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»Konperensi Rentjana JI 

Kemakmuran" di Bogor NN 

   
mpulan Umum: Seksi peter: 
“makan tidak hanja setudju 
dengan apa jang ditjantum- 

ikan dalam rentjana kemak- 

    

muran ini, tetapi djuga be 
girang hari, bahwa akar 
dapat | tind 
jang pada satu fihak « 
memenuhi kebutuhan | 

ek dalam mem- 5 
- 

perbesar    

  

   pertjuma, 
£ 2. Peternakan ajam.- De- 
$$ ngan tjatatan seperti dia- 

/ tas, seksi menjetudjui ren- 
tjana ini. 

3. Peternakan kambing. Un- 
tuk perbaikan kwantitatif 
setjara tjepat dari peter- 
nakan kambing, maka se- 
suai dengan rentjana itu 

3 akan diberikan mater'al 
setjara besar2-an jang ber 
asal dari setasiun2 kepa- 
da . peternakan2 pendu- 

: duk: 
h Atas perbaikan kwalitatif 

A.V.I. harus mentjurah- 
kan perhatiannja, dimana 
harus diusahakan penem- 
patan dalam keaddan se- 
keliling jang sesuai. 

4. Peternakan biri-biri. Tin- 
dakan2 jang dilakukan ter- 

hadap peternakan  kam- 
bing djuga berlaku bagi 
peternakan ini. 

“Dari A.V.I. diharapkan pe- 
njelidikan jang luas tentany 
kemungkinan? perbaikan da 
ri produksi daging dan bu- 
lu biri2 dalam Habusem 
mendatangkannja — matjam 
biri2 dari luar negeri. 
5, Peternakan babi.— Seksi 

sangat luas dengan dida- 
patnja kemungkinan un- 
tuk membeli dan memba- 
gikan lebih banjak alat2 
“peternakan. 

6. Peternakan sapi, : 
a. Pemberian sapi untuk 
membadjak, 

' Kemungkinan untuk mem- 
bagikan lebih banjak sa- 
pi-badjak sangat disetudjui. 
Tetapi seksi beranggapan, 
bahwa pembelian akan meng 
hadapi kesulitan. 
b. Akan diusahakan untuk 
lebih banjak membeli dan 

- membagikan dari sedjumlah 
: banjak pasangan2 ketjil sa- 

pt untuk dipelihara jang 
kerugian2nja akan ditang- 

gung oleh fonds kemakmu- 
ran. 
c. Daerah peternakan di 

dari peternakan sapi-pera- 
san dari penduduk harus di- 

sokong dalam kemadjuan- 
nja, untuk tumbuh mendjadi 
pusat dari ternak jang sa- 
ngat produktif, jang men- 

Ho djadi tudjuan dari peterna- 

7, Peternakan kerbau.- Un- 
Es tuk fasal ini dapat dilihat 

tentang peternakan sapi 
Po ajat2 a dan b. . 

8. Peternakan kuda. Seksi se 
" tudju dengan sepenuhnja 

Po dengan apa jang ditjantum 
“ kan dalam rentjana kemak 

: muran, ialah, bahwa kepu- 

i lauan Sunda Ketjil tetap 

1 mendjadi pusat peternakan 

kuda. 
Rentjana VII 9. Badan Peter- 

nakan Umum, — Seksi ber- 

gembira, karena kini tjita2- 

nja telah tertjapai. Tempat2 
dimana tjabang2 akan didi- 

rikan akan diperbintjangkan 
“lebih landjut. 

'- Dengan pembangunan kem- 

“4 bali dari setasiun2 peterna- 
kan tidak usah menunggu 
diresmikannja A.V.I., demi- 
kian pendapat seksi, 

Rentjana V-lII. 10, Pendidikan 
dari pegawai2 tingkatan me- 

| nerigah. Menurut pertimba- 

ngan seksi, penambahan da- 
ri tenaga2 tingkatan mene- 

gah dan rendah, jang di- 
njatakan dalam  lapuran 

adalah sebagai suatu mini- 
mum, Pn 

Seksi beranggapan, bahwa 

disampingnja rentjana ke- 

makmuran, djuga diperhati- 

“kan benar2 tentang pendidi- 

kan dan tenaga2 tsb, 

diambil tindakan2 
   

      

    

   

Grati, sebagai suatu pusat .. 

