
   
    

, Tentangan terhadap 
$ pengesahan perdjan- 
AN djian Antlantika,    

e Giga Pihak opposisi jang 
sangat. 

  

Sapi t ketjil me- 
. nj atnj ketika 
(Senat Ga Sa “Serikat me- 
2 mendlangkan pengesahan Perdjan- 
—. djian Atlantik Utara. Menilik ge- 
: lagatnja pemungutan suara untuk 
$ perdjandjian ini ini mungkin akan 

pada hari Djum'at, atau 
San tidak pada hari Djum'at, 
mungkin pada awal minggu de- 
pan. Pemimpin2 Senat meramal- 
kan, bahwa perdjandjian itu aa 
disetudjui dengan suara jang 3 
lebih2an, dengan mungkin ' 
mendapat te dari Na 

“A lah enam atau delapan orang. 
Untuk dapat mengikat bagi Ame- 
rika Serikat, Perdjandjian Atlan- 
tik Utara itu harus disetudjui oleh 
sekurang2nja dua pertiga dari 
para Senator jang memberikan 
suaranja. Untuk maksud ini tidak 
diperlukan adanja pengesahan 
dari Dewan Perwakilan. , 

: Perdebatan ini adalah perdeba- 
) tan jang ketiga tentang perdjan- 
| djian ini. Dalam pembitjaraamnja 

dna Senat, Senator Ralph Flan- 
ders, seorang anggota dari Partai 
Republik, menjatakan, bahwa ia 
tidak akan menundjang perdjan- 
djian itu, oleh karena ia berpen- 
idapat, bahwa perdjandjian itu 

  

ap
 

» mungkin dapat membawa Ameri- 
$ ka Serikat kedalam peperangan. 
: Ia katakan, bahwa Amerika Seri- 

kat hendaknja ,,djangan sampai 
terdjebak dalam perangkat ang- 
garan belandja, jang didirikan 
oleh Josef Stalin dan pengikut2- 

: nja untuk menghantjurkan kita”. 
Dalam keterangannja, bahwa per 

3 djandjian itu mungkin akan mem- 
. bawa Amerika Serikat dalam pe- 

rang, Flanders menjatakan : ,,Mi- 
salnja sadja, bahwa apa jang kita 
takutkan beberapa bulan jang lalu 
terdjadi benar2 dan Norwegia di- 
serbu oleh tentara Rusia. Ada- 
kah or jang pertjaja, bahwa 
djika hal itu terdjadi benar2, da- 
Jam hati mereka jang duduk dalam 
ruangan ini akan timbul keragu2- 
an barang sedikitpun, bahwa 
bangsa Norwegia akan mengha- 
rapkan bata Oa datang memban- 

gan Ba 

  

    

  

   

   

  

t i Mengapa Mr. Muhamad 
Yamin menjetudjui K.M.B. 

| Dalam pertjakapan dengan ha- 
| rian ,,Sin Po”, mr. Muhamad Ya- 
min telah menjatakan persetudju- 

| annja dengan Konferensi Medja 
“Bundar, dimana ia menjatakan, 
“bahwa djiwa proklamasi 17 Agus- 

| tus 1945 itu sesuai dengan djiwa 
.KMB. 

Muhamad Yamin adalah seorang 
jang sangat terkenal menentang 
persetudjuan Linggadjati dan Ren 

— ville, hal mana telah membawanja 
untuk turut serta dengan Tan 

» Malaka mengadakan pertjobaan 
. merebut kekuasaan dalam peme- 

Tatan Republik pada bulan Djuli 
1946. 
Menurut mr. M. Yamin, de- 

ngan persetudjuan Linggadjati 
dan Renville itu, berturut-turut 

“Republik kehilangan kedaulatan- 
nja jang didapatnja penuh de- 
ngan proklamasi 17 Agutus 1945, 
jang meliputi seluruh Indonesia. 

akan diselenggarakan itu, Belan- 
da akan menjerahkan kedaulatan- 
nja di Indonesia jang penuh dan 

(0. tidak bersjarat ikepada bangsa 
£. Indonesia, sehingga dengan demi- 

kian dalam KMB itu bangga Indo- 
nesia memperoleh kembali kedau- 
latannja jang telah hilang itu. 

Proklamasi kemerdekaan pada 
tanggal 17 Agustus 1945 itu me- 
njatakan kemerdekaan seluruh 
tadompek dan dengan KMB 
bangsa Indonesia berdaulat sepe- 
Pa jang berarti ,,merdeka” di 
seluruh kepulauan Indonesia dan 
karena itu pula, maka djiwa pro- 
klamasi 17 Agustus itu sesuai de- 
ngan djiwa Konperensi Medja 
Bundar, demikian mr. Muhamad 
Yamin, 
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Dr. MANSUR RUPA2NJA KURANG 
SENANG, 

      

    
    

     

Pagi hari Selasa Dr, Mamsur 
' mengatakan di Medan, bahwa 
i,keterangan2 Rum dan Hatta jg 
'paru2 dikeluarkan, dalam mana 
Minjatakan, bahwa 4 1 
publik tidak akan diundurkan de- 
“ngan sjarat apapun djuga dari 

'bempat2 kedudukan mereka seka- 

'rang di Djawa dan Sumatera dan 
. pat ja, bahwa pada hakekat 

Tetapi menurut atjara KMB jang 

— hampir tentjapai, pemimpin2 Re- 
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Kabar2 achir tentan 
  

  

