
   

  

itu Republik Indonesia dan P.P. 
F., didapat persetudjuan dalam 
hal jang mendjadi pokok dalam 
hal penjerahan kedaulatan jang: 
(penuh dan reesl Henna 2. ber 

- sjarat kepada bangsa Indonesia. 

8 gasi jang akan berangkat ke Kon- 
4 .'perensi Medja Bundar itu meru- 

' pakan suatu: delegasi gabungan 
sadja, ataukah terpisah sebagai 

    

              

    

  

     

                    

   

  

   

Dieleg asi VEPUDHN: .dan Delegasi 

— P.P.Fs Setelah ditindjau dari pada 
sudut pembitjaraan jang dilaku- 

' kan'di Bangka ataupun di Djakar- 
ta oleh kedua belah pihak, maka 
ternjata, bahwa soal satu atau 

“dua delegasi itu tidak begitu pen- 
ting. Jang penting ialah, bahwa 

: dalam pokdk2 soal jang akan di 
bitjarakan pada Konperensi Me- 
dja Bundar, Ikita mentjapai per- 
samaan pendapat atau persetudju- 
an pikiran. : Ne 

Djika kita tindjau Konperensi 
Inter Indonesia ini dari sudutnja 
waktu, maka njatalah, bahwa 
Konperensi jang hanja beberapa 
hari lamanja tidak akan dapat 
membitjarakan sepenuh2nja . dan 
sedalam2nja segala'soal jang akan 
dipetjahkan pada onperensi 
Medja Bundar. Kalau ini sekira- 
nja jang diwudjud, maka Kon- 
perensi Inter Indonesia ini akan 
memakan waktu sekurang2nja an 
tara satu dan dua bulan. Sebab 

' tidak masuk akal, bahwa segala 
masaalah jang akan dipetjahkan 
pada Konperensi Medja Bundar 

-vaktunja telah dirantjang- 
.-6 sampai 8 minggu, 

7'kan kira2 persoalkan disini 
akan dapat kita'rang dari satu 
dalam waktu kusna itu njatalah 
minggu. Oleh ikare,conperensi ini 
sudah, bah 4. 

We 

    

  

   
    

  

   
   

      
   

  

Z alam 1 
kar fikiran tentang soal2 jang a- 
kan mendjadi atjara pada Konpe- 
rensi Medja Bundar itu. Apakah 
pertukaran pikiran itu akan men- 

- tjapai disini suatu kebulatan pen- 
dapat, hal itu menurut pendapat 
saja tidak begitu penting. Karena, 
pertemuan kkedua delegasi tidak 
akan habis pada Konperensi Inter 

| Indonesia ini sadja, tetapi selama 
- Komperensi Medja Bundar berdja 

. Ian, pertemuan dan permusjawa- 
ratan kedua delegasi dapat dite- 
ruskan. 'Dengan tindjauan ini, 
maka menurut pendapat saja, 

' Konperensi Inter Indonesia jang 
. bermula hari ini, pada hakekatnja 
“terus berlangsung selama Konpe- 
rensi Medja Bundar dan belum 
tentu berachir an pena 

. dingan Konperensi Medja Bundar 
selesai. Djuga apabila Konperensi 
Medja Bundar telah mentjapai 
suatu hasil, sesudah itu akan ada 
pertemuan dan kerdja bersama jg 
erat antara kedua delegasi untuk 
menindjau tjara bagaimana melak 
.sanakan hasil2 Konperensi Medja 
Bundar itu, 3 ea e. 

Sudah tentu kita akan bergi- 
:rang hati dan gembira sekali, 
-apabila pertukaran pikiran jang 
“kita adakan disini dapat memba- 

. wa kita kepada persesuaian pikir- 

   

                      

    

  

    

    

tang hal2 jang mendjadi pokok. 

'nesia jang resmi ini, ikita akan me- 
neruskan mentjari persesuaian pi- 
kiran jang akan dibawa kedalam 

». Konperensi Medja Bundar, Jang 
paling penting ialah kemauan kita 

| untuk kerdja bersama, untuk mem 

peroleh persamaan pendapat ten- 
“", tang.tjara kita melaksanakan pe- 

|“ Njerahan kedaulatan jang tidak 
epada bangsa kita. 

dari pada menerima hak 
ti memperoleh Indonesia 

    
     
   

   

  

    

       

    

  

    
   

   

    

   

  

       

   

  

  ipikul sebagai 
enerimaan kkez, 
ini tidak mu- 

tertjapainja - 

  

& segala hal jang te ng pada . 

Komperensi Inter Indonesia ini, 

melainkan Konperensi Inter Indo- 

nesia ini Penting, karena ia ada 

  

jas 

“an dan persatuan pendapat ten- , 

SULAWESI-UTARA. 
— Tomoho     
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lah satu saat jang bersedjarah 
dalam hidup kita. Konperensi In- 
ter Indonesia ini adalah satu sim- 
bol (lambang) dari pada persatu- 
an kita kembali, simbol dari pada 
kemauan kita untuk melaksana- 

“kan tjita2 rakjat kita dalam per- 
djuangan jang berpuluh2 tahun, 
jaitu melaksanakan Indonesia ber 
satu dan tak terpisah2. Disini 
terletak arti jang sebesar2nja dari 
pada Konperensi Inter Indonesia. 
Kita jang mendjadi penjelengga- 
ra disini barangkali belum dapat 
merasakan sedalam2nja akan arti 
pertemuan kita disini, tetapi ahli 
sedjarah dikemudian hari akan 
lebih dalam menindjau makna dan 
arti kedjadian ini dalam, sedjarah 
perdjuangan rakjat Indonesia. 

Teringat bagiku beberapa saat 
dimasa jang lampau! Ada masa- 
nja dalam sedjarah kita jang bang 
sa kita menduduki tempat jang a- 
gung, disegani oleh lain bangsa. 
Terbajang sepintas lalu dimukaku 
gambaran Keradjaan Sriwidjaja 
jang kekuasaanrja meliputi selu- 
ruh Tanah Air kita. Ditindjau de- 
ngan ukuran masanja dan penger 
tian masanja, boleh dikatakan Sri 
widjaja menggenggam Indonesia 
dalam persatuan. Kita tahu Sriwi.- 
djaja lenjap kedalam sedjarah, 
oleh Ikarena persatuan jang terpa- 

du pada mulanja retak dikemudian 
hari. 

