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bakan II U di Djakarta : 

5 “Sebagaimana KII babakan   
Ex pai hasil2 jang memuaskan, begi- 

2 un djuga K.I.I. babakan ke- 

   
   

    
   
    

    

| dua « Djakarta, telah mentjapai 
daan ihasil2 jang lebih memuaskan 
lagi. Sebenarnja, sesudah K.LI. di 

- Djokja, ja'ni sebagai pertemuan 
resmi jang pertama, diantara wa- 

kil2 dari Republik dan P.P.F. ber 
djalan lantjar dalam suasana Ba 5 
satuan dan persaudaraan, pada u- . 

..mumnja orang2 telah membajang- 
'kan, bahwa djuga K.I.I. babakan 

500 kedua di Djakarta, tentu akan ber - : 
(0 djalan lebih lantjar lagi : .dan Me AE 

dah pasti pula akan membawa Ita SA 
sil2 jang diharapkan. Kini apa 
jang pernah dibajangkan oleh u- 
mumnja orang itu, telah meru-, 

pakan suatu kenjataan, dan me- 
1 mang apa jang telah ditjapai da- 
lam KL. di i Djakarta: itu, benar2 
memberikan kepuasan kepada se- 
'gala golongan Indonesia jang di- 
wakili oleh para Lan Republik 

|..dan Pp 

2 h ikarena hasil konkrit jang 
aah @itjapai oleh kedua babakan - 

JII. itu, maka sekarang terwu- 
udlah segala pekerdjaan per- 

isiapan jang penting bagi K.M.B. 
“jang djuga berarti memberi sum- perdjalanan mereka antara Kara 
'bangan jang sangat diperlukan chi dan Basra. Beliau mengata- 

| “untuk 'berhasilnja perundingan, kan: Perhubungan jang sama se 
“—. penjerahan kedaulatan jang akan 'perti perhubungan India-Inggeris 

dilangsungkan di Den Haag. Se- saja rasa amat patut.untuk Indo 

bagai jang dapat disaring dari nesia-Belanda imengena Uni Indo 
“warta pers jang sampai kepada nesia-Belanda dan lebih banjak 
kita, maka mnjatalah, bahwa se- kita mengatur perhubungan ini, le 

"mua uitusan2 jang mengambil ba- bih banjak kemungkinan timbul 
.. hagian dalam tkedja babakan nja pokok2 perselisihan, terlebih2 
0 KMI itu, adalah sangat terharu Teka (karena djarak jang begitu 

besar 
Beliau berpendapat, bahwa Kon 
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'Romme 

(Aneta-A.N.P.) Wakil Presi 
den Hatta telah tiba di Schiphol 
pada hari Kamis petang dengan 
al. Sri Sunan Solo. Kepala redak 
tur Aneta telah mengadakan -sua- 
tu interpiu dengan beliau dalam 

AA 

' 

  

oleh suasana persaudaraan jang 
| gembira dan semangat kerdja sa 
W.ma serta pertjaja mempertjajai di perensi Medja Bundar harus ber 

| antara satu dengan jang lainnja. laku setinggi2nja 7 minggu, sebab 
: "Hal ini adalah merupakan pokok orang2 Belanda harus menjusun 
| dasar jang utama jang memung- sedemikian rupa urusan2, sehing 

“ kinkan tertjapainja dengan mu- ga kepertjajaan,  mendjadi sifat 
dah, semua persetudjuari jang me- Konperensi Medja Bundar, kare- 

| ngenai berbagai2 pokok pembitja na lebih lama Konperensi berdja 
A ERA," a lan, lebih banjak perasaan tidak- 

... Selama pembitjaraan dalam  'pertjaja timbul. Hatta menjebut 
—KLL di Djakarta jang benar2 di 

liputi oleh suasana persaudaraan 
an persatuan itu, para utusan jg 
medis An delegasi2 aa 

     
   
    
    

    

     
    

   

  

     

    

   

   

    

  

   
   

  

   
    

     

     
   

   
   

    

   
    
    
    
   
    
   
   

    
    
    

    

   

     
   

   

   
   
    

    

      

   

   

     

   
    
     
   

   
   

  

  

uan jang diantara Taun Ba 
ita dijelaskan s.b-b : 

: ,.Bendera dari Megah Indo 
nesia Serikat ialah era 
merah putih, 'bahasa resmi ialah 
bahasa Indonesia dan lagu ke- 

'Raya. Sebuah constitutie akan 

| dirantjangkan oleh sebuah pa- (Aneta-Reuter). ,,Sukarno me- 
nitia tehnis dan akan dikirim- ngatakan kepada saja, bahwa da 
kan kepada kedua delegasi un- cs... perindustrian akan dinasio-“ 

“tuk disahkan dan diparaaf, Se- rajiser, tetapi menindjau dan me- 
'ketika mereka berada, di Den , 1.3 diluar negeri djuga perlu. Ia 
Haag untuk Konperensi Medja mengafakan, bahwa ia menjetu- 

- Bundar. @esudah itu, maka djui “pelandjutan dan. perkemba- 
. Open akal Io akan ditanda ta- .ngan industri Belanda di Indo- 
| nganni oleh Dewan2 Perwaki nesia, asal sadja mereka mengada 
lan dari Negara2 Bahagian.. ikan "persediaan2 istimewa bagi 

| Dalam tempo satu tahun sesu- employe2 mereka. Pada achirnja 
— dahaja penjerahan kedaulatan, “Negara jang baru ini akan bersi- 
maka constituante jang diben- “fat anti-komunistis - dan sangat 

| tuk setjara pemilihan bebas, a- L 

«kan harus mengsahkan consti- ' bertentangan dengan Indo Tiong 

| tutie tersebut. Kedua delegasi 
" sepaham, bahwa segera sesu- 
dah dipilih seorang Presiden 