Si 

nja 1" 
Dua orang Senator Republik 

jang menjetudjui pengesahan per 
djandjian itu, jaitu Raymond 
Baldwin dan Leverett Saltonstall, 
berpendapat, bahwa akan terda- 
pat ,,nilai sigologis jang besar 
sekali" dalam peristiwa, bahwa 11 
negara  lainnja menggabungkan 
diri dengan Amerika Serikat da- 
lam menandatangani Perdjandji- 
an Atlantik ini. Flanders mendja 
wab dengan sengit, bahwa sedja- 
rah tidak dapat membuktikan, bah 
wa persaingan dalam persendjata- 
an memberikan hasilnja dlm. dju- 
rusan ini. Senator William Jenner, 
seorang Republikein jang menen- . 
tang pengesahan, mengatakan, 
bahwa Inggeris telah mengurangi 
pengeluaran militernja dan meren 
tjanakan untuk bertopang kepada 
Amerika Serikat untuk mendapat- 
kan perlindungan. Ia katakan, 
bahwa ,,akibat sigologis jang se- 
rupa dengan perdjanjian itu” 
akan didapat dengan djalan me- 
luaskan Doktrin Monroe, jaitu 
, sampai kesungai Rin atau Elbe”. 
Adjaran Monroe ini — jang di- 
umumkan dalam tahun 1823 oleh 
presiden Amerika Serikat jang ke 
lima — menjatakan, bahwa ne- 
gara2 Eropah satupun tidak boleh 
merebut daerah atau mendirikan 
pemerintahan dibenua Amerika. 
Jenner - menundjang — pendapat 
Flanders, jaitu bahwa Perdjandji- 
an Atlantik itu akan melemahkan 
Perserikatan Bangsa2. 

Seorang pendjaga dari pasukan 
pembantu menerangkan, bahwa 
seorang penumpang wanita masih 
“hidup lagi, pada waktu mereka 
tiba pada tempat ketjelakaan itu. 
Tetapi ia tidak lama kemudian 
meninggal. Pesawat terbakar ie- 
rus walaupun hudjan keras. Ka- 
bar achir jg didapat dari pesawat 
ialah permintaan untuk diluaskan 
mendarat dilapang penerbangan 
Santa Cruz, hal mana diidzinkan. 

Konsol Djenderal Amerika di 
Bombay memberitahukan pada 
Reuter, bahwa ia akan mengirim 
kan 'kabar2 pendjelasan kepada 
State Department serta menung- 
gu petundjuk2. 

Dari pihak Pemerintah India di 
kabarkan, bahwa akan diadakan 
penjelidikan2 jang menjebabkan 
ketjelakaan ini, Menurut pembe- 
sar2 di Bombay, maka sajap kiri 
pesawat tsb. tersentuk pada bukit, 

seimbangannja serta pitjah dua. 

State Department tidak mem- 
punjai keterangan2 jang menun- 
djukkan, bahwa ketjelakaan ini 
adalah akibat sabotage, demikian 
djuru bitjara. 

Menurut Reuter, maka djumlah 
koriaa sama sekali 
      

1 aa serta Pa Bp pesa- 
wat tsb: sesudah mendapat de- 
ngar dari wartawan2 Amerika, 
bahwa mereka tak akan mengun- 
djungi Nehru, sebagaimana di- 
maksudkan lebih dahulu. 

Pesawat itu tidak mendarat di 
Karachi sebagai 
Pakistan tidak mengidzinkan pen- 
daratan itu. 

Pihak K.L.M. belum mendengar 
apa2 jang dapat dianggap seba- 
gai alasan ketjelakaan itu. Mere- 
ka mengatakan, bahwa penjelidi- 
kan hal itu tentu akan mengambil 
waktu tidak pendek dan sebelum 
ikomisi penjelidik memeriksa hal 
itu tentu tidak dapat dikabarkan 
apa2i 

Segenap dunia menjatakan tu- 
rut berduka atas kedjadian ini. 
Ketua Delegasi Amerika tetap da- 
lam P.B.B., Warren Austin me- 
nerangkan di New York : Banjak 
dari teman2 mereka mengorban- 
kan hidup mereka sebagai kores- 
ponden perang, mereka tewas da- 
lam mendjalankan pekerdjaan pe- 

anuh dengan kehormatan, jaitu 
memberi pekabaran guna perda- 
maian. 

  

  

nja ba mbk prinsipe da- 
ri 3 Negara Bahagian, bahwa hal2 
ini memaksa saja menjatakan ke- 
terangan ini. Negara Sumatera 
Timur tidak akan menerima pe- 
rintah hentikan tembakan2, djika 
tidak termuat penghentian serta 
penarikan infiltrasi dari pasukan2 
Republik di N.S.T. 

Djika Delegasi Belanda dan 
Republik mentjapai persetudjuan 
tentang hentikan tembak-menem- 
bak jang tidak mengandung ke- 
putusan ini dan N.S.T. dengan 
barisan pengawalnja dan semua 
kekuatan2 jang ada padanja ber- 
usaha mengeluarkan pasukan2 in- 
filtrasrini. Dalam hal ini dinjata- 
kan, bahwa djumlah pasukan2 jg 
telah memasuki N.S.T. dari Atjeh 
sedjak penanda-tanganan perse- 
tudjuan Rum-Royen telah bertam. 
bah terus. Keterangan saja ini ter 
lebih perlu dikeluarkan, supaja 
dapat menghindarkan, bahwa De- 
legasi Republik berbuat pula apa2 
dengan tidak berunding dengan 
jang bersangkutan, sehingga ke- 
pentingan2 beberapa daerah diba- 
hajakan. Untuk , menghindarkan 
salah paham, maka dengan sung- 
guh2 saja harus menerangkan, 
bahwa saja sangat djundjung 
tinggi perdjuangan Republik un- 
tuk mentjapai kemerdekaan, hal 
mana djuga maksud dan tudjuan 
N.S.T, N.S.T, bersedia berdjuang 
bahu membahu dengan Republik, 
untuk pembentukan' N.I.S. jang 
merdeka. Dalam hal itu N. S, T 
tetap mempertahankan diri 
gai suatu republik atau suatu Ne. 
“gara Bahagian jang merdeka dan 
tidak akan menerima baik, bahwa 
pasukan2 negara bahagian lain 
memasuki | inja, 

Mansur merasa chawatir, bah- 
wa pada waktu kemerdekaan 

wab diberikan hikmat untuk ker- 
dja sama setjara tepat dengan 
rakjat Sumatera untuk menghin- 
darkan kemungkinan timbulnja 
perang suadara antara golongan2 

tjapai kemerdekaan, demikian 
Mansur, 

Mr. D. GEURSEN DIHENTIKAN. 

