
     
   
   

k 4 t oleh 

itu, ialah Sultan Djokya Bt 
“ku Buwono ke 9. “Agaknja tidak- 

00 Jah berlebih2an, djika kita kata- 
! ikan, bahwa keteguhan Sultan da- 

3 lam mempertahankan pendirian 

  

   

  

K "dan: ditaati oleh rakjat didaerah 
Le Ranu Kebesaran Sultan Djo- 

kja, bukan en terletak Haa 
tupunan darah bangsawannja, te- 
tapi djuga ena Ka kebesar- 

“besar ini, dengan seg 
kana PAN Tas oleh “in? 
Taeka ban segenap Ya- 

| pisan. dioeluruh kepulauan Indo- 
“nesia, karena tanah air ' kita jang 
- sangat luas daerahnja ini, beserta 
ea penduduknja, “adalah 

- i puluhan, rz- 
ribuan Naa    

      

        

     

   

  

   

   

  

     
   
    

   

        

    

   
     

      

    

    
    

   

    

   
     

   
      

   

       
    
   

  

    
       

    
      
   

  

   
   

   

    

        

    

persetudju 
dang baha 

2 ntis 

Kan eradok 

berada kem 

ntic tembak-menembak 
jatu kewadjiban jang a- 

mat st berat dan utama jang harus 
dilaksanakan oleh ea 
sRepublik sesudah ia. kembali Tg 
Djokjakarta. Dari itu ah 

akan, djika sesudah ter-. 

   

    
   

aa maka | an 
, eri 5 " esi ik 9 Djokja 

f waktu jang spa, Sudah tentu, 

Terlikasnanja pengembalian 
Republik ke Djokja- 
can timbulnja keper- 

AG Na dari aan ne 

Nanga makin ber 

    

    

   
   

  

    

  

“ 
g djudjur. 

Bagi N egara2'dan Daerah? ba- 
tanin | jang ng terikat dalam. P. PR, 
penge 5 Rn: 

i se- 

    

2 KEMENTERIAN PENERANGAN 

iknja selama ini, adalah menje - 
beliau sangat dihormati - pia na 

“ata 

Presiden Moh. H 
Simatupang dan | 

'adakan pertem 
“Presiden. Di Hotel 

baha , gara Baros 2 mempunjai makjat dan 

F ter- & 

Ponerbin : 

NEGARA 

  

TIMUR 

. Bah: SULAWESI-UTARA, 
Rat om 0» 19 on     

  

   

“Fhatay, Pada hara Senin pe- 
tang telah kembali di Djakarta Dr 
Van Royen, sesudah perkundju- 
ngan satu hari di Djokja, Dilapa- 

ngan terbal 
bahwa perkundjungannja ke Djo- 
He memuaskan dan telah diada- 

Pabean aa Jang memberi 

MEN Kieta mewarta- 

    

    

kan dari Djokja, bahwa Dr. Van 
"Royen a.l. telah Pa de- 

  
Wkl. 

Ahad djam 12) para 

na dan kemudian di- 
uan dengan Wkl. 

» Merdeka”, 
dimana Dr. Van Rojer dan rom- 

bongannja "menginap, beliau me- 
luaskan '” para  djuru warta 
menginterpiu beliau, dimana atl. 
beliau mengatakan ,,penjerahan 
kedaulatan adalah suatu sjarat 
mutlak, tidak ada lagi keraguZan 
atasnja. Pertanjaan ialah, ila 
akan dilakukan. Kedua 
Bams sedang berusaha, supaja 

Presiden 

  

     

    

daerah jang tertentu.. Sebab itu 
pemulihan kembali : Pemerintah 

lik selama ini bukan sadja 
'kehendak kaum Republikein, te- 
tapi djuga mendjadi tuntutan jg 
sangat dari P.P.F. jang mewakili 
daerah2 federal. 

Kini 'apa jang dituntut oleh 
P.P.F. dalam resolusinja tanggal 

  

3 Maret jang lalu telah mendjadi 
kenjataan, dimana Pemerintah 
Republik telah dikembalikan. ke- 

' Djokjakarta. - Ini adalah sebagai 
hasil jang njata dari politik syn- 
tese jang didorongkan oleh Pe- 

van Ro-” merintah Indonesia Timur dalam 
segala langkah politik jang hen- 
dak diambil oleh P.P.F.. selama 
ini. Dalam bukti jang -kelihatan 
sekarang, agaknja sudahlah dje- 

las bagi tiap orang, bahwa orga- 
.nisasi P.P,F. adalah merupakan 

Saka sitaan kembali Pe 
1 ah R ubti kan Span ma- 

  

   . | isi nota jang 
“dimadjukan: “Oleh Pemerintah In- 
donesia Timur kepada P.P.F. pa- 

“da. waktu jang berlalu. Seperti di- 
ketahui, maka Pemerintah N.I.T. 
ama Peng Ba 

ma dalam suatu aon Inter 
alah suatu hal jang 

5 Bi penting, “jika usul Pemerin 
tah N.LT. jang telah “diterima 
baik oleh P.P.F. “ini akan dapat 
dilaksanakan dengan Segan: 
Karena dengan : 'Peme- 

.rintah Republik ke Djokja, maka 

      

. orang ta” : melihat lagi suatu ha- 
'langan apa2 untuk melangsung- 
kan: an BI Inter Indonesia itu 
sekarang ini djuga. 

