan Antara
jang ketjil2 itulah jang membuat
pada saat-sekarang ini sebenar— kita djatuh terdjungkir. Saja
nja bukan sekadar “diselenggaraharap, agar supaja perkataan Dr.
kan oleh Panita penjambutan,
Setia Budi itu mendjadi pedoman
bukan sekadar akan didjalankan
dari konperensi.
oleh Ketua Delegasi, tetapi boleh
Saudara2 sekalian, marilah disaja katakan, bahwa
segenap
dalam persatu paduan tekad diRakjat didaerah merdeka ini ikut
dalam persesuaian langkah, sebaserta didalam berlakunja konpegai tadi telah saja katakan, mari
rensi. Maka oleh karena
itulah
lah kita berdjalan' terus.
saja menganggap penting, bahwa
Tidak
ada orang lain jang dapat menju“bahagian pertama daripada konSun persatuan dari Indonesia la“perensi ini diadakan di Kota Djohir
dan batin, melainkan bangsa
gjakarta. Dan itulah pula sebabIndonesia sendiri. Dan
djikalau
.sebabnja, saja tidak putus-putusbangsa Indonesia
sendiri
nja, tidak puas2 mengutjapkan tetelah
bersatu — padu, tidak ada suatu
rima kasih saja kepada seluruh
kekuatan jang
dapat menahan
P.P.F. umumnja dan kepada Ke“kemerdekaan Indonesia. Marilah
tuanja pada chususnja.
F
kita berdjalan terus.
Saudara2 sekalian.
Pradjurit2 kita
telah banj ak

se NANRN PON

TAHUN KENIV.

No. 241.

Organisasi
Djakarta, Ai
. Alchairah

pa

menetapkan
pengutus aka

Sekianlah doa saja. Sdr.2. terima
kasih.

v

Ketika lagu Indonesia

Raj:

mid II dari Pontianak Kali iga

A wak

injanjikan, Sebelah kanan ketua konperensi, Sultan Ha

is, Mr, Vleer,

"

(Ipphos-Aneta),

angge

2

PEMIMPIN
Gambar

rangkan,

pertahanan $ Junani, Turki, Korea dan Iran).
Achirnja
menteri
itu ditanja,

menterri

bahwa

djuta

antara Pilipina,

rentjana

buat

bantuan

militer

(MAP) adalah

apakah diusahakan untuk meng“koordinasikan pertahanan Pilipi-

merika

Serikat,

sekalipun djika

na dengan pertahanan negara2
lain di Timur Djauh, baik dengan

penting sekali

bagi keamanan A-

Untuk pertama kali ia tampil dimuka
umum

tidak ada Pakt Atlantik Ultara.
Tiongkok nasionalis ataupun de»Keselamatan beberapa negeri
ngan pulau2 dan daerah2 mantertentu diluar Eropah Barat pun
dat Amerika dilautan Teduh. ,,Tipenting sekali artinja bagi kesedak, sepandjang mengenai panglamatan, perdamaian dan kemerde
kalan militer Amerika”,
kata
kaan Amerika. Maka karena itu' Johnson.
Kat
bantuan militer kepada negara2
jang telah membuktikan kemauan

nja dan ketjakapannja untuk

&

Perhubungan

Vacuum

bagi

agresor

tan produksi Eropah
Dengan

(Reuter). Dalam
lingkungan
kan oleh Radio Australia, bahwa
perundingan2
perdamaian : tenjang -tang Palestina, jang telah ber- . pada perkelahian itu dua orang
telah tewas.
jang
langsung selama tiga bulan, pada

jang makin

demikian

tegas

ia menerangkan,

an militer itu tidak berarti, bahwa
tentara Amerika akan dikirimkan
wakil

mengadjukan

pertanjaan kepada menteri, apa-

gasi Jahudi.

kah Amerika Serikat masih bersedia untuk melakukan perlutjutan

Johnson,

peranan
:

penting

Pres

mar Bradley,
ke
— Amerika,
e
3
“komisi untuk

dung supaja pergunaan dari
bom atom gu i segera dilarang dan

supaja diada'kan penilikan

inter-

nasional atas ternag? atom, terati
ditolak pula dengan tudjuh lawan
“dua

suara,

sedangkan

dua wakil

. tidak memberikan suaranja. Menu

rut usul Rusia itu, pabrik2 dan la-

boratorium2

j

h

diberbagai2

negeri

itu, dimana dilakukan ea

s melaku” lengan tenaga afom, akan tetap
Nee
alam

la

hal mana

ata

dibewab

ternasional, sedangkan komisi ini-

antara

Sebagian besar dari komisi itu,
tiga tahun jl. telah menjatakan
setudju"
akan rerfijana Bernard