(Aneta), Wakil ketua untuk se 
mentara waktu Mahkamah Peng- 
adilan Tinggi Indonesia, Mr. D. 
J. Geursen atas permintaannja sen 
diri mulai achir bulan Djuli akan 
dihentikan dengan hormat dari 
djabatannja, karena tahun dinas 
telah selesai dengan utjapan2 te- 
rima kasih berhubung dengan pe- 
kerdjaan2nja jang penting jang 
telah dibuktikannja selama bebe- 
rapa tahun terhadap Negara. Dju 
'gaia telah dihentikan selaku Ke- 
tua Badan Pekerdja Dewan Penje 
lidikan Hak di Indonesia. 

BADAN PERWAKILAN BANDJER- 

publik usahkan dengan Negara2 
Bahagian lain membentuk suatu 
front jang kuat, memetjah-belah 
kesatuan Indonesia dengan tidak 
mau mendengar akan suara rak- MASIN. 
jat jang begitu terang serta meng 
anggap, bahwa berdirinja Ne- (Aneta). Karena sekarang 
gara2 Bahagian itu tidak tetap. 
Saja mengharap, bahwa kepada 
pemimpin2 jang bertanggung dja 

Bandijarmasin telah ditetapkan se- 
bagai Ikota haminte, maka telah 
ditentukan, bahwa badan perwa-    

  

-  FRAN 
dan dengan bantuan jang sebesar2 

sehingga pesawat kehilangan ke- 

adalah S3 

  

biasa, karena : 

  

penduduk Indonesia dalam men-  I 

EKER- 
STATE DEPARTEMENT TIDAK MEMPUNJAI 

KETERANGAN? TENTANG SABOTAGE 
DALAM HAL INI. 

Menteri dan para pegawai Sta- 
te Department serta djuga kedu- 
taan Belanda di Amerika Serikat 
menjatakan turut berduka. 

Ketua Madjelis Tinggi Belanda 
pada hari Selasa memperingati 
ketjelakaan ,,Franeker”. Semua 
mendengar dengan. berdiri. 
Atas nama Pemerintah Menteri 
Wyers menjatakan turut berduka 
tjita. Pemerintah India telah mem 
beri idzin istimewa kepada K.L. 
M. untuk mengirim pesawat2 dan 
pegawai2 untuk mengadakan pe- 
njelidikan: 

Nama2 mereka jang berada da- 
lam ,,Franeker” adalah : 
Kapten : A. M. van der Vaart : 

Piloot II : C. L. van Kooy : Piloot 
III: P. Zeeman: Telegrafist I : 
JW. Hoogland : Telegrafist II : 
P. Den Daas : Machinis I: H. R. 
J. Fronezek : Machinis II: J. W. 
Dalman : Steward I : J. Verhagen: 
'Stewardess: Comgraf : Stewar- 
dess II : D. Bruce. 

Orang2 Penumpang : 

Njonja Van de Vegt : tuan Van 
de Vegt, pemain biola Niwin, H. 
van Merle, Njonja S. D. J. van 
Merle, A. Tenarnaa, J. Rloelak, 

Niana N. s. a Keuan, Kan 
nja A. van Ophuysen, M. van 
Kingsbergen, C. S. Stelling, R. J. 
ba KOPI). M. 
Scheepens, njonja G. M. van 
Leeuwen, tuan dan njonja Roman 
Chow dari Kanton, Pilgrams, wa- 
kil K.L.M. di Singapura dan Ste- 

Nama2 wartawan Amerika ia- 
lah: 

C. E. Gratke, William Newton, 
'Bertram. Hulen, Vincent Maho- 
ney, James Branyon, Nat Bar- 
rows, H. R. Knickerbocker, John 
Werkley, Elsie Dick-Heiser, Tho- 
mas Falco, Burton Heath, George 
Moerad, Fred Colvig : tuan Ma- 

han, wakil Swanson dari New 
York dan Richardson Agen Pu- 
blik Relation dari Pemerintah Be- 
landa jang naik pesawat di New 

x 

Menurut kabar dari jang ber- 
wadjib, maka diberitahukan, bah- 
wa dengan pesawat K.L.M. ,,/Fra- 
neker” jang tjelaka itu tidak di- 
“kirim pos. . 

sa. 

Bea 

kilannja akan terdiri dari 17 ang- 
-gota jaitu, 10 orang Indonesia, 3 
orang Belanda, 3 orang Tionghoa 
dan seorang Arab. Dari djumlah 
mp jang dipilih adalah, 8 orang 

esia, 2 orang Belanda, 2 
orang" Tionghoa dan seorang 
Arab. Jang lain akan dilantik, 

KAUM GORELJA DI KALIMAN- 
TAN SELATAN BERGIAT. 

