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-PJ.M. Presiden, 

Indonesia 

». Wali-wali Negara dan - 
Pemimpin2 serta wakil2 
Pemerintah jang berga- 

00 bungdalam PPP 

(Para hadirin jang bidjaksdna ! 
| Salah satu hari jang dinanti- 

. nantikan oleh Rakjat Indonesia - 
| dari seluruh kepulauan Indonesia, - 

.latan jang sempurna dan 

  
     

      

    
   
   

    

  

   

    

     

    
    

      
    
   
    

   

    
      

   
    

  

   
    

  

   
    
   

   

  

“4. Menteri 

salah satu hari jang diharap-ha- 
rapkan akan membawa keputusan 
jang memulai zaman tjemerlang 
buat sedjarah bangsa Indonesia 
sekarang sudah tiba! 

Meskipun kita sekalian diselu- 
ruh Indonesia belum berada da- 
lam keadaaan sempurna, namun 
harapan bangsa kita, bahwa pada 
satu waktu sebelum kedau- 

tidak. 
bersarat dimiliki oleh kita seka- 
lian, Pemimpin2 Negara dan Pe- 
merintahan2 dari bangsa Indone- 
sia dapat bermusjawarat dalam 
suasana jang sebaik mungkin, di- 
luar tekanan manapun dan atas 
pertimbangan jang  sedjernih- 
djernihnja, dapat dipenuhi pada 
hari ini. ,,Permusjaratan Inter- 

. Indonesia jang dimulai pada saat 
ini-akan berdjalan dalam suasana 
jang mengandung sjarat2 jang 
diperlukan untuk  bermusjawa- 

Djogjakarta, Ibu Kota Repu- 
blik Indonesia selalu membebas- 
kan tiap2. orang memadjukan 
pendikirannja, mungkin sekali2 
terlalu-bebas. Mengenai soal ini, 
maka berkat perdjuangan Rakjat 
Indonesia seluruhnja dan penga- 
laman jang menjadarkan keinsa- 
fan jang bertang gung djawab, 
suasana kebebasan dan kemerde- 
kaan itu tetap hidup “dikota ini 
dengan tambahan perbaikan, ba- 
hwa semangat jang bergelora dan 
kelihatan menentang itu sudah 

ke-jakinan, 

an kekuatan sen- 
j “dan ingin beker- 

dja sama dengan fihak-manapun 
jang dapat dipertjaja, Tebih 
membawa kebahagiaan buat 
rakjat Indonesia, seluruhnja. 

| Permusjawaratan “jang pada 
waktu dahulu dalam bermatjam- 
matjam suasana banjak kali . 
membawa kebahagiaan buat 
bangsa Indonesia dan adalah sa- 
lah satu dasar kebesaran dari Ke- - 
radjaan-keradjaan — bangsa ki- 
ta pada waktu jang lampau, se- 
karang diharap akan merida- 
tangkan lagi permulaan zaman 
Jari sedjarah jang gilang-gemi- 
lang — buat bangsa kita seluruh- 
nja, atas berkatnja kebidjaksana- 
an dari Pemimpin2 Republik In- 
donesia dan saudara2 Wali2 Ne- 
gara dan: Pemimpin2 Pemerinta- 
Pa jang bergabung dalam P.P. 

Perhubungan antara Republik 
Indonesia dan Negara2 dan Pe- 
merintahan2 diluar Republik jang 
mula2 renggang, makin hari ma- 
kin — dipereratkan oleh kkebi- 
djaksanaan para pemimpin dari 
kedua belah fihak jang. Jambat 
laun mengatasi kesulitan dan per- 
bedaan fahan jang kerap kali di- 
timbulkan oleh salah fahan -lan- 
taran kurang perhubungan. 

et Pertapaan Kepala Negara dan 
Pemerintah Republik Indonesia, 
di Bangka mendatangkan kesem- 
patan kepada kedua belah fihak 
untuk mengadakan perhubungan 
silaturrachim jang rapat dan 
achirtija melahirkan persetudjuan 
untuk mengadakan permusjara- 
tan jang“lebih, sempurna dari 
pembitjaraan jang dulu2, serta 
dalam suasana persaudaraan la- 
hir bathin pada waktu sesudah Pe 

kembali di Djokja. 

Berkat kebidjaksanaan J. M. 
Negara, Koordinator: 

Pertahanan R. I. Seri. 1 
Hamengku Buwono dalam waktu. 
sebelum Pemerintah 
R.I: kembali ke Jogja ditam- 
bah oleh kegiatan dari Angka- 
tan2, 'Tentara-Polisi dan Pa- 

mongpradja, serta ketaatan Ra- 
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Telah ditjapai ,satu 

      IA RAJA 

sendirian" dalam 
soal? untuk Republik Indonesa Serikat: 

a. Ketatanegaraan, bendera, bahasa dan 

/ 
lagu kebangsaan. 

b. Djika Presiden dan Menteri? telah 
diangkat, maka R.IL,S. sudah sedia" 
menerima kedaulatan dari Belanda : 

dan Republik Indonesia. 

(Aneta). Komperensi Indonesia 
Raja telah ditutup kemarin djam' 
6.30 malam, Pada djam 9 diada- 
kan pertemuan antara anggota2 

— delegasi dan njonja2 mereka. 
Bendera Republik Indonesia 

Serikat (R.I.S.) ditetapkan ben- 
dera Merah Putih, bahasa adalah 
bahasa Indonesia dan lagu ke- 
bangsaan Indonesia Raja, demi- 
kian ditetapkan dalam Konperensi 
Indonesia Raja. Hasil2 dalam 
Ikonperensi bahagian kedua ini di 
umumkan dalam sidang lengkap 
dari Komite. Pengurus oleh Perda 
na Menteri N.I.T., Anak Agung. 