. Dalam konperensi Inter Indo- 
“ nesia imi “antara Republik dan 

P.P.P, harus telah didapat suatu 
Syntese Pa 2 me- 

“moonesia- | | 

beliau menerangkan, . 

"delegasi 

    

Ia 

'Konperensi Medja Pindar 2 
kan dengan segera. Berdasar atas 
resolusi Dewan Keamanan ter- 
tanggal 23 Maret, Segan ber- 
ikut terdjadi: 

Kembalinja Pein Rep 
bjik ke Djokja, perintah , hentikan 
tembak menembak”, Konperensi: 

' Medja Bundar, penjerahan Ua 
ulatan. 

Sampai sekarang kesemuanja 
'berdjalan dengan lantjar. Menje- 
sal, bahwa telah diberikan bebera- 
pa keterangan jang tidak terlalu 
memadjukan pendapat umum dan 
tindjauan internasional atas sega- 
la soal. Dipikir setjara internasio- 
nal, Konperensi Kai 

  

sukar Shaker sebel penin- : 
tah ,,hentikan tembak- menembak 
berlaku. 

Dr. Van Royen menerang angkan, 
bahwa kepertjajaan kedua belah . 
'pihak harus diperbaiki. Kerdja sa- 
ma adalah suatu hal jang terpen- 
ting, apabila bermaksud, supaja 
tanah 'air kita mentjapai suatu ting. . 
kat internasional. Penjerahan ke- 
daulatan tidak akan bersjarat dan . 
adalah suatu kenjataan. Suatu su- 
perstaat tidak akan berlaku, de 
mikian beliaw. 

Pada hari Ahad malam rombo- 
ngan tersebut diterima oleh Pre- 
siden Sukarno di Istana, dimana : 
diselenggarakan suatu pertemuan 
-makan minum, - 

strata 

ena ana DG 

Bukti, ka NN oneatik tidak sapa 
dibahagi” han. Te 

Bakti Indonesia Timur ke 

    

   
Pada setasion Koningsplein di 
nesia Timur, tuan Jahja, memeriksa barang2 jang diberikan 

  

pada 
Rakjat Republik Tanoe, 

Karta wak! Negara Indo- 

oleh Pemerintah N.I.T. kepada Pemerintah Republik di 
Djokja, sebelumnja barang2 1” dimuat dengan kereta api 
untuk diangkut ke Semarang. 
Pengiriman ini terdiri a.latas barang? tenunan, obat2an dan 
sepatu2. 

mma 

  

dari N.LS.. dan tentang segala 
atjara jang “hendak dibitjarakan 
kelak dalam K.M.B. Guna men- 
djelaskan bagaimana pentingnja 
konperensi Inter Indonesia jang 
harus diadakan oleh P.P.F. dan 
Republik sebelumnja melangkah 
kepada K.M.B. itu, 'baiklah kita 
kutip disini sebahagian statement 
jang diberikan oleh P.J.MI, Per- 
dana Menteri N.I.T, dalam per- 
temuan wartawan di 'Makasar ba- 
ru2 ini. Diantara lain P.J.M. Per- 
dana Menteri menjatakan : 

,Sebagai suatu sjarat jang amat 
penting untuk memudahkan ber- 
langsungnja K.M.B, itu, ialah me- 
nguatkan iman bangsa Indonesia 
menghadapi soal2 dan masaalah2 
jang amat sulit jang kerapkali 
akan diperbintjangkan dalam K. 
M.B. itu. Inter Indonesisch Con- 
ferentie ini akan membuktikan, 
bahwa bangsa Indonesia sung- 
guh2 bersatu dan pertjeraian jang 
kita alami lebih dari 5. tahun ini 
jang bersifat .kunstmatig” (di- 
bitin2) ini akan dapat dihapus- 
kan, Dan sebelumnja menghadapi 
penjetahan kedaulatan kepada pe 
merintahan Federal Nasional ka 
donesi maka dengan adanja 
Inter Indonesisch Conferentie ini 
kami akan membuktikan“ kepada 
dunia, bahwa bangsa anon 1 

     

  

Fa 
Si 

2 

( 
AN 

- Tenan 
3 Ex 2 - sa 25 en 

Singa Mewujudkan suatu 
bangsa, satu tanah air jang kokoh 
kuat didalam tingkat perdjuangan 
bangsa jang : terachir ini. 

