
  

    

    

   

  

   
         

    

  

(3 2 ban neh 21 “5. 

! (Pidato-radio P. M. Anak 
1 — Agung tgl. 7 Agustus) 

H 'Pendengar2 jang terhormat ! 

Oleh karena tidak lama Tagi sa- 
ja bersama anggota2 lainnja dari 

  

   

  

    

  

   

      

   

   

                                    

   

      

   

          

   

    

    

    
    
    

    
   

   

     

    

     
    

   
   
   
   

    
    

   
     

   

     

    

     

    

   
    
    
   

  

   

    
    

   

bertolak ketanah Belanda untuk 
turut serta mengambil bahagian 
dalam Konperensi Medja Bundar, 
maka perlu rasanja saja hendak 

kepada saudare sekalian! 
Para pende: ar 

' dapat mengetahui dalam minggu2 
jang achir ini, baik oleh peranta 
raan pers maupun oleh peranta 
raan radio, akan isi berbagai2 pi- 

dato2 jang telah diutjapkan sela 

wa2 penting jang terdjadi diming 
gu2 belakangan ini. 

Djuga oten telah dapat 
memahami isi dari segala pidato2 
itu jang mengandung penghara- 
pan jang ipasti, bahwa penjelesai- 
an masaalah Indonesia tidak lama 
lagi akan tertjapai dan bahwa 
penderitaan bangsa kita jang se- 
kian tahun lamanja sebagai akibat 
perdjuangan didalam suasana jg 
sering2 tidak berketentuan, per- 
tjerai beraian antara kita sama 
kita serta tjita2 jang masih sadja 
belum tertjapai, kini kelihatannja 
ta' lama lagi akan berachir. 

Dari pidato2 tersebut terde- 
ngung djuga suatu pengharapan 
dan 'kepertjajaan. Kepertjajaan, 
bukan sadja, bahwasanja masaa- 
lah jang telah lama merusakkan 
perhubungan baik diantara bang- 
sa Indonesia dan Belanda kini 
akan mendapat penjelesaian, akan 
tetapi diatas semuanja itu terde 
ngar djuga kepertjajaan atau sa- 
ling mengerti jang agaknja telah 
tertjapai diantara pihak jang ber 
sangkutan dan kelak akan men- 

.djadi dasar untuk mentjapai sua 
tu persahabatan dan kerdja sama 
jang kekal diantara bangsa Indo 
nesia dan bangsa Belanda. 
Pendengar2 jang terhormat ! 

Saja jakin, bahwa djuga delegasi 
donesia Timur adalah dipenuhi 

olek-benertjajaan jang demikian, 

dan dengan kepertjajaan ini me- 
rekapun siap sedia untuk meng 
Layani Konperensi Medja Bun- 

ar. 
Kita sama jakin, bahwa keper- 

tjajaan ini memang beralasan. Per 
kembangan2 dan kedjadian2 jang 
telah berlaku dengan begitu tje- 
pat pada minggu2 dan bulan2 jg 
terachir ini menimbulkan perasa- 
an ini dalam hati kita. : 

Hasil terpenting jang telah di 
tjapai dalam Konperensi Intet In- 
donesia jang dimulai di Djokja- 
karta dan kemudian berlangsung 
di Djakarta pada hemat saja ia- 
lah, bahwa dinding perpisahan jg 
mentjeraikan selama ini, baik jang 
menurut kenjataan maupun jang 
hanja sadja menurut anggapan 
belaka, semuanja itu telah mendja 
di lenjap. Dalam Konperensi ini 
kesatuan mengenai tjita2 dan tu- 
djuan jang hidup dalam sanubari 
semua golongan bangsa Indonesia 
telah tampak seterang2nja. Berda 
sarkan tjita2 ini padalah ternjata 
tidak sukar mentjapai persesuaian 
paham tentang susunan ketatane 
garaan dari Republik Indonesia 
Serikat jang merdeka dan berdau 
lat. Sebab telah njata dengan te- 
rang, bahwa tjita2 tersebut bukan 
lah sadja kena mengena dengan 

-  penjerahan dengan segera dari ke 
daulatan, akan tetapi terutama 
“djuga telah mengenai soal pembi- 
naan suatu susunan negara jang 
dalamnja akan terdapat suatu ter 
tib hukum jg sehat, dimana hak2 
dan.kebebasan2 demokrasi dari 

— seseorang dan golongan akan ter 
| djamin. : 

'-Konperensi Inter Indonesia te- 
“lah menundjukkan suatu kemau- 

an jang bersemangaat, akan teta 
| pita' kurangnja bersungguh2 ser 

ta djudjur mentjahari djalan me- 
nudju kepembangunan suatu ne- 
gara Indonesia jang merdeka dan 
“berdaulat, jang merupakan kesatu 
an dan berdiri atas dasar2 fede- 
ralisme dan demokrasi. F 

| Hal, bahwa dalam perunding- 
an2 di Djokjakarta dan Djakarta 
hampir dalam seluruhnja telah ter 

| dapat kesesuaian pendapat, kira- 
' nja memberi kejakinan pada kita 
sekalian, bahwa sjarat2 rochani 
jang perlu untuk, membangun 

| bangsa kita kedjurusan kemerde- 
— kaan nasional jang sungguh2 dan 

“sehat, memang adalah djuga pada 
“kita. Te Be 

' Sjarat2 rochani ini bukannja 
| sadja merupakan keinginan jang 
bergelora untuk merdeka dan un- 
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tuk berdjuang untuk itu, akan te 
tapi djuga sifat mau menghormati 
akam hak2 dan kebebasan2 dari 

orang2 perseorangan dan golong- 
'an2 bangsa dan djuga rasa ber- 
tanggung djawab untuk menerima 
tugas jang berat dalam melaksa 
nakan pembangunan nasional dan 
pula kerelaan serta ketjakapan jg 
memberi kesanggupan dan kebe- 
ranian untuk berhadapan dengan 
realiteit, ja'ni banjak lagi soal2 jg 
harus dipetjahkan. 
“Pendengar2 jang terhormat ! 
Tjamkanlah, bahwa kita akan ber 
laku bodoh, “djika kita berpikir, 
bahwa sadja lantaran kita sudah 
menerima kedaulatan, sendirinja 
tanah air kita Indonesia akan men 
djadi sentosa, berbahagia dan ma' 
mur. Sudah barang tentu, bahwa 
kemerdekaan bangsa kita akan 
tinggal impian belaka, kalau ter- 
njata kita tidak mempunjai ketja 
kapan tjara konstruksif untuk 
membangun suatu tertib hukum 
dan penghidupan rakjat jg sung- 
guh merdeka. 