Anggota2 Pemerintah  Fe- 
derak: K.P.B:B.I., anggota2 Badan 
Konsuler menghadiri sidang ini. 
Kursi2 pimpinan “diduduki oleh 
Drs. Hatta dan Sultan Ta 
Mengenai atjara penjusuna 

Undang2 Dasar sementara, maka 
kedua delegasi bersetudju, bah- 
wa: 2 t 

a.. oleh kedua delegasi akan disu- 
sun suatu ikomisi tehnis jang 

“ Seme tara na : 

b. sesiidah selesai penjusunan 
itu, maka Undang2 Dasar se- 
mentara itu akan dimdfijukan 
di Den Haag kepada anggota2 
kedua delegasi sebagai wakil2 
“dari Negara2 Bahagian dari 
“RLS., berdasar atas persetu- 
djuan. jang terdapat pada 
Konperensi Indonesia Raja. 

Cc. sesudah pembitjaraan, serta 
djika perlu perobahan pada 
rentjana itu dan sesudah pene 
rimaan oleh “kedua delegasi, 
maka rentjana akan dibubuhi 
tanda tangan oleh anggota da- 
ri kedua delegasi atas nama 

Pemerintah masing2 : 

d. sesudah itu, maka rentjana a- 
ikan dimadjukan kepada ba- 
dan2 perwakilan dan tiap2 
Daerah Bahagian untuk dikuat 
kan dan 

e. wakil2 dari Daerah2 Bahagian 
sesudah rentjana dikuatkan 
akan berkumpul lagi untuk 
menanda tangani Undang2 
Dasar Sementara. 
Kedua delegasi bersetudju, bah 

-wa satu tahun sesudah penjerah- 
an kedaulatan, maka badan per- 

“wakilan (Constituante) akan ber- 
kumpul sesudah diadakan pemili- 

han2 bebas dan setjara rahasia 
berdasar atas peraturan2 jang 
selekas mungkin akan disusun. 

Susunan atjara, atas mana ren- - 
tjana badan perwakilan harus di. 
bentuk dan atas mana rentjana 
ini ditetapkan, diserahkan kepada 
Pemerintah Federal Sementara 
dan Badan2nja. 

Kedua delegasi bersetudju, bah 
wa djika Presiden dan Menteri2 
telah diangkat, maka R.I.S. su- 
dah sedia menerima kedaulatan 
dari Belanda. Susunan Senat dan 
Badan Perwakilan akan selekas 
mungkin ditetapkan. Presiden a- 
kan dipilih oleh wakil2 dari Re- 
publik, Daerah2 P.P.R., dalam hal 

pembahagian Sementara, maka 
kedua delegasi berpendapat, bah- 
wa perwakilan daerah2 jang sesu- 
dah penjerahan kedaulatan dipe- 

maka kedua delegasi bersetudju, 
bahwa Senat mempunjai hak se- 
bagai penasehat mengenai segala 
hal, 'disamping mana djuga hak 
turut membuat undang2 mengenai 
hal2 dalam lingkungan intern Pe- 
merintahan R.I.S. dan . Negara2 
Bahagian atau antara Negara2 
Bahagian, 

Pemerintah, Badan Perwakilan 
atau Senat dapat menentukan sen 
diri, apakah suatu rentjana un- 
dang2 mengenai dasar2 perhubu- 
ngan intern dari R.I.S. dan Ne- 
gara2 Bahagian atau antara Ne- 
gara2 Bahagian dan djika salah 
satu dari badan2 tsb. mengambil 
keputusan selaras dengan itu, ma- 
ka, soal ini akan dibitjarakan da- 
lam Senat, : 

Djikalau Senat mendlak suatu 
rentjana undang2 jang telah di- 
terima oleh Badan Perwakilan, 
maka rentjana ini sesudah diteri- 
ma dagi dalam Badan Perwakilan 
dengan 2/3 kelebihan suara, dapat 
dianggap sebagai undang2. Ke- 
dua delegasi menjetudjui, bahwa 
anggota2 Senat adalah wakil2 da- 
ri Daerah2 Bahagian, dalam hal 
mana tiap2 Daerah Bahagian me- 
ngirim 2 wakil dan tiap2 wakil 
mempunjai 1 suara, 

“'Moga2 dalam suasana jang 
bebas dan djernih itu, Permusja- 
waratan Antara Indonesia jang 
dimulai sekarang ini akan menda- 
tangkan hasil keputusan jang 
amat djernih pula dan amat me- 
muaskan kepada para 'hadlirin 
jang bemusjawarat  chususnja 
dan kepada Rakjat Indonesia 
'umumnja. TA 5 

Satu keputusan jang dapat di- 
banggakan oleh bangsa Indone- 

o sia seluruhnja dan dapat ditulis 
dengan tinta mas dalam sedjarah 
kebangsaan. 5 

-. Kepada 
tergantung besar djuga, apakah 
perdjuangan-kemrdekaan kita a- 

Ai - kan mendjadi mudah atau akan 
Seri. Paduka melalui .djalan2 jang sulit, 

 Saudara2 Pemimpin2 Negara 
.dan Pemerintahan jang berga- 

. bung ae 
menundjukkan keinginan hatinja 
jang besar untuk mentjapai hasil 
seperlunja dengan memperlihat- 

  

kjat Republik 'kepada Putjuk “ kan keredlaan, untuk selekasnja 
Pimpinan Pemerintahannja, maka 
suasana dalam waktu, kembali di 
Djogja sampai sekarang ini 
mendjadi lebih djernih, 

“datang di Djokja guna melang- 
sungikan permusjawaratan. 

.. Kami tahu, bahwa kkeredlaan 
hati ita dari Sdr.2 dari P.P,F,, 

permusjawaratan ini” 

g. dalam IPJP.F., sekarang : 

sudah disambut oleh Sdr.2 dari 
R. IL. dengan satu keredlaan hati, 
jang sutji pula dan kami pertjaja, 
bahwa atas Kurnia Tuhan Jang 
Maka Kuasa hanja hasil jang tje- 
merlang akan timbul dari permu- 
sjawaratan jang benar2 berdasar 
kepada kesutjian dan iketeguhan 
hati dari, semua jang bermusja- 
warat! 