- dan Menteri2, Republik Indone- 
gia Serikat telah siap untuk me- 
nerima kedaulatan dari Kera- 

- djaan Belanda. Presiden akan 
—. dipilih oleh para wakil Republik - 

“dan wakil2 P.P.F:: sebuah 
Senat dan Dewan Perwakila 

| Rakjat akan disolenggana | 
| setjepat2nja. Tentang kekuasa- 2 
|.an2 Senat, kedua Nara ana 
| dapat persetudjuan wa Se-: 
— nat Pa rak anemia" pertim- | sg uufakat, bahwa Pemerintah 

| bangan2 dalam semua hal. . Federaal bukan sadja menerima 
23 “Disamping itu, djuga mempu penjerahan kedaulatan dari Ke- 

| njai kuasa pada. pembentukan radjaan ae 3 tetapi 

5 undang2, tentang hal2 jang me pada waktu itu djuga akan me- 
k fherima penjerahan kedaulatan 

5 Pp : PN Kijara . dari Republik, Tentang  Unie 
Belanda Indonesia telah diada- 

den, sesudah bermufakat de- 
ngan para wakil daerah2 baha- 
gian. Lima dari menteri2 jang 
diangkat oleh Presiden atas u- 

.sul mereka, jani para menteri 
"pertahanan, dalam dan luar ne- 
geri, keuangan dan urusan eko- 

&e akan imempunjaf suatu 
'kedudukan chusus dan akan me 

. ngambil 'keputusan2 jang ikeku- 
| atannja sama dengan keputusan 

f kabinet lengkap. Kedua delegasi 

        

   

u antara Negara kan dprvekanaa 
2 pikiran jang pan 
aa be dangubar (Pembitjaraan2 se- 

, aji Na juni Iaan landjutnja tentang hal ini akan 
ai Da Hen dilangsungkan dinegeri Belan- 

dst bil Epu da. Selandjutnja kedua delegasi 

  

     tentang sedjumlah petundjuk2 
dalam lapangan ekonomi dan 
keuangan. Diantaranja bahwa 

: Komisi" Lea “Nasional: 
jang terdiri dari para wakil Re-. 

2 De dan P. P.I isi, ini    

  

      
      
      

          
    

  

   
   

    

. ekonomi. Tentang kerdja sama 
| dari negeri Belanda dan Indone 

' sia dalam Unie itu dinjatakan, 
bahwa ini harus diadakan,/ atas 
“dasar persamaan hak.dan dera- 
djat dan selandjutnja harus ber 

“dasarkan pula, atas persamaan 

kedaulatan dari'kedua negara 
itu. Dalam urusan2 jang menge 

   

  

   

  

   

  

   
badan peranta: “antara Pe- 
merintah Re Man PPP 
.dan tidak: Tbazsilan constituti 
'oneel. Tiga orang penjusun 'ka- 

et akan diangkat oleh 2...     

pertama “di Djokja telah mentja- ab La 2 2 

menimbulkan 

bangan politik ditanah Belanda. 

  

'hoa, 

4 

x sebuah - telah mendapat kata sepakat ' 

Republik Indonesia Serikat, ha- 
rus merupakan suatu kesatuan 

    

   
   
   
   

  

' No. 226. TAHUN KE IV. 

REDAKSI Tomohon 
ADMINISTRASI! TE. No. 7. 8 
|EXPEDISI (PENGADUAN) 
Pemimpin UMUM (rumah) Tha tIF. 55 

Langganan f 4.— sebulan 
Adpertensi f 1.— sebaris sekolom, W 
(sekurang2nja. f 3.— untuk 3 baris 
atau kurang). 
UNTUK KOTA MANADO: 

TOLLY PHOTO STUDIO 
Te YEL No 209.     
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sean kedaulatan dengan se- 
lekas mungkin sebagai pokok jg 
terpenting dan, bahwa semua uru 
san2 lain dengan mudah diurus. 
Soal jang terbesar, ialah Romme 
jang oleh karena politiknja telah 
timbul. ketidak-seimbangan politik 
ditanah Belanda. Delegasi2 Repu 
blik dan P.P.F. akan meneruskan 
di Den Haag pembitjaraan2 me- 
ngena Uni jang dapat dianggap 

“sebagai pembitjaraan terachir dari . 
Indonesia Raja. De” Konperensi 

ngan menundjukkan kepada wak 
tu permusjawaratan di Djokja dan 
Djakarta, dapat diharap, bahwa 
pembitjaraan2 mengena Uni ini 
hanja berlaku beberapa hari sa-- 
dja, demikian Wakil Presiden 
Hatta. 

Mengena prosedure Konperen- 
si Medja Bundar, ketua delegasi ' 
Republik berpendapat, bahwa ke 
tua sidang2 pleno harus seorang 
dari partai jang menerima, tetapi 
ketua dalam perundingan2 tidak 
resmi harus berganti2. 

  

    

Sx 
1 

Aa 

| nja. | 
ketida uk- “std 

  

: Sip2 

| tu penjelesaian terachir. Tak da- 

anasir-anasir jang tertentu. 

DONESIA - pa K 
“BELANDA : mengena Uni. 

Lebih lama K.M.B. berdjalan, lebih ya- 
njak perasaan tidak: pertjaja timbul. 

Dilan Komperensi Medja Bun- 
dar Undang2 dasar Negara baru 
ini 'harus diselesaikan sedalam2- 

| Sudah tjukup njata, bahwa 
ada perbedaan sebenarnja 
pendapat2 mengena prin- 

'dan garis2 besar untuk sua- 

tidak 
dal 

pat tiada Republik Indonesia Se- 
rikat dalam babakan perkemba- 
ngannja pertama bersifat sosia- 
listis. Seperti dimana2 di Asia, 

- nasionalisme di Indonesia “harus 
mengandung nasionalisasi . 

