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7 Pepe mp  matjam- 
NEGARA 

Wartawan Aneta « endapat ika 
INDOKESIA 

La Pa La 
moga 

nak 
TIMUR 

epu 
Naa k K.M.B. 

ter- 

1 

atta (ketua), Sujono Bah: SULAWESI-UTARA
. 

ketua P.N.I.), Ali Sa- 
stroamidjojo (Menteri Pengadja- 
ran), Djuanda (Menteri Lalu Lin 

Leimena (Menteri Kesehat- 
Supomo dan Mr. Moh Ya- 

min. Menurut kabar jang dapat 
ja, akan. termasuk “djuga 

. Sjahrir atau Ali Budiardjo. Kepas 
tian tentang ini belum didapat. . 

  
  

  
Tomoh on 

         
  

. Wali kota Djakarta, Suwirjo 
menolak tawaran portepel Kemen- 
erian Dalam Negeri dan sesudah 

: Songon kabinet mungkin Mr. 
Wongsonegoro, gubernur Djawa 

. Tengah jang baru tiba di Djokja 
. dari pegunungan akan diminta un 

. tuk memegang Kementerian ini, 
| Beliau adalah ketua Partai Indo- 

nesig Raja. 0. nun enan 

      

  

        

ja diangkat Paku Alam. Pada ha- 
ri Kamis Dewan Republik untuk 

  

tikan tembak-menembak dan sesu 
dah sidang, Menteri Pertahanan 

—.menundjuk opsir2 jang akan tu- 
| rut dalam perundingan2 untuk me 
“laksanakan perintah hentikan tem 

“ bak-menembak: Djenderal Ma- 
joor Suhardjo, kolonel Djatikusu- 

—.mo, Letnan Kolonel Djajadinin- 
grat dil. Badan pekerdja K.N.I.P. 

— pada hari Senin mengadakan per- 
“debatan pertama tentang penera- 
ngan dari Pemerintah Republik. 

| INDUK KARANGAN .,WASHING- 
—.. TON POST" TENTANG PERSATU- 

3 AN INDONESIA. 

(Aneta-U.P.). Dengan berkepa 
la ,/Persatuan Indonesia”, surat 
kabar ,,Washington Post” dalam 
Induk karangannja menulis seba- 

| gai berikut: : 
. »Dunia bebas sekarang akan 
memperhatikan kaum Republ'kein, 
apakah mereka akan membuktikan 
ketjakapannja dalam soal menga- 
lah sebelah, segera seperti mereka 

— telah membuktikan dengan sema- 

  

tu ini". Sambil menerangkan, bah 
wa kaum Republikein mungkin 
memang beralasan untuk menanja 
pada diri sendiri: ,,Kenapa kami 
harus menggabungkan, diri de- 
ngan kaum federalis, djika kami 
telah mengachiri pertempuran”, 
surat kabar itu lebih landjut me- 

   

kian mungkin sukar dapat direda- 
kannja, dikepulauan itu tidak 
mungkin ada persatuan dengan ti 
dak memberi dan menerima. Ke- 
wadjiban untuk mentjapai persa- 
tuan jang sebenarnja memang be- 
sar sekali, akan tetapi persatuan 
Indonesia adalah demikian pen- 
tingnja, sehingga kewadjiban itu 
harus dipenuhi bukan sadja untuk 

: kepentingan delegasi bersama ke 
Konperensi Medja Bundar di Den 
Haag, akan tetapi djuga untuk 
kepentingan kubu pertahanan ke- 
merdekaan dari anti-komunisme 
'di Asia Tenggara”, demikian su- 
rat kabar tersebut. 
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INDONESIA 

Usaha pertahanan Ir 

pertahanan2 militer berkumpul un : 
tuk membitjarakan perintah hen- guan keamanan, 

ngatakan: ,,Meskipun sikap demi- : 

  

      

. senantiasa bersifat ,,F 

Selama perintah hentikan tembak- 

menembak belum berlaku, 
tak dapat berlanggung djawab atas 
apa jang disebut Belanda spenggang- 

kepublik 

Keterangan Sultan “Djokja ten 
tang ketentaraan. 

Menurut wartawan Aneta,, ma- 
ka Seri Sultan menjatakan, bahwa 
T.N.I. akan tetap dipertahankan 
dan sesudah penjerahan kedaulat- 
an dimasukkan dalam tentara fe- 
deral, demikian pun dengan Alri 
dan Auri. 

Dalam usaha pertahanan akan 
senantiasa dipertahankan politik 
»total peoples defense” (pertaha- 
nan segenap rakjat) dan tentara 
berkewadjiban mengadakan sera- 
ngan perlawanan, djikalau menda 
pat serangan dari siapa pun djuga. 
Sesudah perintah hentikan tem- 
bak-menembak dikeluarkan, maka 
koordinasi dalam susunan koman- 
dan2 Republik dan Belanda setja- 
ra setempat2 dapat berlaku de- 
ngan tidak mengurangi kekuasa- 
an2 putjuk pimpinan tentara. 

Perintah hentikan tembak-me- 
nembak akan dikeluarkan oleh Ir. 
Sukarno sebagai panglima terting 

     

ngat revolusionernja sampai wak- 
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     DR. G.S.5.J 
« 

RATU-LANGIE. 
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“para wakil partai2 politik 
akan dilangsungkan pertemuan 

  

     

PEMAKAMAN DJENAZ | . 
Sen Dr. GS. S.J. RATU-LANGIE. 