Moga2 hasil jang ditjapai nan- 
ti dalam Permusjawaratan ini, 
kelak mendjadi satu pimpinan 
buat bangsa Indonesia seluruhnja 
menudju kearah tjita2 kita ber- 
sama sesudah melalui persetudju- 
an jang sehat dan abadi dengan 
fihak bangsa Belanda dalam su- 
asana persaudaraan jang seha- 
rusnja meliputi semua (bangsa di- 
dunia ini jang mengenal perada- 

“pan dan kebudajaan jang berda- 
sar kepada peri kemanusiaan! 

engan uraian jang singkat 
itu, maka saja sebagai Ketua dari 
Panitya Penjambutan Permusja- 
waratan Antara Indonesia mem- 
buka sidang Permusjawaratan 
itu,    

w 

, wa 

“- tersebut. 
mana ditjari kesatuan. Mengenai 
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Wakil2 takan ditundjuk oleh 
. Pemerintahnja sendiri. 

Komite Persiapan" Nasional — 
Panitia (Persiapan Nasional — 
akan dibentuk untuk menjusun se- 
gala persediaan2 serta pelaksana- 
an segala hal jang harus dibuat 
selama atau sesudah K.M.B. Pa- 
nitia tidak berdasar atas undang2. 

« Mengenai Menteri2 dengan ke- 
| dudukan luar biasa ditetapkan, 
bahwa 3 orang penjusun kabinet 
akan diangkat oleh Presiden de- 
ngan persetudjuan dari wakil2 
Negara2 Bahagian dan penjusun2 

- kabinet ini akan memadjukan 
Menteri2 kepada Presiden untuk 
diangkat. 

Lima dari Menteri2, dinjatakan 
-sebagai Mienteri2 jang: bersifat 
istimewa, jaitu Menteri2 Pertaha- 
nan, Urusan Luar Negeri, Urus- 
an Dalam Negeri, Keuangan dan 
Ekonomi. Telah ditetapkan, bah- 

penjusun kabinet memimpin 
salah satu dari ke 5 Kementerian 

Atas andjuran dari 3 
penjusun, maka salah satu dari 
mereka akan dilantik oleh Presi- 
den sebagai Perdana Menteri. 
Arti kedudukan istimewa ini ada- 
lah, bahwa 5 atau 6 Kementerian 
dikuasakan dengan kedudukan is- 
timewa-untuk mengambil keputus- 
an2 dalam keadaan2 mendesak jg 
menuntut penjelesaian segera 

ebagai keputusan kabinet dalam 
pleno. Perubahan setjara ketjil di 
madjukan oleh ,,working paper” 
P.P.F. mengena penguatan kete- 
tapan tapal batas Negara2 Baha- 
gian oleh Republik Indonesia Se- 
rikat, diterima oleh kedua dele- 
gasi dan “disampingnja terdapat 
persetudjuan antara kedua" dele- 
gasi, bahwa sebagai garis2 petun 
djuk harus dituruti, bahwa Peme- 
rintah2 Negara2 Bahagian akan 
'bermusjawarat dengan Pemerin- 
tah R.I.S. dalam penjusunan Un- 
dang2 Dasar Negara, agar supaja 
perselisihan pada hari2 j.a.d. da- 
pat ditjegah. Kedua delegasi ber- 
pendapat dengan suara bulat, bah 
wa Pemerintah Federal bukan 
hanja menerima kedaulatan dari 
pihak Belanda, tetapi-pada waktu 

    

Pemimpin? Serikat Kerdja 
Australia dihukum pendjara 

(Aneta). Waktu koresponden 
Aneta pada suatu hari menelpon 
kantor besar serikat buruh pela- 
buhan Australia di Sydney untuk 
menanjakan, apakah serikat buruh 
itu akan menuruti djedjak India, 
“Pakistan, Ceylon dan Birma dan 
menghapuskan pemboikotan atas 
perkapalan kolonial Belanda, no- 
na pelajan telpon mendjawab: ,,Se 
kretaris-djenderal, tuan Healy dan 
pembantu sekretaris-djendral, 
tuan Roach, sore hari ini pergi ke- 
rumah pendjara dan akan tinggal 
disana setahun lamanja.” 

Dalam dewan pemisah hakim 
Foster sore ini menghukum Healy 
dan Roach masing2 setahun pen- 
djara dan serikat buruhnja 2000 
pond denda, Ini adalah hukuman2 
jang telah ditetapkan menurut un- 
dang2 pemogokan-batu-bara wak 
tu pemerintah Evatt. Healy dan 
Roach menolak untuk memenuhi 
perintah dewan tadi untuk mem- 
bajar kembali 6000 pond kepada 
bank, djumlah mana menurut ke- 
terangan pemerintah diambil dari 
fonds2 serikat buruh untuk menun 
djang federasi buruh tambang gu- 
na melakukan pemogokan lama, 

Healy dan Roach, kedua-dua- 
nja komunis jang berpengaruh, da 
un rumah pendjara akan tinggal    

      

pemimpin2 komunis lain- 
sspgjarh federasi buruh tambang 
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tara Belanda dan RI Ta. 

  

babakan II 
f 

jang sama djuga. dari pihak Re- 
publik Indonesia. 

Mengena Uni Belanda-Indone- 
sia antiara kedua delegasi telah di 
adakan pertukaran pikiran jang 
telah membawa kepada suatu per 
setudjuan besar jang memuaskan, 
Perbintjangan2 tentang hal ini 
nanti akan diteruskan ditanah Be- 
landa. Demikianlah hasil2 dalam 
garis2 besar dari Konperensi In- 
donesia Raja dalam lapangan ke- 
tatanegaraan, 

Selandjutnja diumumkan 'hasil2 
dalam lapangan2 ekonomi, keama- 
nan, 'ikebudajaan, pengadjaran 
dan pendidikan. 