Dengan adanja kelak Inter Indo- 
'nesische Conferentie, dimana syn 
these perdjuangan seluruh bangsa 

ia 'akan terwudjud dan 
mendjadi pokok perdjuangan P, 
PB. itu dan oleh saja senantiasa 
dengan konsekwen dipergunakan 
sebagai pangkal politik pemerintah 
Negara Indonesia Timur selama 
saja mengendalikan pemerintah 
Negara ini, dapatlah dibuktikan 
dengan njata”, demikian P.J.M. 
Anak Agung Gde Agung Perda- 
na Menteri N.I.T, 

Mudah2an sesudah Pemerintah 
Republik dapat mendjalankan tu- 
gasnja kembali di Djokjakarta, 
maka segala sesuatu jang mung- 
kim mentjepatkan berlangsungnja 
K.MI.B. hendaknja mendjadi usa- 
ha jang utama jang akan menda- 
pat perhatian terlebih dahulu. Ki- 
ranja - dengan  djalan 'demikian, 
akan dapatlah dibuktikan utjapan 
Menteri van Maarseveen jang me 
njatakan : , ,Bahwa pen jerahan ke 
daulatan mungkin akan berlaku 
pada penghabisan tahun 1949”. 

s 

Jan Dua 

akil ra di Har TA 
ir Naa a 

    
   

      

    
   
   

        

    

  

   

  

    
     

  

Penje dhan Pa adalah Mara Naba 
mutlak Hn tak ada keragut an lagi, 

“demikian beliau. 

Djakarta berachir. 
Akan dikirimkan suatu dele- 
gasi ke Djokja untuk. menjam- 
'paikan hasil2. 

(Aneta). Setelah bersidang 3 
'hari berturut2, pada hari, Ahad 
malam bertempat digedung pergu 
rwan rakjat di Djakarta, .perte- 
muan tabanan jang diadakan 
atas usaha Gapki melangsungkan 
sidang penutup, pada sidang. ma- : 

AS Sa Pi “Iah diwudjudkan pada tanggal 17 na pertemuan itu mengambil kepu 
“tusan dengan suara bulat untuk 
'menjatakan terima kasih dan me- 
“minta bantuan lebih landjut kepa- 
da K.P.B:B.I. dan komperensi 
New Delhi untuk mentjapai 'sele- 
kas2nja 'kemerdekaan dan. kedau 
“latan “Indonesia. Penjataan. ind 
jangdiusulkan oleh utusan Masju 
'mi. Dr. Abu Hanifah dan akan di 
sampaikan pada jang bersangku- . 
tan, bermaksud supaja pertemuan 
kebangsaan jang bertudjuan mem 

“pertjepat tertjapainja kedaulatan 
'dan kemerdekaan Indonesia, me- 
njatakan penghargaan dan terima 
kasihnja atas usaha2 K.P.B.B.I, 
sampai waktu ini dan selandjutnja 

.. mengharapkan bantuannja dalam 
Konperensi Medja Bundar di Den 
Haag sampai tertjapainja kedau- 
latan Indonesia jang njata, penuh 

“serta tidak bersjarat, Kepada 
konperensi akan disampaikan pe- 
njataan terima kasih atas bantu- 
an jang telah diberikan kepada 

" bangsa Indonesia “dalam perdjua- 
ngannja untuk mentjapai kemerde 
kaan dan kedaulatan sepenuhnja, 
sedangkan bantuan selandjutnja 
masih dih arapkan. 

Sidang ini dibuka oleh ketua 
penjelenggara, “tuan ' Sukardjo 
Wirjopranoto. Disamping jang 
tersebut tadi, pula diputuskan un- 
tuk mengirimkan satu delegasi per 
temuan kebangsaan ke Djokja bu- 
at menjampaikan ichtisar2 hasil2 
jang sudah ditjapai dalam sidang2 
pertemuan kebangsaan “kepada 
Konperensi Indonesia Rajp jang 
sedikit hari tagi akan dilangsung- 
kan di Djokja oleh Republik dan 
P.P:P, bersama2. Sebagai penu- 
tup dinjanjikan lagu Papan 
Indonesia Raja. ' 

Keterangan 
  

REDAKSI " 
ADMINISTRASI 
EXPEDIS! (PENGADUAN) 

Sand ' 

TH. "No. Te 

sebulan 9 
tensi “-1:—  sebaris sekolom, Mg 

(sekurang2nja -f 3.2 untuk | 3 "baris 
atau kurang). : 

'UNTUK KOTA MANADO : 
tokiv Photo SrubIo 

| PASSERSTRAAT TELA. No 209. 

   

      

“hal 
' Apakah: perintah hentikan tem- 

    

     
   
    

Djura- waita Perama 
menginterpiu 'Mr. Ali 

Burdiardjo. 

“Aneta). Koresponden harian 
Republik: ,,Pedoman”  menanja 

staf umum : 'dalam “suatu interpiu 
“dengan Mr, Ali Budiardjo, pena- 
“sehat politik Republik dan baru2 
'ini dilantik sebagai ketua kumisi ' 
penglaksana artikel.7 persetudju- 

“'an Rum-Royen, kesukaran2 mana 

“ 'dapat diharapkan pada penglaksa 
naan antikel tersebut, Mr. Ali Bu- 
diardjo mendjawab, bahwa pada .- 

“penjelesaian masaalah penglaksa- 
-naan artikel 7 harus diingat, 
“wa 'soal ini tidak -dapat dipisah- 

Pah- 

kan dari penghentian permusuhan 
mana “adalah “sangat sulit. 