Selandjutnja dinjatakan, ibah- 
wa ada bahaja, bahwa kaum Re- 
publikein tidak sanggup menahan 
tentera gorelja nasional dan, bah- 
wa tentera ini, meskipun persetu- 
djuan2 telah ditjapai, akan 
meneruskan perkelahian mereka 
terhadap Belanda: Djuga ada ba- 
haja, bahwa pemimpin2 sekarang 
jang moderat jang menentang ko 
munisme akan disampingkan oleh 

Mes 
kipun segala kedjadian-kedja 
dian dalam 4 tahun belakangan 
ini, meskipun kesalahan2 jang ba- 
njak Ikali terdjadi oleh sebab per 
tjampuran tangan sardjana2 Ing- 
geris, Amerika dan Australia, da- 
pat dinubuatkan, 'bahwa pada 
waktu2 jang-akan datang ada ke- 

- mungkinan lebih ada kerdja sama 
dari pada perselisihan antara In- 

. donesia 'jang' amat kaja dan ber- 

4 

4 Dasar perindustrian Indone: 7 
sia akan dinasionaliser, 
“kata Pres. Sukarno. 

Republik Indonesia Serikat akan bersifat 
bangsaan ialah lagu Indonesia sosialistis dalam babakan I perkembangan. 

komunisme tidak masuk 
sebenar2nja kedalam rakjat”. De- 
mmikian wartawan Inggeris. Chris- 
topher Buckley menulis dalam 
»bondon Daily Telegraph” sesu- 
dah suatu perdjalanan jang luas 
di Asia Tenggara. 
Meskipun keketjewaan2 jang 

berkali2 datang, mungkin keadaan 
sekarang di Indonesia boleh di- 
lihat dengan perasaan optimisme. 
Djurang antara kaum Republikein 
dan jang bukan Republiken telah 
diperketjil. 

nai - kepentingan bersama, ke- 
dua negara jang berdaulat itu 
harus bertindak keluar sebagai 
suatu kesatuan. Djikalau akan 
membuat perdjandjian2 dengan 
“luar negeri, perdjandjian mana 
dapat membahajakan kepenti- 
ngan salah satu dari anggota2 
'Unie, terlebih dahulu harus di- 

“adakan pertimbangan mengenai 
hal itu. Sebagai hasil kerdja sa- 
ma antara “negeri Belanda 
dan Republik Indonesia 
Serikat, 

“ggntie timbal balik, jang tidak 
merugikan kedua belah pihak 
dan jang sesuai dengan hukum . 
internasional. Mengenai keten- 
teraan Republik Indonesia Seri 
kat, telah ada persetudjuan, bah 
wa intinja akan dibentuk “dari 

. T.NI. bersama-sama “ dengan 
orang2 Indonesia dari K.N.I.L. 
K. L. tenitera Keradjaan, batal 
jon pengawal, bataljon2 territo 
riaal dan bekas orang2 militer 
bangsa Indonesia dari K.N.LL. 
Anggota2 K.N.I.LL. dan lainnja, 
jang bukan bangsa Indonesia, 
akan tetapi mau. mendjadi war 
ga negara, dapat diterima da- 
lam tentera Republik Indonesia 
Serikat. Para anggota K.N.I.L. 
dan lain2nja, jang tidak . mau 

3 mendjadi warga negara Repu 
blik Indonesia Serikat, djika di 
perlukan, dapat “dipergunakan 
sebagai pelatih2 dan keduduk- 
annja dapat diatur sebagai sua 

tw missi militer dari negeri Be- 

     
   

harus diadakan prefe- - 

: penduduk banjak dgn Belanda. 
  

.MB. ADA-     TANGGAL MULAI K 

berita2 pers "jang bana | 
bahwa tanggal mulainja Konpe- 
rensi Medja Bundar telah ditetap 

-.kan oleh Pemerintah Belanda pa- 
da tanggal 22 Agustus, pihak jg 
berkuasa memaklumkan sebagai 
berikut : 
“Penetapan tanggal permulaan 

Konperensi Medja Bundar bukan 
urusan jang hanja ditetapkan o- 
leh Belanda. Tentang hal ini akan 
dibitjarakan dengan delegasi2 Re 
publik dan P-P.F. dan K.P-B.B.I. 

- Ketua delegasi Republik idiha- 
rap nanti akan tiba pada tanggal 
11 Agustus. Pemerintah Belanda 
bermaksud untuk mengadakan 
permusjawaratan selekas mung- 
kin dalam kumisi pusat K.M.B. 
mengena persediaan2 penghabi- 
san dan tanggal permulaan Kon- 
perensi Medja Bundar. 

    

: PTN di Republik Indonesia Se 
'rikat. Pemerintah Republik In- 

“donesia Serikat akan mengada- 

“ikan perundingan2 dengan peme 

“rintah Belanda tentang kemung 
'kinan, bahwa sebahagian dari 
angkatan laut Belanda untuk 

“sementara waktu disediakan un 

tuk Indonesia. Tentera2 Belan- 

“da dari tentera keradjaan harus 
ditarik sama sekali dari Indone 
sia, Tjara dan waktu penarikan 

kembali tentera2 itu harus dite 
tapkan dalam Konperensi Me- 
dja Bundar. Djuga jang menge 

“nai kebudajaan dan agama te- 
lah ada beberapa-petundjuk jg 
telah ditetapkan dalam Konpe- 
rensi Inter Indonesia. Kebeba- 
san terhadap agama harus dima 
sukkan dalam undang2 dasar 
Republik Indonesia Serikat dan 
dari negara2 bahagian. 