Adalah lagi miasanja jang Indo- 
nesia bersatu ke 9gli dalam geng 
gaman Keradjaa. “. Ijopait dan 
mendjadi suatu negara wesar jang 

"harum namanja dan tenggelam 
kelautan sedjarah jang berlalu, 

“karena pertjetjakan dan perpetja- 
han didalamnja. Seperti diketahui, 
Modjopait gugur lama sebelum o- 

“rang Barat datang mendjadjah ke 
Ma bagan Maba 

Satu kali lagi kita dipadu men 
djadi satu dalam suatu lingkungan 
administrasi jang kokoh sentrali- 
sasinja oleh pemerintah kolonial 
Belanda. Belanda menjatukan kita 
untuk ikeperluan kekuasaannja. 
Tetapi dibawah kekuasaan pen- 
djadjahan itulah hidup kembali 
fjita2 jang dasarnja sudah lama : 
Indonesia bersatu tidak terpetjah2 
dibawah pemerintah bangsa sen- 
diri. Keluarlah sembojan dari pe- 
muda kita jang dimadjukan ke- 
dunia dengan segala upatjara, 

« bahwa : 
Kita hanja bangsa satu, ialah 
Bangsa Indonesia : 
Kita hanja bertanah Air satu, 
ialah Tanah Air Indonesia : 
Kita hanja mempunjai bahasa 
persatuan jang satu, ialah 
Bahasa Indonesia. 

Sedjarah Indonesia dalam abad 
Ike 20 ini ialah sedjarah perdjua- 
ngan bangsa ikita untuk mentjapai 
Indonesia Merdeka, bersatu dan 
tidak berpisah2, Ada masanja pu- 

“ila jang bangsa kita seolah2 di- 
“petjah2, jaitu dibawah kekuasaan 
administrasi militer Djepang, di- 
mana Indonesia dibagi2 menurut 
'keperluan strategi militer mereka. 

. Djawa terpisah dari Sumatera, 
Kalimantan hidup terpentjil, Sula- 

“wesi dan lain2nja hidup sendiri 
terlepas dari pada perhubungan 
dengan pulau2 jang lain. (Pada 
masa itulah sangat meresep dalam 
djiwa kita - perasaan persatuan, 
hidup dalam hati kita keinginan 
untuk bersatu kembali. Memang 
benar apa jang dikatakan oleh 
seorang ahli filsafat, bahwa dalam. 
waktu kehilangan kita insaf akan 
nilaian jang sebenarnja dari pada 
harta kita. Pada waktu pendudu- 
kan Djepang itu ikita insaf benar 
akan kepentingan persatuan kita 
sebagai bangsa, ““ “ 

“Menurut keji 
   

ikinan kami, kein- 
safan itu tidak hanja lahir sebagai 
buah dari pada pergerakan ike- 
bangsaan kita jang, menanam da- 
dam djiwa rakjat kita tjita2 Indo- 
sia — satu — dan—tidak—terpe- 

“tjah2, melainkan adalah djuga 
pengaruh dari pada susunan Ta- 
nah Air kita jang melingkungi se- 
bagian rangkaian pulau2 pada cha 
tulistiwa, dipisah oleh lautan be- 
sar dari pada negeri dan daratan 
sekitarnja, sedangkan ditindjau 
dari pada perhubungan internasio 

- nal letaknjapun ditengah2, 

AH HENTIKA 
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Pidato W.T.IM     
dari Angkata 

Belanda di 
(Aneta). Dalam pidatonja ber- 

hubung dengan pengeluaran pe- 
rintah ,,hentikan tembak-menem- 
bak”, W.T.M. mengatakan: 

,Persengketaan sendjata anta- 
ra Republik dan Belanda seka- 
rang telah berachir. Persahabatan 
jang sesungguh2nja antara kedua 
Negara dan bangsa tidak lama 
lagi akan dilahirkan. Mata seka- 
rang harus ditudjukan kepada 
waktu2 jang akan datang. Lebih 
3 tahun kamu telah memanggul 
sendjata. Tugas kamu adalah me- 
lebihi kesunggupan manusia, de- 
mikian W.T.M. jang ditudjukan 
beliau kepada anggota2 tenter 
kedua belah pihak. SP 

sPenderitaan2 kamu setjara 
badani dan rochani adalah lebih 
besar dari pada apa jang dinsafi 
oleh kebanjakan dari kami. Saha- 
bat2 kamu telah menemui adjal 
mereka atau masih mempunjai lu- 
ka2. Saja tahu, bahwa banjak da- 
ri kamu akan bertanja pada diri 

  

| sendiri, apakah jang akan di- 
bawa hari2 jang akan datang dan 
apakah sebenarnja sebabnja sam- 
pai kitaberadac Wi. -— 
Bekuk 

sia2. aan 
»Bila kamu bukan pembawa 

tenteraman dan keamanan, mak 
sekarang tidak ada persahaba 
dengan - siapa? — persahabata 
Indonesia bersama orang2 Indo- 
nesia dan. Belanda bersama o- 
rang2 Belanda. 