PN Net A3 Ea ang 
eta). Dengan mendapat perhatian sangat besar, maka pada hari 
dipemakaman Tanah Abang di tu 
ie meninggalkan pemakaman tersebut. Djenazah akar diangkut dengan kapal K.P.M. , Swarten- 

' ke Minahasa. Upatjara tersebut dimulaikan dengan tari2 kebesaran selaku penghormatan 

entuk satu panitia penghormatan djenazah almarhum. Dr. 
Imarhum sampai pada tanggal 25 Djuli di 

but dipimpin oleh Mr. S. S. Pelenkahu, bekas Menteri Urusan Sosial 
etua Dewan Sulawesi Selatan. Selandjutnja dalam panitia itu duduk 
organisasi2 buruh. Pada hari Rabu siang, dikapal ,,Swartenhondt” 
perkabungan. 

Gi, karena beliau sadja berkuasa 

  

AH ALMARHUM 

Pada tgl. 1 Djuli j.l., maka dengan mendapat perhatian jang 
mengagumkan dari pihak nasional (baik Republik maupun Federal) 
djenazah almarhum Dr. G. S. S. J. Ratu Langie dimakamkan untuk 
sementara di pekuburan Tanah Abang di Djakarta. 
Menurut pesurat kabaran, maka iringan dienazah adalah demi- 

kian pandjang, sehingga udjung iringan sudah tiba di tempat peku- 
- buran, sedang pangkainja baru meninggalkan rumah duka pada 
Djalan Tamanrinde Baru. Iringan ini ditaksir pandjangnja kira2 
4 km. Pada pintu gerbang pekuburan berdiri pengawal penghor- 
matan terdiri dari pandu2 Indonesia dan militer2 Indonesia (orang7 
Minahasa) dari K.N.LL. 

Pada gambar dibawah terlihat oto dengan djenazah meninggal 
-kan rumah duka dengan diiringi oleh anggot22 K.R.I.S. (Kebaktiar 
Rakjat Indonesia Sulawesi). : 

Maksud ialah untuk mengangkut djenazah Dr. Ratu Langie ke 
Minahasa serta memakamkannja di tempat kelahiran beliau di 
Tondano pada pekuburan keluarga. Sebagaimana maklum, maka un- 
tuk penerimaan dan pemakaman djenazah itu telah dibentuk sebuah 
komite istimewa. : : (Ipphos). 

        

   

    

   

      

   

   

  

    
   
   
   

   
   
       

    
        

Djumat pagi telah diadakan upa- 
Djakarta, pada waktu djenazah almarhum Dr. G.S.S J. Ratu 

ik telah berbitjara anggota delegasi Republik, tuan 'Darmasetiawan. 
jajadiningrat memberikan salam penghormatan dimuka usungan jang 

« dan ditutup dengan bendera Merah Putih. 

irhum Dz. G.S.SJ. 
Makasar dengan kapal 
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REDAKSI Tomohon 
TADMINISTRASI — (Tip “No. 7. 
EXPEDISI (PENGADUAN) 

Pemimpin UMUM (rumah) Tha tif. 55 

Langganan f 4.— sebulan 
Adpertensi f 1.— sebaris sekoiom, 
(sekurang2nja ft 3.— untuk 3 baris 
atau kurang). 

"UNTUK KOTA MANADO: 
TOLLY PHOTO STUDIO 

PASSERSTRAAT TELF. No 209.   
  

  

donesia harus. 
ERTAHAN- 

untuk hal itu, Atas pertanjaan, a- 
pakah terdjadi insiden2 ditapal ba 
tas, maka lapuran2 menjatakan, 
bahwa hal itu terdjadi di Tempel. 
Kolonel Djatikusumo mendapat 
perintah untuk menjelidiki hal itu. 

Terhadap kedudukan K.N.LL. 
Seri Sultan menjatakan, bahwa se 
sudah penjerahan kedaulatan, hal 
itu terserah kepada Pemerintah 
Federal dan selama perintah hen- 
tikan tembak-menembak belum 
berlaku, maka kepada Republik ti- 
dak dapat dipertanggungdjawab- 
kan apa jang dinamakan Belanda 
,rttstverstoring” (gangguan kea- 
manan). 2 

Kementerian Pertahanan harus 
bekerdja sesuai dengan tuntutan 
internasional dan setepat mungkin 

Sekitar hal2 menghadapi pe- 
rundingan hentikan tembak- 
menembak. —.. 

(Aneta). Berhubung dengan ka 
'bar2 jang mengatakan, bahwa Dr. 
Van Royen telah pergi pada hari 
“Ahad ke Djokja untuk perunding 
an2 mengena perintah ,,hentikan 
tembak-menembak", maka kalang 
an2 Belanda di Djakarta mene- 
rangkan, bahwa perdjalanannja 
ke Djokja itu tidak pasti, kalau2 
bersangkutan dengan perkundju- 
ngannja ke Singapura, tetapi o- 
rang2 menganggap. mungkin, bah- 
wa pada permulaan minggu depan 
perundingan2 jang bersifat tidak 

    
ikan Da 

akan dimulaikan, untuk hal mana 
pada waktu itu telah dibentuk 2 
kumisi bawahan. Dari pihak Be- 
landa Kumisi itu diketuai oleh Mr. 
Gieben. Kumisi bawahan tersebut 
telah berangkat ke Djokja pada 
hari Ahad. Kalangan2 jang berhu 
bungan rapat dengan K.P.B.B.I. 
pada hari Djumat pagi belum da- 
pat memaklumkan apa2 tentang 
kemungkinan akan perdjalanan ke 
Djokja anggota2 K.P.B.B.I, : 

x 

— (Aneta). Ketua delegasi Belan- 
da, Dr. Van Royen telah berang- 
kat pada hari Kamis pagi dengan 

“pesawat terbang ke Singapura. a- 
tas undangan komisaris tinggi Ing 
geris, Malcolm mc Donald. Per- 
kundjungan ini tidak resmi. 