Di Kalimantan Selatan pada 
waktu belakangan ini terdapat 
kegiatan kaum gorelja. Orang2 
jang akan naik hadji ke Mekkah 
diantjam oleh mereka, oleh 'kare- 
na mereka tidak setudju diberi- 
kannja surat idjin atau bantuan 
oleh Pemerintah Federal Semen- 
tara. Oleh sebab ini, maka djum- 
'lah orang2 jang akan naik. hadji 
makin ketjil dibandingkan dengan 
tahun jang lampau. Surat2 antja- 
man mereka dikirimkan kepada 
ipegawai2 negeri dan kaum peda- 
gang2 dan mereka jang bekerdja 
sebagai pulisi diantjam pula, su- 

paja meletakkan djabatannja. Da- 
lam dua hari belakangan ini pulisi 
di  Bandjermasin telah berhasil 
membubarkan 2 organisasi peme- 

LN tt 
Toska 

Kontenhorst 
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BELANDA. 
  

& 

SIDANG MADJELIS RENDAH 
BELANDA. : 

(Aneta). Pada hari Selasa siang 
p. 1 minggu lalu sidang Madjelis 
Rendah dibuka oleh mr. dr. L. 

dengan pemberita- 
huan, bahwa iternjata | padanja, 
bahwa pemerintah menganggap 

. pertukaran fikiran mengenai per- 
setudjuan tertanggal 22 Djumi itu 
praematuur, karena persetudjuan 
tersebut masih harus disahkan o- 
leh Djokja. Akan tetapi keputu- 
san Republik dapat diharapkan 
dalam waktu singkat. Djika pe- 
merintah pada waktu ini menghen 
daki pertukaran fikiran, hal itu 
akan diadakan dalam komite-djen 
dral. Ketua berpendapat, bahwa 
adalah lebih baik supaja djangan 
dulu memanggil madjelis dalam 
komite-djendral. Ta bermaksud 
untuk mengemukakan pertanjaan 
itu kepada madjelis pada minggu 
depan, dengan harapan, bahwa 
diwaktu itu sudah ada keputusan 
pemerintah Republik. Bagaimana 
pun djuga minggu depan akan di- 
adakan keterangan pemerintah, 
setjara umum atau dalam  komi- 
la 
r. J.A.H. Bruins Slot (A.R.). 

Pak Aerbatjara sesudah. ketua, me 
njatakan keketjewaannja berkena- 
an dengan pemberitahuan terse- 
but. Pada tanggal 23 Djuni per- 
dana menteri telah menerangkan, 
bahwa akan diadakan keterangan 
dan kini pemerintah menjatakan, 
bahwa suatu keterangan kini di 
anggapnja praematuur. Mengi- 
ngat an jang. telah dinjatakan 
tanggal 23 Djuni serta mengingat 
perkembangan keadaan di  Indo- 
nesia, ea dea adalah sa- 

pet ikan, bahwa peme 
rintah Peang Ekediban 

nja untuk bermusjawarat bersama 
demikian. Jang mendjadi soal a- 
dalah, bahwa pemerintah . tidak 
menghendaki Madjelis akan ber- 
tukar fikiran, sedangkan hal itu 
telah didjandjikan. Hal itu sangat 
mengetjewakan pembitjara dan 
dikatakan, bahwa pemerintah ti- 
dak memenuhi djandjinja. 

Prof. dr... C.P.M. Romme 
(KVP) kemudian mengatakan, 
bahwa dianggap perlu diadakan- 
nja pertukaran fikiran antara pe- 
merintah dan madjelis mengenai 
persetudjuan jang telah tertjapai, 
sebagaimana biasa dalam keadaan 
serupa itu. Pembitjara agak heran 
mendengar, bahwa pemerintah 
kini menganggap pertukaran fiki- 
ran praematuur. Djika demikian 
halnja, maka madjelis agak bersa- 
lah mengadakan pertukaran fiki- 
ran praematuur. Menurut penda- 

  

  

Luar Negeri 
  

patnja pertukaran fikiran itu 
daklah praematuur. 
menghendaki pertukaran fikiran 
tersebut dan lebih menghendaki 
pertukaran fikiran itu diadakan se 
tjara umum daripada dalam komi- 
te-djendral. Ia dapat memaham- 
kan, bahwa pertukaran fikiran 
daripada tidak diadakannja pertu- 
karam itu. Djika tidak dapat dia- 
dakan setjara umum, maka pembi- 
tjara menganggap diadakannja 
pertukaran fikiran itu dalam ko- 
mite-djendral sangat perlu dalam 
minggu depan. 

Kemudian berbitjara mr. P. J. 
Oud (VVD), jang menganggap 

pemberita- sselemah-lemahnja 
huan pemerintah itu tidak memu- 
askan, terutama karena pemerin- 
tah mengemukakan sebagai ala- 
san, bahwa suatu pertukaran fiki- 
ran adalah praematuur. Menurut 
pendapatnja hal itu sama sekali . 
tidak benar. Staten-Generaal ber- 
ulang2 dihadapkan suatu fait ac- 
compli. Selandjutnja pembitjara 
menjatakan dapat memahamkan, 
bahwa ada kalanja pertukaran fi- 
kiran itu tidak dapat diadakan se- 
tjara umum, akan tetapi Madjelis 
tetap berhak untuk mendapat pen 
djelasan. Orang itidak dapat me- 
nunggu terlalu lama atas persida- 
ngan tertutup. Djika mungkin ia . 
menghendakinja minggu ini “dju- 
ga. Pembitjara pertjaja, bahwa 
mingga depan akan diadakan per 
tukaran fikiran, djika mungkin 
setjara umum, djika tidak, dalam 
komite-djendral. 