Kalau kita betul telah jakin, 
bahwa kemerdekaan bangsa kita 
telah terbajang dimuka kita, ma- 
ka tiadalah salah kalau saja mem 
peringatkan disini dengan tegas 
akan tugas jang sedang menung- 
gu kita dan untuk tugas mana ki- 
ta harus bersedia2 mulai sekarang 
ini dengan bersungguh2, bahkan 
seharusnjalah kita akan menjedia 
kan diri kita untuk itu. 

Tugas membangun dan menju- 
sun adalah sebagaimana menurut 
pengalaman 'kita di Indonesia Ti 
hut, sunggtih berat dan adalah       

segala tenaga kita. Tugas ini dju 
ga menuntut dari kita rasa ber- 
tanggung djawab, bidjaksana dan 
terutama tjinta kepada nusa dan 
bangsa. Djuga dituntut dari kita 
kerelaan hati untuk menerima de-. 
ngan terima kasih segala bantuan 
jang dapat kita peroleh guna pem 
bangunan negara kita dari dalam. 
Dan selandjutnja djuga adalah di 
minta dari ikita menghormati dan 
memeliharakan akan nilai positip 
dari sesuatu jang telah dibangun 
kan pada waktu2 jang silam. 

Keinsafan, bahwa kita semua 
akan menghadapi kelak suatu tu- 
gas jang berat dan bertanggung 
djawab, — pendengar2 jang ter- 
hormat —, terbukti ada pada 
Konperensi Inter Indonesia se- 
hingga dengan keinsafan inilah 
kami akan pergi mengundjungi 
Konperensi Medja Bundar. 

Dan djuga, berkat adanja kein- 
safan ini, maka kitapun akan da 
pat menunggu2 hasilnja Konpe- 
rensi Medja Bundar ini dengan 
penuh kepertjajaan dan pengha- 
rapan. 

Sebab — djikalau pada kita 
ada, bukan sadja keinginan jang 
ta' dapat dipadamkan untuk men- 
tjapai kemerdekaan dan kebe- 
basan bangsa kita, oleh karena 
kita sebagai suatu bangsa adalah 
berhak Merdeka dan bebas, — 
akan tetapi djuga rasa tanggung 
djawab untuk menerima tugas jg 
berat untuk menjusun bangsa ki- 
ta, serta kerelaan hati untuk me 
ngerahkan segala tenagajjang ada 
pada kita guna pembangunan sua 
tu tertib hukum jang sungguh be- 
bas dan sehat, maka ta' ada se 
suatu nafsu pun jang hendak me 
nahan2 akan tjepat tertjapainja 
tjita2 kita jang sanggup mengha- 
langi kita. | 

Tetapi — pendengar2 jang ter- 
hormat — ikita pun pertjaja, bah 
wa nafsu sedemikian jang mau 
menahan2, tiadalah akan terdapat 
lagi dalam tabiat bangsa Belanda, 
sehingga kita pun beranggapan 
berkat perobahan politik pada 
saat ini, bahwa Konperensi Me- 
dja Bundar j.a.d. akan dapat mem 
berikan hasil2 dengan lantjar, 
hasil2 mana akan berarti djuga 
kelak pemulihan tali persahabatan 
diantara bangsa Indonesia dan 
bangsa Belanda. Tali persahaba- 
tan jang ta' dapat tiada akan le 

— bih kekal dan lebih erat, oleh se- 
Asam 

      

delegasi Indonesia Timur akan , 

enuntut dari kita pengerahan 

SABTU, 13 AGUSTUS |    
   
   

  

    

            

   

  

politik din 

» 

Drs. Moh. HATTA, Ketua delegasi . 
Republik mengadakan penindjaun” 

geri Belanda 
Herremans, anggota Belgia pada K.P.B.B1. 

optimistis terhadap K,.M,B. 

lis jang ulung, kata Drs. Hatta. 

(Aneta). Hotel Palace di Sche- 
veningen dimana delegasi Repu- 
blik mendapat perumahan, makin : 
lama makin penuh. Wakil Presi- 
den Hatta telah merajakan hari“ 
ulang tahun ke 47. Beliau sedang. 
mengadakan penindjauan2 politik 
dan mentjahari perhubungan de-. 
ngan berbagai2 orang terkemuka 
ditanah Belanda dalam lapangan 
politik. Menurut kabar, Romme te 
lah mentjahari perhubungan des 
ngan Wakil Presiden Hatta, Hk 
dah ia telah berbitjara dengan Me 
Rum pada hari Kamis. 3 

Kaum republikein akan meraja 
kan tanggal 17 Agustus. Apakah 
P.P.F, akan turut serta belum di, 
ketahui. £ 

Dalam pada itu telah tiba di 
Schiphol Herremans jang mene- 
rangkan, bahwa ia optirhistis tere 
hadap hasil2 jang akan ditjapai 
oleh Konperensi Mledja Bundar. ' 

Ketika ditanja, Herremans me. 
maklumkan, bahwa mungkin ang- 
gota2 K.P.B.B.I. akan kembali ke 
Indonesia sesudah Konperensi Me 
dja Bundar. 1 

  

Pendapat, 
Dr, Van Royen. 

(Aneta). Warta harian Repu- 

blikan ,,Merdeka” menulis dalam 

tadjuk rentjananja tentang dr. 

Van Royen, bahwa dr. Van Ro- 

yen sebagai putera Belanda dan 

warga pemerintahnja telah ber- 

djasa buat tanah air dan bangsa 

nja, karena dengan kebidjaksa- 

naan, ketjakapan dan keahliannja 

ia telah berhasil mengembalikan 

lagi sebagian besar daripada ke- 

pertjajaan sebagian besar pe- 

mimpin2 Indonesia dan  rak- 

jat Indonesia kepada Belanda jg 

telah hilang sama sekali dengan 

aksi militer kedua jang dilakukan 

nja terhadap Republik Indonesia. 