Beliau bertanja, apakah me- 
mang sebenar2nja dirasa ada su- 
atu permusuhan diantara ang- 
gota2 kedua tentara, ketjuali da- 
lam salat2 perkelahian sengit, 
dimana orang harus berkelahi un- 
tuk membela diri sendiri. 4 

  

    
   

  

Indonesia. 
»Saja jakin, bahwa Ikamu jang 

datang dari seberang lautan :iha- 
nja mempunjai suatu perasaan ke 
tjintaan besar terhadap bangsa 
dan negara ini dan bahwa kamu 
akan memegang perasaan ini se- 
penuh2nja, apabila kamu telah 
kembali kerumah masing2. Djadi 
terhadap siapakah kamu telah 
berkelahi, “demikian pembitjara 
bertanja, pertama mereka jang ti- 
dak mau pertjaja, bahwa kamu 
melakukan kewadjiban dalam per 
sahabatan, ikedua mereka jang ti- 
dak mau pertjaja, karena mereka 

Pena Sa na aa De aa TE 

TEMBAK-MENEMBAK 
(H DIKELUARKAN. 

sebagai Panglima Tertinggi 
n Darat, Laut dan Udara 

tidak mengetahui persahabatan. 
. Tetapi menjesal, bahwa jang be- 
lakangan ini atjap kali berdjuang 
dibawah bendera lain orang, de- 
mikian W.T.MI, mengatakan dan 
menundjukkan, bahwa golongan2 
ini akan berachir, sebab Republik 
Indonesia di Djokja dan. serdadu 
Republik sekarang akan pertjaja 

“tugas kamu dan sedia untuk mem 
bahagi pekerdjaan ini dengan ika- 
.mu dalam djiwa pendjandjian2 
dan persetudjuan2 jang “ditjapai 

antara kedua Pemerintah. Seba- 

gai langkah segera jang terachir, 

ialah kemerdekaan Indonesia, Sa- 

  

W.T,M. DAN NJONJA LOVINK MENGUN- 
DJUNGI PONTIANAK. 
  

        

Sesudah rombongan tamu2 meninggalkan pesawat terbang 
pada sungai Kapuas serta diiringi oleh berpuluh2 pera- 
hu sampan pergi ke dermaga dengan sebuah perahu, maka 
tamu2 disambut oleh 
Niewenhuize, 

wakil kepala Negara" Dr. Tan 

Dari kiri ke kanan: Dr. Van Nieuwenhuize, W. T. 3. 
Lovimk, njonja Lovink-Nagel, Sultan Hamid II dari 
Pontianak. 

    
  

  

2 Konperensi berdjalan sedjadjar dan 

    

Tjiptaan alam menentukan sifat 
nusantara kita sebagai suatu ika- 
tan kesatuan. Karena-itulah, ma- 
ka setiap kali apabila kita hidup 
dalam perpisahan, tjita2 kita me- 
nudju kembali kepada persatuan. 
Betapa djuga kita menjusun ben- 
tuk negara kita kedalam, dasar 
desentralisasi apapun djuga jang 
kita pakai dalam pemerintahan, ' 
terhadap keluar kita hanja satu, 

.dan hanja dalam kesatuan kita 
bisa menghadapi dunia luaran, 
bisa "hidup sebagai bangsa jang 
merdeka, 

Sekarang saudara2, kita meng- 
hadapi suatu saat jang maha pen- 
ting, menghadapi suatu tanggung 
djawab jang maha berat, faitu 
menjelenggarakan tjita2 jang hi- 
-dup dalam djiwa - bangsa kita : 
Indonesia Merdeka jang bendau- 
lat. Besar tanggung djawab kita 
terhadap anak-tjutju kita ! Kare- 
na, diatas dasar jang dapat kita 
hasilkan dan Ikita buahkan sebagai 
Republik Indonesia Serikat kelak, 

- anaktjutju ikita akan hidup mak- 
mur dan tetap bersatu ataukah a- 
kan tenggelam lagi kedalam pen- 
djadjahan. 

. Kita bertanggung djawab akan 
keselamatan Tanah. Air kita untuk 
dikemudian hari. Djan ganlah kita, 
angkatan sekarang jang meletak- 
kan batu penghabisan dari pada 
bangunan Indonesia Merdeka jg 
ak aa 2 SN 
fundamennja sampai kesusunan- 
nja keatas telah diselenggarakan 
oleh pergerakan (kebangsaan kita 
dimasa jang lalu dengan memberi 
kan korban jang tidak sedikit, — 
djanganlah ikita terpengaruh oleh 
fjita2 untuk memetik sendiri h      

a. Saudara dengan saudara Indonesia « 

sama membawa hasil memuaskan 

bergandeng tangan dengan 1 pendi- 
rian sadja, 

b. Belanda —1 ndonesia.- tak mau bermu- 
suh2an lagi, 

Pidato Drs. Hatta pada achir 
babakan II Konperensi Indo- 
nesia Raja. 

Pada achir babakan II Konpe- 
rensi Indonesia Raja Wakil Pre- 
siden Hatta telah mengutjapkan 
sebuah pidato. 

»Dalam sidang penguntji ini sa- 
ja dapat mengatakan dengan gem 

NA MANA SA TAMAN 

sil usaha puluhan tahun ini. Mari 
. lah ikita mentjiptakan Indonesia 
Merdeka “jang kita bangunkan 
untuk anak tjutju kita, untuk ke- 
selamatan bangsa kita jang usia- 
nja djauh lebih landjut dan lebih 
kekal dari pada umur manusia. 

Saudara2, marilah kita paham- 
kan Konperensi Inter Indonesia 
ini jang berlaku dalam satu saat 
jang ibersedjarah, sebagai suatu 

simbol persatuan Indonesia dan 
hendaknja segala usaha ikita terpe 
ngaruh oleh tjita2 kerdja bersama 
dalam persatuan untuk keselama- 
tan bangsa. seluruhnja, terlepas 
dari pada “kepentingan daerah 
masing2. Marilah ikita susun dan 

persatukan segala tenaga kita, su- 
paja dalam waktu beberapa bulan 
sadja- dunia internasional dapat 
menjaksikan Jahirnja suatu Indo- 
nesia Merdeka jang berdaulat. 

wa 

bira, bahwa delegasi Republik 
puas dengan hasil2 jang telah di 
tjapai dalam waktu jang pendek, 
Adalah lebih menjenangkan, se- 
bab perundingan2 dilakukan da- 
lam suasana sahabat dengan -sa- 
habat dan persaudaraan makin 
lama makin erat. Sekarang kita 
boleh berangkat ke Den Haag de- 
ngan 'hati tenteram dan penuh 
pengharapan untuk menjelesaikan 
berbagai2 masaalah. Adalah sua- 
tu iperistiwa, bahwa kita dalam 

- waktu jang sangat pendek ini be- 
lum dapat memetjahkan semua 
masaalah2: mengena kepentingan 
“kita sama kita, tetapi dengan ber- 
dasarkan persaudaraan dan saling 
mengerti satu sama jang lain, hal2 
mana telah diletakkan, kita akan 
dapat menjelesaikan masaalah2 di 
Konperensi Medja Bundar.. Kita 
mendapat Ikepertjajaan lebih be- 
sar, sebab sedjadjar dengan Kon- 
perensi ini delegasi2 Republik dan 
Belanda telah mentjapai hasil2 jg 
penting untuk menghentikan per- 

 musuhan. Dengan ini, maka sdja- 
lan terbuka unttik . memperkuat 
kepertjajaan kedua belah pihak jg 
tidak boleh tidak akan memper- 
lekas pembentukan Republik Indo- 
nesia Serikat. 