Babakan mengena. keamanan 
memaklumkan a.l., bahwa pasu- 
kan2 Belanda, K.L., seluruhnja 
akan ditarik kembali dari Indone- 
sia. Tjara dan waktu penarikan 
kembali nanti “ditetapkan pada 
Konperensi Medja Bundar. Selan- 
djutnja dikatakan, bahwa pemben 
tukan tentara Republik Indonesia 
Serikat adalah urusan bangsa In- 
donesia dan bahwa ia (tentera 
NIS) akan dibentuk oleh RIS di 
mana dipakai T.N.I. selaku inti, 
bersama dengan orang2 Indonesia 
jang mendjadi anggota2. Knil, Pe 
nerbangan Militer, Angkatan La- 
ut Keradjaan, Barisan Pengawal, 
bataljon2 sedaerah2 dan satuan2 
lain “atas sjarat2 jang nanti akan 
ditentukan. Anggota2 Knil dan 
lain2 jang bukan berbangsa Indo- 
nesia, tetapimau mendjadi warga 
negara Indonesia dapat diterima 
dalam tentera RIS. Anggota2 
Knil jang bukan berbangsa Indo- 
nesia dan tidak mau mendjadi 
warga negara Indonesia dapat di 
pekerdjakan oleh missi militer an- 

Dalam-ha- 

    

bakarn permuta 1 ter 

hanan boleh mendjadi panglima 
pasukan2 RIS. RIS akan menga- 
dakan perundingan2 dengan jpe- 
merintah Belanda mengena ke- 
mungkinan, supaja sebahagian 
Angkatan Laut keradjaan disedia 
kan untuk satu waktu jang tidak 
tentu untuk RIS. 

Pasal pertama dari pokok me- 
ngena keamanan, mengatakan, 
bahwa pasukan2 RIS adalah pa- 
sukan2 kebangsaan, Presiden RIS 
adalah panglima tertinggi pasu- 
kan2 RIS, keperintahan pasukan2 
didarat, dilaut dan diudara ada- 
lah dalam tangan Indonesia dan 
bahwa Negara2 Bahagian tidak 
mempunjai pasukan2 sendiri. 

ama 

dan serikat buruh logam jang di- 
kirim kerumah pendjara atas dak- 
waan jang sama, 

Healy dan Roach adalah orang2 
jang terkemuka dalam pemboiko- 
tan Ikapal2 Belanda jang dinjata- 
kan oleh partai komunis Austra- 
lia. Tiga tahun berselang Roach 
pernah mengundjungi kongres 
SOBSI di Malang. 

Apakah akibat “dipendjaranja 
mereka terhadap pemboikotan ka- 
pal2 Belanda, kini belum diketa- 
hui, 

$ Ha Tana 

  

TEMPAT2 PENDJEMURAN TEMBA- 
KAU DI DELI DIBAKAR. 

Pada malam hari Kamis ming- 
gu lalu, maka 11 buah tempat pen 
djemuran tembakau dekat Medan 
telah dibakar oleh kaum ekstremis, 

Tudjuh buah tempat dari peru- 
sahaan pekebunan Namutrassi 
dan 4 buah tempat dari budi daja 
perkebunan Gunung Galunggur 
dari Maskapai Deli habis dima- 
kan api. 

. Kaum ekstremis ini sementara 
mengundurkan diri membakar dju 
ga beberapa rumah. 

Dari Bagan Si Api2 didapat ka- 
bar, bahwa sudah terdjadi lagi 
dua perampokan dipantai dekat 
muara sungai Rokar., 
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Tomohon: :: 

ADMINISTRASI TC No 3 

EXPEDISI (PENGADUAN) h 
Pemimpin UMUM (rumah) Thatlf. 55..| 

Langganan f 4. — 
'Adpertensi f 1. — 
(sekurang2nja f 3,— untuk 
atau kurang). ? 

UNTUK KOTA MANADO: 
TOLLY PHOTO STUDIO 

sebulan 
sebaris sekolom, 

3 baris 

  

      

| PASSERSTRAAT TELF. No200. | 
  

Indonesia Timur. 
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Dua gabungan perserikatan ka- 
um buruh mengadakan rapat di 
Miakassar, dalam mana dibitjara- 
'kan politik penghematan dari Pe- 
.merintah N.I.T. Rapat menentu- 
kan menentang politik penghemat 
an ini dan menjatakan, bahwa hal 
ini akan hanja membawa kekatjau 
an. Selandjutnja rapat berpenda- 
pat, bahwa N.I.T, mempunjai tju- 
kup sumber2 kekajaan untuk mem 
beri imbangan pada anggaran be- 
landja. Perserikatan2 kaum peker 

dja olehnja tidak dapat menjetu- 3 
djui tindakan2 pemetjahan terha- 
dap kaum buruh. Disamping itu 
dinjatakan, bahwa mereka menje- 
tudjui beberapa penghematan ser- . 
ta penambahan pendapat jang da- 
pat dibuat oleh Pemerintah, 

Sidang mengusulkan: Pertama, 
djangan lagi dimadjukan tenaga 
dari luar, terketjuali pegawai2 pen 
didikan tinggi: kedua, pegawai2 
Negara wanita jang bernikah ser- 
ta suami mereka mempunjai gadji 
atau pensiun besar harus dipetjat- 
kan dari djabatannja, terketjuali 
para guru: ketiga, pegawai2 ide- 
ngan pensiun besar harus dipetjat 
kan dari djabatannja: keempat, 
liburan luar negeri tidak boleh di- 
biajai oleh Negara: kelima, tun- 
djangan untuk anggota2 parlemen 
jang sekarang menerima 400 ru- 
piah saban bulan harus diturunkan 
samjpai 300 rupiah, hal mana ber- 
arti penghematan sebesar 87.000 
rupiah saban tahun: keenam, ban- 
tuan2 representasi untuk Sekreta- 
ris2 Djenderal sebesar 100 rupiah 
saban bulan dihapuskan, hal ma- 
na berarti penghematan sebesar 
lebih dari 13.000 saban tahun: 
ketudjuh, djumlah jeep jang seka- 
rang dipergunakan—oleh dinas2 
-dariberbagai2.kementerian-harus 
sangat dikurangkan, Ditaksir seka»-. 
rang ada kira2 1000 jeep dipakai 