Na : TAK & 

KEMAUAN BAIK DUA PIHAK PA- 
DA KONPERENSI INDONESIA RA- 

JA MENGHASILKAN BANJAK, 

“Dalam pembitjaraan dengan 
wartawan ,,Keng Po”, perdana 
menteri Pasundan Djumhana me- 
njatakan, bahwa oleh karena ba- 
njak goodwill terdapat antara ke- 
dua partai, maka sudah terdapat 
persetudjuan tentang berbagai2 
soal jang penting di Djokja. Me- 
nurut Djumhana, maka dalam si- 
dang pada hari Kamis malam akan 
terdapat lagi hasil2 tentang soal2 
jang belum diselesaikan. Didapat 
persetudjuan, bahwa pada azasnja 
daerah Republik melingkungi da- 
erah2 jang ditentukan dalam per- 
setudjuan  Renville, — demikian 
Djumhana. Kemungkinan ada, 
bahwa akan diadakan perobahan2 
tapal batas. 

Biro pesurat kabaran Republik 
»Antara” mengabarkan selandjut 
nja, bahwa menurut pendapat se- 
tjara oknum dari Hamid dan 
Djumhana, maka sebagai Presi- 
den pertama dari N.I.S. akan di- 
tundjuk Ir. Sukarno, 

PALAR KE INDONESIA. 

. Ketua P.B.B. Manuilsky dari 
Ukraine menjatakan telah mene- 
rima surat dari Palar dengan per- 
mintaan untuk mendapat idzin per . 
gi ke Indonesia, Manuilsky mene- 
rangkan, bahwa kepaniteraan P. 
B.B. mendapat perintah untuk 
mentjari perhubungan dengan 
pembesar2 Belanda. Menurut ka- 
bemee jai telah diberikan pada be-    

OPEN 

mungkin 

  

PERKUNDJ UNGAN Dr: Van ROYEN 
KE DJOKJA    

Pada gambar ini kita lihat dari kiri kekanan Presiden Sukar- 
no, Sudarso pemimpin redaksi Indonesia dari ,Aneta”, 
Njonja Sukarno dan Dr. Van Royen ketika resepsi jang dia- 
dakan oleh Presiden Sukarno pada hari Ahad malam berhu- 
bung dengan perkundjungan ketua delegasi Belanda. 

MR. WIRJONOKUSUMO ANSGO 
TA DELEGASI BELANDA PADA 

P.B.B. 

(Aneta). Mr. Wirjonokusumo 
dari Semarang jang telah hadir da 
lam sidang umum P.B.B. selaku 
anggota delegasi: Belanda akan 
berangkat pada permulaan Agus- 
tus ke Amerika Serikat dalam dja 
batan tersebut djuga. Ada kemung 
kiman, bahwa sesudah sidang P.B. 
B. ia akan dilantik sebagai anggo- 
ta dewan kedutaan dari Belanda. 

PATI MENDAPAT SERANGAN. 

(Aneta). Pada hari Kamis, Pati 
telah diserang. Beberapa penje- 

. rang telah masuk sampai distasi- 
un, dimana tjepiau pemimpin sta- 
siun dan talipun dirampas. Wang 
sedjumlah 400 rupiah jang berada 
didalam kas tidak dilihat oleh ge- 
rombolan jang menjerang itu. Ke- 
mudian pasukan peronda pulisi da 
pat merebut kembali barang jang 
diambil tadi. 

PUTUSAN PENGADILAN MILITER 

LUAR BIASA. 

(Aneta). Pengadilan militer lu- 
ar biasa di Purwakarta dengan 
diketuai oleh It. kolonel Th. G. 
Cassa telah mendjatuhkan huku- 
man2 jang berikut : , 

Djunadi bin Hadji Data untuk 
lima tahun diserahkan kepada Pe 
merintah, karena mendjadi ang- 
gota teror, mempunjai sendjata 

api dan menembaki jeep2. 
Abdullah bin Sukbo mendapat 

5 tahun hukuman pendjara kare- 
na membetul2kan sendjata api dan 

  

  

Luar Negeri 

   

(Ipphos-Aneta). 

        

mendjadi anggota gerombolan ber 
sendjata. 

Murjadi bin Kadi mendapat 12 
tahun pendjara karena menghan- 
tjurkan djambatan dan mendjadi 
pemimpin gerombolan. 

Muljana mendapat 10 tahun 
hukuman pendjara, -karena me 
ngumpulkan derma untuk gerom- 
bolan Ruskat Sumantri. 

Raden Mochtar Sjarifuddin yg 
didakwa. telah menjabot kereta 
api Purwakata-Bandung hingga 
terlepas dari relnja pada tanggal 
22 Oktober 1948, dimana telak 
djatuh beberapa kurban, sesuai 
dengan - tuntutan telah didjatuhi 
hukuman mati. Djuga seorang kap: 
ten dari pasukan Ruskat Sumantri, 
Sjarifuddin didjatuhi pula huku- 
man mati, 

BERITA2 PENDEK. 