Selandjutnja beliau mengutjap 
terima kasih atas nama delegasi 
Republik atas penerimaan pihak 
P.P?F, dan terutama Ketua, 

    
    

  

Kea RM (ON SAN AN KE UR 

REDAKSI 1 j 
|. Tomohon 

ADMINISTRASI (TIf No. Z 
BXPEDISI (PENGADUAN) 

Pemimpin UMUM (rumah) Thntlf. 5 

ILangganan f 4.— sebulan 
Adpertensi f 1.— sebaris sekolom, 
'(sekurang2nja f 3,— untuk 3 baris 
atau kurang). 

UNTUK KOTA MANADO: 
TOLLY PHOTO STUDIO 

PASSERSTRAAT TELF, No 209,   
  

ja mendengar, banjak diantara 
mu bertanja dalam pikiran kam: 
dan berkata: Apakah tenta 
Republik ini, apakah ini adal 
satu organisasi militer jang berdi 
siplin? Apakah W.T.M. djuga 
melihat dan mengalami apa jan 
telah pemesan ? Hal ini djug: 
saja dapat mengerti, tetapi izin- 
kan saja bertanja kepada kamu, 
bagaimanakah tentera Republi 
terhadap apa jang menurut pp 
mandangan kamu, 

    

Beliau menggambarkan serdadu 
Indonesia jang tidak mempunjai 
pendidikan jang dikedjar siang 
hari malam dengan perasaan per- 
musuhan jang diletakkan kepada- 
nja terhadap bangsa Belanda. 
Tugasnja pertama2 bukan me- 
ngembalikan keamanan dan keten 
teraman, sebab dalam peperangan 
gorelja, hanja musuh jang menge- 
tjapnja. " Sekarang akan diperin- 
tahkan kepadanja, supaja djangan 
memandang kamu lagi sebagai 
musuh. Bagi dia adalah lebih su- 
kar dari pada kamu dan djustru ' 
kamu dapat menolong dia, sebab 
kamu tidak pernah menganggap 
bangsa Indonesia sebagai musuh. 
Perintah ,ihentikan tembak-me- 
nembak” adalah langkah pertama 
untuk mengetahui satu sama jang 
lain dan permusjawaratan antara 
satu sama jang lain, supaja de- 
ngan segera keamanan dan keten- 
teraman dapat dikembalikan. Pe- 
ristiwa, bahwa sekarang untuk me 
reka sedang diadakan persediaan2 
untuk Konperensi Medja Bundar 
di Den Haag untuk pembentukan 
segera satu Negara Indonesia Se- 
rikat jang merdeka dan berdaulat “4 
akan memberikan kejakinan, bah- 
wa persahabatan memang telah 
dilahirkan kembali dan masing2 
dapat bekerdja sama dalam pem- 
bangunan untuk keselamatan In- 
donesia dan Belanda dan kiranja 
dengan melalui djalan ini Uni an- 
tara kedua Negara dilahirkan di. 
bawah langit jang terang. Kamu, 

.-kita sekalian, dapat menjatakan 3 
dengan dasar2 jang njata, bahwa 
semuanja ini sudah berlaku” de-- 
ngan tidak sia2. Saja jakin, bah- 
wa waktu2 jang akan datang da- 
pat mengandung djandji2 jang be 
sar dan indah dan dari kemauan 
baik dan djudjur dari kamu, saja 
dapat kejakinan seperti kepertjaja 
anku jang penuh terhadap pihak 
Indonesia. Tjaharilah kemauan 
jang 'baik dan djudjur kamu itu 
dalam perlakuan2 lain orang dan 
kamu pada tempatnja akan meme- 
tik buah2 dari pengorbanan kamu 
dan dengan demikian panggilan- 
mu akan berachir, demikian W, 
T.M. mengachiri pidatonja kepa- 
da anggota2 tentara dan kemudi- 
an mengutjapkan suatu pidato jg 
ditudjukan kepada penduduk da- 
lam bahasa Indonesia, dimana be- 
liau berseru, supaja mengingat 
dan menghargakan kewadjiban2 - 
terhadap bangsa dan Negara jg 
berat tetapi indah. Kemerdekaan 
dan kedaulatan tentu akan diteri- 
ma oleh tanah ini dan supaja da- 
pat bekerdja sama dalam pemba- 
ngunan rumah baru dari Negara 
ini, terutama 'kewadjiban kamu, 
ialah mendjaga, supaja rumah dan 
kepunjaan kamu tidak dirusakkan 
atau dilenjapkan, demikian Wa- 
kil Tinggi Mahkota, 

TANPA 

  

          

    
   

     

   

   

  

    

    

   

    

  

  

»Kiranja segala usaha kita se- 
landjutnja diberkati Tuhan”, de- 
mikian Wakil Presiden Hatta: 

Sultan Hamid II mengutjap te- 
rima Ikasih atas perkataan2 ini, 
lalu mengachiri pertemuan ini de- 
ngan utjapan selamat djalan dan 
selamat bertemu kembali ditanah 
Belanda. 

Keterangan Mr. Rum tentang 
persetudjuan mengena henti- 
kan tembak-menembak. 