Malah lebih. dari pada itu, demi- 
kian Merdeka, dalam sebagian 
kalangan Republik, meskipun sa- 

ngat terbatas, terutama dalam ka 

langan delegasi, dr. van Royen 

sangat ditjintai. 

Lebih Iandjut warta harian ter- 
sebut menulis, bahwa ,,djika kon- 

perensi Medja Bundar itu kelak 

betul2 disudahi dengan penjera- 
han kedaulatan jang tidak bersja 
rat, njata dan lengkap sebagai 
berulang2 disuarakan oleh kedua 
delegasi Belanda itu, maka nama 
dr. Van Royen akan tambah jpo- 
puler dan ditjintai serta akan ter- 
tjatat dalam. sedjarah perhubung 

an Indonesia-Belanda dengan tin- 
ta emas jang sinar seminar. 

  

WAKIL PRESIDEN HATTA MUNG- 
KIN AKAN MENGUNDJUNGI 

LONDON. 

(Aneta-Reuter). Menurut dju 
ru bitjara Republik di London, 
Wakil Presiden Hatta mungkin 
akan mengundjungi London sebe 
lum atau sesudah Konperensi Me 
dja Bundar untuk mengadakan pe 

rundingan2 dengan pemerintah 

Inggeris, terutama mengena eko- 

nomi jang akan datang dari Nega 
ra baru ini. al 

Indonesia perlu 100.000 djuta . 
dollar Amerika dengan valuta lu 

ar negeri untuk pembangunan dan 

rehabilitasi dan penempatan kapi 

'tal Inggeris, Amerika atau negeri 
luar lain tentu akan digiatkan, de 
mikian djuru bitjara tersebut, .. 

   
   

  

   

    

. DELEGASI 

“ke Indonesia 

Ba 

Warta harian katholik ,,Het 
Binnenhof” telah mengadakan 
pembitjaraan dengan Hatta jang 
sama sekali mengena ikwaliteit 
dan artinja Partai Katholik di In- 
donesia. Wakil Presiden mengata 
kan, bahwa kaum 'katholik Repu- 
blik adalah nasionalis2 jang u- 
lung. Mgr. Sugiopranoto jang ber 
diri disamping kami, adalah salah 
satu dari mereka. Sjarifuddin te- 
lah ditembak mati oleh seorang 
komandan T.N.I., hal mana sama 
sekali tidak disukai oleh saja. Ada 
lah suatu hiburan, bahwa sebelum 
penembakan mati dilakukan, Sja- 
rifuddin telah meminta sebuah al- 
kitab (supaja diketahui Amir Sja- 
rifuddin adalah seorang kristen. 
Red.), demikian Hatta mengurai- 
kan. Beliau mengatakan, bahwa 
bahaja komunis telah ditjegah. 
Kaum komunis terbahagi atas 2 
golongan. Salah satu diantaranja 
bersifat pro-nasionalistis. 

Dalam pada itu Sri Ratu telah 
menerima Dr. van Royen di Ista- 
na Soestdijk. 

eka" tentang 

    

REPUBLIK DAN P.P.F. 

UNTUK K.M.B. MENGANGKAT 
WARTAWAN2 AMERIKA SEBA- 

GAI PENASIHAT PERS. 

(Aneta-U.P.). Seorang warta 
wan berasal San Francisco, Mi- 
chael Capraro diangkat mendjadi 
penasehat pers delegasi Republik 
ke Konperensi Medja Bundar. Ia 
adalah seorang ahli Tiongkok dan 
dizaman peperangan ke 2 beker 
dja sebagai itu djuga pada ang 
ikatan laut Amerika. Pada tanggal 
2 Agustus ia tiba dari Bangkok 

dan dilantik oleh 
Wakil Presiden Hatta. 

Menurut kabar, bahwa djuga 
Sultan Hamid: mengangkat seo- 
rang Amerika untuk kepentingan 
P.P.E., ialah wartawan Steve 
Lancaster sebagai pembantu pers. 

PERTEMUAN PERTAMA DEWAN 
PUSAT BERSAMA UNTUK HENTI- 

KAN PERMUSUHAN. 

Pada hari Selasa tanggal 9 h.b. 
ini telah diadakan pertemuan per 
tama di Djakarta dari Dewan Pu 
sat Bersama (Central Joint Bo- 
ard), jang diadakan berdasar 
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Kaum Katholik Republik adalah nasiona- 

      

  

17 Agustus Hari Raja Kebangsaan Indonesia 
Maklumat resmi Pemerintah N.I.T, 

Berhubung dengan pidato radio Perdana Menteri NIT pada tanggal 
£ h.b. ini untuk memperingati hari raja Kebangsaan 17 AGUSTUS se- 
bagai satu2nja hari jang mengandung makna jang besar bagi Perdju- 
angan bangsa Indonesia untuk mentjapai Kemerdekaannja, maka Peme- 
rintah NIT menetapkan, bahwa pada tanggal 17 AGUSTUS, Kantor2 
dan sekolah2 Pemerintah didalam NIT akan ditutup, agar memberi ke- 
sempatan kepada rakjat umum untuk merajakan hari raja tersebut. 

  

Pemerintah NIT mengumumkan sebagai berikut : 

REDAKSI 5 
Tomohon 

ADMINISTRASI TE Na, RI 
EXPEDISI (PENGADUAN) 
Pemimpin UMUM (rumah) Thn LE. 55 

Langganan 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.   
  

(Keterangan lebih djauh, lihat dan batjalah ,,Tadjuk Rentjana” pidato- 
radio P.M. Anak Agung.) 

  

Pa 

atas persetudjuan antara kedua 
pihak berkenaan dengan penghen 
tian permusuhan: -Sebagai-salah 
satu dari empat wakil P.P.F., 
Menteri Djustisi merangkap Per- 
dana Menteri NIT, P.J.M. Mr. 
Dr. Chr, Soumokil, duduk pula 
dalam Dewan tersebut. Untuk 
maksud ini beliau telah berangkat 
ke Djakarta pada hari Senin tgl. 
8 h.b. ini: Dalam beberapa hari 
beliau diharap akan kembali di 
Makasar. . 
UNTUK PERSEDIAAN2 PENJUSUN.- 
AN ANGKATAN LAUT INDONE- 

SIA. 