(Aneta). Njonja Lovink isteri 
Wakil Tinggi-Mahkota telah mem 
buka suatu bahagian untuk perem 
puan hamil dan anak2 padg Ko- 
ningin Emma Ziekenhuis di Tji- 
kini, 

x 

(Aneta). Hari Rabu malam te- 
lah diadakan dalam gedung ,,New 

York Newspaper Guild'/ suatu u- 

patjara untuk memperingati ke-13 
wartawan Amerika jang menemui 
adjal mereka pada ketjelakaan 
,Franeker”. Dalam upatjara ter- 
sebut pemerintah Belanda diwaki- 
li oleh Mr. E.N. van, Kleffens, 
Snouck Hurgronje, Cnoop, Koop- 
mans dan Friederichy, 

—0— 

  

     

Kaum Sosialis Perantjis 
menghendaki intervensi 
D.K. untuk Indo-China. 

(Reuter). Dalam kongres partai 
sosialis Perantjis, telah diadjukan' 
sebuah nota, mengenai suatu per- 
mchonan kepada Dewan Keama- 
nan untuk memberikan bantuan- 
nja guna mengachiri permusuhan2 
di Indo China. Mosi tersebut ada 
lah suatu bagian dari sebuah re- 
solusi tentang politik dalam ne- 
geri Perantjis, jang akan dibitja- 
rakan dalam konperensi pada hari 
Senin jang akan datang. 

Menurut keterangan salah se- 
orang dari wakil2 jang mengha- 
diri ikonperensi itu, bekas pemim- 
pin redaksi madjalah partai sosia- 
lis, ,,Le Populaire” ' jaini Oscar 
Rosenfield, maka kaum sosialis 
menghendaki perbaikan perdamai 
an. di Indo China, ,,Beleid peme- 
rintah telah gagal seluruhnja”, de 
mikian Rosenfield. 

Garis2 besar dari mosi itu ia- 
lah : perundingan2 untuk meng- 
achiri permusuhan, ,,dengan tidak 

    

mengetjualikan siapa2” (ini ber- 
arti, bahwa djuga Ho Chi Minh 
harus diadjak berunding) : tudju- 
an pertama dan langsung seharus 
nja ialah suatu gentjatan sendjata 
dengan djaminan dari penindjau2 
Perserikatan Bangsa2: setelah di 
adakan gentjatan sendjata, rakjat 
Vietnam harus dapat mengemuka- 
kan kehendaknja tentang bentuk 
negara dengan djalan jang bebas: 
sebagai tindakan jang terachir 
dan sebagai akibat dari situasi 
genting jang berkembang diper- 
batasan sebelah Utara dari Viet- 
nam, maka pemerintah seharusnja 
didesak untuk mengadjukan soal 

tersebut kepada Dewan Keaman- 
an'. Dalam pada itu susunan per- 
kataan2 dari mosi tersebut — 
mungkin atas permintaan anggo- 
ta2 sosialis dari kabinet, jang 
menghadiri kongres tersebut 
akan sedikit dirobah, 
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asukan?     
   (Reuter). Fihak nasionalis di 

— “Tiongkok menjatakan, bahwa pa- 
.sukan2 pemerintah diberbagai tem 
pat telah mengambil inisiatif da- 
lam pertempuran melawan kaum 
komunis. Kalangaz 
mengetahui menundjukkan, bah- 
wa pulau2 di Selat Chili (antara 
Shantung dan Pot Arthur) jang 
merupakan suatu pangkalan jang 
djitu untuk memblokeer pelabuh- 
an2 di Tiongkok Utara, telah di- 
duduki oleh pasukan2 nasionalis, 

    
   

    

   in. 

  

LANGKA KEMUK hn pc 

merintah djuga telah me gada 
midipa ai Sela 

teluk Hangchow, jang letaknja k.I. 
160 km sebelah Selatan Shanghai, 
dan telah menduduki beberapa ko 
ta sehingga kaum komunis terpak 
sa mengundurkan diri ke Ningpo. 

  

   

lum mengeluarkan komunike res- 
mi tentang gerakan2 ini — dipa 
kai kepulauan Chusan jang terle- 
tak dimuara teluk Hangchow. 2. 
rangan2 udara terhadap Shanghai 
dalam hari2 jang terachir ini, dju- 
ga dilakukan dari sini. Selain dari 
pada itu pasukan2 pemerintah di 
Fukien telah 
rah sekitar Foochow dari kaum 
gerilja. komunis dan selandjutnja 

— mereka djuga telah menguasai ba 
| gian2 dari propinsi Kwantung jg 
“ berbatasan dengan Hongkong, 

jang achir2 ini telah sangat dika- 
Nan aa gerombolan2 bersen- 
Gjata: djuga daerah sepandjar 
batas Utara dari propinsi Pa 
jang kelihatannja telah djatuh ke- 
tangan gerilja, sekarang telah di 
kuasai oleh pasukan2 pemerintah. 

PEMOSOKAN BURUH TAMBANG 
DI AUSTRALIA. 