bak menembak” dapat ataw tidak 
dapat didjalankan pada hakekat- 
njas tepergantung dari kemauari 
“Belanda untuk menjelesaikan ina- 
“saalah Indonesia sesuai dengan isi 
dan roh tjita2 kebangsaan jang:te- 

Agustus tahun 1945- dan seperti 
apa jang telah ditentukan dalam 
“politik manipes kami pada permu 
Iaan Nopember 1945, demikian 

“ Budiardjo' jang selandjutnja me- 
'nerangkan, bahwa: 
“Belanda memang hendak menjele- 

sabila bangsa 

saikan perselisihan dengan Indo- 
.nesia menurut garis2 tersebut, pun 
“berdasar atas artikel -5 pensetu- 
“djuan Rum-Royen, Republik ha- 
'rus mempunjai kekuasaan penuh 
atas bekas daerah2nja dahulu, 

Kabinet 'Baru Pasundan. 

(Aneta) $ Pada hari 
Bandung telah diumumkan susu- 
nan kabinet baru dari Pasundan. 
Perdana menteri dan “menteri ti- 
dak berportepel kembali pada Mr. 
R: Tg. Djumhana Wiraatmadja, 
Urusan dalam Negeri 

'oleh R. 'Mamun Sumadipradja, 

P
e
n
 

e
d
a
n
 

Sa
 
S
e
k
 

aa 
hb

 
Bs
 

i 

Ahad “di 

dipegang. 

     

       

      

    
   

3 Permimpin UMUM (umah) Tha tlf. 55) “. 

7 Langganan Pa — 
TAG 

BE
LA
 
M
m
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Kehakiman “oleh Mr.-R. Karta.” | 
@jumena, Keuangan ' oleh P. J. 
Gerke, Pengadjaran dan Urusan 
Agama oleh R. O. Judakusuma, 
Lalu Lintas dan Perairan oleh R. 
A.M. Suriakartalegawa, Urusan 
Sosial oleh A. Ardiwirangun, U- 
rusan Perekonomian oleh R. A. 

Puradiredja dan menteri 
berportepel R. D. Sukardi. Men- 

teri Ulrusan Kesehatan nanti akan 
dimaklumkan dan mungkin djuga 
akan diambil wakil dari golongan 

Tionghoa: sebagai menteri tidak 

berportepel. Pada hari: Senin ka- 

binet baru ini "akan “menghadap 

Dewan. Perwakilan Rakjat untuk 
sementara waktu dengan ketera- 

ngan petnerintah, — 
  

Menteri Penerangan Repu- 
blik Moh. Natsir kepada 

-djuru-warta Aneta. 
“Sesudah penjerahan kedau- 
fatan, tentara Belanda: adalah. 
seperti tentara asing jang tak : 
mempunjai djabatan lagi: de- 
mikian beliau. 

“(Aneta). Memang sudah dapat 
diharapkan, bahwa dalam waktu 
singkat akan terdjadi ,.reshuff-. 
ling” (perubahan) dalam ag Han 
Hatta, demikian keterangan Men 

ta, 

Sebab dari perubahan, ialah ber 
hubung dengan makin banjaknja. 
soal jang dihadapi Republik, se- 
hingga djabatan dalam delegasi 
harus Aupkosikari “dari djabatan 
menteri. Oleh sebab itu orang 'ha- 
rus memilih satu diantara dua: Ka . 
binet Hatta tetap presidensieel. 
Drs: Moh, Hatta mungkin sekali 
akan pergi ke -Konperensi: Medja - 

Hatta . 
pergi, pekerdjaan beliaw akan di- 
lakukan oleh Presiden Sukarno, 

Bundar, Sementara Drs. 

demikian Moh. Natsir, 
“Tentang perintah hentikan 

tembak-menembak” menteri Nat-' 
sir mengatakan, bahwa sudah pas 
ti akan dikeluarkan perintah 'ter- 
sebut dan apakah ini dapat dilak- 
samakan ataw tidak, adalah soal 
lain. Perintah ,,hentikan tembak- 

teri Moh. Natsir dalam satu in- 
terpiu dengan ikoresponden 'Ane- . 

.ngundjungi 
tentara TNI dan tentara Belanda . 

  

merebak” “dan Kinbatensi Me- 
dja Budar dapat berdjalan 'bersa- 
ma2, Sesudah penjerahan kedau- 
latan, teritara Belanda adalah se- 
penti tentara asing jang'tidak mem - 
punjai djabatan lagi. Perkara per. 
tahaman kepulauan Indonesia di- 
katakan, bahwa sekalipun dengan 
tentara Belanda", Ikita stidak dapat 
menahan serangan “dari luar ne- 
geri, Bagaimanapun djuga tentara 
Indonesia: akan tjukup untuk men 
Tn keamanan dalam negeri. K. 

BI. hendaknja “tetap turut 
tjampur dalam soal Indonesia sam 
pai penjerahan kedaulatan, iter- 
bentuknja pemerintah jang demok 
kratis di Indonesia dan penarikan- 
kembali tentara Belanda “dari In- 
“pia 8 

  

' PRADJURIT2 TNI DAN BELANDA 
“MINUM TEH BERSAMA2. 