Jhr. mr. M. van der Goes van 
Naters (P.v.d.A.) kemudian ' me- 
ngatakan tidak mendapat. kesan, 
bahwa pemerintah lebih menghen- 
daki pertukaran fikiran setjara u- 
mum, Ia menganggap sangat me- 
rugikan menentukan,sesuatu pada 
waktu menghadapi K.M.B. Hal 
itu mungkin akan membawakan 

“kegagalannja. Karena itu ia lebih - 2 
menghendaki pertukaran fikiran 
dalam komite-djendral. 

G. Wagenaar (CPN) berpen- 
dapat, bahwa harus didjelaskan 
kenapa perdebatan adalah prae- 
matuur. 

umum dalam waktu singkat. 
Setelah itu ketua menerangkan, 

bahwa ia hanja bertindak selaku 
,.postillon” antara pemerintah dan 
madjelis: Telah dimaksud untuk 
mengadakan keterangan pemerin- 
tah pada minggu depan. 

Atas usul ketua diputuskan un- 
tuk memberitahukan pemerintah, 
bahwa Madjelis menghendaki su- 
atu keterangan, sedang selandjut- 
nja diputuskan bahwa pada hari 
Rebo akan diambil keputusan a- 
pakah pertukaran fikiran diada- 
kan setjara umum atau dalam ko- 
mite-djendral. 

ee 

Menma 

DJENDERAL CLAY 
dianugerahi "Oak Leaf Cluster”. 

  
Djenderal Lucius D. Clay (kiri) jang belum lama kem- 
bali ke Amerika Serikat sesedah memimpin Daerah Djer- 
man jang diduduki oleh Amerika sebagai gubernur das 
lam upatjara pada Gedung Putih di Washington, dianu- 
gerahi bintang ,.Oak Leaf Cluster” oleh Presiden Tru- 
man, Antara Djenderal Clay dan Presiden Truman terli- 
hat njonja Clay. Djenderal Clay sesudah bekerdja sela- 
ma 31 tahun dalam kalangan militer Amerika mengundur- 
kan diri. Djambatan udara sebagai tindakan pembalasan 
atas blokade Rusia terhadap Berlin adalah usaha jang ter- 

penting dari Pan Clay di Djerman, (Usis,) 

MENANAM AN 

iti- $ 

la sangat 

la meminta perdebatan 

me 
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Sak melaksanakan segala apa 

- kami menuntut diadakannja per 
ih djandjian perdamaian selekas-le- 
a kasnja. Kami tetap menuntut, bah 

wa prosedur jang ditetapkan da- 
lam persetudjuan Petsdam 

  

Ba perdamaian dengan Djepang itu 
akan « bata “Sike 

ik ja dak ditudjukan 4 04. “Semak aan onperensi 

  

rus | naat. Teng teliti. 
Selain dari pada itw dalam kon- 

perensi persiapan ini Tiongkok 
man diwakili oleh wakil2, jang 
diutus oleh | 
tis di Tiong, ok jang disusun oleh 
'konperensi rakjat jang berkewa- 
Te er tata: 

— meng. daki: Na naa 
gan Djepang selekas-lekasnja, 
Lutung nga ag 

  

“dari Siberia dan salak jang 
ditimbulkan oleh mereka. Si 
jang keempat tentang keterangan 
Mac Arthur pada 4 Djuli, dimana 
dinjatakan bahwa djendral Mac 
Arthur berniat melarang partai 
komunis di Djepang dan jang ter- 
achir tentang kampanje anti ko- 
munis jang kini dimulai oleh pe- 
merintah. 
Berkenaan dengan n masalah ma 

kanan, katanja, Mac Arthur telah 
menegaskan, bahwa seorang Dje- 
pangpun tidak akan mati karena 
kelaparan, apabila Djepang mau 
menjingsingkan lengan badjunja. 

PASUKAN SUKA RELA UNTUK 
TIONGKOK. 

(Aneta-A. EP.j:- 
Chennault, — komandan — dari 

Flying 'Tigers” jang ternama 
dan jang membantu Tiongkok me 
lawan Djepang telah mengirim- 
kan kawat ke Kanton, bahwa ia 
akan kembali ke Tiongkok. Ia a- 

kan kembali dengan sedjumlah be 

ter Disini Korea Se- 
dr. Syngman Rhee mene- 
an hari Rebo, bahwa ia me- 

kong keterangan 'anti:komunis 
g diutjapkan oleh Chiang Kai 
ik di Fonmosa. 

Presiden Rhee mengusulkan un 
tuk membentuk suatu persekutuan 

nur, dan: mna Chiang 
tai 
aa s Sekitan guna merundingkan 
akt serupa itu. (Menurut berita2, 

Chan Kai Shek kabarnja telah 
nerangkan pada hari Selasa 
bahwa ia tidak beranggapan, 

bahwa sekarang ini sudah terlam- 
'bat untuk menolong “keadaan di 

“Tiongkok, dan kabarnja ia djuga 
telah minta bantuan moril dari A- 

: ka Serikat. bagi pemerintah 
onalis di Tiongkok). 

' SYNGMAN RHEE TENTANG 

UNUHAN TERHADAP KIM 

: KA es 

Dengan suara jang ber: ctar 
sedih mona ana Sela- 

. dr. 'Synghman  Rhee 
enerangkan- dalam pidato 

radio, bahwa sipembunuh a- 
para pembun uh jang telah 3 

Djenderal 

'akan meminta kewarga-negaraan 
Tiongkok. Setelah tiba di Kanton 

gi pada angkatan udara Tiongkok 
nasional. 