(Aneta). Untuk persediaan2 pe 
njusunan angkatan laut Indonesia 
maka pada Departemen Angkatan 
Laut di Djakarta akan diadakan 

"satu bahagian tersendiri dibawah 
pimpinan seorang opsir tinggi da 

ri Angkatan Laut keradjaan, kepa 
da siapa dengan segera akan di- 
tambah seorang opsir atau amte- 
nar berbangsa Indonesia, agar su 
paja dapat mengetahui dan men 
dapat pengalaman dalam segala 
urusan jang bersangkutan dengan 
angkatan laut Indonesia. 
Menurut suatu keputusan resmi 

dalam mana hal ini ditetapkan — 
tertanggal 5 Agustus j.b.I. — ba- 
hagian tadi dimaksudkan, supaja 
kemudian mendjadi bahagian De- 
partemen Pertahanan Republik In 
donesia Serikat jang nanti akan 
didirikan. Status dan kedudukan 
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Indonesia Timur 
  

TUGAS PENERANGAN UNTUK 
DAERAH SULAWESI UTARA. 

Menurut beslit Menteri Penera 
ngan NIT tanggal 8 h.b. ini No. 
2005 telah ditetapkan, bahwa: 
I. terhitung mulai tanggal 1 hb. 
ini, maka tugas penerangan Peme 
rintah, jang terhisab tugas Daerah 
dan didjalankan oleh Pemerintah 
Negara setjara bantuan, telah di- 
hentikan olehNja dalam Daerah 
Sulawesi Utara. 
II. 'penglaksanaan penerangan 
Pemerintah serta pertundjukan pi 
lem2 penerangan dalam Daerah 
tersebut didjalankan atas peng- 
amat-amatan suatu badan jang ke 
lak akan ditundjuk oleh Negara, 

    

militer untuk angkatan laut Indo- 
nesia dan pegawai sipil angkatan 
laut keradjaan nanti akan dibitja 
rakan lebih landjut. Kepada Kepa 
la Departemen Angkatan laut te 
lah diperintahkan, supaja selekas 
mungkin memasukkan rentjana 
anggaran belandja untuk bahagi- 
an angkatan laut federal kepada 
Pemerintah Indonesia, 

ng ra 

  

Politik ekonomi dan keuangan j.a.d, ada- 

lah salah satu dari politik ,pintu terbuka.” 
Modal Barat akan ditundjang, apabila 
diadakan persediaan? sosyal 

(Aneta). Missi good will dari 
perusahaan2 Barat di Indonesia 
pada hari Kamis petang kembali 
di Djakarta dari suatu perkundju- 
ngan sehari di Djokja. Aneta men 
dapat kabar dari salah satu dian- 
tara mereka, bahwa perkundjung- 
an ini sama sekali bersifat menin 
djau- dengan tidak mengadakan 
perhubungan2 setjara oknum. 
Pembitjaraan2 antara para peda- 
gang dan pembesar2 Republik te- 
lah berlaku dalam suasana menje 
nangkan, tetapi dibataskan sadja 
pada penetapan2 garis2 petun- 
djuk umum jang diusulkan “di 
Djokja, supaja dapat diturut apa 
bila perselisihan politik sudah di- 

Pan Misi tersebut diterima 

ata 
Go Cp 
"5 Sak : 

£ 2 
   

oleh Menteri Urusan Luar Negeri 
Republik, Hadji Agus Salim, Sri 
Sultan Djokja, Menteri Urusan 
Ekonomi Kasimo dan Menteri U- 
rusan Lalu Lintas Ir. Laoh dan pa 
da achirnja diadakan perkundjung 
an kepada Presiden Sukarno jang 
dalam sebuah pidato pendek me- 
ngatakan a.l., bahwa politik eko- 
nomi dan peruangan jang akan 
datang adalah salah satu dari po- 
litik ,pintu terbuka”. Peletakan 
kapital Barat tentu tidak akan di- 
talak dan sebaliknja ditundjang, 
apabila orang bersedia untuk me 
ngadakan persediaan2 sosial dll., 
djaminan mana diadakan terhadap 
tiap2 bentuk eksploatasi tenaga 
kaum pekerdja Indonesia, Wakil2 

2. 

  

KATA La ND Sea Ba ba Ga Inna 5 Peda nb 
BN Pp 1 Pen an Tn 

dari ,,General Mlotors” jang turut 
serta dalam rombongan ini tidak 
kembali dari Djokja. 

Aneta mendapat kabar, bahwa 
finma ini sedang membitjarakan 
tentang penempatan2 ,,dealers” 
dan wakil2nja didaerah2 Republik 
dengan pembesar2 Republik. 

  

BERITA2 SEKITAR T.N.I. DAN GE. 
ROMBOLAN2 PENJUSUP. 

(Aneta). Pihak resmi memak- 
lumkan: Ichtisar berikut ditutup 
pada hari Rabu tanggal 10 bulan 
ini, djadi ketika perintah hentikan 
segala permusuhan berdjalan, pe- 

rintah mana disambut diseluruh 

Djawa dengan ikelegahan, Terda 

pat perbaikan setempat2 dalam 
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2 jang bersifat komunis men- 

adi sebab timbulnja perasaan2 
Dib: pa daerah Dja- 

dah tirta 

      

     
   
    

     

  

     
     
   
   
    

     

   
   
    
   
     

    

    

     
   
    

    
    

    
   

     

       

      

    

  

   

  

   

  

   
   
   
    
     

   

     
    
   
    
    

   

     
   
    
   
    
    
   
   
   
    
    

     
   

    
   

   

  

   
   

    

      

   
    
    
    

     

   

lam, dimana banjak kali pendu- 
jang mendjadi korban. 