Demikianlah diantaranja hasil 
pembitjaraan diantara kita sama 
kita"babakan kedua”di Djakarta, 
jang telah diumumkan oleh Perda 
na Menteri N.I.T. P.J.M. Ide 
Anak Agung Gde Agung, pada 
malam penutup persidangan kon- 
ferensi. Melihat hasil2 jang telah 
ditjapai ini, baik selama konferen 
si di Djokja maupun selama di 
Djakarta, adalah memberi ikenja, 
taan kepada kita, bahwa dengan 
rasa persatuan dan saling menger 
ti, barulah orang2 akan berhasil 
dengan mudah, untuk memetjah- 
ikan segala soal2 jang dianggap su 

“likselama ini, Karena didasarkan 
de, 

P. 

: eti Ing lia - - Inggeris adalah 
  

  

# 

Indonesia Timur 

PERANGKATAN PEMUKA2 NT. 

KE K.M.8. 

Dengan mendapat perhatian jg 
besar sekali, maka telah ber- 
angkat Perdana Menteri N.I.T. 
Ide Anak Agung Gde Agung dari 
1 lapang Mandai ike Neder- 
ani 

Denda Perdana Menteri telah 
berangkat pula anggota2 delegasi 
untuk K.MI.B. jang sampai kini 
belum berada di Djakarta. Jang 
berangkat waktu itu, ialah Mente 
ri Pengadjaran, P.J.M. J, E. Ta- 
tengkeng, P.T. Mr. Teng Tjing 
Leng, adpokat di Makassar dan 
anggota Perwakilan Rakjat, P.T. 
JJ. Hangelbroek, Sekretaris Djen 
deral untuk Urusan Umum. 

Perdana Menteri diigingkan' o- 
leh isterinja jang akan turut ber- 
sama2 berlajar ke Nederland. 

Diantara Heh besar pem- 
besar2 jay datang mengantar 
delegasi itu terdapat djuga P.J.M. 
Presiden N.IL.Y, dan Njonja Tjo- 
korde Gde Rake Sukawati. 

Setjepat mungkin tuan E. U. 
Pupella, Pemimpin Redaksi surat 
kabar ,,MASA" di Ambon djuga 
akan berangkat untuk menghadiri 
K.M.B, itu Tuan  Pupella 
sebagai diketahui telah diundjuk, 
untuk memenuhi undangan Peme- 
rintah Nederland jang. memberi- 
kan ikesempatan kepada sedjum- 
lah wartawan Indonesia dari ber 
bagai2 Negara Bahagian dari 
R.IL.S. jang akan datang, untuk 
menghadiri K.M,B. sebagai tamu 
Libnarev ak | 

Bs 2 
PEWAKILAN DALAM KABINET 

Ai 

Selama bepergiannja para ang 
gota Kabinet N.I.T., jang turut 
dalam delegasi ke Konperensi Me 
dja Bundar, maka djabatan mere- 
ka untuk sementara didjalankan 
sebagai berikut : 

Menteri Djustisi, 
Dr. Chr. Soumokil, akan bertin- 
dak selaku Perdana Menteri. Dja 
batan Menteri Urusan Dalam Ne 
geri akan dipegang oleh Menteri 

Lalu Lintas, P.J.M. Dr. D. P. Di- 

apari. Menteri Urusan Sosial, 
PJ.M. Mr. S. " Binol, akan 

rangkap djabatan Menteri Peng- 

adjaran. 

me- 

kepada satu tjita2 dan satu tudju 
an, jaitu Indonesia jang merdeka 
dan berdaulat penuh, maka segala 
sesuatu jang akan membawa kepa 
da perpetjahan, telah dapat dihin 
darkan pada saatnja jang tepat. 
Kita katakan pada saatnja jang 
tepat, sebab kita insaf, bahwa 
mungkin atau tidaknja dipertje 
pat penjerahan Ikedaulatan dari 
pihak Belanda, adalah bergan- 
tung kepada kebulatan tekad kita 
bersama2 dalam memperdjoang- 
kannja. K:M.B. jang akan diada 
ikan di Den Haag adalah saat jg 
telah didjandjikan oleh Pemerin- 
tah Belanda untuk menjerahkan 
kedaulatan kepada bangsa Indone 
sia. Saat jang berbahagia itu akan 
datang dan saat penjerahan keda 
ulatan itu ta” lama lagi akan tiba. 
Akan tetapi semua rentjana jang 
telah “ditetapkan ini, mungkin a- 
ikan mengalami kegagalan, djika 
diantara kalangan Indonesia sen- 
diri belum. djuga diperoleh kesatu 
an faham dan kebulatan pendiri- 
an. Dari itu, sungguh sangat 
menggembirakan sekali, karena di 
saat jang penting ini, kesatuan fa 
ham dan pendapat diantara kita 
sama kita itu, telah dapat ditjapai 
dalam K.LI. di Djokja dan di Dja 
ikarta. 

Kita pertjaja bahwa karena ha 
sil2 K.LI. jang diadakan di Djok 
ja dan Djakarta itu, nistjaja akan 
dapatlah melantjarkan djalannja 
perundingan2 dalam K/M.B. ke- 
lak, Apatah lagi serentak dengan 

P.J.M. Mr. 

PENERANGAN DALAM SABUNG | 
AN SULAWESI SELATAN. 

Menurut beslit Menteri Pene- 
rangan N.I.T. tanggal 4 hb. i 
No. 1975 telah ditetapkan, bah- 
wa: 

I. terhitung -mulai tanggal 
hib. ini penglaksanaan tugas - 
nerangan (Pemerintah jang terhi- 
sab tugas Daerah jang dilakukan 
setjara banituan telah dihentikan 
oleh Pemerintah Negara 
Gabungan Selebes Selatan”. 