- KONGRES PERDAMAIAN DARI 
itu p KAUM KOMUNIS. 
berkata, Dato Kim Koe dan 

. meskipun ada perselisihan2 
— — dulu hidup seperti , .ber- 

aa telah diumumkan, Kim 
embak mati dirumahnja 

endir oleh letnan II jang berusia 
tahun dari Tentara Korea Se- 
an, jang setelah pembunuhan 

itu melaporkan diri kepada polisi. 
: mengaku, dengan rahasia 

ndjadi anggota dari partai ke- 
dekaan dari Kim Koo, dan te- 

« ja karena perseli- 
Fatima Saba politik. Beri- . 

orang Korea melalui tempat 
dimana majat dari Kim Koo diba- 
'ringkan. Banjak jang menjatakan 

ihannja dengan meniongar ak2 

Radio Junani merdeka” meng- 
umumkan, bahwa pada hari Ka- 

mis jl. telah diadakan pertemuan- 

dikwasai kaum gerilja. 
Dalam berita ini dimuat untuk 

denia Slavia dalam dewan2 Juna- 
ni merdeka”. Pertemuan ini ber- 
tudjuan, memilih suatu komisi jg 
akan berkewadjiban 
rakjat Junani untuk pertempuran 
guna perd. 
Wakil sikat luar negeri A- 

merika, Mac Ghee, menerangkan 
pada hari Senin, bahwa bantuan 

rus berlangsung, selama dinegeri 
itu masih ada peperangan. ,,Aki- 
bat2nja akan sangat besar, djika 
Ne unta menahan komunis- 

anah diatas Kdjenazah itu. 
. Pemerintah mengumumkan, bah 

    

   

  

'a jang dibunuh itu akan dikubur elindungi Afrika aan 

", demiki- 
an aa Ghee. 

ke. Terbukalah, bagi sesia- 

2 pa ja rela, baik dalam usaha 
—. dan belandja, sndjadi sekutu 

0... bersesama, untuk pekerdjaan 
| penjuratan sliling dunia, 
|... mengenai kebenaran, kesutjian, 

— kerohanian, dll. 
Silakkanlah sayora bersurat 

  

   

Bem Bahwa Hao den pe Sopo 
bitjarakan tentang meninggalkan 
Sardanori Shiroyama, presiden 

lari djawatan kereta api. Selan- 
jutnja dibitjarakan djuga tentang 
cembalinja dari tawanan perang 

jak 2000 orang, jang telah 

(| O.K.W. di Djakarta.   

jahan aja menda” Pena 
ko Amerika Serikat. - E: 

rangan Bahan Djepang, “maka 

menteri luar negeni, ha- 

sar orang2 suka rela Amerika dan 

memobilisir 

Amerika kepada Junani harus te- 

..zang dan hall 
“ruhi hasil tanaman dan produksi 

jang 
bahwa perdjandjian . 

    

hal dini ) ala aon 

  

perindustrian dan menjebabkan 
terdjadinja 'banjak kebakaran2. 
Panas udara di Inggeris telah me- 
ningkat 82 deradjat. Barisan pe- 

2 dan rombongan2 dari 

  

    
   

   

-mberi : ada desa2 jang 
semena 'heems dan da- te 
lam bebe ggu- daerah ini. ita 

: talak" mendapat sedjumlah lebih 
“dari 200.000 liter air. Untuk per- 

emerintah: demokra- 

7 

tama kali ini sedjak 1911, maka 
sumber2 air didaerah ini telah ke- 
ring sama sekali. 

Di Perantjis orang2 meninggal 
kan kota2 untuk mentjari hawa 

| dingin dipantai laut atau didekat 
sungai2. Tetapi hingga sekarang 
telah terdjadi ketjelakaan jang 
menjebabkan mewasnja 4 orang 
karena kelelap. 

Pembesar? Portugis mengumum 
kan, bahwa hasil tanaman ken- 
tang, djagung dan pohon2 zaitun 
telah menderita kerugian besar 
karena udara jang sangat panas. 
Beribu-ribu orang di Lisabon tidur 
didjalan2 karena mereka tak ta- 

  

“han berdiam didalam rumah. Pa- 

ia akan mendjabat pangkat Ting- 

umum perdamaian didaerah jang : 

pertama kali ,,utusan2 dari Mace- - 

| Akte Bahasa Indonesia. 
Bahagian tata Sati bulan October j.a.d. 

tuk turut dalam udjian dengan membssibekah na- 
djaan dan 'alamat jang lengkap, disertai akte ke- 

s) atau akte penjatakan kelahiran (akte van be- 4 “(Geboorte-akto). 
8 baridhordh hendaklah disampaikan kepada Ketua Panitia Udjian, 

| Afd. Beta Indonesia, Dept. O.K.W. di Baar selambat-lambatnja 

Pada segi 'poswesel harus ditulis: 

da siang hari panas udara dikota 
ini adalah. kl. 100 deradjat Fah- 
renhaik. an 

   

    

erakkan untuk ai 

    

atan meteorologi naga 
n gumumkan, b.    

pat 
biasa dalam bulan Djuni. 

. Pembesar2 Irlandia menerang. 
in, bahwa djika hudjan tidak 

“dengan segera, maka tana- 
2 kentang akan wusak semua- 

  

    

   

    

    

     

  

“Perindustrian? berat di Italia 
terpaksa mengurangi produksinja 
hingga sepertiga, karena tak ada 

untuk ketel2 stoom. 
gunaan air untuk jaliran lis- 

te ik an dilarang oleh pemerin- 

bulam2 jang terachir ini 
Hasan mendapat hudjan seku- 

nja tiga kali seminggu dan 
itur dinegeri ini hingga 

sekarang jadalah sembilan deradjat 
dibawah temperatur jang normal. 

DIMITROV MENERIMA PENGHOR. 
HORMATAN SEBAGAI LENIN. 