Harus ditambah lagi, bahwa So 
dimana atjap kali timbul penem 
kan2 dan penjerangan2 Sa 

jan, sabotage dil., pada tanggal 7 . 
ustus telah mendapat serangan 

ing tidak berhasil, berkat tinda- 

jang segera berhasil membersih- 
'kan kota ini dari anasir? jg menju 
sup. Kemudian diadakan sekali la 

serangan, tetapi dapat ditjegah 

“kembali. Keadaan sekitar Malang 
“dan Pasuruan djuga masih tetap 
tidak baik dan desakan2 terhadap 

sebab timbulnja rintangan2 terha 

dap 
sebaliknja di Oosthoek Masa 

, pada umumnja baik, pelapuran 
“diri dari anggota2 gerombolan2 

bersendjata tetap berlaku. 

- Djuga di Bantam keadaan tidak 
rubah dan agak menjenangkan, 
ang disekitar Bogor gerombol- 

an2 jang berkeliaran menderita 
“kekalahan orang2 dan alat2: dise 
23 Tjiandjur dan Sukabumi ma 

sih tetap diadakan penembakan2 
penjerangan2 didjalan. : 

D aa. keadaan ekonomi 
uli Utara Tn berkem- 

2 “ menje- 
akta tetapi sebaliknja diseki- 
r ragiri ketidak amanan ber 

Tentang keadaan mili- 

  

(Sambungan muka 1 kol. 1 E 

“jang bersangkutan dengan suka 
Ja jang merasa dirinja merdeka 

sebulat2nja dan sama deradjat- 

"Saja tahu, pendengar2 jang ter 
hormat, bahwa pada minggu2 jg 

: n datang ini pikiran saudara2 
ikan melajang ke K.ML.B., dan 
hwa saudara2 akan mengikuti 

elak dengan saksama djalannja 
ndingan2 di Konperensi Me- 

'dja Bundar, serta rindu kelak a- 
kan mendengar hasil2 jang akan 

Jiperoleh disana, seperti saudara2 
ga telah mengikuti djalannja 

« Papa Inter Indonesia baru2 

  

: Mungkin, bahwa kesabaran sau 
ra2 akan mendapat (pertjobaan 

anda agak terlambat datang, 
“ataupun oleh karena berhubung 

leh sesuatu hal, saudara2 akan 

P. salak, baka ikon rt 
Indonesia Timur dan delegasi2nja 
jang berada di Negeri Belanda 

cakan Sa span tenaga me 

' kepada : udara2. 
2 Agaknja ta” usah saja na 
“kepada saudara2, bahwa perlu ra 

| sanja saudara2 menaruh kepertja 
Le Pemerintah dan dele 
bahwasanja mereka senan- 

| melandjutkan 

' donesia jang merupakan kesatuan 
“jang kokoh, berdasarkan federalis 

» dan demokrasi, dalam mana 
terdapat ketentuan hukum 
-setiap orang penduduk de- 

- tiada membeda2kan warna, 
jajaan agama dan  kejaki- 
jang bagaimanapun untuk 
ngun suatu Negara jang 

t dan makmur, didalam mana 
T : pekagan Gen akan men 

  
     
   
    

  

li perse 
ara pasukan2 FP. TN 5 an Darul 

tepat dari pasukan2 Belanda 

um pekerdja industri mendjadi 

pekerdjaan2 industri€l, tetapi 

«, kalau chabar2 dari Negeri - 

ja Ta ak Beanlaa Sara ka 

aa Truman 
luarkan suatu keterangan jg ber 
bunji: Presiden Philipina telah 

— menjatakan keputusan negaranja - 
untuk dengan tidak mengenal le- 

— lah ai tjita2 jang memberi 
harapan besar. Amerika 

“Seghat dengan sympati akan te 
“tap memperhatikan daja upaja 

| dari bangsa2 Asia untuk memper 
erat perhubungannja dalam lapa- 
ngan kerdja sama perekonomian, 

  

ti | supaja dapat memiliki terus kemer 

mi Aa Na dekaannja dan pemerintahan sen- 
diri. Kami telah m 

tindakan2 untuk mengembangkan 
perekonomian Philipina dan ja- 
kin, bahwa kemadjuan ekonomi 
Philipina bukan sadja mendjadi 
kepentingan segera bagi kedua ne 
gara, tetapi djuga berarti sumba- 

: ngan dalam ketetapan bangsa2 
merdeka untuk menahan 
kekuatan jg mengantjam dengan 
perbudakan. Presiden. @uirino 
dan saja berpendapat, bahwa per 
merang ini (has berhasil baik di. 

1 telah menge 

embitjarakan : 
. selalu akan tetap menghendaki pe 

segala 

.Negar2, Matan kemakmuran ma 
enduduknja menimbul 

kan rasa Senghangaan atas peng- 

    

kekuatan Philipina un-     

  

rapan : seperti dalam tiga ta 
hun terachir ini sebahagian 

a keadaan ekono . 

ag har: 

    

minja. Seperti aa 
lampau Amerika Serikat masih 
“berusaha, supaja Philipina dapat 
menduduki tempat jang sewadjar- 
nja sebagai satu anggota merdeka 

' dan berdiri sendiri dari suatu ma- 
sjarakat dunia. 

nambahan kekuatan kedudukan jg 
telah didapat oleh Republik Phili- 
pina, supaja dapat memberikan 
sumbangan sebenar2nja kepada 
masjarakat itu. Keterangan ini di 
umumkan sebentar setelah Ouiri- 
no berangkat dari Washington ke 
New York dan sebagai pengganti 

keterangan bersama jang akan di 
keluarkan oleh kedua Presiden - 

itu. 

  

“ter ia satin sh boleh dikata 
madju. 