Baruch

ai keputusan

itu

timbulnja

dari

Amerika jang me-

ngandung
suatu
larangan atas
pergunaan sendjata2 atom dan internasionalisasi “dari seluruh in-

kepada

arena ketakutan dan egoisme”.

stalasi2 atom. Mengenai rentjana

angkatan laut Uni Eropah

berkuasa didaerahnja atas Instalasi2 jang penting: hal ini ber-

Sasi

1

:

uan
untuk keperl

njaan mana

itu?”

didjawab:

perta-

,,Saja ti-

rantjangan

undang2

tang pemberian bantuan

akibat

militer,

ketahui,

“Perasaan

vi-

DIPUPUK

DJUGA

nDiberitahukan kepada semua orang2

raan kantor A.V.B. di Manado dan pembajaran itu akan dilakukan dengan

pengundjukan surat pensiun (pensiun-acte) atau surat keterangan (verklaring) dari hukumtua jang menerangkan, bahwa tanda-tangan jang dibubuh
pada surat keterangan itu benar ada tanda-tangan dari orang jang tersebut dalam surat keterangan itu. Selandjutnja surat keterangan itu harus
dilegalisatie oleh Hukum-kedua atau Hukum-Besar"',
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pelukis: HENK NGANTUNG.
| adalah salah satu pendorong dalam lingkungan ini.:
Ae

saksikanlah digedung KWEEKSCHOOL NEGARA TOMOHON
Augustus

DEPARTEMEN
.

No.

URUSAN

EKONOMI.

Surat penetapan harga No. 180.

dari Sekretaris Negara
:

Urusan Ekonomi tentang
MASUK BIOSKOP.

HARGA
:

KARTIIS

Djakarta,
21 Djuli 1949,
Sekretaris Negara Urusan Ekonomi.
Mengingat Ordonnansi pengendalian harga 1949 tgl. 19 Nopember
1948, Stbl. No. 295, serta Verordening pengendalian harga 1948 #gl. 18

—
“

1534/K.P./841.

Nopember 1948, Stbl. No. 296 :
:
|
Memutuskan:

-

i

Fasal

I.

a. Harga karjis masuk bioskop tidak boleh dinaikkan lebih dari pada

MISI TENAGA ATOM P.B.B.-

ENAR2NJA TIDAK ADA LAGI,

-b.

harga tgl 15 April 1947.

Perbandingan banjaknja tempat dari kelas2, sebagai jang telah ada

pada tgl. 15 April

United Press). Komisi tenaga

c.

P.B.B. pada hari Djum'at

an sembilan lawan.dua suara

1947, tidak boleh dirobah.

Untuk kartjis masuk bioskop tidak boleh diminta atau diperhitungkan
harga jang lebih tinggi dari harga jang tersebut dikartjis masuk itu.

Pasal 2.
Kepala Kantor Pengendalian Harga dapat menetapkan harga lain
dan memberitahukan ini dengan surat kepada jang berkepentingan. ,

ia dan Ukraina) telah mene-

baik sebuah usul

pensiunan jang ada mempu-

nado atau dilain tempat, bahwa back-pay akan dibajar dengan pelanta-

KEKALUSAN RASA-KESENIAN TIAP2 BANGSA
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njai perhutangan lama (dimuka peperangan) pada kantor A.V.B, di Ma-

oleh

8 —

Kuranga-

Back-pay pensiunen.

SEBAIK-BAIKNJA

Hasil2 tangan

) :

KILAT.

Nona M. MANGOWAL,
:
Tomehon
mulai pukul 4 sore.

:

Kebangsaan

Penghargaan
Semangat
Djiwa

PU Na
SAN

Prik2-methode dari Prof. CUPPENSSEURS oleh COUPEUSE-LERARES .
jang BERPENGALAMAN.
Ditanggung dalam waktu dua minggu. Segeralah berhubungan dengan

| iden ketjil”.

jang sebab2nja masih uhohur

iten-

KURSUS

komisaris

“menjelidikan kedja(015 menerangNe
a.itu adatah

PE

dak dapat menjebutkannja”.- (Me
nurut

5 s Fe 1
pn
Ka

Wakil

Wa,

tsb. selandjutnja me-

sat,

i

menguruskan pertahanan —
sendiri”, - demikian
Ti
mg, sunan

nja

|“ sonstrasi.