(Aneta). Menurut harian ,,Keng 
Po 'jang terbit di Djakarta, sela- 
- perutusan wakil presiden Hat- 

ta jang terdiri dari dr. Leimena, 
“M. Natsir dan di. 

Bukittinggi, 
Halim me- 

jantara 

telah diadakan locale ceasefire bu 
at lima hari lamanja, mulai tang- 
gal 5 sampai tanggal 9 Djuli, Gen 

eiabulke   

    

Maan an aa T 
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“2 30 Hadiah 

Hadiah dari f 250.— 

5 djata ini telah berlang- 
sung dengan baik sekali dan telah 

k hingga dapat di 

    

       
is “dak 

terdjadi insiden. Perhubungan an 
urit2 TNI dan Belan 

ikian ,Keng Po”. 
ota TNI te 

    

  

     

  

   

2) 4 itu telah di- 
   

   

  

   

  

     
   

    

   

  

    

  

    

    

  

    

  

   
   
    
   
       

  

   
       

    

  

    

1 e tuk menguasai | 
Selasa singkirkan. Di : 

        

Djakarta jang dengan rela mem- 
beri perantaraan untuk membeli 
barang2 itu, maka telah dapat di 
kirim 30 ton barang2, djadi bukan 

  

Selain dari Tuan Moh. Jahe, aa Na Bana 

  

      Waroh, anggot d 
Perwakilan Sementara NIT akan 
anatn pula ke Djokjakarta un 
Pena Be AKN Pu 

(pe 
       

  

memer! nja, terutama mereka 
jang “berasal dari Indonesia Ti- 

ABUKAAN SEKOLAH MENE- 
NGAH TIONGHOA. 

(Aneta). Di Makasar telah di 
buka sebuah sekolah menengah 
Tionghoa. Baru2 ini gedung un- 

lah selesai dibuat. Pendirian ge- 

f 200.000.— jang telah dikumpul. 
kan oleh penduduk Tionghoa di- 
seluruh Indonesia Timur. Sekolah 
ini adalah chusus untuk orang2 
Tionghoa di Indonesia Timur. 

'Upatjara pembukaan sekolah 
tersebut dilakukan oleh isteri kon- 
sol Tiongkok dengan dihadiri oleh 
konsol Tiongkok sendiri dan wali 
kota Mlakasar. : 

  

LG 

“di Oe | Berkat Nikodfo sara kotimering da. 

uk mempersembahkan hadiah ter 
sebut kepada P.JiM. Presiden 

PE BMA SAY HR 

(A.N.P.-Aneta). Djuruwarta 
Sunday Times” jang terbit di 
London, mengabarkan di Was- 

1 
hington, bahwa Nederland telah 
meme ambil 3 : ca 5 

      
    

    

  

Kook kabar 
wa kebanjakan 

arangkali akan 

uti rentjana Crips untuk 
ntuk ,,blok valuta lunak”. 

  

slaka dan ditegas 
kan, bahwa bubarnja Benelux itu 
akan sangat mengganggu perhu- 
bungan2 keuangan dengan Ame- 
rika Serikat. 3 

x 

mengetahui mengabarkan, bahwa 

perundingan2 keuangan dan per- 

dagangan antara Belgia dan Be- 

landa jang sedang dilangsungkan 
di Brussel itu sampai sekarang 
berdjalan baik. Perundingan2 itu 
akan dilandjutkan pada tanggal 

18 Djuki. 

x 

(A.N.P.-Aneta). Djurubitjara 

Belanda jang menjangkal - berita 

dari ,,Sunday Times”, bahwa Ne- 

derland keluar dari uni Benelux, 

menamakan berita itu sebagai 

isapan djempol 
: 

  

Baru2 ini pembedahan pertama dalam sedjarah kethabiban jang “3 

kirimkan dengan pesawat televisie telah dilangsungkan di 

    

Guy's 

Hospital di London. Diatas sebuah medja pembedahan terbaring 

seorang anak laki2 jang berumur 17 tahun dengan penjakit pada 

usus buntu. Diatasnja digantungkan satu pesawat televisie, lamp 

jang besar dan alat pembesar suara. Tiap gerak gerik dalam peker- i 

djaan dapat dilihat oleh orang pada pesawat2 televisie penerima - 

dalam suatu ruangan pembatjaan 2 ruangan dibawah kamar pembe- 

dahan tersebut tadi, 

Gambar diatas memperlihatkan suatu pembedahan dalam gedung 

pembedahan kepunjaan Guy's Hospital di London dan sementara 

itu pekerdjaan2 tersebut dikirim dengan pesawat televisie, 

    

Pemandangan | 
MEA AM 

LUNA NEGERI 
(Penutup). 

| Eropah Timur mulai terba- 
ngun. 