(Aneta). Mr. Rum mengatakan 
kepada Aneta pada hari Senin 
petang. sesudah kembali ke Djo- 
kja, bahwa persetudjuan menge- 
na perintah ' ,,hentikan” tembak: 
menembak” telah mentjapai di- 
Djakarta satu ,,meeting of minds”” 
(pertemuan pikiran). Perintah 
“hentikan tembak-menembak” sa- 
ma sekali bukan persetudjuan an- 
tara Republik dan Belanda, tetapi 
bermaksud mendjalankan perin- 

“tah Dewan Keamanan, : 

  

   



   

  

ningguan tentan 
ensi' Rahasia. 

sjawaratan lebih landjut dianta- 
ra pemerintah dan Kongres. Da- 

- lam hubungan ini Truman mene- 
gaskan, bahwa tentang masaalah 

jang demikian pentingnja bagi 
Amenika Serikat itu perlu adanja 

| persesuaian antara badan pem- 
bentuk undang2 dan badan pe- 
njelenggara. Djuga rakjat Ame- 
rika harus sebanjak mungkin di- 
beri tahukan tentang perkemba- 
Bemak Sea 

Sesudahnja memberikan pe- 
mandangan singkat tentang kker- 
“dja-sama antara Amerika  Seri- 
kat, Inggeris dan Canada dilapa- 

  

    
    
    

    

     
             
      
    

     
     

        

    

         
     

   

an membatjakan sebuah 
Manan ae 

ngan tenaga atom selama masa 
perang, maka Truman menerang- 

1947 kketiga negeri itu telah ber- 
setudju, bagaimana mereka akan 
mempergunakan iketerangan2 jg 

ibitjarakan dalam Badan didapatnja Setjara bersama" itu, 

  

erdia Knip sebab persetudiu- an apajang akan dan tidak di- 
kena Peripi menata umumkannja. Pada bulan Djanu- 

ini adalah mengalir dari per- 
tudjuan Rum-Van Royen jang 
lah disetudjui seumumnja oleh 

(Pekerdja tersebut. 
erintah ,/hentikan tembak- 

ak” di Djawa harus di- 
an dalam satu minggu dan 

“Sumatera dalam 11 hari. Masa- ' 
akan diatur dalam 4 bulan 

ambat2nja, sebab sesudahnja 
can harus diadakan penjerahan 

Atas pertanjaan, apakah pasu- 
2 Belanda akan meninggalkan 
rah2 Renville, Mr. Rum men- 

awab : ,,Bukan sadja daerah2 
enville. Sesudah penjerahan ke 
latan, pasukan2 Belanda akan 

eninggalkan seluruh Indonesia 
tjara teratur. 

ari 1948 ketiga pemerintah” itu 
telah memutuskan untuk menga- 
dakan pemetjahan sementara ten- 
tang kerdja-sama mengenai per- 
tukaran keterangan2 ilmu penge- 
tahuan dan teknik pada beberapa 
pasal2 tertentu jang diterangkan 
dengan saksama, dan selandjut- 
nja tentang pemberian2. bahan2 
mentah. 3 
Modus vivendi ini, dari fihak 

Amerika diterima sesudahnja di- 
adakan permusjawartan “dengan 
komisi kongres untuk tenaga a- 
tom, meliputi suatu rayon jang 
terbatas dan mempunjai waktu 
jang terbatas pula. 

Sekarang telah tibalah masa- 
nja, demikian presiden 'Truman, 
untuk melihat kedepan, dan da- 

“lam pada itu memperhitungkan      
   
   

  

   

    

     

   

  

   
     

     

    

    
   

  

     

    
   
    
    

     

   
   

   

   

  

   
     

  

    

  

   

  

    

  

   
   
   

   
   
   
   

    

   

      

   
   

   
   
   
   
   

  

   
   

    

    
   
   

   
   

      

   
   
    

   
     

     

     

AKIM WANITA INGGERIS JANG PERTAMA 
3 SMKANTIK & 

Rose Heilbron adalah salah satu dari 
' D orang wanita jang telah dilantik.se- 
bagai hakim keradjaan (Kings Coun- 
'sel) dalam Madjelis Tinggi.Inggeris di 
London. : : 

na Normanton jang mendjadi advocaat 
| ayanita Inggeris jang pertama. 

Rose Heilbron adalah isteri dari Na- 
thaniel Burstein, seorang doctor di- 
Liverpool. Rose Heilbron bekerdja di- 
Liverpool sebagai advocaat dan penda- 
patannfa saban tahun adalah kira2 3000 
sampai 5000 pond sterling. 

. Pekerdjaan baru beliau akan memak- 
: beliau banjak waktu berada di Lon- 
on Ba : 
Gambar diatas memperlihatkan hakim 

. wanita pertama Heilbron dalam pakaian 
| nja resmi. (BLS). 

Pena, BEP EA IE INSAN 

taikaum ibu dengan bergilir2 mem 
6 He perdengarkan njanjian2 keduka- 

ghormatan -penghabi- an. Sajang benar, bahwa sedjak 

ap djenazah almar- 

(Penutup). 

deras mulai turun, sehingga me- 
njukarkan keadaan bagi-peminat2 
jang — meskipun demikian — 
dengan tak berhenti2 datang ke- 
rumah kedukaan untuk turut 
mengambil bahagian dalam upa- 
tjara kedukaan. : 

Upatjara ini dimulaikan dengan 
us2 kebaktian kedukaan jang dipimpin 

peng Oleh ds. Joh. Kawengian. Sesudah 
| itu, pada'ketika dimana kelihatan 

hudjan sudah lebih kurang, maka 
keranda diturunkan kehalaman o- 

:muda2 “Tondano. Sementara itu, 
maka (kaum: ibu menjanji sebuah 

sj erdengarkan njanjian2 ki- “kidung. Sesudah 'keranda ditem- 
sekadar dengan suasana ber Patkan diatas usungan, maka ber- 

. DM  sama2 para hadirin . menjanji 
-noma. “Tahlil: Berikutnja iringan djena- 

ali zah berangkat ketempat permahka-- 
| man dalam rangkaian sbb. : ka- 

basaran — musik — pasukan go- 
longan Arab jang berpakaian (ke- 

— bangsaannja — pasukan pandu2 
Tondano —-Komite Pusat Penjam 
butan beserta "Komite Penjambu- 
tan Tjabang — djenazah jang di 
pikul dan dikawali oleh pemuda2 
KRIS. dan gabungan pemuda2 

| umumnja — sanak-saudara dan ' 

para - peminat perserikatan2, 
tumpukan2, - peladjar2- Sekolah 

as Menengah dan seterusnja. 
ser Djalan jang diikuti 

djalan geredja — djalan pasar — 
- djalan kantor pos dan kantor Pu- 
lisr kepekuburan Touliang. 