KEMENTERIAN PENERANGAN 
Ry. NEGARA 
SN) INDONESIA 

TIMUR 
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-.. Saran2 jang telah diad,ukan 

' tentang pemberian kermu-u- 
“ kinan kepada orang2 past 

kulir untuk mengiku:i per- 
didikan tingkatan rerdah 
dengan tidak terikat dalam 
djabatan dinas, mendapat 

. persetudjuan sepenuhn:a. 
Achirnja seksi menundjuk- 

kan kepada sidang bersama 
dengan seksi pertanian, di- 

mana dengan suatu kerdja- 
sama jang harmonis telah 

dibitjarakan soal perbaikan 
dari tanah2 kering. 
Seksi mengeraskan kesimpu- 
lan2 jang didapat dalam si- 
dang bersama tersebut. 

'Kesimpulan2 dari seksi 
Perikanan Laut. 

Rentjana Z I. Pemberian pin- 
djaman untuk pembelian ka- 
ju bagi pembuatan prahu2 

penduduk Djawa Timur dan 
Madura, P3 

Umum memadjukan penang- 

kapan ikan didaerah-daerah 

tersebut dalam tingkatan se- 

belum perang,- maka sangat 

lah perlu djumlah 2000 dari 

prahu2 dewasa ini diting gi- 

kan mendjadi 4300 buah. 

Hal ini hanja dapat tertjapai 
dengan memberikan pindja- 

man2 kepada nelajan2 jang 

djudjur dengan perantaraan 

Algemene Volkscrediet 

Bank atas djaminan dari 

fonds kemakmuran. : 
Diandjurkan, supaja menga- 
dakan perundingan dengan . 
Djawatan Kehutanan ten- 
tang ukuran2 minimal dari 
kaju2 pembuat prahu2 ter- 

- sebut. 5 
Rentjana Z II. Pengluasan dari 

pemberian pindjaman kepa- 

da badan2 penglelangan 
ikan. 
Karena badan2 penglela- 
ngan ikan adalah pusat pem- 
beri bantuan kepada nel- 

ajan2 dan . dalam keadaan 
masa sekarang sangat mem- 
butuhkan uang, maka suatu 
pengluasan dari  badan2 
penglelangan tersebut (dja- 

di diluar keungan organisa- 
si2 tersebut), dengan peran- 

taraan Algemene Volkscre- 
diet Bank atas djaminan dari 

fonds kemakmuran, adalah 
sangat perlu untuk mema- 

djukan perikanan dalam 

tingkatan sebelum perang. 

Dalam hubungan ini baiklah 

pemberian2 perikanan kepa- 

da nelajan2 dilakukan de- 

ngan perantaraan badan2 
penglelangan tersebut. 

Rentjana Z NI. Djawatan pe- 
ngangkutan ikan. 
Untuk membantu daerah2 
dalam kesukaran2 pengang- 
kutan, maka suatu pengang- 
kutan jang tjepat lagi terdja- 
min adalih merupakan soal 

| jang utama, jang akan me- 

ngakibatkan produksi ikan 
jang lebih tinggi.“Dua dae- 
rah segera menarik perha- 
tian untuk hal ini, ialah: 
a, Pululaut (Kalimantan 
Tenggara) 

b. Sumatra Selatan (bagian 
pantai Timur) ” 

Baiklah diperhatikan dalam 
awal mendirikan djawatan2 
pengangkutan ikan tersebut, 
jang pada permulaannja di- 
biajai oleh fonds kemakmu- 

“ran, bahwa dimasadepan 
dapat diambil oper oleh jang 
berkepentingan, ialah kaum 
nelajan. 