Dalam peristiwa sedih dari Di- 
| mitrov, salah seorang pengikut 
komunis jang tebal imannja dalam 

mperoleh gambaran 

| tentang tjara2 kedjam dan tidak 

gunakan oleh Kremlin untuk me- 
rebut kekuasaan dunia. Segala se 
suatu, siapa sadja jang berani 
menentangnja dalam usahanja un 

unia ini, akan di- 
opah Timur ada 

tanda2 jang menundjukkan, bah- 
wa orang mulai terbuka matanja 

   

  

      

a- akan bahaja jang terkandung da- 
lam Komunisme Sovjet. Dimuka 

djuga di Hongaria, Rumania dan 
Jugoslavia, kaum Opposisi t 

Sa jari orang2 seperti Dimitrov c 

Balkan dari pada politik-menin- 

5 pun jang insaf akan hal ini, meng 
| adakan pertarungan mati2an de- 

ngan segala orang jang . berani 
Kiba  menentangnja. Demikianlah pe- 

| mimpin pemberontak2 komunis 
Junani, Djenderat Markos telah 
dipetjat dari djabatannja dan ke 
mudian menghilang karena ,,sa- 

      

i sudah 

  

-. 

kit”, karena ternjata, bahwa ia- 
pun adalah pengikut tjita2 Fede- 
rasi Balkan, sungguhpun 'kabar- 
nja ia telah mentjela tjita2 Fede- 
rasi itu dalam sebuah surat”, 
Tetapi dari mana suara itu da- 
tangnja dan dimana ia sekarang 
berada, masih merupakan bebera- 
pa dari teka-teki Rusia jang be- 
lum dapat dipetjahkan. Bagi Mar 
kos-pun di Moskou agaknja orang 
akan menemukan djuga suatu 

  

',penjakit Rusia” jang akan mem- 
bawanja kelubang kuburnja,. 

Kekalahan di Eropah Barat. 

mengalami kekalahan dan untuk 
sementara tak ada harapan bagi- 
nja disana. Sesudah Nederland, 
Italia dan Djerman Barat, kini 
Belgia pun sudah mendjatuhkan 
hukumannja atas komunisme de- 
ngan mengurangkan kursi2 madje 
lis perwakilan untuk partai 
nis mendjadi setengah dari djum 
lahnja dahulu, Inilah hasil Ren- 
tjana Marshall jang menurut Lit- 
vinov katanja merupakan kegaga- 
lan seluruhnja. Tetapi kalau di- 
tindjau hasil2 Rentjana ini dalam 
bentuk reaksi anti komunis jang 
kian mendjadi hebat diantara 
bangsa Eropah Barat, maka ,,ke- 
gagalan” ini lumajan djuga hasil- 
nja. Apalagi djika kita saksikan 
usaha2 jang seakan2 putus peng- 
harapan dari Rusia jang dengan 
tjara mengadakan pemogokan 
dan ssabot “dilapangan ekonomi 
mentjoba menghilangkan hasil 
»kegagalan Marshall" ini, 

n2 tertentu dengan Belgia hendak 
n didalam djiwa berkompromi, 

'yannja dari 

Sh 

ea ea 

  

   
   

Sudah tentu ada beberapa ke- 
sukaran2 tertentu dengan Belgia” 
demikian kata djurubitjara itu, ,,te 
tapi kami senantiasa mentjari pe- 

metjahannja didalam djiwa berse- 
dia berkompromi, seperti jang se- 
lalu kami perbuat. Sama sekali 
tidak diambil keputusan jang de- 
mikian dan perkara itupun tidak 
pula diperbintjangkan oleh kabi- 

Selandjutnja djurubitjara itu 
mengemukakan keterangan jang 
telah dikeluarkan 2 minggu jl. 

   

  

(4 Djuli). 
Didalam kalangan2 keuangan 

dinegeri Belanda orang mengakui, 
. bahwa Nederland berada didalam 
posisi jang sukar. Berhubung Be- 
landa telah kehilangan pasarnja 
di Djerman dan sumber2nja di 
Indonesia, maka Belanda telah me 
ngembangkan perdagangannja de 
ngan blok-sterling. 

' Sebaliknja, Belgia adalah salah 
satu Negara, jang tidak mempu- 
njai kekurangan dollar dan telah 
meluwaskan pula perdagangan dol- 
larnja. Dengan demikian Neder- 
land mendjadi terdjepit. Djika ia 
memihak blok-sterling, maka a- 
kan timbul kesukaran2 dengan ka 

Benelux. Djika ia 
menggabungkan diri dengan Bel- 
gia-dan daerah dollar, maka per- 
hubungan dagangnja dengan Ing- 
genis akan rusak pula. 

Luar Negeri 

IYDINGS MENJETUDJUI PEMBE- 
RIAN SENDJATA KEPADA 

(. EROPAH. 

  

  

(A.E.P.). Senator Millar Ty- 
dings, seorang demokrat jang ba- 
njak pengaruhnja, dalam suatu pi 
dato didepan tjorong radio Bal- 
timore menjatakan,,bahwa ia me- 
njokong rentjana pemberian sen-. 

. Gjata ke djata a Eropah. Ia menak- 

sir biaja dari rentjana tersebut 
sebanjak 1400 djuta dollar, tetapi 
menegaskan, bahwa penaksiran 

  

| tersebut dalam garis besarnja sa- 
dja. 