Il. pengawasan umum atas 
penglaksanaan penerangan Peme 
rintah serta pertundjukan pilem 
penerangan dilakukan oleh suatu 1 
badan jang ditundjuk oleh Nega- 
ra. 

PEMBANGUNAN BARU DI 
SULAWESI SELATAN. 

(Aneta). Karena bangunan2 
irigasi dikali Sadang pada waktu 
ini telah sudah sedemikian rupa, 
sehingga boleh dikatakan 
selesai, maka Dinas pengairan Da 
erah Sulawesi Selatan kini telah 
'berniat mengerdjakan suatu ren- 
tjana baru lagi jang beberapa wak 
tu ini sudah dimulai, ialah: ba 
ngunan2 air di Bila. 

Bila adalah sungai jang air ma 
tanja kita dapati dipegunungan 
oradja “dan bermuara didanau 
Tempe, dalam waktu empat ta- 
hun diharapkan akan sudah dapat 
selesai dengan pembuatan bangu- 
nan2 besar ini jang penting arti- 
nja untuk kemakmuran rakjat di 
daerah Sulawesi Selatan itu, se- 
hingga dengan ini 15.000 hektar : 
tanah jang terletak diantara 
daerah jang hingga kini menerima 
air dari bangunan Sadang dan 
Sengkang, akan dapat digenangi. 

Pada waktu ini hanjalah seba-,. 
gian dari pada daerah ini dapat 
ditanami dengan berganitti2, kare 
na sawah2 disitu tergantung se- 
kali kepada hudjan. Pekerdjaan 
bangunan2 tersebut akan dipim- 
pin oleh Dinas pengairan Daerah 

“untuk Sadang, dalam mana pimpi- . 
nan harian terletak ditangannja 
Ir. Ke Nieuwzwaag jang djuga 

bertanggung djawab atas penje- 
lesaiannja bangunan2 pengairan 
Sadang. Kira2 1200 pekerdja a- 
kan dipergunakan untuk bangu- 
nan2 tersebut jang ditaksir kira2 
akan meminta biaja R 32.000. 
000, — 

Telah dimulai kini dengan pem 
buatan sebuah 'bendungan jang 
besar dekat Kalampang jang bia- 
janja kira2 akan meminta .R 600. 
000,—. Kalau bangunan ini sudah 
selesai, maka sebuah tanggul a- 
kan dibuat disungai jang lama : 

' kemudian baru dimulai dengan 
pembuatan ibu saluran dan sebu- 
ah syphon (buluh2 dibawah ta- 
nah/sungai) jang besar. 

Pe ja 

berachirnja K.L.I. babakan kedua 
di Djakarta, maka djuga diantara 
delegasi2 Republik dan Belanda, 
telah ditjapai pula persetudjuan 
tentang pelaksanaan .penghenti- 
an permusuhan”. Meskipun perse 
suaian faham dan pendirian dian 
tara kalangan Indonesia sendiri 
itu, adalah salah satu factor jang 
penting, untuk memungkinkan lan 
tjarnja djalan perundingan dalam 
K:M.B. kelak, tetapi pelaksanaan 
penghentian permusuhan” itu, 
djuga terhisab salah satu factor 
jang ta' dapat diabaikan. Karena 

dalam ' 

sudah 

  

      
    
   

    

       

            

         

    

  

   
hanja dengan berhentinja permu- 3 

suhan itulah, baru ada kemungkin 
an lahirnja suatu kerdja sama jg 
sehat diantara Indonesia dan Be- 
landa. Djadi disini dapatlah difa- 

' hami, bahwa hanja dengan berwu 
djudnja kedua factor jang utama 
ini dalam kenjataan jang sung- 
guh2, barulah dapat diharapkan 
akan lantjarnja pembitjaraan2 se- 
kitar penjerahan kedaulatan da 
lam K.M.B: jang hendak diada 
ikan di Den. Haag itu. 

Mudah2an hasil2 persetudjuan 
kedua babakan K.I.I., jang diikuti 
dengan pelaksanaan ,penghenti- 
an permusuhan” itu, dapatlah ki 
ranja menjokong kejakinan, akan 
berhasilnja K/M.B. kelak, sehing- 
ga penjerahan kedaulatan kepada 
Republik Indonesia Serikat, pas 

ti akan terdjadi sebelum 

1950 jang akan datang. 
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     « (AEP.). Oleh sebuah komplo 

tan jang terdiri dari pemimpin2 
militer dari propinsi Hunan de- 
ngan dipimpin oleh bekas guber- 
nur Chang Chien, ibu kota Na 
sha telah diserahkan dengan de- 
mikian sadja kepada kaum komu- 
nis. Pemerintah nasional telah me 
ngeluarkan perintah . untuk me: 
nangkap Cheng Chien dengan tu 
duhan telah berchianat kepada ne 
gara. Agaknja Cheng tetap diam 
di Changsha dengan sebagian da- 
ri tentara nasional ketika tentara 
komunis merebut ikota tersebut 
dan menjerahikan diri beserta pa- 

| sukan2nja kepada komisaris 'iko- 
| munis jang berkewadjiban meme- 

rintah kota tersebut. Menurut dju 

    

    

  
   

Minahasa. 