.  Didaerah-daerah jang ter- 
tentu, diantaranja Kaliman- 
tan-Barat dan negara Suma- 
tra Timur, masih terdapat 
kekurangan pengangkutan 
jang tjepat antara tempat2 

perikanan dipantai dan tem- 
pat2 konsumsi didalam ne- 
geri, 

Pidato2 penutup. 

Setelah kesimpulan2 dari “si- 

dang2 seksi diterima, maka ke- 

tua memberi kesempatan kepada 

. merdeka 
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. di Den 

a Menteri Drees membuka NSI MEDJA BUNDAR 
Haag. 

Pidato2 sambutan dari: 

'Drs. Moh. Hatta, Sultan Ha- 

mid Il, Menteri Van Maarse- 
veen, dan Thomas Critchley. 

(Aneta). Pada djam 14:05 
(djam 21.05 waktu Djawa) Per- 
dana Menteri Belanda, Dr. Wil- 
lem Drees membuka Konperensi 
Medja Bundar dalam Gedung 
Ksatria, dimana pada sebuah me- 
dja djorong (ovaal) duduk dele- 
gasi2 Belanda, Republik, P.P.P, 
dan K.P.B.B.I. Medja tersebut 
ditempatkan sepandjang Gedung 
itu, tetapi masih ketjil untuk mem 
berikan tempat kepada semua wa-. 
kil2, sehingga telah ditempatkan. 
rentetan jang kedua dari kursi2 
keliling medja. Banjak pembesar2 
tinggi telah hadir dan baik dida- 
lam, maupun diluar ruangan terda 
pat banjak perhatian. Sesudah Dr 
Drees, maka ketua delegasi Repu- 
blik, Hatta mengutjapkan pidato- 
nja dalam bahasa Indonesia jang 
dituruti oleh Sultan Hamid II, dju 
ga dalam bahasa Indonesia, Kemu 
dian Van Maarseveen berpidato 
dan pada achirnja Critchley, ke- 
tua mingguan dari K.P.B.B.I, 

Kata pembukaan Dr. Drees. 
an Papa Na maba asn mengena Ba 

Dr. Drees a.l. mengatakan: Apa- 
bila Konperensi membawa kepada 
suatu persetudjuan jang memuas- 

. kan dituruti oleh pengwudjudan 
setjara praktis dari tjita2 jang di- 
maksudkan, maka terbukalah pin- 
tu menudju ke Indonesia jang 

dan berdaulat dan ke 
perdjalanan bersama dari kedua 
bangsa atas dasar kemerdekaan 
dan persahabatan, suatu perkem- 
bangan jang, apabila kedjadian2 
dunia meluaskan, akan mengem- 
bangkan kembali tjita2 rochani 
dan badani, diatas mana suatu ma 
sjarakat jang sehat harus bersan- 
dar, 

Apabila dari pihak Indonesia, 
Konperensi ini dimulaikan dengan 
kepertjajaan, bahwa pembentuk- 
an segera dari Negara Indonesia 
jang berdaulat untuk Belanda ada 
lah suatu pasal dalam atjara jg 
tak dapat dibantah seperti djuga 
untuk bangsa Indonesia, maka se- 

baliknja Belanda mau meletak- 
kan kepertjajaan, bahwa dipihak 
Indonesia dengan sungguh2 di- 
tjita2kan akan pembentukan sua- 
tu hubungan baru antara Belan- 
dan dan Indonesia jang akan 
mengakibatkan pekerdjaan ber- 
sama. 