tak jan di — Dimana2 ditapi djalan jang di- 

disebelah rumah, sudah penuh  turuti ini rakjat- dan penduduk 
« dengan peminat2 dan pula sudah berdiri bertumpuk2. Rua- 
ut2 tumpukan2 penjanji ser , ngan muka rumah2 sepandjang 

    

  

Mu djam 11 halaman-rumah 
teratak jang telah diperdiri- 

Yu 

    

        

kan,. bahwa pada awal tahun 

kira2 djam 12 tengah hari hudjan . 

oleh ketiga negeri jang bersang- 
kutan itu dilapangan tenaga a- 
tom. Karena itulah pemerintah 

'peladjari soal2 tertentu bersama2 
dengan Inggris dan Canada, jang 

penting dalam menjusun suatu 

politik kerdja-sama dalam waktu 

jang lama, tentang penjelidikan 

'kernphysisnja. 
| Dengan suara jang  sungguh2 

. Truman mengatakan, bahwa soal 

tenaga atom itu tidak salah lagi 

  

   

| adalah suatu masalah jang sa- 

mar2 dan gelap. 
Sekali lagi ia menjatakan 

pengharapannja, bahwa Amerika 
Serikat tidak akan lagi mendjum- 
pai sebab untuk mempergunakan 
bam atom. : 

: , 

ERI ACHESON. 

  

PIDATO MEN 
(Reuter). Dalam komisi senat 

untuk urusan luar negeri, menteri 

luar negeri Dean Avheson telah 

berpidato - mengenai rentjana 

.pemberian sendjata kepada nege- 

ri Eropah.”,,Negara2 jang mer- 

'deka di Eropah Barat, dari ke- 

amanan siapa bergantung kemer- 

dekaan Amerika Serikat, tidak 

dapat mempertahankan diri ter- 

hadap suatu serangan besar. Ke- 

njataan ini dan kenjataan, bahwa 

Sovjet Rusia mempunjai angka- 

tan perang jang terbesar 

jang pernah “ dimiliki oleh 

sesuatu negeri dalam masa da- 

mai, mengakibatkan perlunja Co- 

djalan jang dilalui itu penuh se- 

sak dengan manusia. Sepandjang 

djalan itu pula musik memperde- 

ngarkan lagu2 kedukaan. Pengu- 

sung2 Ikeranda bergilir2 diganti 

dengan tenaga2 baru. 
Setibanja ditempat pekuburan 

Touliang, maka keranda dimasuk- 

'kan kebawah teratak jang didiri- 

kan diatas liang lahat jang ter- 

buat dari beton. Sesudah itu, ma- 

ka bahagian penghabisan upatja- 

ra pemahkaman dimulaikan de- 

ngan pemberian kesempatan ber- 

bitjara kepada berbagai? wakil 
“golongan rakjat. 

' Wanita jang lainadalah Nona Hele- —— Berturut2 berpidato disitu Ke- 
tua Komite Pusat Penjambutan, 

Kepala Disterik Toulour, tn. AV. 

Sumolang, seorang wakil dari ika- 

um wanita Toulour, seorang wakil 

dari gabungan pemuda2 disterik 

Toulour, tn. J. L. M. Supit, se- 

orang wakil dari B.N.I., seorang 

wakil dari G.I.M., seorang wakil 

dari suku Sangihe-Talaud, seo- 

.rang wakil dari golongan Arab, 

seorang wakil dari P.S.S.L, se- 

orang wakil dari kaum militer pen 

siunan. : 

Segala pidato itu disambut oleh 

tn- J. A. J. Lumanauw sebagai ke- 

-pala famili turun-temurun Votu 

- Ratu Langie dengan suatu pida- 

to, dalam mana atas nama keluar- 

ga dan sanak-saudara almarhum 
Dr. Ratu Langie diutjapkan teri- 

ma ikasih atas segala usaha dan 

minat dari pihak Pemerintah Re- 

publik, Pemerintah Indonesia, Pe- 

merinitah N.I.T., Pemerintah Da- 

erah Minahasa, Komite Pusat 

serta Komite2 Tjabang Penjam- 

butan, berbagai2 golongan pendu 
duk di Indonesia umumnja dan di 

Minahasa chususnja. 
Ds. Palendeng menutup rangkai. 

an pembitjara2 dengan sembah. 

jang. Pa 

: Sibelum keranda diturunkan ke 
liang lahat, maka bendera Merah 

Putih jang telah menutupi keran- 

da selama perdjalanan dari Dja- 

karta ketempat pemahikaman, adi- 

“buka, lalu oleh tuan A. J: Supit 

“sebagai kepala rombongan. jang 

telah menghentarkan djenazah ke 

mari, diserahkakn dengan utjapan 

manauw sebagai kepala famili jg 
'berdjandji akan menjimpan lam- 

-bang ini sebagai pusaka jang sutji 

/bagi turun-temurun Ratu Langie. 

Sesudah itu, maka ikeranda di 

turunkan keliang lahat. Ha 
“Demikianlah, maka berachir u- 

:patjara penjambutan dan-pemah- 

kaman “jenazah seorang pemim- 

pin besar Indonesia jang kepergi- 
annja-diantara kalangan kaum per 

djuangan kebangsaan di ndone- 

sia seluruhnja untuk “waktu jang 

lama'akan terasa- sebagai suatu 

- Suku Minahasa: dengan penjam 
butan akan djenazah puteranja jg 
ternama dan termasjhur ini tel 
membuktikan penghargaannja a- 
kan pemimpin dan bapak rakjat 

jang berdjiwa luhur dan merdeka 

an, 

      

djuga hasil2 jang telah ditjatat 

bermaksud untuk mem-  tjapa 

tidak mau m engakuinja. 