   

   

    

   
   
   

    
    

    
   
   

  

   
   
    

  

   
   
   

    

    
   
    

     
   
    
        

  

    

  

   
    

  

     
   
    

    
    
     
    

     

KABASARAN (no. 

| penjataan2 

Pembukaan resmi. 2 

Atas nama Kementerian Pene- 

angan N.I.T. dan djuga atas na- 
ma teman sedjabat saja sebagai 

- wakil Kementerian Urusan Sosial 
di Manado, dengan perasaan gem 
ira akan menat dari pihak tuan2 

untuk mengundjungi pertundjuk- 
an hasil2 tangan disini, saja meng 
“utjapkan selamat datang. #5 

Selandjutnja terima kasih saja 
japkan kepada tuan2 direktur 

. Sekolah Guru Negara dan 
“A.MLS. jang telah memberi kesem 
patan kepada kami mengadakan 

rtundjukan itu dalam ruangan2 
isini', demikianlah perkataan2 
ng diutjapkan oleh kepala Kan- 

' Tjabang Tomohon Kementeri- 
an Penerangan N.I.T., tuan A. I. 
A. Pesik, pada saat ' pembukaan 
resmi dari pertundjukan hasil2 ta- 

Senin j.l. dalam gedung Sekolah 
. Guru Negara dan A.M.S. 

.-  Banjak tuan2 dan njonja2 atas 
— undangan telah datang menghadi- 

ri pembukaan resmi ini dan 3 ru- 
angan, dimana gambaran2 itu di- 
pertundjukkan, penuh dengan pa- 

2 ra tamu. 5 “ 

.. Dalam prospektus pertundjuk- 
| an ini dapat dibatja, bahwa Henk 

“ Ngantung adalah salah seorang 
antara pelukis2 Indonesia Ang- 

katan Muda jang sudah memberi 
“sumbangan banjak pada pembaha- 
—ruan seni lukis Indonesia. 
“Mengenai prospektus ini, maka 
uan Pesik mengatakan , bahwa 
nghasilan pendjualan prospek- 
Ss ini'akan diserahkan kepada 

pelukis Henk Ngantung dan tidak 
“diberikan dengan pertjuma, Pen- 

  

pada kaum komunis, kata « 

Pem. nasional Tiongkok. 

ru bitjara pemerintah nasional, 

  

60 dari partondiuk- 
an), dalam manasi pelukis dibawa pada 

ngan Henk Ngantung pada hari 

berikut: 

  

pesawat2 terbang nasional ” telah 
menjebarkan sedjumlah banjak 
surat2 selebaran diatas kota 
Changsha dan sekelilingnja jang 
ditudjukan-kepada pasukan2 ten- 
tara nasional jang masih itetap se- 
tia. Pasukan2 tersebut mendapat 
perintah, untuk djangan Ilagi me- 
nurut 'kepada perintah2 dari 
Cheng Chien dan djuga kepada 
perintah2 “dari: Cheng Min-yen 
gubernur jang sekarang. Kesetia- 
an dari Cheng Min-yen belum per 
nah disangsikan, tetapi Ikini de- 
ngan itiba2 ia menghilang, se- 
hingga diambil kesimpulan, bah- 
wa ia ditawan atau dibunuh oleh 
kaum pengchianat Changsha. Te- 
tapi tetaplah, bahwa namanja da- 
pat dipergunakan untuk menim- 

Pertundjukan hasil? tangan 
5 Henk Ngantung. 
   

    

   
   

   
   
   
   
   

  

   
   
   
   

   

          

   
   

  

   

  

   
      

expressief. 
- 

dapatan ini akan dipergunakan o- 
leh Henk Ngantung untuk mem- 
bantu saudara2nja seniman jang 
memerlui tundjangan  setjara 
uang. Untuk maksud jang baik 
ini diharap bantuan dari semua 
para hadirin. 
, »Sebab", demikian pembitjara, 
Indonesia jang pada masa ini 
menghadapi perobahan2 jang sa- 
ngat hebat, bisa mendjadi besar, 
merasai kebahagiaan dan keaman- 
an, djika kesenian putera puteri 
Indonesia dapat memberikan sua- 
tu tempat 'kehormatan kepada 
Bangsa dan Tanah Air diantara 
Negara2 lain jang merdeka dan 
tjinta akan perdamaian dalam du- 
nia ini, jang dalam segala hal ma- 
sih lagi memperlihatkan luka2 se- 
bagai akibat peperangan jang ba- 
ru lampau. ee 

Lukisan2 jang dipertundjuk 
kan. 

Tentang lukisan2 ini dianggap 
penting untuk mengetahui, apa 
kah pendapat seorang criticus jg 
ahli dan sanggup, jaitu tuan W. 
G. Zijl, guru pada A.M.S. di To 
mohon jang telah menempuh pela : 
djaran pada sekolah tinggi seni lu 
kis. Tuan Zijl ,menulis sebagai 

Lukisan2 dengan. tjat minjak (olie- 
verf), tjat air (waterverf) dan da 
lam tinta tjina jg dipertundjukkan 
ini, dengan sekedjap mata membe 
ri kesadaran kepada si penon- 
ton, bahwa ia mengadakan perke 
nalan atau sekali lagi bertemu de 
ngan seorang seniman jang me 
mang ,berdjiwa”. Lukisan2 ini jg 
kebanjakan adalah hasil2 tangan 
jang dibuat dalam waktu jang be 

N 

         
     

  

    
Si 

hal2 jang dapat menjer 
sukan2 nasional. Djurubitjara ter 
sebut dengan terus terang menga 
takan, bahwa suatu penjerahan 
besar2an dari tentara nasional di 
sekitar Changsha akan berarti su- 
atu tamparan hebat bagi siasat 
pertahanan Tiongkok Selatan. 