Tiap2 partai, demikian Dr. 
'Drees, dapat digoda untuk mem- 
bahajakan maksud besar jang te- 
lah digambarkan diatas, untuk ke 
pentingan kesenangan sementara 
dan sorak pegsetudjuan dari suatu 
golongan jang tertentu untuk se- 
mentara waktu. Perdana Menteri 
tersebut menerangkan. bahwa 
beliau berharap, bahwa , semua 
wakil2 akan mempunjai tenaga 
untuk menentang godaan terse- 
but. $ 

Lebih djauh dikatakannja a.l.: 
,Kita tidak merasa puas dengan 
soal2 jang kurang terang dan ber 
sifat umum, tetapi kita harus da- 
tang kepada pembitjaraan2 dan 
peraturan jang terang dan sudah 
“ditimba ang dapat dise-         
    

Pidato Hatta, 

Drs. Hatta menjebut dalam pi- 
'datonja a.l, bahwa penjelesaian 
jang tjepat dari perselisihan seka 
rang adalah sangat penting. Pe- 
metjahan satu2nja dari masaalah 
Indonesia terletak dalam penjera- 
han kedaulatan jang tjepat. Se- 
djak proklamasi kemerdekaan ter- 
tanggal 17 Agustus 1945, rakjat 
Indonesia merasa diri sendiri ber- 
daulat, Perselisihan Indonesia-Be 
Janda adalah pada hakekatnja su- 
atu perselisihan psychologis jang 
“berakar dalam sedjarah pendja- 
djahan. Tiap penundaan penjera- 
han kedaulatan akan menghidup- 
kan perasaan tidak pertjaja terha- 
dap maksud2 Belanda, sedang pe 
kerdjaan bersama jang akan da- 
tang antara Indonesia dan Belan- 
da hanja dapat didasarkan atas 
saling pertjaja mempertjaja, 

pemimpin2 delegasi untuk berbi- 
tjara. Pemimpin dari delegasi Re- 
publik dan para utusan dari ke- 
delapan belas negara bagian me- 
njatakan terima kasihnja atas 
undangan untuk ikut serta dalam 
konperensi tersebut dan memudji 
tentang organisasi jang baik dan 
pelangsungan jang ramah tamah 
dari sidang2. 

Tuan Wisaksono menjatakan 
terima kasihnja atas pudjian2 
tersebut dan mengutjapkan teri- 
ma kasihnja kepada para penje- 
lenggara konperensi kemakmu- 
ran tersebut, tentang urusannja 

jang baik, pun dalam lapangan 
perumahan, tata usaha dll-nja. 

Achirnja tuan Wisaksono da- 
lam pidato penutupnja menegas- 
kan tentang bagaimana genting- 

nja keadaan sekarang, jang sa- 
ngat membutuhkan tindakan2 
jang tepat, 

Pembitjaraan2 telah berlang- 
sung dalam suasana persaudara- 
an dan hanja terdapat kritikan2 
“membangun dan pembitjara' ber- 
harap, bahwa penglaksanaannja 
akan berdjalan demikian pula. 

Tentang keuangan tuan Wi- 
saksono mengatakan, bahwa ke- 
adaannja menjedihkan, Dalam 
anggaran belandja terdapat ke- 
kurangan jang besar, tetapi di- 

harap, bahwa kekurangan dapat 
terkedjar dalam tahun: aan 
tapi untuk hal ini dibi AN y 

fy - 

pindjaman2 diluar negeri, karena 
mana beban hutang akan lebih 
mendaki. Karena itu pembitjara 
mengandjurkan kepada semua 
untuk bekerdja sekuat2nja agar 
supaja produksi dapat dinaikkan, 
sebab hal ini adalah suatu soal 
dari hidup atau tidak hidup. 

Aspek keuangan makin dipe- 
ngaruhi djelek turunnja harga 
dipasar dunia dari hasil2 eksport 
Indonesia jang terpenting seper- 
ti kopra, minjak sawit, karet dan 
timah. Untuk dapat mengatasi 
kesukaran2 ekonomi, tuan Wi- 
saksono menganggap terutama 
adalah sangat perlu untuk mem- 
bebaskan perlengkapan bahan 
makanan, karena untuk import 
dari beras sadja tiap2 tahun kita 
harus membajar seharga 200 dju- 
ta rupiah dengan dollar Ameri- 
ka, 

Dengan membebaskan lapa- 

ngan perlengkapan bahan maka- 

nan dari luar negeri dan mening- 
gikan produksi dari tanam2an 

perdagangan dan industri, maka 
Indonesia dapat berdiri kembali. 