— (Reuter). Semua serikat2 seker 
| dja Australia telah mengusulkan 

(untuk mengadakan suatu konpe- 
rensi medja bundar dari semua 
partai jang tersangkut dalam pe- 
mogokan ditambang2 Australia, 
untuk mendapatkan suatu penjele- 

jang sangat pelik itu. Usul terse- 
but ditjantumkan dalam suatu no 
tag ditudjukan kepada Uni dari 

| buruh ditambang2 Australia. 
- Tetapi Uni telah menolak usul 
ersebut dan mengumumkan, bah- 

Uni tidak akan mengambil 
n2 untuk mengadakan su- 

atu konperensi jang demikian, 
sungguhpun usul tersebut tidak 

— sama dengan usul dari pemerintah 
| jang menghendaki suatu penjele- 

dengan perantaraan lemba- 
2 pemisah jang telah ada. 

— Pasukan polisi jang kuat telah 
| menduduki tempat2 jang penting 

didistrik tambang Martland (New 
— Castle), untuk mentjegah kemung 
— kinan diadakannja sabotase. 

  

   

  

   

  

   
     

     
   

   
     

  

     
    
    

   
   

    

   

   
    
     

    
   

   
    
   

     
    

      

    

   

     

    

      
ruh, George Isaacs, mengumum- 
kan, bahwa pembitjaraan2 antara 
para pembesar pemerintah dan 

menpaarbengak uban ngan maksud untuk mengachiri 
konflik dipelabuhan2 London, se- 
telah diadakan dua hari lamanja 
diputuskan dengan tidak memba- 
wa hasil. Keadaan mendjadi ma- 

| kin genting dan keterangan men- 
teri Isaacs jang telah diberikan 
“pada hari Kamis dihadapan par- 

“ lemen, meskipun keterangan 
mengatakan adanja kemungkinan 
ketjil akan tertjapainja penjelesai 

| an, telah menimbulkan kechawati- 
— ran dalam kalangan parlemen Ing 

krian 3 23 
" Dari New Zealand diterima ka 

. bar, bahwa buruh pelabuhan di 
— Auckland djuga telah mengada- 

“ kan pemogokan. Buruh tersebut 
| telah memutuskan untuk menjo- 

kong buruh dipelabuhan2 Italia 
jang menuntut perbaikan sjarat2 
erburuhan. : 

   

bongkar muatan dari kapal2 dipe- 
Jabuhan2 London kembali menda- 
pat bantuan dari suatu satuan ang 
gota2R.A.F. - 

  

       W.F.T.U. MENJOKONG PEMOGO 
KAN BURUH PELABUHAN 

2 kaum buruh Pa 

gu di Trafalgar Sguare, dipusat 
London, telah dibatjakan sebu 

dibawah pengaruh komunis —, d 
mana dinjatakan kepada para bu- 
ruh untuk meneruskan “pemogo- 
kan mereka dan pernjataan sim- 
pati dari W.F.T/U., terhadap ka- 
um pemogok! 

—. Beribu2 orang, 
bih dari setengahnfa para pelan- 

inisiatip dal 

ngan2 jang biasanja 

pendaratan ini — pemerintah be- 

membersihkan Hg 

Anggota2 tentara jg kini mem- 

(A.F.P.). Dalam suatu rapat 

diantaranja le- 

    

  

pasukan2 nasionalis jang 
at oleh pasukan2 dari ' 
(Shantung) berhasil mem         

   

    

      
    

    

     

    

  

   
    

   

  

    

      

   

    

    

    
    

       
   
   
    

    

   
    

   
   
    

    

  

    

      

   

     
   

   
    

    
    
    

  

    
    
    

   
   
   
   
    

     

    

   
   
   

  

   

  

    

    
   

   

komunis, jang sekarang mulai ter- 
desak dari daerah tengah dari. pu 

Dalam pada itu kelima tentara 
komunis jang berkemah disekitar 
kota tetap mengadakan tekanan 
kuat terhadap Nanchang (di Ki- san 

  

    
       serangan komunis setjara besar2- 

an kearah Selatan jang telah didu 
gaZ orang, tetapi suatu usaha un- 
tuk mendesak mundur garis per- 
tempuran nasionalis jang didaerah 
ini sangat madju ke Utara. Gera- 
kan kaum komunis ditempat-tem 
pat lain, jang dapat dipandang se- 
bagai permulaan serangan seperti 
tersebut tadi, sama sekali tidak 

dengan berita2 tentang kemenang 
sukan2 pe- 

  

      
g KM 

Kanton, te- 
| semangat kaum 
api penindjau2 luar 

negeri tetap tidak berpengharap- 
an besar, bahwa pemerintah akan 
berhasil mengambil keuntungan 
militer bagi perdjuangannja dalam 
Stadium sekarang dalam peperang 
an saudara. Mereka menganggap 
kemenangan2 tentara nasionalis 
itu tidak begitu penting dan me- 
reka sekarang sedang memperhi- 
tungkan -pendudukan Tiongkok 
Selatan oleh kaum komunis dalam 
waktu pendek, jani segera setelah 
hal itu mereka anggap mengun- 
tungkan. « 

KAUM REAKSIONER MENGHA- 
LANG21 PERHUBUNGAN DIPLO- 
MATIK DENGAN TIONGKOK. 