& 

(Aneta). Mengena penjusu- 
pan2 di Surabaja pada malam an- 

- tara 10 dan 11 Agustus jbl., Ane- 
ta mendapat keterangan2 sebagai 

- berikut: 
Seluruh gerombolan jang menju 

sup jang berdjumlah kira2 75 o- 
rang sekarang bersama komandan 
dam stafnja telah ditangkap. Se- 
mua sendjata2nja disita. Gerom- 
bolan tersebut dapat memasuki ko 
ta ini dengan tidak njata, sebab 
pada suatu tempat kira2 10 'km 
sebelah Barat Wonokromo sebu- 
ah truck pegawai B.P.M. ditahan 
dan sopirnja dipaksa untuk meng- 
angkut gerombolan ini ke Suraba- 
ja. Gerombolan ini pergi ke Wo- 
nokromo, tempat dimana diadakan 
-perhubungan berhubung dengan 
perintah ,,hentikan tembak-me 
nembak” jang akan dikeluarkan 
“pada malam itu. Mereka tiba Su- 
rabaja kira2 tengah malam, lalu 
menjiarkan diri angan Timur 

kAnetat Pada hari Rabu djam , 
12 employe Van Ooyen dari budi ' 
daja pertanian Goalpara telah di” 
tembak mati dekat Sukabumi, se- 
dang 3 orang pendjaga mendapat 
luka2 berat. Van Ooyen sedang 
mengendarai sebuah oto peng-j 
angkut jang benmuat beras untuk 
budi daja pertanian tersebut. 

x 

(Aneta). Nih kabar2 dari 
Solo, keadaan didalam dan diluar 
kota tsb. sesudah kedjadian pada" 
hari Ahad jl. masih tetap "tidak " 
aman. Sampai hari Rabu — pada - 
hari mana tengah malam dikeluar 
kan perintah hentikan tembak me 
nembak — serangan2 masih tetap 
dilakukan terhadap kota Solo. 
Baru2 ini didapat kabar, bahwa 

“pada malaam antara 3 dan 4 A- | 
gustus suatu gerombolan telah" 

  

mengadakan serangan setjara be 
sar2an terhadap Ngawi. Pada ma 
lam itu djuga petinggi Republik 
dari dusun Grudo sebelah Barat 
Ngawi ditjulik. Sampai sekarang” 
belum diketahui nasibnja. 

BA aan 
Li Ta ja, Pera sampa nomor surat 

  

ertian kemerdekaan. Adalah nja- 

4 ju dengan tjara pe 
ng 3 dili 

jang neng : 
kano 58 (Roda sapi) menurut 

Amerika Serikat 

asas jang achir 

'kok, intipati) dari gerak-gerik ma 
usia atau dari motief jang telah 

meminta perhatiannja. Maksud ini       

    

  

   

ssionistis itu. Dalam hal ini ha 
(Kabasaran), 

Cc . pi. 45 Mung 
46 (Menenggala), 5 9 (Ha 

evecht). “Dari nomoz2 ini, ma 

anggapan kami adalah lukisan jg 
“terutama jang tidak termasuk lagi 
'dalam lukisan? sebagai eksperi- 
ment. Lukisan ini adalah salah sa 

— tu dari : tjiptaan2 jang berdjiwa di- 
'antara lukisan2 baru2 ini. No. 59 
(Beradu djago) menggambarkan 

| keberanian dari si pelukis sebagai 
' seorang seniman. Si pelukis tidak 

“ bespekuler atas anggapan” 

“(smaak) dari chalajak ramai teta- 
pi menjiptakan suatu hal setjara 

djudjur dan bebas, dalam tjita2 
| nja mentjapai tjara melukis sendi 

ri. Dalam hal ini hanja ditjari es- 
- sensi” dari-gerak gerik dua ajam 

djantan itu jang berkelahi mati2- 
an. Mungkin belum terdapat keah 

“lian” (raffinement) jang dapat 
diletakkan oleh ahli2 lukis D 

pang dalam tjiptaan2nja, tetapi 
. orang harus mengakui, bahwa 

Henk Ngantung telah mentjapai 
keahlian jang tinggi, sehingga de 
ngan gambaran. jang sederhana 
itu dapat mentjapai begitu banjak. 

.Henk Ngantung . kebanjakan 
“menggambar setjara tjepat, terbu 

ru2 dengan bulat perhatian. Ker- 
, dja setjara tjepat ini menimbulkan 
perasaan, bahwa motief ini terlalu 

“#jepat dilepaskan. Walaupun sa- 
.ngat bagus penjataan bungkus ke 
pala dan badju2 wanita dalam no. 
.69 (Kaum dagang Remboken), 
“namun tak dapat disangkal, bah- 
. wa lukisan itu meninggalkan pera 

jaan 

| Lukisan2 dari tjat air semuanja 
“memberikan kesadaran akan ketje 

pada penonton, bahwa mo- 
tief itu agak kasar. 

patan, dengan mana lukisan2 itu 
' ditjiptakan. 

“Setjara kehalusan, mengatur 
tempat dan bahagian badan, maka 
no. 49 (Pekerdja Wanita) adalah 

Henk 

ga mentjari essentie (po- ' 

menghasilkan lukisan2 jang ex- 

je- 

. Pertundjukan hasil? tangan 
 Henk Ngantung. 

   
    
RODA SAPI. 

rasaan jang teliti dan halus terha ruh jang dai Sudah njata, 
dap gerakan2 serta tehnik jang lu 
ar biasa dalam melukis dengan 
tjat air. 

Djika terdapat beberapa lukis- 
an jang sebetulnja tak usah diper 

tundjukkan, maka untuk memberi 
gambaran selengkap mungkin da- 
ri tjita2 Henk Ngantung, tiada sa 

tu dari lukisan2 dalam' tjat -air ini 
dapat dianggap ,,overbodig”. 

Penting djuga untuk diperhati- 
kan adalah gambaran dengan 3 x 

Chairil Anwar dari babakan wak 
tu di Djawa, dari mana gambaran 
kepala en face (dari muka) digam 

bar dengan begitu tegas dan te- 
rang jjang terdapat. djuga pada 
gambaran2 dari waktu belaka- 
ngan. : 

Last but not least: lukisan2 da- 
lam tinta tjina. Senantiasa gam- 
baran2 matjam ini menggambar 
kan dengan tegas keahlian dan ke 

kurangan dari tiap2 seorang seni- 
man. Gambaran2 ini lebih menje- 
'nangkan, karena disini njata keku 
atan djiwa dari Henk Ngantung. 