Pembitjara mengachiri dengan 

mengutjapkan harapannja, bah- 

wa ketjintaan untuk Indonesia 
sedemikian besarnja, sehingga 

semua kesulitan2 dapat dikesam- 
pingkan dan mulai bekerdja un- 

tuk memperbaiki Indonesia kem- 
t £ 

Pali — mt D 1 m1 pa 

LA 
3 / 

Selandjutnja Hatta menundjuk- 
kan, bahwa Uni Belanda-Indone- 
sia jang diusulkan haruslah suatu 
assosiasi suka rela dan tidaklah 
boleh tegang dalam bentuk dan 
hubungan. 5 

Hatta mengatakan, bahwa ke- 

takutan orang2 Belanda mengena 
kepentingan ekonomi mereka di 
Indonesia sama sekali tidak bera- 
lasan apa2. Satu2nja jang dapat 
dirasa dipihak Belanda sebagai 
rintangan untuk kepentingan eko- 
nomi Belanda, mungkin adalah 
pengetjilan kemungkinan2 untuk 
mendapat laba sebagai suatu aki- 
bat dari politik kemakmuran dari 
orang2 Indonesia untuk kepenting 
an rakjat Indonesia. Selandjutnja 
ia menerangkan, bahwa ia meng- 
harapkan, bahwa soal utang ada- 

—lah suatu pokok jang sulit, tetapi 
penjelesaian atas pokok tersebut 
tidak boleh merintangi penjerah- 
an segera dari kedaulatan. 

Pidato Sultan Hamid, 

Dalam pidatonja, Sultan Ha- 
mid 1! sebagai pemimpin delegasi 
P.P.F. menekan djuga atas perlu- 
nja saling pertjaja mempertjaja, 
dimana ditundjukkannja kepada 
perundingan2 pendahuluan pada 
Konperensi Indonesia Raja di 
Djokja dan di Djakarta, dimana 
ternjata, bahwa tjita2 Indonesia 
dan maksud jang telah ditetapkan 
oleh orang2 Indonesia adalah sa- 
ma. Ia sangat memperhatikan ma 
saalah2 keuangan dan ekonomi jg 
akan dihadapi oleh Indonesia jg 
berdaulat. Diantaranja Sultan Ha 
mid mengatakan, bahwa Indone- 
sia mempunjai persediaan2 tena- 
ga pekerdja jang besar, tetapi ti- 
dak mempunjai kapital. Diterang- 
kannja, bahwa orang2 Indonesia 
dengan njata insaf, bahwa harus 
diadakan sjarat2 untuk menarik 
kapital2 jang diperlukan dari luar 
negeri. Orang2 Indonesia insaf, 
bahwa tanahnja menderita penja- 

“kit 'ekonomt berat, tetapi kemauan 
untuk menjembuhkannja terdapat 
dan hal inilah jang akan menjem- 
buhkan orang sakit itu. 

Indonesia insaf, bahwa djalan 
dihari depan tidak rata, tetapi ia 
mengharapkan pertimbangan dari 
seluruh dunia, 

Pidato Van Maarseveen, 

Pemimpin delegasi: Belanda, 
menteri Van Maarseveen, mene- 
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“pelandjutan perselisihan 

PASSERSTRAAT TELF. No 209. 
  

rangkan dalam 'pidatonja,. bahwa 
pada delegasi Belanda terbajang 
2 maksud, jaitu, supaja dapat 
memberikan hasil2 kepada Konp 
rensi Medja Bundar baik setja: 
bentuk mau setjara isi. Tidak se 
orang tidak melihat akibat2 jang 
berbahaja jang akan dibawa oleh 

seka- 
rang. Pemandangan ini telah me- 
nuntut korban banjak. Ae 

Selandjutnja Van Maarseveen 
menerangkan diantaranja, bahwa 
sedjak Belanda menjatakan kese- 
diaannja untuk menjerahkan ke- 