' oleh dinas2 disegenap N.I.T, De- 
ngan pemakaian bensin sebanjak 
150 liter saban bulan, maka penge 
luaran ini berarti 700.000 rupiah. 
Ongkos2 penjelenggaraan ditaksir: 
kira2 300.000 rupiah, sehingga sa' 
ban tahun dapat disimpan kira2 
1 djuta rupiah: kedelapan, kepada 
Negara harus diserahkan sebaha-: 
gian dari keuntungan Coprafonds: 
N.L.T. jang dalam tahun 1948 be- 
sarnja 300 djuta rupiah serta ba-: 
dan Coprafonds ini seharusnja ba-- 
ma sekali dipegang oleh N.LT.: 
kesembilan, semua sumber2 pen-: 
dapatan dalam Negara, seperti: 
P.T.T,, Pabean, Pelabuhan2, Di-: 
nas2 Pegadean dll. harus diserah- 

: kan kepada Pemerintah N.LT 

  

KETUA DELEGASI BELANDA HARI 
INI BERTOLAK KE BELANDA, 

(Aneta). Ketua delegasi Belan- 
da, Dr. van Royen dan tuan2 
Mr. Dr. N. S. Blom, Mr. Schelie 
dan Gieben pada hari ini akan: 
berangkat dengan kapal terbang 
ketanah Belanda. Berhubung de- 
ngan ini, maka pada malam tang- 
gal 2 diadakan pertjeraian di Is- 
tana Rijswijk selaku resepsi oleh 
Dr, Van Royen, 

PENGERDJA2 DISERANG. 

Dari Bandjermasin dikabarkan, 
bahwa pada tgl. 22 Djuli j.l. pada 
bahagian bawahan sungai Kating- 
an antara Bandjarmasin dan Sam- 
pit di daerah Dajak Besar, maka 
pengerdja2 perusahaan . kaju 
»Bruinzeel” telah diserang oleh 
segerombolan orang ekstremis jg 
dalam serangan itu dapat merebut 
sebuah senapan, 3000 rupiah dan 
sebuah kapal motor. Motor ini ke : 
mudian dapat direbut kembali. Pe 
ngerdja2 meneruskan perdjalanan 
“nga ke Sampit dengan berdja- 
an, 

H 

(Aneta). Baru2 diketahui, bah- 
wa pada hari Djum'at dekat Man 
tingan pada djalan Blora-Rem- 
bang sebuah truck dengan 18-0o- 
rang penumpang telah melanggar 
sebuah randjau. Mnugkin ini ada 
lah sebuah bom tarik. Semua pe- ' 
numpang menemui adjal mereka, 

     



      
    

    

     

   
   
   

    
    

   

    

   
   

  

     

   
    

    
   
   

  

   

  

     

   
   
   
      
    

    

  

   
    
   

    
   
    

     
   
         

     

      

    

      
   
    
   
    

    
   

    

    

  

   

    
   

    

  

    
    

    

    

   
    

     
   
   
   
     

   
   
   
   

  

    

    

                    

    

    
   

    

     
   

      

    

  

      

  

jang Manna maka & Tas 
dia akan timbul kekatjauan dan ke 
ributan”, demikian katanja. 

IDi Madras, dimana beberapa 
pemimpin dari partai kongres te- 
lah berseru kepada Pemerintah 
untuk melarang adanja partai iko- 

munis, Perdana Menteri Mun- 
raswani Raja menerangkan kepa- 
da pers: ,,Hal sedemikian itu a- 
kan berbahaja, karena lebih ba- 

, menteri “Acheson 
bahwa Ka 

    

| Na baba Kanan 
Amerika Se- 

n kepa- njak kaum komunis terdorong un- 
g ada di tuk mengadakan oryamipasia diba- 

a mereka wah tanah”. 
3 x -. 

Mn Asoka Mehta, pemim 
pin buruh dan anggota pengurus 
besar partai sosialis India, dalam 
suatu interpiu dengan Reuter te- 
lah menuduh kaum komunis India 

Mba naa me- 
cu wa hingga kini belum 
terdjadi penangkapan terha- 

diri . seorang Amerika jang 
ergunakan sebagai ,,gijzelaar” 

AN kami komunis Tiongkok 
| bahwa sepandjang ketera- 
n2 jang diperoleh mereka 

a sekarang kaum komunis 
n djuga mentjoba menahan 
2 Amerika jang mau keluar 
Shanghai. Tetapi ia menun- 

kkan, bahwa mereka telah 
mpersukar « pekerdjaan amba- 
lor Amerika di  Nanking, 
ghton Stuart, berhubung de- 

keberangkatannja ke Ame- 
Serikat. Menurut Acheson 
ini 'berhubungan dengan 

— dan dokumen tertentu, 
mau dibawa oleh ambasa- 

Stuart ke Washington. i 
Achirnja menteri Acheson : 

. membatjakan sebuah lapuran da- 
“ri konsol djondral Amerika di 

Shanghai, jang disebutnja ,,tidak 
njenangkan . Menurut dapu- 
ini mungkin akan timbul ke- 

n jang berbahaja bagi wakil2 
tentu dari ,,Shanghai Evening 
st”, karena pemimpin redaksi- 
Ha sedj ak Sedana si- 

hantjurkan” : hal ini adalah siasat 
(partai tersebut, demikian ia me- 
ngatakan: dan oposisi ini tidak 
istimewa ditudjukan kepada pe- 

— merintah Delica. tetapi terhadap 
" tiap pemerintah jang hendak men- 
tjegah, supaja India djangan sam- 
pai di digandengkan keblok Ru- 
sia. Mehta, salah seorang terke- 
muka India jang berhaluan kiri, 
menerangkan dengan berterus te- 
rang, bahwa pemimpin komunis jg 
ikini sedang menghilang, BB.“ T. 
(Ranadive adalah seorang sikaki- 
tangan dari Kremlin”. 