Apakah no. 38 (Orang2 tua) 
menggambarkan pengaruh dari 
Van Gogh? Djika memang hal itu 
benar, maka dapatkah seorang pe 
lukis meloloskan diri dari penga- 

kota tersebut. jang terbagus. Banjak lukisan2 ruh itu? Djika terdapat pengaruh? 
Kai —g— — lain memberi kesadaran akan pe maka pengaruh ini bukan penga- 

3 £, 2 5 
5 X j3 5 

dapat penghargaan jang selajak- 
.nja dan djuga untuk mentjapai 
kerdja sama dengan Negeri Be- 
landa berdasarkan suka rela dan 
persamaan hak sepenuhnja, hal 
mana akan merupakan kerdja 
sama antara dua negara jang ber 
daulat dan merdeka, jang oleh: 
persesuaian kemauan jang bebas 
dengan suka rela berdjandji sa- 
ling membantu satu sama lain. 

Pemerintah bukan sadja memin 
-ta kepertjajaan dari saudara2, a- 
'kan tetapi " djuga keinsafan ber 
tanggung djawab, bahwa tenaga 
dari setiap orang haruslah dike- 
rahkan untuk memeliharakan apa 
jang hingga sekarang ini telah di 

| bangunkan dengan susah pajah, 
“serta disamping - itu, seterusnja 
dengan tidak mengenal djerih pa 
jah membangun usaha2 jang ba- 
ru, agar dihari kemudian djika 
tiba waktunja jang Republik Indo 
nesia Serikat mengambil tempat- 
nja sedjadjar. dengan bangsa2 
lainnja didunia, Negara Indonesia 
Timur dapat kelak mengambil ke 
dudukan jang selajaknja didalam 
REPUBLIK IP NESIA SE- 
RIKAT itu serta mengambil ba 
hagian jang penting dalam usaha 
menjusun penghidupan rakjat jg. 
sehat dan kuat dalam lingkungan 
suatu Negara, dimana akan terdja 
min ketentuan hukum, kesentosa 
an dan kemakmuran rakjat. 
Pendengar2 jang terhormat ! 

Rasanja Negara Indonesia Timur 
boleh berbangga hati menoleh pa 
da apa jang telah dapat ditjapai - 
nja didalam tahun2 jang belum 
begitu lama sedjak berdirinja. Dju 
ga Negara kita boleh berbangga 
hati mengingat akan turut serta- 
nja mengambil bahagian dalam 

| pelaksanaan perdjuangan mentja- 
pai tjita2 kemerdekaan bangsa 
kita. Akan tetapi kebanggaan. ini 
meminta pula dari kita rasa ber- 
tanggung djawab dan djuga kere 
laan hati untuk bekerdja terus, 
dengan mengerahkan segenap te- 
naga kita untuk membangun ge 
dung kebangsaan jang lajak mene 

rima penghormatan, baik dari pi- 
hak dalam maupun dari pihak. Iu 
ar. 

Dengan keinsafan inilah dele- 
| gatie- Pemerintah Indonesia Ti- 
mur berangkat ke K.M.B. dengan 
penuh pengharapan, bahwa saw- 
dara2 sekalian, dimana2 ana 
pun saudara2 berkedudukan, a- 
kan tinggal tetap bekerdja 2 
persiapan bagi masaalah jang 
ngat penting dalam sedj arah 5 
sa Indonesia, ja'ni penjerahan, jg 

“kita idam2kan berlaku ini tahun 
djuga. 5 
Oleh karena perdjuangan un- 

tuk Kemerdekaan kini telah men 
tjapai masanja jang kita 

mengandung harapan, bahwa ter 
tjapainja tjita2 kebangsaan kita 
telah ada dimuka pintu, maka bo- 
lehlah ikiranja diturut dari kita, 
jang kita akan mendjauhkan diri 
dari segala sesuatu tindakan jang 
mungkin mendjadi rintangan ba- 
gi terwudjudnja suatu kemerdeka 

an jang sesungguhnja dan perkem 
bangan nusa dan bangsa jang se- 
hat. 

- Dalam bulan2 jang benceldjarah 
ini kita harus mengenal akan per 
tanggung djawaban kita | da 
ri pada jang sudah2 serta insaf 

  

  

. akan kesempatan jang begitu be 
sar bagi kita jang membolehkan 
kita turut bekerdja untuk mewu- 
djudkan suatu Indonesia merdeka 
dan berdaulat. 

Oleh karena itulah, maka per- 
hatian dan tudjuan kita harus Je 
bih dari pada jang sudah2, diarah 
kan kepada perkembangan sewa 
djarnja dan jang sentosa dari 
masjarakat Indonesia umumnja 
dan masjarakat Indonesia Timur 
chususnja. 

Dalam waktu peralihan jang 
pendek ssetelah mana kita akan 
“memasuki tertib hukum jang ba- 
“haru jang telah lama ditunggu2 
itu, kita telah berhasil memperli- 
hatkan kesanggupan kita mena- 
han hawa nafsu dengan tjara jg 
dapat dibanggakan, oleh karena 
kita insaf, bahwa itulah djalan jg 

  

sebaik2nja untuk berbakti kepada 
tanah air kita. 

Berpuluh2 tahun bangsa Indo- 
nesia telah memperdjuangkan ke 
merdekaannja. Dalam pada itu te 
lah banjak pengorbanan jang di 
berikan, akan tetapi kini dapatlah 
kita mengalaminja, bahwa pengor 
banan2 jang demikian itu tidak- 
lah sia2 adanja. 

Dalam sedjarah perdjuangan 
kemerdekaan kita dapat kita ke- 
mukakan beberapa saat2 dan 
hari2 jang penting. 

Tak dapat sunah bahwa satu 
diantaranja ialah tanggal 1 Agustus 
1945, pada hari mana Sukarno 
telah memproklamasikan. At 
an Bangsa Indonesia, terhadap selu- 
ruh dunia. 

Sedjak dari itulah, maka lambang 
kemerdekaan dari Indonesia seluruh 
nja makin lama makin terang nam- 
paknja. Semakin persatuan bangsa 
Indonesia bertambah kokoh, semakin 
pasti penjerahan kedaulatan jang 
bersungguh2 akan dapat merupakan 
realiteit, kenjataan mana tidak lama 
akan terwudiud. 

Persatuan bangsa Indonesia itu 
lah sjarat jang seharusnja mesti 
ada dan untuk persatuan ini Kon 
perensi Inter Indonesia jang ba- 
ru2 ini telah memberi sumbangan 
jang sangat berharga. Persatuan 
bangsa Indonesia selajaknjalah 
harus dipelihara baik2, oleh ka- 
rena persatuan ini sangat diperlu 
kan untuk hidupnja bangsa kita 
selaku bangsa jang merdeka. 