Menurut berita2 jang tidak res- 
mi, gubernur Cheng Min-yen pa 
da hari Kamis telah bergerak de- 
ngan dua dipisi tentara nasional 
kearah Selatan, setelah mengada: 
kan perdjandjian dengan Cheng 
Chien. Ia hendak mendjumpai ibu 
pasukan “dari 'tentara nasional jg 
berpusat lebih Selatan lagi, Da- 
lam pada itu pemerintah di Kan- 
ton telah mengangkat wakil men- 
teri pertahanan Huang Chieh, se 
bagai pengganti dari Cheng Min- 
yen. 
Menurut A.F:P., pengchianatan 

dari Cheng Chien jang sanggt ter 
pandang di Propinsi Hunan, telah 
sebulan lebih dulu diketahui oleh 
penindjau2 politik di Kanton, ha- 
nja pemerintah sama sekali belum 
mengetahui. Pemerintah nasional 
telah mendapat petundjuk2 dari 
berbagai2 fihak tentang hal ter- 
sebut, tetapi ia tetap tidak mau 
mengambil tindakan2 atau menje- 
lidikinja dengan resmi, dengan 
harapan bahwa Cheng Chien a- 
kan merobah djuga sikapnja. 

  

  

: Interpiu ,Het Parool" dengan 

apa 

“ merentjanakan 

   

PIDATO MARSEKALK TITO. 

2. (Renter). Marsekalk Tito dari 
Jugoslavia menerangkan dalam pi 

ja untuk mer 

  

| emperingati hari 
ng tahun kelima dari | Republik 

acedonia Jugoslavia, bahwa pe 
komunis dari Bulgaria, 
dan Rumania sedang 

tindakan2 un- 
-tuk menentang Jugoslavia, tetapi 

   Hongaria 

kesombongannja ini tidak akan 
menghasilkan apa2. 

Tiada suatu kekuatan didunia 
jang dapat merintangi Jugoslavia 
dalam menempuh djalan ikearah 
penglaksanaan adjaran sosialisme 
jang telah dipilihnja. “Tuduhan2, 

“ bahwa Jugoslavia telah memberi 
idzin kepada pasukan2 Junani un 
tuk menjerang kaum pemberontak 
didaerah Jugoslavia disangkal o- 
leh Tito. 

Ia berkata, bahwa 400 orang 
gerilja jang mendapat luka2 telah 
melewati perbatasan dan diterang 
kannja, bahwa mereka ini telah 
diberi segala apa jang mereka bu 

SAS ANEH DIKOTA LOS 
ANGELES. 

(ULP.). Udara pedis jang aneh 
pada hari Kamis pagi melalui ba- 
“gian2 besar dari kota Los Ange- 
les. Kira2 tengah malam orang 
telah mentjium udara itu, akan te 
tapi kemudian udara biasa lagi, 
sampai idjam lima pagi baunja jg 
pedis itu kembali lagi dengan le- 
bih (keras. Polisi tidak dapat mem 
beri keterangan tentang sumber 
gas itu. Orang menerangkan, bah 
wa udara itu tertjium djuga dise- 
kitar pabrik2 tempat menghalusi 
minjak, : 

  

  

. 

  

 Djenderal Kruls. 
Kruls mengemukakan 2 sjarat 
untuk mungkin mempertahan- 
kan Eropah Barat. , 

4 
(A.N:P.). Berhubung dengantara dinegeri ini sendiri, djika kita 

lima sjarat bagi bangsa2 jang hen 
dak mempertahankan kemerdeka- 
annja jang disebutkan dalam pi- 
dato veldmaarschalk Montgome- 
ry di Den Haag baru2 ini, harian 
,Het Parool" mengadakan inter- 
piu dengan djenderal Kruls. : 

Djenderal Kruls menerangkan : 
Saja pertjaja akan kemungkinan 

. mempertahankan Eropah Barat, 
asal sadja dilakukan dalam hubu- 
ngan bangsa2 Eropah Barat dan 
Atlantik Utara dan asal sadja 
bangsa2 ini sendiri2 untuk keper- 
luan itu tidak terlambat mengum 
pulkan angkatan perangnja dan 
alat2 jang modern”. 

Djenderal » Persedia memberi- 
kan djawaban jang djelas tentang 
tiap2 sjarat Montgomery? Veld- 
maarschalk Montgomery mene- 
rangkan : ,,Angkatan perang da- 
lam waktu damai harus selalu te- 
tap siap sedia demikian rupa, 
sehingga dapat segera mengambil 
bagian dalam pertempuran”, - 

Didjawab oleh Kruls: ,,Me- 
mang sudah seharusnja, bahwa 
suatu inti selalu siap sedia untuk 
bertempur buat menadah serang- 
an pertama. Ini berlaku djuga ba- 
gi Negeri Belanda. Akan tetapi 
kesiap-sediaan ini dinegeri Belan 
da agaknja tidak terdapat. Sebe- 
tulnja baru dapat ada tjukup ten- 

lum lama lampau, dengan njata 
memberikan kesaksian, bahwa si 
pelukis mentjari bentuk (vorm) 
sendiri untuk menggambarkan 
tjiptaannja, pun tentang djalan 
perkembangan keahliannja selama 
tahun2 jang achir. 

Lukisan ,,tua2” jang dibuat di ' 
Djawa masih mempunjai banjak 
pengaruh Perantjis. Suatu perim- 
bangan dalam warna2 ditjari, me 
ngurangi terangnja sinar dan pem 
berian bangun (vormgeving) jang 
impressionistis a.l. lukisan2 wani- 
ta, dalam hal mana no. 77 ,,Njo- 
nja S' mengagumkan, karena lu- 
'kisan kepala jang amat teliti. Pa- 
da lukisan2 babakan waktu ini da 
pat dilihat anasir2 untuk melolos 
kan diri dari pengaruh Perantjis: 

Lukisan no. 66 ,/Dua Nona” : 
memberi ingatan2 kepada Renoir 
(dengan kekurangan sedikit pada 
kepala disebelah kiri) dan no. 73 
,A. Mononutu” menjatakan tjara 
nja melukis jang tegas dan kuat. 