.Exeremisme jang dianut oleh 
'Ranadive jang hanja akan meng- 
hasilkan kekatjauan, adalah me- 
nurut jang resmi, ialah Stalinis- 
tis, demikian Mehta. ,,Kremlin ti 
dak menghendaki teman maupun 
lawyan, ia hanja menghendaki bu- 
dak2 jang menurut”. Penjimpa- 
ngan jang seketjilpun dari djalan 

“jang telah ditetapkan menimbul- 
ikan bentjana, seringkali kematian. 
Menurut Mehta, komunisme de- 

| wasa ini sedang mengalami saat 
jang menentukan : ia telah men- 

4 ar soal ''dapat kemenangan2 di Eropah 
: 3 4. Timur dan Hala Au dan pula 

Pa Sa 
ta melandjutkan, Tune jang tak 

. mengenal peri kemanusiaan, agre- 
sif lagi membabi-buta jang dianut 
oleh kaum komunis seringkali me- 
nempatkan mereka “dilembar2an 
pertama dari surat2 kabar, tetapi 
.disampingnja telah banjak pula 
menghilangkan rasa persahabatan 
dan simpati : extremisme jang sa- 
ngat kiri telah menghantjurkan 

Na Ns dasar2 komunisme di India”, de- 
xsa (3 mikian Mehta. eno, ibu kota propinsi Bi ET oa 

, dr. Damara PE KONFERENSI KETICA TENTANG 
Sem oa TENAGA ATOM DI AMERIKA 

SERIKAT. - 
(AFP). Rebo di Washington 

telah Mana konferensi 

   

  

pada kekerasan komunis-se- 
ia mengatakannja. ,,Djika 
'ikomunis memperoleh apa 

PENJELENGGARAAN PENGOBATAN 

0 AMERIKA SERIKAT. 

  

& 

lakuk litik ,,djadjah atau me an po 1 Jaan AN dujun2 datang mentjari kesempa- 

ea 

  

Minahasa. 

  

aa ag HH Sa Ja Bin 

dj ung negeri f inilow, dimana su- 
NN ggu2 Komite Penjam- 

    

    
bui n Tjabang Tomohon. Sesu- 

da. 1 Pusat “menjerahkan 
kewadjib. enghentar djenazah “ 
melalui negeri2 disapandjang dja- 

lan Kinilow sampai diudjung kota 

“Tomohon menudju Tondano ke- 
pada Komite "Tjabang tsb., maka 
iringan bertolak pula dengan di- 

dahului oleh serentetan dari kl. 
150 kendaraan bendi jang penge- 
ne semua memakai selem- 
ng hitam sebagai tanda-kedu- 
an Mulai sadja dari Kinilow 

sampai diudjung kota Tomohon, 
iringan tak dapat berdjalan de- 
ngan ketjepatan jang melebihi 5 
km. sedjam dan sering kali ter- 
paksa berhenti, berhubung de- 
ngan keinginan rakjat jang ber- 

    

tan untuk turut mengiring oto dje 
nazah. Pada waktu iringan mela- 
lui negeri Kakaskassen, maka lon- 
tjeng geredja2, Katolik maupun | 
Protestan, dibunjikan sebagai tan 
da kehormatan bagi djenazah al- 
marhum pemimpin besar ini. 

. Dibeberapa tempat kaum wani- 
ta menjambut oto djenazah ide- 

ngan menghamburkan pan da- 
- lam warna merah-putih 

Sepandjang djalan Napi se- 
djumlah besar penduduk jang ber 
diri ditepi djalan dan dengan de- 
mikian menjatakan turut berduka, 
Seperti dikota Manado, maka pun 
di Tomohon djuga dimuka seko- 
lah2 jang dilalui, berdiri barisan2 
anak2 sekolah. Begitupun dipe- 
karangan dan ditepi djalan dimu- 
ka kantor Residen di Kuranga 
terlihat para pegawai Negara jg 
sudah berkumpul disana untuk pe- 
njataan turut berduka, 

'Djustru dimuka kantor Residen 
nan disambut oleh serombong- 

pemuda2, anggota2 pemuda 
KRIS (Kerukunan Rakjat Indo- -. 
nesia Sosiaks) dan dalam suatu 

   
   TAN Ma PA TERM an NE 

rahasia jang ketiga mengenit 
masalah tenaga atom. Konferensi 
ini sekali lagi dihadiri oleh para 
pembesar politik dan militer jang 
terkemuka, ketjuali djendral Ei- 
senhower, jang ada hadir dalam 
kedua konferensi jang lampau. 
Buat pertama 'kalinja wartawan- 
potret, djuru camera dan pega- 
wai2 televisie diberi izin untuk 
mengambil gambar permulaan 
konferensi. Meskipun lebih dulu 
telah diumumkan bahwa konfe- 
rensi itu akan dilangsungkan, 
namun diduga bahwa tabir jang 
menjelubungi pembitjaraan2 ti- 
dak akan dibuka. 

BEKAS PENDEKAR 

Presiden Truman menadanet pertundjukan gambar2 jang melukiskan penjeleng- 

| garaan pengobatan dari orang2 bekas pendekar Amerika Serikat oleh Veterans” Admi- 
nistration of the Federal Government dalam 126 hospital disegen ap negara, (Usis). 