(Reuter). Pemimpin dari kaum 
komunis Tiongkok, Mao Tse 
Tung, telah menulis suatu ikara- 
ngan dalam madjalah dari Komin- 
foom, dimana ia menerangkan, bah 
wa jang pertama2 harus dibina- 
sakan, ialah kaum reaksioner dari 
Tiongkok, sebelum Tiongkok ko- 
munis dapat mengadakan perhu- 
bungan diplomatik dan perdaga- 
ngan dengan luar negeri. ,, Keme- 
nangan Tiongkok komunis tidak 
dapat ditjapai dengan tidak meng 
gunakan pertolongan Rusia”, de- 
mikian selandjutnja Mao menulis. 
,Inggeris dan Amerika tidak akan 
menjokong demokrasi rakjat Ti- 
ongkok, karenadinegara2 terse- 
but kaum imperialis masih berku- 
asa”. 

LEBIH BANJAK KEBEBASAN BAGI 
KAUM TJERDIK DJERMAN. 

(U.P.). Ketiga gubernur mili- 
ter Barat dari Djerman pada hari 
Sabtu memutuskan, untuk meri- 

2 

: dari penj 

rDa linja & 

    
   

ngankan ikit” pemeriksaan 
ari penjelidikan pengetahuan 

bukan militer didaerah2nja. Hal 
ini telah diumumkan oleh John 
MacCloy, gubernur militer dan 

, sed 

  

    
   

“komisaris tinggi Amerika jang ba 
ru. Kaum tjerdik Djerman nanti 
boleh mengadakan penjelidikan2 
dengan bebas, tetapi kepadanja 
masih dilarang untuk mempela- 
djari dan menjelidiki hal2 dalam 
lapangan raket2 dan objek2 mili- 
ter Jainnja. - : 

MEMORANDUM DARI VON RIB- 
BENTROP TENTANG DUKE OF 

WINDSOR: 

(Reuter), Kaum nazi mengira, 
bahwa hertog Windsor pada ta- 
hun 1936 turun dari. tachta kera- 
djaan karena ,,tidak pasti apakah 
ia, menurut penglihatannja sen- 
diri, j 

politik anti Djerman”. Hal ini ada 
lah apa jang ditulis oleh Joachim 
von Ribbentrop, pada waktu itu 
duta Djerman di London, dalam 
memorandum rahasia tanggal 2 
Djanuari 1938, tahun krisis dari 
Munchen, kepada Hitler. 
Memorandum ini adalah seba- 

hagian. dari sedjumlah 400 ton 
surat2 diplomatik jang telah disita 
di Berlin dan sekarang telah di- 
izinkan untuk diumumkan oleh ke- 
menterian luar negeri Amerika. 

"Persidangan ketji!" 

akan turut bekerdja dalam “ 

Von Ribbentrop menerangkan 
alam. memorandumnja, bahwa 

s mentjoba mendapatkan 

   
  

    

       

    

     

   

  

ja 
j mend jadi suatu antjaman bagi pu- 
“lau2 Inggeris”, demikian von Rib- 
bentrop. ,, Tetapi nasional sosialis- 

. me dianggap dapat berbuat segala 
hal. Baldwin telah mengerti hal ini 
dan Edward VIII turun dari tach- ' 
ta karena ia tak akan memberi 
bantuannja kepada suatu politik 
anti Djerman”. 

| PERUNDINGAN2 ANTARA ISRAEL 
DAN ARAB. 

S (United Press). Menurut se- 
orang djurubitjara komisi perda- 
maian dari P.B.B. untuk Palestina 
adalah ,,sangat mungkin”, bahwa 
diada: ja kembali perunding- 
an2 perdamaian Israel-Arab akan 
ditunda. Para pemimpin Israel dan 
keempat delegasi Arab masih 
djuga belum kembali di Lausanne 
dan menurut rentjana perunding- 
an2 akan d'ulangkan kembali pd 
hari Senin j.a.d. setelah selama 
tiga minggu tidak diadakan perun 
dingan. 
Dari Washington dikabarkan, 

bahwa Truman telah mengangkat 
Paul Porter sebagai pengganti 
Mark Ethridge dalam komisi per- 
damatan tersebut. Porter tadi kini 
mempunjai praktek sebagai adpo- 
kat di Washington dan pernah 
mendjabat djabatan2 pemerintah, 
antara lain ia mengepalai utusan 
ekonomi dari pemerintah ke Juna- 
ni. 
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tidak memenuhi harapan? 
(Reuter). Kolonel Abdur Ra- 

him Khan dari Pakistan, ketua 
sub komisi jang 'bertugas mema- 
sukkan lapuran tentang perlu a- 

tau tidaknja mempertahankan in- 
terim. komisi atau persidangan 
ketjil” dari P.B.B., telah menja- 
takan sebagai pendapatnja, bah- 
wa persidangan tersebut tidak me 
menuhi apa jang diharapkan dari 
padanja. Persidangan umum P.B. 
B: dalam bulan Desember 1948 
memutuskan untuk mempertahan- 
kan adanja interim komisi terse- 
but, tetapi tidak diakui oleh Rusia 
dan negeri2 Eropah Timur. 