— »Bilamana agresi politik gagal, 

  

   - regime2 Tartar itu berusaha men- 
pai ftjita2nja dengan kekerasan 
endjata”, demikian diterangkan 

oleh menteri Acheson. : 
. Selandjutnja Acheson menun- 

“djukkan sistim ,,fait-accompli”, 
jang biasa diikuti oleh kaum dik- 
tator, djikalau mereka mau me- 
masukikan daerah2 lain kedalam 
daerahnja. Politik ini boleh di- 
“katakan menemui rintangan jang 
kuat dari pakt Atlantik, tetapi 
hal ini tidak mungkin bilamana 
pertahanan negeri2 Eropah Barat 

tidak tjukup kuat. Ia 'menerang- 
kan, bahwa tidak dimaksudkan 
untuk membangun suatu 'kekua- 
tan, jang akan melebihi kekuatan 
sesuatu agresor. Menurut angga- 
pannja, pentingnja rentjana jper- 
sendjataan ini, ialah: bilamana 
kaum agresor dibawa kedalam 
suasana “-jafg - tidak tentu, 
jang seperti — tiap-tiap. pe- 
merintahan diktator hanja memu- 
lai sesuatu pekerdjaan, bilamana 
mereka jakin akan berhasil. 
“ Karena ini pula tidak ada ala- 
san untuk takut, bahwa rentjana 
persendjataan itu akan merupa- 
kan pendahuluan bagi perlombaan 
mempersendjatai diri jang besar 
diantara Rusia dan negara2 de- 
mokratis. : 

»Amerika Serikat telah . me- 
ngambil pimpinan dari dunia jang 
merdeka, dan gagalnja pemberian 
bantuan militer itu, akan sangat 
mengurangi kepertjajaan terha- 
dap Amerika”, demikian menteri 
luar negeri Dean Acheson. 

PERKELAHIAN DALAM  SENAT 
3 “ITALIA 

| (Reuter). 

    

Tentang perkela- 
hian dalam senat Italia dikabar- 

kan lebih landjut, bahwa 200 
orang senator telah berkelahi se- 
lama lebih dari dua puluh menit. 
Perkelahian2 itu iterdjadi, sesu- 
dahnja Senat itu pada hari Rabu 
sepandjang bari bersidang, dan 

asana da" “rar « itu mak 

35 r £ 

  

   

   

    sosialis - 

    
  
geri Scelba, telah 
ikan taktik kekerasan terhadap 

“buruh tani jang mogok. Scelba 
' menerangkan, bahwa hal ini per- 

lu untuk memberantas gerombo- 
lan2 teror kominis, jang mengan- 
tjam mereka jang mau bekerdja. 

Pada suatu saat senator2 iko- 
minis berseru , pembunuh”, jang 
kemudian disusul oleh senator 

. dari partai keristen-demokrat de- 
ngan perkataan: ,,diatas gramo- 
foon kominis sekalipun diputar pi 
ring hitam lain, tetapi suaranja 
senantiasa sama. , : 

Sesudah itw terbitlah perkela- 
“hian umum. Para senator2 
pukuk-memukul dengan 
bi-buta, maki-memaki dan lempar 
melempar dengan tempat tinta, 
dan benda2 lainnja, sedangkan 
pendjaga ruangan jang mentjoba 
memisahnja tidak “berhasil. Sesu- 
dahnja 20 menit barulah perkela- 

memperguna- 

“.hian itu agak reda dan dua belas 
orang senator jang mendapat lu- 
ka2 ringan mendapat . pertolo- 
ngan pertama. 

PETAIN SAKIT KERAS. 
(A.E.P,).- Adpokat bekas 

marskal Petain telah menerrang- 
Ikan, bahwa keadaan “kesehatan 
dan djiwa dari cliontnja, jang 
telah berumur 94 tahun itu pada 

. minggu2 jang terachir ini dengan 
— njata bertambah buruk. 

Petain katanja tidak lagi da- 
pat mengenal seseorang, dan ti- 
dak pula dapat membatja: ber- 
djam2 lamanja ia duduk dengan 
tidak bergerak2 dikursi-malasnja 
dipulau Ile d'Yeu (dimuka pantai 
Pegantjis dilautan Atlantik), di- 
mana ja diasingkan. 
  

RALAT. 

Dalam surat kabar kami kema- 
rin halaman pertama kolom 5 ba- 
ris ke-41 ada terselipssatu kesala- 
han tehnis. Kalimat tersebut ha- 
rus berbunji : 

Anggota2 Knil jang bukan ber- 
bangsa Indonesia dan tidak mau 
mendjadi warga negara Indonesia 
dapat dipekerdjakan sebagai in- 
struktur2 menurut keperluan. Ke- 
dudukan mereka akan diatur se- 
bagai imissi militer antara Belan- 
da dan RIS. Dalam babakan per- 
mulaan Menteri Pertahanan bo- 
leh mendjadi panglima pasukan2 
RIS. -RIS akan mengadakan pe- 
rundingan2 dengan pemerintah 
Belanda mengena kemungkinan, 
supaja sebahagian dari Angkatan 
Laut -Keradjaan disediakan untuk 
satu waktu jang tidak tentu untuk 

  

  

      

“ Perrjetakan Kementerian Penerangan N.i.T. 2 Tomohon.” 

3 

i jang terdjadi di Eropah, . 

in 

Me maa 

2 LS A— Sg t £ 

kir. mexuwus menteri dalam ne- 

itu - 

memba- 

  

aa, 

  

        2 “gi ERA 2 " Ke 

Salah satu bahagian dari -barang2 jang. dipertun- 

djukkan pada London's Fashion Fortnight jang di- 

kundjungi oleh orang2 dari. segenap dunia adalah ba- 

hagian jang memperlihatkan. sepatu2, topi2, tas2, par 
jung2 dll. jang dibuat dari sutera tiruan dan diper- 
tundjukkan oleh. British Rayon Federation di Upper 

Grosvenor Street, London. Pada gambar diatas terli- 

hat tjepatu berwarna hitam dan kuning mas. jang di- 

buat dari sutera tiruan. : (BLS.). C 

    

    

  

   

    

    
    

  

   

  

   
   

    
    

    

   

    

    

    

   
    

    

   
   

   

  

   
   

  

    

   
   
        

  

  

DEPARTEMEN URUSAN EKONOMI DJAKARTA. “ | 

Surat penetapan harga No. 170 tentang kertas. 