    

   

  

   
     

     

       

   
'Dewan M: 

  

5 marhum $ 

“ini dilakukan 

IP FIRMA DE INDISCHE KRUIDEN. 

tjara au tuan J. U. Ma- 
menghormati djenazah de- 
endera merah: putih jang 

De tiang, kemu- 
Bikas ka itu 'ke- 

a Kris ja 

     tigaan ! Aa Na Da, 
Ta. ini Minas sena oto 

( Haa Gee “ingan san 
dengan suatu oto bus jang penuh 
deng - Pan bunga dari pen 

: waktu iringan dng iba? 1 ge- 
Te Katolik di Tomohon 

kira2 djam 1 petang, maka 
ng geredja tsb. pun dibunji- 

ken atasi tanda-kedukaan dan 
tanda-kehormatan. Dinegeri Ma- 

i tuan K. Mangundap, wakil 
Twapro/Singa” Minahasa dalam 

inahasa, menggabung- 
irinja pada anggota2 Madje 
lan Pekerdja Dewan Mina- 

hasa jang telah turut serta dengan 
iringan. 

'Di Kaaten, dilain kota To- 
mohon, maka Komite Penjambut- 
an Tjabang Tomohon menjerah- 
kan kembali pimpinan atas iringan 

(kepada Komite Pusat. 
' Dipermulaan negeri Tataaran I, 

. disterik Toulour, maka pimpinan 
ini diserahkan kepada Komite Pe- 
njambutan Tataaran. Demikian 
pula terdjadi dinegeri2 Tataaran 

“HI dan Koja, diimana pimpinan di- 
serahkan kepada Komite Penjam- 
butan dinegeri2 tsb. Dari Tataa- 
ran II sampai di Roong, kota Ton 
dano, iringan didahului oleh se- 
pasukan kebasaran dari negeri Ta 
taaran jang berpakaian kedukaan. 

Dipermulaan kota Tondano, ma 
ka telah berkumpul ribuan pen- 
duduk untuk menjaksikan kedata- 
ngan iringan. Disini “dilangsung- 
kan penjerahan djenazah 'ke- 
pada Komite Penjambutan Tja- 
Bang Toulour. Penjerahan ini di- 
lakukan setjara upatjara dan dari 

' batas kota Tondano ini sampai ke 
rumah kedukaan, oto djenazah di- 
dahului oleh sepasukan kebasaran 
jang djuga berpakaian kedukaan 
dan dihentar dengan musik kedu- 
kaan jang diperdengarkan oleh se 
buah orkes musik bambu. Jang 

uga turut serta dalam iringan, 

   sepasukan pandu2 dari ike- 
sanduan di Tondano, sedang di- 

tepi djalan sebelah-menjebelah 
sampai dirumah kedukaan berdiri 

Tondano sebagai barisan kehor- 
matan, “ 

    

  

Setibanja diam kedukaan. ) 
ialah rumah tuan A.H:D. Supit, 
ipar almarhum, dimana sudah ber- 
Eman sedjumlah besar pendu- 

-duk Tondano jang terutama 
terdiri dari sanak-saudara turun- 
temurun Dotu Ratu Langie seria 
kenalan2 dan sahabat2nja, maka 
djenazah, sesudah keranda ditu- 
runkan dari oto djenazah, disam- 
but dengan njanjian kidung dalam 
bahasa Toulour oleh kaum wanita. 

Sesudah itu, maka keranda di- 
naikkan keatas rumah dan ditem- 

| pat didalam ruangan depan, de- 
ngan udjung kepala kesebelah 
Utara dibawah sebuah lukisan al- 

emasa hidup dari pelu- 
' kis Henk Ngantung jang tergan- 
tung ditembok dan sekel:lingnja 

& dilingkungi dengan kain merah- 
“putih, sedang dari bahagian atas- 
“nja kebawah terurai kain hitam 
tanda berduka, 

Setelah itu pula, maka tibalah 
sa'at pada mana Komite Pusat 
.menjerahkan kembali djenazah ke 
pada keluarga almarhum. Hal 

Ketua Komite 
tsb. dengan utjapan pandak: jang 
disambut oleh tuan A. H. D. Su- 
pit sebagai kepala famili dengan 

. utjapan terima kasih. 

Sepandjang malam sampai pada 
sa'at pemakaman, keranda diidja- 
ga oleh pengawal2 dari Pemuda- 
K.R.LS 

   

PERINGATAN. ..
 

Pen ta tentang uraian menge- 
: xPembaharuan pengadjaran di- 

Nada Timur" tertunda untuk be- 
berapa hari. 

  

»Loterij Wang B. I. F.'a rr 50, 
Y, f 6,30, V,.£ 3,50. “Trekkl. & Ong: 
kos vrij'. Batoek. kering, Sesak 
Panas ar baek f 9.50. Darah 
kotor (syphilis) #10.— Kenitjing 
darah, Ngakak f 10.— Tangg. lekas 
toeloeng boeat sakit. VITANOL 
Tangg. bisa xcsih tenaga baroe: 
(sexueele zwakte) f 9.50 2a f 18.50 
HANARIIN: Boeat bisa datan 
boelanf 30-— 2d f 58.—. BATU 
sesek, panas, T.B.C.f 9,50 2f 18.50 
Prijscourant gratis. Tambah f 1.50 
ongkos kirim.   Gang Tengah 22 — Semarang.     

seserasssngan 

Me anne 

  

2 AN KAN , . . 

Harga . etjeran paling tinggi 

DITETAPKAN OLEH DEPARTEMEN URUSAN EKONOMI 

$ DI DJAKARTA. 1 Ha 

. SURAT PENETAPAN HARGA No. 164, Ma Ban £ 2 

Semprotan Shelltox dengan perkakas penjemprot'jang bisa distel 1 5 

  

  

sebidji f 6.35 Hen 

2. SURAT PENETAPAN HARGA No. 165. T & 
Vitamine C, tiap tube berisi 30 tablet dari 50 mili- Bit 

San gram banana pembungkusnja ,, 1.50 Letnan 
'Acetosal Ma #20 tablet dari 0.5 gram Gan 

: bersama pembungkusnja ,, 1.25 Pa 
Influenza:tablet. On n » 120 bidji dari 0.5 gram $ Ska 

bersama pembungkusnja ,, 2.—. Na 
» Harga? tersebut berlaku diseluruh Indonesia. 