. 'Tydings mengatakan : ,, Apakah 
tidak lebih baik 1000 putjuk sena- 
pan mesin dalam tangannja ser- 
dadu Perantjis daripada 15.000 
putjuk didalam gudang simpanan 
Amerika ?” Ia berpendapat, bah- 
wa pemberjan Amerika, kelebihan 
dari perang dunia kedua dan ha- 
sil dari paberik2 sendjata. De- 
ngan pimpinan jang sangat tjer- 
dik, maka biaja akan dapat diku- 
rangi-dengan 300 atau 400 djuta 
dollar, demikian Tydings. 

SUKU BANGSA KAREN DIBANTU 

. (Reuter) Lima puluh orang 
'Djepang, ahli2 dalam lapangan 
tehnik, mungkin opsir2 dan pera- 
djurit2 tentara Djepang jar 
djak dimerdekakannj 
oleh tentara sekutu, telah menjem 

bunjikan diri digunung2, sekarang 
membantu kaum pemberontak Ka- 
ren didaerah Taikkyi jang letak- 
nja k.l. 66 km sebelah Barat laut 
Rangoon, dalam pembuatan pelu- 
ru, demikian pengumuman pihak 
tentara Birma. Djuga dikabarkan, 
bahwa pasukan2 pemerintah telah 

km sebelah Barat daja dari Man- 
dalay. : 

LAPURAN TAHUNAN ECAFE DI- 
SAHKAN DEWAN EKONOMI DAN 

mi dan Sosial P.B.B. telah men- 
sahkan lapuran tahunan Ecafe de- 
ngan 16 suara setudju dan 1 (Po- 
landia) tidak memberikan suara- 
nja. Lapuran tersebut mengata- 
kan, bahwa kekurangan makanan 
adalah masaalah jang hangat, jg 
dihadapi Asia dan Timur Djauh 
sekarang. Selandjutnja lapuran ini 
mendesak, supaja diambil tinda- 
kan2 untuk menentang kekurang- 

an ini. Wakil Perantjis memper- 
ingatkan, supaja bandjir2 di Asia 
ditjegah, sebab sebahagian besar 
dari panen tiap2 tahun hilang o- 
lehnja. Wakil Tiongkok nasional 
atas nama pemerintahnja mengii- 
tjap terima kasih atas perhatian 
Dewan untuk mendekati 
lah2 bangsa2 Timur, 

an dari partai liberal Belgia. akan 
mengadakan pertemuan pada kari & 
Ahad untuk memutuskan apakat 
akan diadakan kerdja sama de- « 
ngan kaum katolik dalam hal me- Ty 
metjahkan masaalah kembali ataw' 
tidaknja radja Leopold mendjadi 
radja lagi. Djika kaum liberal me. 
mutuskan untuk bekerdja bersa- 
ma2, maka segera akan diachiri 
perwalian dari Putera Charles., 
Djika kaum liberal memilih pihak 
kaum sosialis, maka diduga, bah- 

wa Putera Charles akan membu- 

barkan parlemen. dan mengada- 

ikan pemilihan baru. Kaum kato- 

lik kekurangan 2 kursi untuk men 

dapatkan suara jang terbanjak da 
lam parlemen. 

    

  

      
     

    

   

M inahasa. 

KOMITE PENJAMBUTAN UNTUK 
-ALMARHUM Dr. G.S.S.J. RATU- 

Atas usaha Komite Penjambist- 
an untuk sementara waktu untuk 
almarhum “Dr: G. S. S..J. Ratu- 
Langie, maka pada tanggal 17 
Djuli telah diadakan sidang ber- 
tempat di Gedung Pertemuan 
Protestan di Tomohon jang diha- 
diri oleh wakil2 golongan2 masja 
rakat di Minahasa, diantaranja 27 
wakil dari perserikatan2 politik, 
sosial, geredja dan sekerdijia. 

Sidang menerangkan, bahwa ia 
menjetudjui maksud Komite o.s.w, 
tersebut, al, membentuk suatu 
fonds untuk mengsmpul wang jg 
dimaksudkan untuk : 

1, Penjambutan dan penjataan 
kehormatan terhadap djenazah al- 
marhum Dr. G. S. S. J: Ratu- 

ORANG2 DJEPANG ? 

jang se- 
ja Jagi Birma    

merebut kembali tempat pertemu- Langie. 
an djalan kereta api di Birma U- 2. Mendirikan suatu tugu per- 

tara, Kambalu jg letaknja k.l. 160 ingatan. 
Sesudahnja, sidang menjusun 

suatu komite tetap jang . terdiri 
atas tuan2: Dr, A. Lumanauw 
selaku ketua: A. V. Sumolang 
wakil ketua, Ds, Joh. Kawengian 
dan A.B.H. Wawo-Runtu selaku 
penulis2 dan Dr. S. Supit, M. B. 
Tumbel, A. J. H. W. Kawilarang 
dan Njonja V. Lengkong-Loga- 
han sebagai pembantu2. Karena 
kedatangan djenazah almarhum 
diharap akan tiba achir bulan 
Djuli dan waktu sudah amat pen- 
dek, maka sidang mendesak, su- 
paja bekerdja kuat, agar penjam- 
butan tersebut akan berlaku de- 
ngan baik. Berhubung dengan hal 
ini, maka akan dibentuk komite2 
bawahan. Siapa2 jang menaruh 
perhatian boleh mentjahari perhu- 
bungan dengan mereka, 

. SOSIAL P.B.B. 