“(United Press). Di Sofia telah 
diumumkan, bahwa djenazah dari 

  

"perdana menteri Bulgaria akan di 
'balsem menurut tjara jang telah 
dilakukan djuga atas djenazahnja 
Lenin. Dan setelah itu djenazah- 
nja akan ditempatkan dimauso- 
leum istimewa dilapangan 9 Sep- 
tember, dan sebagaimana - halnja 

  

djuga dengan djenazah Lenin da-. 
| pat disaksikan oleh umum. Me- 
nurut para ahli djenazah dari Di- 
trov akan tetap baik hingga lebih 
dari 1000 tahun. 

    

Pemandangan dari sisi pesawat A.I., pesawat pem- 
buru jet Inggeris jang pertama jang dibuat oleh 
English Electric Company Ltd. dan baru2 ini telah 
melakukan suatu penerbangan. Pesawat ini ment 
punjai 2 motor jet Rolls-Royce , ,Avon'”. (BIS.) 

  

BERITA2 PENDEK. 
(Aneta-Reuter). Pemerintah Ir- 

landia telah terhindar dari suatu 
krisis politik jang menurut perda- 
na menteri John Costello dapat 
mendjatuhkan kabinet. Dengan 74 
melawan 65 suara parlemen mene. 
rima usul untuk memeriksa kem- 
bali anggaran belandja dinas pos. 

. (Aneta-A.F.P.). Pada malam 
antara hari Ahad dan Senin be- 
berapa anggota dari partai c 
sisi telah menjerang sed 
pos2 dari pulisi Libanon, demikian 
diwartakan dengan resmi di Bei- 
rut, Menurut kemunike semu 
rangan2 telah dirantjangkan 
ngan seksama. Tetapi oleh t 
kan2 jang telah diambil oleh pe- 
merintah, maka maksud untuk me 
ngadakan kekatjauan tidak berha- 
sil Hanja 3 orang pulisi menda- 
pat luka2, : 

(AnetaU. P.). Kira2 Pi 10 
buruh perindustrian tenun di Ita- 
lia pada hari Selasa itelah melet 
kan pekerdjaan mereka selama 
djam untuk memperkuat ti 

   

    

  

    
      

      

x 

Jaitu | Sak HOOFD Mc PN TEL | 
jang berpengalaman un 
djakan selaku Guru : : 
.CURSUS TEKNIK UMUM 
Ni A 

Jani epentingan supaja” « e- 
ngan 2 berhubungan: dengan 
Pemimpin Cursus tsb., Tn. J. Ch. 

  

K Lini 5 
kepada Rasul Burda di Sukur. Lha di Kampung Liningaan 

dir R.B.S. Pemimpin Teknik Umum Tonlino 

Ji . Ie Ghi TALUMIKIR. 

dja 

Siarat siituk Turu» umur tfjalon harus tjukup 18 tahun.” - 
| Uang udjian : f 10.— (sepuluh rupiah), sebelum tgl. I September 1949 
“harus disampaikan dengan poswesel kepada Afd. Comptabiliteit, Dept. 

Uang udjian Bahasa Indonesia. 
  

. dididik dalam faham komunisme, 

   
  

4 F 

an? mereka tentang kenaikan ga- 
dji dan perbaikan sjarat2 peker- 
djaan. Pemogokan ini berada di- 
bawah pimpinan suatu gabungan 
serikat2 sekerdja jang bersifat ko 
munistis. 

x 

(Aneta- U.P.), Letnan 13 
ral Dejpradijudh, kepala staf ten- 
tara Thailand, pada hari Selasa 
telah memulaikan  perdjalanan 
berkeliling di Amerika Serikat, su 
paja dapat mengetahui tjara2 men 
didik dan susunan tentara dan 
angkatan udara Amerika 'berhu- 
bung dengan penjusunan kembali 
tentara Thailand. 

x 

(Aneta-A.F.P.).  Pemogokan 
buruh tambang di Australia masih 
berlaku terus. 

(Aneta-U.P.). Wali putera 
Charles dari Belgia telah mem- 

  

     
    

su cnnennsnan 

  

gginja air hudjan ja 

Bahkan 

  

En, bagima- 
na ikawanua2. 

Anak2-ada bae? 
djo. Om baru2 

ri deri Minaha- 
sa, baru2 sing- 
ga 'kamari di 

Mongondouw, 
baru2  singga 

kamari di Pata EN ina ba 
ru2 sampe kamari di Poso, @en.. 
Aa aa sikap Iei so baru, Tempo 
anak2 beking pa Om dengan tu 
hitongan berat, Om kondor sampe 
taodjo, pojojo dang. Skarang Om 
badang tagap dapa lia, kang? Ki- 

  

MINAHASA 

    

PEMILIHAN DEWAN HAMINTE 
MANADO DITUNDA. 

Wali Kota Manado memberitahu- 
kan, bahwa berhubung dengan pe- 
mindahan batas2 Haminte, pemilih- 
an Dewan Haminte akan ditunda 
sampai tanggal jang akan ditetapkan 
lagi, supaja kepada penduduk2 jang 
baru itu diberi kesempatan untuk 
turut mempergunakan haknja untuk 
memilih/dipilih. 

me Oia 

Da PN NAS AP PN BELA NA NA ERA 

beri perintah kepada Frans van 
Cauwelaert untuk membentuk 
suatu kabinet koalisi jang akan 
dapat mentjapai persetudjuan ten- 
tang masaalah radja Belgia, Van 
Cauwelaert ada anggota partai 
katolik dan dahulu mendjabat ke- 

| tua dewan perwakilan rakjat Bel- 
gia, 
g x 

Kumisi tetap Uni Eropah Barat 
. dengan resmi mengumumkan, bah 

- wa menteri2 pertahanan ke 5 ne- 
gara tsb. pada tgl. 15 Djuli j.a.d. 
akan mengadakan konperensi di 
Luxemburg. Konperensi ini ada- 
lah jang ke 5 sedjak pembentukan 
Uni Eropah Barat. 

x 

Pemberontakan partai Sosialis 
Rakjat di Syria jang mentjoba 
mendjatuhkan pemerintahan Hus- 
ni Zaim telah ditindis. Lima teri- 
pat kedudukan mereka telah mz- 
njerah dan 35 orang pemberon- 
tak ditangkap. SEN 

    

ES AL EP PPL LE 

Panggilan ke-2 dari Kantor 

ZEEVISSER3 AERTEMBAGA. 