dan milik2

-mula, sekalipun serangan kominis
berkembang kearah
Chungking,
tetap tidak diubah.
Pemibesar2 pemerintah
menerangkan, bahwa sedjumlah pegawai2 tinggi beberapa
bulan
jl.
telak berangkat ke Chungking
dan telah menjelenggarakan perhubungan dengan pemerintah pu-

16 o-

Tee

eharusnja membuka djalan2 dian, sedang . negeri2. dari
arus

polisi di.

rang serdadu dari resimen Melaju, bahwa mereka telah menerbitkan kerusuhan2, sesudahnja
semalam
sebelumnja
itu
terdjadi
. menghalang-halangi mendjalarnja
segeromkomunisme di Timur Djauh. ,,Se- | suatu insiden, dimana
bolan terdiri dari 120 orang menbetulnja ada satu soal”, kata mentjoba menjerang sebuah pos polisi
teri itu, ,,akan tetapi saja tidak
dan melepaskan dua orang tawadapat menerangkannja lebih lannan bangsa Melaju.
.
djut”.
- Pertanjaan jang berikut adalah:
“Dua diantaranja telah menga»Berapa Durarnia pemerintah aa- kui. Suatu satuan penggempur
kan memberikan bamuan uniliter polsi telah dapat
membubarkan

kepada
Pilipina, dan berapa djum
lah uang jang akan disediakan-.'

dokumen2

«

Barat

act Atlantik Utara selaridjutnja

Pengadilan

demikian

kota dimasa perang jl., bilamana
keadaan memaksa mereka meninggalkan Canton.
Rentjana2 pemerintah jang se:

soal apa Amerika Serikat mungkin akan turut tjampur untuk

ini Tsarapin pada waktu itu mengatakan: ,,Rusia tidak dapat
/mengizinkan orang2 asing turut

“JDengan kepala staf marine
tentangan dengan undang2 dasar
. dan angkatan laut saja berpenda“— pat, bahwa
kepada perkemba- : kami dan ekonomi, Kami bersedia
ngan bom atom untuk kepenti- menerima baik suatu penilikan jg
“tepat, tetapi tidak internasionalian rentjana
pertahanan
ber-

harus diberikan prioriteit
..Marine Amerika
dan

Sumber2

oleh kelima negara2 besar,

.atom”, demikian Bradley.
,,Ne-gara2” lain terutama akan meurus pertahanan didarat dan

luar negeri segera dibitjarakan,
da memperingatkan djangan
mpai tidak ada - keputusan.
Untuk jang terachir ini tidak
pat
diminta maaf: tidak mem-

(Reuter).

Tomohon,

Tondano tengada Alg. Lag. School.
Panitia ,,Dr. Ratu-Langi fonds'',

nerangkan, bahwa pemerintah akan pindah ke Chungiking,
ibu

KERUSUHAN Di SINGAPURA.
Singapura telah mendakwa

di Kaaten

diluar djam kantor di Wawalintouan

umum lainnja telah disiapkan untuk dibawa pergi.

pun dapat djuga dikenakan veto

didjatuhkan djuga bom

entang bantuan militer

penilikan komisi in-

jang bersendjata kuat. Ada beberapa negara jang saja sesa'atpun tidak dapat pertjaja dalam
soal pperlutjutan sendjata”, demikian UP selandjutnja.
Anggota lain menanja, dalam

Amerika,

a tidak ada faedahnja perun

jang
Ach, tidak kusangka,
Ban

dahulu

Fasal 3.
Dilarang mendjual lagi dan menawarkan

putjat?

kenapa surat-suratmu senantiasa penuh

:
kartjis masuk bioskop de-

4 ngan harga jang lebih tinggi dari jang tersebut dikartjis masuk itu, mau-

hampir tidak pertjaja akul Hampir pula tidak

pun mempunjai persediaan

kartjis masuk dengan maksud

jang njata, hen-

: | dak mendjualnja atau menawarkannja dengan harga jang
!
dari jang tersebut dikartjis masuk itu.

minat akan

Palmboom. Njatalah dari anakmu, bahwa nafsu makannja tentu besar

lebih

tinggi

ij
:
:
:

Fasal 4,
“Untuk menjediakan sebuah tempat jang diterangkan baris dan noil mornja guna menghadiri sesuatu pertundjukan bioskop, boleh diminta
: palingg tinggi sebanjak f 0.25, sampai selambat-lambatnja setengah djam

dan tentu banjak pula vitamin jang ditelannja . . .
' Vitamin A dan D jang sangat berguna itu untuk pertumbuhan badan
igi mendjadijadi |kuat.
|membuat : tubuh dan gigi
pula
dann kesehatan, sertaa pula
Memang benar engkau senantiasa memudji Palmboom, jang dibuat

AV semata-mata dari zat tumbuh-tumbuhan itu!