Beberapa waktu berselang di- 
usulkan, supaja dalam sidang: (ke 
empat) jang akan datang dari per 

sidangan umum disuahakan, bah- 
wa Sovjet Uni dan negara2 seku- 
tunja mau turut mengambil bagian 

dalam ,,persidangan ketjil” terse- 
but. Kolonel Abdur Rahim dalam 
sub komisi menerangkan, bahwa 

meskipun ,,persidangan ketjil” 2 
kali dengan suara terbanjak telah 
dibentuk oleh persidarfgan umum, 

  

Konperensi wakil: diploma: 
tik Inggeris di Timur-Tengah 

(United Press). Kementerian 
luar negeri Inggeris pada hari 
Sabtu mengumumkan, bahwa kon 
perensi para wakil diplomatik 
Inggeris didaerah Timur Tengah 
akan dimulai di London pada tgl. 
20 Djuli. Menurut kabar, Bevin 
telah mempergunakan kesempatan 
adanja sedjumlah banjak wakil2 
Inggeris jang sedang berperlop di 
London untuk mempertjepat di- 
mulainja konperensi, sehingga ia 
mendapat lebih banjak waktu ter- 
luang sebelum ia berangkat ke 
Strassburg untuk sidang2 dewan 

Konperensi tersebut tadi antara 
lain akan dihadiri oleh kepala2 
utusan2 Inggeris di Mlasir, Syria, 

rael, Saudi Arabia, Ethiopia dan 
djuga kepala buro Inggeris untuk 

  

tjong hari Minggu memenuhi la- 
pangan, dimana beberapa pemim- 
pin pemogokan mengadakan pida- 
to2 untuk membenarkan tindakan2 
mereka dan. meminta dengan nja- 
ta rasa persatuan dari serikat2 se- 
'kerdja. Pembitjara jang terpen- 

ting, ialah. Platts Mills, seorang 
anggota parlemen jang berhaluan 

tai buruh, selama ia belum dipe- 
tjat dari keanggotaannja. Pidato2 

tersebut berlangsung dengan ti- 
dak menimbulkan insiden2. 

sn 

“ 

daerah Timur Djauh. Wali Irak, 
Perdana Menteri “Transjordania 
dan Emir dari Cyrenaica sudah" 
tiba di London. : 

' Dalam konperensi itu terutama 
akan dibitjarakan soal2 ekonomis, 
perkembangan potentieel dari ne- 
gara2 Arab dan pelarian2 Arab di 
Palestina. Tidak dapat diperoleh 
pembenaran resmi, bahwa tinda- 
Ikan2 pertahanan akan dibitjara- 
kan pula. Tetapi orang mengata- 
kan, bahwa maksudnja ialah un- 
tuk mengamankan keadaan di Ti- 
mur Tengah, sehingga pertahan- 
an itu tidak sadja akan mungkin 
ditilik dari sudut militer, tetapi 
djuga dari sudut politik. 

»RENTJANA MARSHALL UNTUK 
INDIA" DIMINTA. 

(United Press). Hubert Hum- 
prey, seorang senator- demokrat 
dari Minesota, telah mengadjukan 
suatu usul kepada pemerintah A- 
merika, untuk setjepat mungkin 
membentuk suatu rentjana Mar- 
shall untuk memberi bantuan ke- 
pada India, karena India merupa- 
Ikan satu2nja kubu pertahanan jg 
dapat dipertjaja untuk mengha- 
dapi komunisme di Timur Djauh. 
Melihat kemenangan2 jang ditja- 
pai oleh kaum komunis di Tiong- 
kok, maka menurut Humprey, sa- 
ngatlah penting bagi Amerika 
untuk tetap bersahabat dengan In 
dia dan memberi kesempatan da- 
sar2 demokrasi jang telah tumbuh ' 
di India, dapat berkembang. 

tetapi baik persidangan, “maupun 
negeri2 jang bersangkutan dari 
interim komisi tidak memperguna 

kannja setjara apa jang telah di- 
harapkan. ,,Djika tidak mungkin 
mendapatkan djaminan bantuan 
maksimum dari negeri2 jang ter- 
gabung dalam P.B.B., adalah le- 

bih baik untuk mempertimbang- 
ikan apakah komisi tersebut masih 

mempunjai alasan untuk tetap di 
pertahankan”, demikian ikolonel 
Abdur Rahim. 

Diantara negeri2 jang berpen- 
dapat, bahwa interim-komisi ha- 
rs dipertahankan untuk waktu jg 
tidak ditentukan, adalah Neder- 
land, Turki, Denmark dan Kana- 
da. 

KONPERENSI PAKT PASIFIK SE- 

SERA DI BAGUIO ? 

(A.F.P.). Presiden OGuirino me 
nerangkan, bahwa mungkin sekali 
sebentar lagi akan diadakan suatu 
konperensi internasional di Ba- 
guio berhubung pembentukan pakt 
Pasifik. 

Lebih landjut presiden itu ber- 
kata, bahwa kerdja sama ekono- 
mi jang diadjukan dalam pembi- 
tjaraan2nja jang terachir dengan 
Chiang Kai Sjek adalah bagian 
jang terpenting dari pakt sema- 
tjam itu, tetapi tak memuat blo- 
kade dari Tiongkok komunistis. 

  

     

   
  

“ Pertjetakan Kementerian Penerangan NT. « Tomohon. 

KAN ji 3 ha Nee Taha € $ LN 1 2 Uda 
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Inilah kegembiraan 
dan segera akan me 

Tjobalah rasanja | 
lapis itu... 
Dengarlah apa jang dikatakan ibu pula : 

»Biarkanlah mereka memuaskan nafsu makannja, 

KOMINFORM : "»JUGOSLAVIA 
MENGCHIANATI RAKJAT 

JUNANI". 