Harga2 jang paling tinggi jang boleh dimintaatau ditaruh direkening 

oleh importir untuk barang2 jang tersebut dibawah ini, ialah: 

|. Courantendruk : berhelai , 0.90 se-kg. 

bergulung : 1002 “3 

2. Kertas Couverture: berkaju (houthoudend) PEG A 

3, Karton untuk kartupos: tak berkaju.(houtvrij) putih 1.85 .. 
" berwarna Ge Na 5 

4, Karton untuk kartotheek: tak berkaju (houtwij) pu- £ 
tih dan berwarna eRObU 

5. Karton duplex (karton kotak lipat) dengan kelopok 
: putih tak berkaju KAA 

6. Kertas pengisap tinta kantor: putih dan perang, 
. tak berkaju KE 

7. Kertas kraft: (Natronkraft) berhelai AK 3205 “gi 

bergulung: EP nata 

“8. Kertas sutera kembang: putih . -. ABS 

berwarna Ma PNG 

9. Kertas sigaret: putih, velin, verge 20/22 grs/m2 AB aa 

lain timbangan gram menurut perbandingan 
IO. Cellophaan : putih (tak berwarna) atas dasar 

90 Xx 100 cm-30 grsjm2 

2 500 “helai se-riem 
Ek Kertas 202 “tak berkaju: putih, dibawah 56 grsm2 .. 

“56 grs/m2 dan lebih berat . 3 

"95. se-riem 

1.70 se-kg. 
bean     

  

TTZ. Bankipost: Fak Iberkaju, kwaliteit biasa laku 2 kah 2 

. sutih::40 sjd 43 grsim2 E BA ANTO 1 . 
, 2 58 grsim2 Pe TAG u "3 

59 grslm2 dan lebih berat” & 190 » 

Berwarna : 40 s/d 43 grslm2 HSE aa 

5 44 s/d 58 grs/m2 PE nu | 

59 grs/m2 dan lebih bet,4 3 an than 

13. - Bankpost: kwaliteit utama, putih sen 2 AN 5 Haa 

14. Kertas tembusan: tak berkaju, putih Na ten 3 
. berwarna Aa Rn 1 

15. Kertas pos udara: tak berkaju, kwaliteit biasa 
laku (bukan kertas tembusan) Pn Te 

16. Kertas pos udara: kwaliteit utama Sen Ki 

17. Kertas cyclostyle: berkaju IN 
tak Iberkaju NN 55 “LN 

18. Sampul bankpost: putih, tak berkaju, ukuran kwar- Bai 
to, 12.60 tiap- 

EN AE : : 1000 bidji 

19. Sampul pos-udara: putih, tak berkaju, ukuran kwar- 
ta“. 12.60 -idem 

Harga2 tersebut diatas berlaku loco gudang importir pelabuhan per- 

tama laanloophaven) di Indonesia, dimana barang2 itu langsung dida- 

tangkan dari luar negeri dan berlaku. untuk: 

a. perusahaan grafik: 
b. pedagang — perantaraan (tussenhandel): 
c.. badan pemerintah dan setengah pemerintah: 
d. pembeli dengan pesanan tjampuran danjatau perdjandjian beli 

sekurang-kurangnja f 3000.—, 

Harga2 paling tinggi jang boleh diminta: atau dihitung cleh mereka 
bukan importir ialah 3/2 dari harga2 tersebut diatas. 

Pada pendjualan ditempat lain, diluar pelabuhan pertama:jang: terse- 

but, harga2 itu dan harga2 etjeran -boleh-ditambah dengan: ongkos2 

jang-dibajar sebenarnja mulai dari pelabukan pertama jang paling. de- 
kat-sampai ketempat penjerahan. 

Untuk barang2 dan. harga2' jang: tak tersebut : diatas ini disilahkan 
melihat surat penetapan harga No. 170-tgl. 30-Djuni 1949. 

Badan2 jang-berkepentingan dapat meminta salinan advertentie ini 
pada Kantor Pengendalian Harga di-Djakartaatau-pada penghubung 
dari kantor ini di Bandung, Surabaja: dan Makassar. 

x 
1 

« 
1 

£ 
Pn Ui Kepala Kantor Pengendalian Harga . £ 

L. Hi HUIZENGA.   
  

EL ANG » Venduhou er 

LL E. PAAT Tomohon 

tgl. 8 Agustus 1949: di Tomo- 
-hon/Matani pada Tuan 
Mr. F. W: HOPSTER, 

“otficier van Justitie Anta 
ranja akan didjual | ra- 

. dio. merk Phillips. 
tgl. 10 Agustus 1949 di Tomo 

-.hon/Kaaten pada Tuan 
C LEERTOUWER, Di. 

'rect. Gouv: Kweekschool. 
aan aa OR 

. SURAT EDARAN UMUM No: 18. 
' Dengan ini kami beritahukan, bah- 
wa untuk kopra jang dimasukkan mu- 
lai dari tgl. 1 Agustus 1949, berlaku 

      Kepada sekalian sobat2 ke- 
: malan dan keluarga jang: telah 
memberi perhatian serta-turut 
berduka dalam: wafatnja: sua- 
mi, saudara" dan 'ipar kami jg 

"kekasih : 8 

ALBERTUS JELLES 
SOEMOLANG 

oud Agent K.P.M. ”“ 
Pada waktu meninggal 3t- 

7-1949 di Amurang dan pe- 
makamannja di Sonder tgl. I- 

: 8-1949, karni mengutjap teri- 
| ma kasih diperbanjak. 

Kami jang berduka : 
Mev. de wed, A. “Soemolang- 

: “Weydemuller. $ - 

  

  

harga2 seperti berikut : : ““Fam. H. Goni-Soemolang. 
MATAHARI 14 35,50 Mej: H. L. Soemolang. 
TJAMPURAN pa —— Fam. A. V. Soemolang- , 

TELOUEL 30, — Dotulong. 
“Fam. B. E:- Soemolang-Lapian. Harga2 tsb, ditanggung oleh ka- 

» Mev. de wed. H. 'Soemolang- mi sampai dan dengan penghabisan 
bulan September 1949. (3 Wenas. 

Coprafonds Ne Aa aa 

 