3. SURAT PENETAPAN HARGA No. 159, 162, 168 dan 169, 

No. 159 Pegasus Mobil Stok Leak sebelek dari 8 oz. a10 
dan 5 ». Radiator Flush sebelek dari Ipint,, 210 j 

TOR » Mobilwax (Cream) ,, mb”, 185 1 
. ” . ( Paste) " na lb. “ 2.— 

2 a Spot Remover 5 on bag 
londy Oil 5 ari ta 1090 

Eso” Handy Oil NN nol aa 

Nas Batu MINJAK MOTOR NG Lg 

Silver Shell S.A.E.10 u 
Single Shell S.A.E.20 5 U.S. Gall Pas “, 34. 

- Double Shell S.A.E.30 5-U.S. Gall belek ,, 32.— 
“ Double Extra Shell | S.A.E.40 1 U.S. Gall belek ,, 7.50 
Triple Shell S.A.E.50 "/, U.S. Gallibelek ., 1.80 
Golden Shell S.A.E.60 

MINJAK TIARA 

5 Shell ga Oil Bght 5 US.'Gali Patls |, 32.— 
Non Hy ipa S.A.E. 90 | 5 U.S. Gallbelak ,, 30.— 

Shell Gear 1 U.S. Gallbelek ,, 7.— 
Non Pa or S.A.E.140 | 1/4 U.S. Gallbelek ,, 1.80 

GEMUK : 1 

Shell Retinak A. | 35 Lbs Pails ,, 40.— 
Gemuk oto umum 5 Lbs belek,, 7.80 

II. MINJAK MOTOR 

Pegasus Mobiloil .,,Arctie" 
3 SAE. 20. A" 

S.A.E.30 ,,AF" S5: US Gali Pails 1 385 
S.A.E.40 BB" 5 U.S. Gall belek ,, 32.— 
SAE 50. LD" 1 U.S. Gall belek ,, 750 € 
SALE.30. ,B" 1 U.S. Gall belek ,, 190 
S.A.E. 60 e 

SEMUK : 

Pegasus MobilgreaseM.P. 35 Lbs Pails ,, 40.— 
5. 'Lbs belek ,, 7.80 
1 Lbs belek ,, 2.— 

MINJAK SCHOKBREKER : 

Pegasus Mobil Shock 5 US Gal! Pas, 325 
Absorber @il Light 1 U.S. Gallbelek ,, 7.50 

Pegasus» Mobil Shock 85 US. Gallbelek ,, 45.75 
Absorbar Oil Medium sx U.S. Gallbelek ,, 2.50 

MINJAK RIM : 

Pegasus Mobil Hydraulic 5 U.S, Gall Patls ,, 97.— 
Brake Fluid Ia U.S. Gallbelek ,, 6.80 

No. 168 MINJAK LUMUR : 

Kelas A. : f 1.30 seliter dalam drum disni 36 biar dan lebih. 
Dikelas ini termasuk semua minjak lumur jang 
tidak disebutkan dikelas B dan € serta di- : 
“wminjak lumur istimewa”. —. 

Kelas B.: £ 1.20 seliter dalam drum dari 56 liter dia bepna 
Seri Sheli clavus (selain dari Shell-Clavus O 
J-37 (C-1), jang masuk kelas A). 
Gg. Arctic C. He 
Seri Shell Trochus. 

Kelas C.: f 1.10 seliter dalam drum dari 58 Itter dan lebih. 
Gg. Viscolite Lubricant dan seri ,fluid”. 
Seri Shell Caedium, 
Seri S/V Rubrex. 3 

MINJAK LUMUR ISTIMEWA : 

Shell Donax B.- f 4.50 seliter dalam drum dari 56 liter dan lebih. 
Shell Donax A:-4 15.40 seliter dalam drum dari 56 liter dan lebih. 
Artillerie Buiferolie I (B.O.S.) £ 1.60 seliter dalam drum dari 

56 liter dan lebih. 

“GEMUK: 

Umum: dalam drum dari 45 kg. dan lebih 
Ketjuali: 
S/V extra White 

Petrolatum dalam drum dari 45 kg. dan lebih 2. TO 

1.40 

Shell Diloma Comp ,, a Pe Me Na ts 
K (FOwl) 

Shell Otina Comp 
CE # Pan Pa al MB an 

Harga2 tersebut disurat penetapan harga No. 159, 162 dan 169 berlaku 
diseluruh Indonesia dan telah dihitung bersama pembungkusnja. 
Harga2 tersebut disurat penetapan harga No. 168 berlaku di installatie 
Nederlands Indies Petroleum Board di Indonesia dan telah dihitung 
bersama pembungkusnja. Djika ditempat2 lain boleh harga? itu -#Jihitung 
dari installatie jang dekat letaknja ditambah dengan ongkos? pengang- 
kutan dan oagkos2 dari installatie ini ketempat penjerahannja. 
Untuk harga barang jang namanja tak disebutkan disini dapat dipersilah- 
kan melihat Surat penetapan harga No. 159, 162, 164, 165, 168 dan 149. 
Badan2 jang berkepentingan dapat meminta salinan advertentie ini kepada 
Kantoor Penendalian Harga dari Tenan Urusan Ekonomi di Djakarta 
dan pada Kantor2 penghubungnja di Bandung, Surabaja dan Makassar. 

Kepala Kantor Pengendalian Harga 

L. H. HUIZENGA 

  

Lukisan2 pelukis Indonesia HENK ! 

NGANTUNG bersifat Indonesia 

sedjati. 

Gedung A.M.S. Kaaten-Tomohon. : 

Mulai tgl. 8 hingga tgi. 14 Agustus | 

2 

Tempat : 

Waktunjas 

Pembukaan: Bagi undangan tgl 8 Agustus pukul 
5 petang. 

Bagi umum: Sesudah pembukaan, tiap-tiap hari 
dari p. 9 pagi hingga p. 1 tengah 
bari dan p. 4 petang hingga p. 8 
malam. 

     