Pegawai2 jang diperhentikan pada 
tanggal 3! Agutus 1948 dan 30 

September 1948 jang belum: meng- 

  

- hadap diminta dengan lekas datang 
dikantor tsb. 
  

Pa 

  

  

Sekolah Mengetik .,SULAWESI" 

(Type-school). 

Julianalaan 2 Manado, 

H. Ch. MUNTU, Pemimpin : 

  

rasanja. Itulah hasil Palmboom. 

brangkat kama- 

  

ta kira ngoni butul somo manim- 
pang pulang Minahasa. Om sala 
mawi leb€ dulu, Nanti Om singga 
kamari di Mongondouw dengan 
di Gorontalo, baru trang tu tjirita, 
Satu rupa djo dang dengan ngoni 
disini pe pikirang tu disana. Arti- 
nja dang, skali berakar, tetap ber- 
@kal budi”tetap berakar disana 
dan disini tetap sahidop samati 
dengan saudara2 disana dan disi- 
ni, Ini kot€ tu kawanua2 di Poso 
p€ tjigulu2 pa Om. ' 

Bagini djo. Dalang nd hal, to- 
rang tra usa kawatir, Maar me- 
mang, apa kawanua2 disini so be- 
king, so butul. Memang perlu tu 
kawanua2 samua kase dengar do- 
rang p€ pikirang. Eso lusa kata, 
kawanua2 di Mongondouw , di 
Gorontalo, di Ternate, di Suraba- 
ja, Djakarta ensopor2, mo kase 
dengar trang2 dorang pe pikirang. 

njata. Satu rupa aer diglas, so 
dapa lia tw ,,nimau tw KaKaEm”, 
tako djangang sampe diblakang. 
hari Kalang Kabut Minahasa, bu- 
kang? 

Rupa skarang, Minahasa pe 
speiler2 di bon N:I.T., barekeng 
senter voor. Saudara? stoch tau 
pa Ano Mononutu? Dia skarang 
djadji senter voor “di Parlemen, 
bukang? Ada tu Walanda satu di 
Parlemen tau bilang bagini p: 
Ano: ,,Kalaw Mononutu suda 
berbitjara, jang Jain mengikut.” 

Torang tau tu samenspel di 
Makassar, bagus skali. Ande kata 
Minahasa mundur deri NJI.T. 
kong turus ke N.I.S., memang 
tantu akang tamaso di bon, maar 
djangan2 tra skali laeng2 speiler 
opor akang bal. Speiler2 deri 
Djokja, Malang, Bandung, Bang: 
ka, Atjeh, Djambi, Pontianak, 
Bandjar dengan laeng2, so baku 
mangarti dengan speiler2 Makas- 
sar, des dorang itantu samenspel 
turus. Kage djo Minahasa dorang “ 
beking patong ditanah lapang :. 
Gamber. Artinja, bole djadi do- 

tra skali beking gol. 
kombaling tantu. Satu dalang dua. 
Tatap Manado, artinja ',, Republik 
Minahasa” sandiri, of ............... 
bage skali ka Denghah. Skali 

' Denghah, tatap Denghah. 
Ini samua tjuma Om.pe mawi 

maar tau djo kalu Om tu mawi. 
"Kadang sala dang. 

No bagitu Ici tu rakjat2 di Mi- 
nahasa apaubiasa iko2 radjing de- 
ngan tarwkira itu politik. Segag 
basar, mawi rupa Om. 

Hari2 lalu ada 2 elftal badja- 
lang ron Minahasa. Ru 
sa, dorang bilng KaKakan ron 
Minahasa (pro Minahasa) ader- 
wat (a droit-kanan), B.N.I., G.I. 
M., P.S.LI. ron Minahasa 
(a gauche — kiri). Tu ron Mi- 

  

    
j Ta $ " 

£ 

& 

Pe 

Djitana tumpa darah, memang so / 

2 

3 
rang tra opor2 akang bal, sampe : 

Maradju " 

ago 

nahasa ago” tra skali dapa puku - 
lang, dimana-mana dorang beking 
pradereng, maar tu ,:ron Minaha: 
sa aderwat”, bangka2, popolote 
trima pukulang, sampe so 'dapa 
sajang lia tu muka tatawa pojojo! 
Maar dalang satu perkara, “Om 
angka pet pa dorang, deri dorang 
tau hibur diri sandiri. Kalu dorang 
batjirita, dorang so rasa untung, 
kandati so ada badengar badiang2 
koteen torang PE.......oooo.i 

Om Karnikus, 

an Ym $ 

  

Lihatlah buktinja! 
Rupanja sadja sudah menarik selera, apakan pula 

Sjukur kini Palmboom bisa didapat dimana-mana. 

Kami semua sangat menjukainja dan lihatlah 

“betapa sehatnja anak-anakku sekarang. 

Bagiku Palmboom mendjadi barang jang sein 

| dipentingkan. 
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