1

k

sebelum dimulai pertundjukan jang bersangkutan.
Fasal 5.

Surat penetapan harga No. 16 tgl. 28 Mei 1947 bersama ini ditjabut,
Fasal &
Surat penetapan ini berlaku diseluruh Indonesia.
:
Fasal 7.
Surat penetapan ini akan diumumkan dalam Javase Courant dan

mulai berlaku pada tgl. t Agustus 1949.

MENGANDUNG:-VI

NATA

. Ekasil dari Djawa

nan

|

indah

|

(An. Sekretaris Negara Urusan Ekonomi,
Kepala Kantor Pengendalian Harga,

L. H. HUIZENGA.

“Pertjetakan Kementerian Penerangan NiT,
- Tomohon,”
“.

“5

KA

.

(jibitut-

ta2, bahwa

»lajak djuga untuk diterima”.
Mereka berdjandji akan mem-

menurut

tor Kesehatan

mm

persendjataan.

Pemakaian bom atom adalah
bagi Pakt Atlantika Utara,
1

tetapi

pergi”,

minta dialamatkan kepada Ketua
Panitia : Dr. A. LUMANAUW, Kan-

berikan komentar mengenai beri-

pendapat saja perdamaian dunia " berikan djawaban pada hari Selasa.
:
hanja mungkin dengan Amerika
2

Djende leral Bradley
tentang

,,akan

iko-

nja berpendapat, bahwa usul itu

»Satu kkali kita teperdaja”, djawab

untuk

PEMBERITAHUAN,
Bendahari ,,Ratu-Langi fonds" meninggalkan Minahasa untuk beberapa
waktu. Selama itu pengiriman uang

sumber2 tsb. Mereka tidak mem-

misi itu menerangkan, bahwa keempat delegasi2 Arab itu rupa2-

sendjata dalam hubungan Perse.rikatan Bangsa2, djika negeri2
lainpun bersedia melakukannja.

(Sh

niatan

:

Searang djurubitjara dari

NASIONALIS MEDARI CANTON?

(Reuter). Sumber “resmi
nasionlis Tiongkok hari ini telah
membantah berita2, bahwa pemerintah mengungsi dari
Canton.
»Pemerintah
tidak — mempunjai

“Usul ini diadjukan kepada
komisi PBB pada hari Kamis oleh
Reuven Shildah atas nama dele-

keluar negeri.
Seorang

PEMERINTAH
NGUNGSI

menerangkan,
“bahwa
mereka
mungkin akan menerima baik se' buah usul baru Jahudi mengenai
- pengembalian dari sebagian besar
dari kaum pelarian Arab.

Johnson.

bahwa rentjana pemberian bantu-

Oto jang dipakai untuk menjelidiki kekuatan ban2 oto
mempunyai alat ,,airplane wing section” (sebelah kanan)
jang memungkinkan oto berdjalan tjepat pada djalan bundar dari United States Rubber Co.
'
“ “Ketjepatan2 besar jang dianggap berbahja didjalan2
lurus dengan ini dapat ditjapai pada djalan bundar.
Sopir pada gambar menjelidiki kekerasan ban sesudah
pertjobaan dengan ketjepatan 90 mil sedjam.
(Usis).

tidak

tegang. Powler, Ikamisaris itu,
menjangkal berita2, jang disiar-

kuat dan jg menghendaki kekua- — hari Djum'at delegasi Arab telah
bertambah”,

polisi

militer di Eropah

Barat berarti suatu godaan
berbahaja

antara

Melaju dan tentara disini

MAS'ALAH ARAB-JAHUDI.

dengan bantuan kita — menentang penjerangan, harus dilandjut
kan.

di @ueen's

Hall di London pada tahun 1911.
(B.LS.)

.

—

sebagai viool-cellist

voc

. perwakilan,

$ 300

baru dari pemimpin. orkes

Halle jang termasjhur, John Barberolli.
Sir John dilahirkan pada tahun 1899,
selaku turunan orang Perantjis dan Italia. Ia telah menempuh Royal Academie
for Music.
SES

djata2 seharga

can dibagikan

ORKEST JANG TERMASJUR
DIANGKAT RIDDER.
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