(A.RF.P.).. Radio Moskou telah 
menjiarkan suatu karangan jang 
telah dimasukkan dalam madjal- 
lah Kominform dimana Jugoslavia 

dituduh telah mengchianati rakjat 
Junani. Setelah menundjukkan de- 
ngan diadakannja permbitjaraan2 
militer antara Jugoslavia, Inggeris, 
Amerika dan Junani, maka madjal 
lah dari Kominform tersebut me- 
nulis: ,,Teman2 dari Tito tidak 
akan menjimpang dari djalan ke- 
djahatan walau bagaimanapun 
djuga. Kabal akan kehinaan jang 
ditimbulkan oleh tindakan2 mere- 
ka, maka kini mereka telah sam- 
pai hati untuk menusuk dari be- 
lakang rakjat Junani jang demo- 
kratis. Kini Jugoslavia dapat di- 
anggap sebagai daerah penjerbu- 
an dari negara2 kapitalis melawan 
negara2 imperialis”, 

KAUM LIBERAL BELGIA MENO- 
LAK USUL CAUWELAERTS. 

(A.F.P.). Komisi tetap dari par 
tai liberal Belgia — instansi jang 
menentukan pendirian dari partai 
liberal — telah menolak usul? 
pembentuk kabinet Belgia, van 
Cauwelaerts. | 

Dengan hampir seluruh sidang, 
komisi tersebut. telah menerima 

- sebuah mosi, dimana dinjatakan, 
bahwa atas usul2 tersebut tidak 
dapat diberikan penjokongan atau 
penerimaan baik, tetapi dapat di 

berikan bantuan dan penerimaan 
baik dari suatu pemerintah jang 

dengan tidak mengingat jang lain 
segera mengerdjakan rentjana 

perbaikan ekonomi dan menerus- 

£ 

TN 2 

kan perdjuangan terhadap ekono- 
mi jang diatur dan pengangguran. 
Komisi tersebut berpendapat, bah 
wa masaalah radja pun harus tje- 
pat2 dipetjahkan, tetapi memutus- 

kan, bahwa pemetjahan ini harus 
ditjari dalam hubungan persatuan 
nasional, djadi tidak dapat dise- 
lesaikan dalam , saat krisis politik 
jang tidak bebas dari nafsu dan 
ketidak-patuhan”, 

Komisi mengharap, supaja pe- 
merintah jang akan datang sete- 
lah berhubungan dengan radja 
akan mentjari suatu penjelesaian " 
jang akan mendjamin suatu n: r- 
Satuan nasional dibawah mahkota, 
,jang bila tidak demikian, keat.Ji- 
an dari monarchie dan” dynastie 
akan tetap terantjam”, 

  

Pemberilahuan. 
DJALAN  TONDANO-AIRMADIDI 
DIBUKA LAGI UNTUK KENDARA- 

AN BERMOTOR. 

Mulai hari Senin tgl. 25 Djuli 1949, 
maka djalan Tondano-Airmadidi akan 
dibuka lagi untuk kendaraan2 bermo- 
tor, 

Pedjabatan Lalu Lintas. 

  

Rapat-Anggota 

1 1949 mulai pukul 2 petang. 

umumnja dan anggota2 chususnja. 

  

  

blog P.P.N. 
(PERSATUAN PEGAWA! NEGARA) 

| Bertempat di Gedung Pertemuan Prot. TOMOHON pada tgl. 28 Djuli 

ATJARA KALI INI ADALAH LUAR BIASA. PENTING ! 

Kundjungilah Rapat ini. 

  

  

Hoofdkantoor: SEMARANG. 
Bijkantoor 
Agentschap 

  

Dibuka AGENTSCHAP untuk urusan ASSURANSI KEBAKARAN, 
assuransi TRANSPORT dan assuransi AUTO di Manado dari: 

N.V. INDISCHE 
ALGEMEENE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ 

(Didirikan Tahun: 1916) 

: Rotterdam — Batavia — Surabaja — Makas-zr. 
: Bandung — Batavia — Cheribon -— Semarang — Ma- 

lang — Palembang — Medan — Pontianak — Bandjer- 
masin — Den Passer — Ambon. 

Kantor MANADO-Fortweg No. 3 Mr. LIE BENG TIOK, 
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| London Institute 

Pemimpin, 

(A. Nender) 
1 TN mama 

Dipermaklumkan, bahwa Sekolah Menengah ,,BAKTI" di Motoling dan 
di Molompar akan dibuka dengan resmi masing2 pada tgl. 29 Djuli dan 

| Augustus 1949. 

    
PALA 

- bukan main sedapnja ! 

PEMBERITAHUAN 
|. Dipermaklumkan, bahwa Jajasan Perguruan Rakjat "BAKTI" mulai tal. 

15 Djuli 1949 djuga melingkungi ,,London Institute” di Langoan. 

: hebat! 
Betapa enak kuwe'ini.., 

ANN EK 
Mean aa 

Jajasan ,,BAKTI" 

| Sekretaris, 

(A. B. Gerung Waworuntu) 

  Jajasan ,, BAKTI". 

  

, 
saja jang pertama... 4 

| jusul lebih banjak lagil . .. 
Tepat benar kata Naa” Pata Mi 
Palmboom memang: hebat: 

Tn 
dan... nanti kuwe 

  

Palmboom selainnja enak menguatkan serta. menjehatkan, sebab 
mengandung banjak vitamin 1" 

  

Pa NAN 
BANJAK MENGANDUNG VITAMIN. A 
  

Sklasil dari Diare nan indah 
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Saudara2, PPN dapat berusaha untuk kepentingan nusa dan. bangsa ( 

Be
 

Bala naa EP BUNGA Kana PEN ata On aman Laka