Beberapa hari lagi diseluruh In 
donesia tanggal 17 Agustus akan 
diperingati selaku hari jang sa- 
ngat berarti dalam sedjarah per- 
djuangan kita untuk mentjapai 
tjita2 kemerdekaan bangsa kita. 
Perajaan hari ini, kini akan dapat 
dilangsungkan setelah-“berhasilnja 
komperensi Inter Indonesia jang 
sangat menggembirakan, “dengan 
penuh pengharapan, bahwa Kon 
perensi Medja Bundar segera dju 
ga akan melahirkan hasil2 jang 
baik. 

Kalau kita sebentar akan memper- 

ingati hari ini dalam suasana. gem- 
bira dan dengan semangat mengan 
dung harapan dan kepertjajaan, 
baiklah kita djuga memikirkan akan 
tugas jang selandjutnja dan djuga 
menginsafinja, bahwa kemerdekaan 
dan kesatuan kita, jang seumpama 
tanaman jang masih muda itu -harus 
bertumbuh -djadi pohon jang kuat 
jang akan dapat menahan angin tau 
fan jang bagaimana pun. 

Oleh karena itulah, maka kita ha- 
rus memperingati hari2 jang berarti 
bagi perdjuangan Kebangsaan kita 
itu dengan ketenangan bathin serta 
dengan menahan hawa nafsu, de- 
ngan penuh keinsafan, bahwa de- 
ngan adanja persatuan, kita akan 
menfjapai lebih banjak hasil kebai- 
kan dari pada kita tertjerai berai : 
bahwa dengan djalan bekerdja keras, 
konstruktif dan semangat tidak mau 
mundur kita harus melandjutkan 
apa jang hingga kini telah dibangun 
kan dengan susah pajah, sehingga de 
ngan djalan jang demikian dapatlah 
kita membangun nusa dan bangsa 
kita mendjadi bangsa jang sungguh2 
merdeka dan besar. 

Dengan semangat jang demikian, 
maka tanggal 17 Agustus dapat ke- 
lak mendjadi suatu hari, pada hari 
mana kita membaharui djandji kita, 
ja'ni bahwa kita akan mau bekerdja 
bersama2 dengan segala kuat tena- 
ga kita jang kita akan tudjukan ke 
pada terwudjudnja tudjuan kita ber 
sama, jaitu kemerdekaan dan kedau- 
latan jang sesungguhnja serta ber 
tumbuh dan berkembangnja -tanah 
air kita dalam kesentosaan dan ke- 
makmuran. 

“ Pendengar2 jang terhormat! Mo- 
ga2 Allah jang Mahakuasa menga 
runiakan pada kita sekalian, baik me- 
reka jang turut serta mengambil ba- 
hagian sebentar dalam Konperensi 
Medja Bundar, maupun mereka jang 
ditinggalkannja, kebidjaksanaan dan 
kekuatan untuk turut bekerdja seka- 
dar memberi tenaganja masing2 dan 
setiap orang menurut kedudukan dan 
#jaranja masing2, untuk mentjapai 
fjita2 nasional kita: jang murni ini. 

set) mma 

  

Salah satu dari Tukinant ig. amat 
tegas serta jang terutama jang tidak termasuk 
lagi pada lukisan2 sebagai eksperimen, 

    

& 

bahwa antara gambaran2 jang di 
pertundjukkan itu terdapat lukis- 
an2 buah2 tangan keahlian. 
Orang melihat pada no. 11 gerak 
tangan dari pemudi2 jang semen 
tara mendjahit dan nomor2 17 dan 
27, kedua ,,Kaum Ibu” pada no. 
14 dan 36. Pada no. 36, maka ke 
pala wanita dibahagian kanan 
memberi kesaksian tentang keku- 
gan Ngantung jang sedang ber 
embang untuk menggambarkan 

pokok2nja dengan beberapa gari- 
san2 jang tegas. 

Mungkin recensi ini sudah ter- 
lalu pandjang karena kemungkin 
an2, jang terlalu banjak terdapat 
pada pertundjukan ini. Maafkan- 
lah. Hasil2 tangan seperti ini be- 
lum banjak terdapat di Indonesia. 
Dalam hal ini harus-diperhatikan, 
bahwa Henk Ngantung sebagai 
seniman mempunjai keahlian isti- 
mewa jang dalam hari kemudian 
akan bertambah terus. 

Kami mengharap achirnja, bah 
wa Henk Ngantung akan membe 

“ri bantuan banjak dalam pemba- 
ngunan kehidupan kesenian Indo 
nesia jang tidak sadja “didorong 
oleh tradisi, tetapi oleh kehidupan 
dan masjarakat sendiri serta meng 
hiasi kehidupan rochani bangsa 
Indonesia, 

. 

PER 

zy 

Hari Kemerdekaan 
India. 

“Kami menerima berita, bahwa 
All Indian Nasional Association 
akan merajakan Hari Kemerdeka 
an India pada tgl. 15 bulan ini 
bertempat di Gedung Sekolah Me 
nengah Umum di Kampung Arab 
di Manado, mulai tepat pukul 
8.30 pagi. 

    
  

  

Mulai hari Senin 15 hb. 

ada kesempatan MkabBbakan 
iklan 

SELAMAT HARI RAJA 

17 AGUSTUS 

dalam surat kabar ini, seku-' 

rang2nja f 2.50.       

-—. Tenan, 
1. 

Boleh 

Djamban jang penuh 

dan tersumbat 

S. DATUNUGU 
— MANADO. 

membetulkan 

Kemaweg 36 

  

PEMBERITAHUAN. 

Rumah Geredja baru 
Sonder akan ditahbiskan pa- 
da 20 dan21 Augustus 1949: 
€. 20 Augustus oleh DUju- 

mast dan Wakil Badan 
Geredja dan Keperin- 
tahan m nurut djempu- 
tan 

b. 21 Augustus oleh Dju- 
maat dan Tamu2 djempu- 
tan. 

“MADJELIS GEREDJA DJU- 
MAAT G.M.I.M. SONDER, 
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