(Aneta-A.F.P.). Dewan Ekono 

  

  

MERAJAKAN HARI KEGE- 
NAPAN 50 TAHUN berpang- 
kat guru, 
tuan: H. J. D. TINANGON 
Guru Sek. Norm. R.K.C. di 
Tomohon, pada hari 29 Djuli 
1949. 
RECEPTIE mulai djam 7 ma- 
lam, diadakan digedung seko- 
lah tersebut. 

masaa- 

BERITA2 PENDEK. 

(Aneta-U.P.). Komite pekerdja     
  

MAKLUMAT 

N.V. Noord Celebes: 
Molukken Kustvas 

Maatschappij. 
(NOCEMO). 

Dimaklumkan kepada para jang 
berkepentingan, bahwa dividend 
tahun usaha 1948, ja'ni 1590 atau 
f.75.— (tudjuh puluh lima rupiah) 
dari tiap saham ad f. 500.—, mulai 
sekarang dapat diterima di kantor 
kami (Handelsweg-Manado) dengan 
mengundjukkan surat2 saham. 

DIREKSI, 

    

aa : - 

  

  

  

  

RL 

»KAMUS" 
BADAN PENTERDJEMAHAN 

(VERTAAL-BUREAU). 
Menerima pekerdjaan2 terdjemahan 
dari bahasa: 

Belanda ke Indonesia 
Inggeris ke Indonesia 
Perantjis ke Indonesia 
Djerman ke Indonesia 

Indonesia ke Belanda 
Indonesia ke Inggeris 

Po H—— 
Belanda ke Inggeris 
Inggeris ke Belanda 

Sidang penterdjemah: Wartawan2 
surat2 kabar terkenal. 

. Alamat: Sekolah Mengetik ,,Sula- 
wesi", Julianalaan 2 Manado. 

peta Kp 

TRANSLATION-BUREAU. 

We accept translation work: 
from Dutch into Indonesian 

w. English .. Indonesian 
“. French ,. Indonesian 
“.. German ., Indonesian 

Pas 

from Dutch into English 
3 Indonesian ,, English 

from Dutch into English 
w. English .. Dutch 

Translators are editors of well-known 
newspapers here. 

Please apply to: Sekolah Mengetik 
Sulawesi", 

Julianalaan 2, Manado. 

SG LALLLLLALL LA LLALAL LADA DLL 

  

   BEURS?-MALINO. —— 
Departemen Pendidikan, Kebudajaan dan Pengetahuan umumkan 

sebagai berikut : P 

Untuk menuntut peladjaran pada Perguruan Tinggi dan Pengadjaran2 
Yak jang lebih tinggi di Negeri Belanda dalam tahun 1949, bagi pemuda? 
segala bangsa jang tidak atau kurang mampu dan jang mempunjai bakat 
fjukup, disediakan-lagi beberapa beurs2 jang dinamakan Malino-beursen. 

Berhubung dengan singkatnja waktu, maka daftar2 pertanjaan dapat 
diminta dengan perantaraan tilgram kepada Bagian B dari Departemen 
Pendidikan, Kebudajaan dan Pengetahuan di Djakarta. Daftar2 setelah 

di-isi, sebelum I Augustus 1949, dengan disertai rekes sonder s&gel, 
harus dikirimkan kepada Bagian B dari Departemen Pendidikan, Kebu- 
dajaan-dan Pengetahuan di Djakarta. Djuga keterangan2 dan surat2 jang 
diperlukan harus dikirim. 

Keterangan2 dsb.nja jang tidak lengkap tidak diterima.   
    
  

  
  

  Kelantan — 
1 - .. ?$ 

Nomor Djokja 
Untuk pembinaan Djokja, oleh Penerbit harian Suara-Kalimantan 

satuZnja harian jang terbesar di Kalimantan. akan diterbitkan 

SUARA KALIMANTAN NOMOR DJOKJA" dengan tudjuan mendapat 
hasil sebanjak f 150.000. : 

Untuk memperoleh djumlah sebanjak itu harga adpertensi ditetapkan. 
Sepagina f 1000.— (Seribu rupiah) 
Adpertensi utjapan Selamat sebesar 3 baris f 10.— 

Mulai sekarang telah bisa. dikirim teks adpertensi dan disertai wang 
pembajaran kepada Tata Usaha atau langsung pada Bank N. H. M. 
Bandjarmasin. 

Omslag dua warna. Formaat 21 x 28 cm. Djuga memuat artikelen 
penting jang ditulis dari para pemuka BFO dan Republik. 
Harga sedjilid masih belum dapat ditentukan. 1 
Tundjukkan perasaan SENASIB,- SEBANGSA, dan SETANAH AIR. 

Adres Red/Adm. : 
Harian ,SUARA KALIMANTAN 

memummmen Pasar Baruweg Il (atas) — Bandjarmasin. 
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