' No.71 ,Oom Sam Dr. Ratulangi” 
kehilangan sedikit dari spontani- 
teit dan kekuatan djiwa si pelukis: 
lukisan itu mempunjai sifat2 jang 
banjak terdapat pada lukisan2 a- 
tas pesanan, walaupun bahagian: 
kepala djuga-ada amat bagus. Pe 
ngaruh Perantjis djuga dapat dili 
hat disini pada tjara menggambar 
pakaian (halftonen). 

(Akan disambung). 

  

tidak lagi terpaksa mengirimkan 
sedjumlah besar ke Indonesia. 
Hal ini berhubungan rapat de- 
ngan perkembangan masaalah In- 
onesia. 

Seterusnja dikemukakan perta- 
njaan: ,,Apakah pemerintah hen 
dak menahan golongan ,,dienst- 
plichtig” lebih lama daripada jang 
diperlukan benar2 buat latihan?” 

sIni adalah suatu pertanjaan 
jang belum dapat didjawab”, de- 
mikian djenderal Kruls. 

Tulisan dalam harian Amster- 
dam itu berachir dengan ketera- 
ngan : ,,Gambaran jang digambar 
kan oleh djenderal Kruls dengan 
beberapa garis tegas masih djauh 

-dari menenteramkan. Ia membe- 
narkannja sendiri, djika ia berka- 

  

) cm   Kenoak Tenan) (pemmaan, ) (Selatan 3) 

Export-Intersulair: 

PERHIASAN 
KESENIAN KALIMANTAN 

(» PERKESKA") 
BERUSAHA: Sedia dan sanggup te- 
rima pesanan segala rupa2 barang 
Perhiasan Perak dan lain-lain. 
Kantoor: Rantawan Belakangweg 82, 
Postbox No. 92 BANDJARMASIN. 
Bahagian Pekerdja: | 

NEGARA (BORNEO) 
Direksi: H. RAMLI. 

Ceme) ana) Gema (Ganas) 
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ta: ,,Sesuatu bangsa tidak dapat 
dan tidak boleh menaruh ikeper- 
tjajaan atas sesuatu pertahanan, ' 
selama bangsa itu belum membe- 
rikan sendjata dan alat2 kepada 
angkatan perangnja jang diperlu- 
kan. Saja pertjaja akan kemung- 
kinan mempertahankan  Eropah 
Barat, denfikian ulangan djende- 
ral Kruls, asal sadja dua sjarat jg 
saja sebutkan tadi. dipenuhi”. 

djandjian2 internasional, soalnja 
diatas kertas sudah beres. Alkan 
tetapi penglaksanaan rentjana2 
itu setjara praktis masih harus di 
kerdjakan dengan giat. Sementa- 
ra itu Negeri Belanda keadaannja - 
agak baik djuga djika dibanding - 
kan dengan bangsa2 sekutunja. | 
Kita mengenal masaalah Indone: - 
sia jang melumpuhkan kita. Ne- 
gara2 lainpun mempunjai masing2 
masaalahnja. Memang sudah men : 
djadi kebiasaan, bahwa kebanja- 

“Dengan penandatanganan per 

  

  

. 

Kursus Malam 

  

Boekhouden 

kan orang tidak merasa ada ba- 
haja, selama bahaja itu tidak mer 
perlihatkan diri dengan njata. A- 
kan tetapi djika sudah demikian 
halnja, biasanja sudah terlam- 
bat”, 

      

Sekolah Frater 
Pemasukan nama pe- 

| ladjar2 untuk Kursus 
permulaan daa Kursus 
sambungan” mulai tgl. 

114 sid 21 Agustus di 
| Rumah Frater. : 

  

  

  

' PENGUMUMAN/UNDANGAN,- 
Pada tgl. 9 Agustus '49 didalam rapat jang diadakan atas andjuran 

dari beberapa anggota Sportclub ,,Vooruit" di Manado, maka sudah di. 
bentuk suatu Panitia u.s.w. jang empunja maksud melandjutkan Sportclub 
"Vooruit tersebut. : 

Dengan ini Panitia mengundang terutama pada para anggeta dari 
Sportclub ,,Vooruit" dimuka th. 1942 dan lain tuan2 penggemar patju 
kuda untuk datang mengambil bagian dalam rapat jang akan diadakan 
pada tgl. I9 Agustus 1949, dengan bertempat di Balai Pertemuan Indo- 
nesia Djalan Juliana di Manado, mulai djam 3 sore. 
Atjara: 

lumbaan Sario (Manado). 

Panitia u.s.w. tersebut terdiri atas: 

Ss 5. W. Momuaf, anggota. 
. ALA. Rompis, Panitera/Bendahari 6. F. L. Sigarlaki, anggota. 

7. M. B. Tumbel, 

. S.S. A. Rampen, Ketua. ! 

2 - 

3. W. J. Ratulangi, anggota. 
4 

I. Pembentukan Badan Pengurus tetap. 
2. Mengadakan patju kuda pada bulan Oktober di Per- 

tr
 

  
  

“SABUN TJA 
LEVER'S ZEEPFABRIEKEN N.V. 

. E. R. S. Warouw, anggota. 8. B. J. Lapian, . 
1 Pengurus u.s.w. 

- 2 

BER BAN   

PEMUDA SEHAT RAKIAT KUAT” 
Maka kasihkanlah kepada anak-anak Njonja, mar- 
garine Blue Band. Karena Blue Band mengandung 
banjak vitamin A dan D, badan dan gigi seluruhnja men- 
djadi sehat dan kuat. Blue Band adalah hasil dari negeri 
ini jang dibikin hanja dari 

tumbuh-tumbuhan. Selama- 

nja terdapat dalam keadaan 

baru dan rasanja enak 

— djadi berfaedah untuk .. 
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