“ daulatan kepada Negara Indone- $ 

Ti No, KN 

    
    

  

   

   

   

   
       

  

   

  

   

  
  

  

     

          

  

   
sia Serikat, dalam persetudjuan 
Linggadjati, Belanda telah menja- 
takan hal tersebut dengan peruba- 
han2 jang perlu dlam Undang2 
Dasarnja. Tiap2 pikiran, bahwa 
Belanda akan menarik kembali 
perdjandjian penjerahan kedaulat 
an ini, telah dibuang. 

Tjita2 kemerdekaan bangsa In- : 
donesia tidak boleh tidak akan di- 
wudjudkan, tetapi 

raan baru dapat mendjadikan In- 
donesia suatu negara kesatuan di- 
mana terdapat perdamaian, 

Pemimpin delegasi Belanda me 
ngachiri pidatonja dengan mende 

kekekalannja 
nanti dapat diwudjudkan dengan - 
benar, djika susunan ketata-nega . 

sak supaja wakil2 tahu akan me- 
mahan diri dan nafsu dalam mem 
perbintjangkan berbagai2 soal da 
lam Konperensi Medja Bundar, 

Pidato Critchley. 

Thomas Critchley, pembitjara - 
jang achir, memulai pidatonja jg 
diutjapkan dalam bahasa Inggeris 
dengan mengutjapkan selamat ke 
pada ketua Konperensi, Dr, 
Drees, berhubung dengan sa'at 
jang bersadjarah ini, jaitu pembu- 
kaan Konperensi Medja Bundar 
jang sudah lama ditunggu2. Da- Sa 
lam sebuah ichtisar dari perundi- 
ngan dan konperensi2 jang men- 

  

Ta
 

dahului K:M.B., beliau memadju- 2 
kan hasil2 jang telah tertjapai. 
Beliau menerangkan, bahwa beli- 
au menjambut dengan segala se- 
nang hati pertemuan semua par: 
tai2 jang dengan langsung ber- 
sangkutan dalam penjelesaian so- 
al Indonesia, untuk menjusun ber- 
sama2 hari kemudian mereka da 
lam kesadaran benar tentang ke- 
pentingan masing2. 

Oa 

  

PANGLIMA TENTARA KE 
BORNEO TENGGARA. 

(Aneta). Panglima tentera, Lt, 
Djenderal Buurman van Vreeden 
pada hari Senin pagi telah berang 
kat ke Bandjermasin dengan pe- 

“sawat terbang B-25 untuk suatu 
perkur Ijungan pendek. Beliau di- 
harap akan kembali pada keesok- 
an harinja, 

Dalam pada itu koresponden 
Aneta di Bandjermasin memak- 
lumkan, bahwa pasukan2 gorelja 
pada hari Ahad jang lalu telah 
menjerang pos pulisi di Kuwin jg 
letaknja kira2 5 km dari Bandjer- 
masin, dalam serangan mana 3 o- 
rang penduduk mendjadi korban, 
sedang penjerang dan jang dise- 
rang tidak menderita kerugia. 

Pada hari Sabtu untuk pertama 
kali pasukan2 gorelja menjerang 
pada siang hari Kandangan, sera- 
ngan mana ditudjukan terhadap 
asrama?2 pulisi dan militer. Pun te 
lah diadakan serangan atas pos2 
pulisi disekitar kota tersebut, di-. 
mana kaum penjerang meninggal 
kan 2 orang mati, 

Menurut kabar jang diterima 
oleh harian ,,Suara Kalimantan” 
dari pihak jang lajak dipertjaja, 
maka pada hari Djumat j.l. 22 o- 
rang anggota pulisi, diantaranja 
seorang  hoofdposthuiscomman- 
dant jang ditempatkan di 'Gam- 
but (Bandjermasin), telah melari- 
kan diri dengan membawa semua 
sendjata2, diantaranja sendjata2 
otomatis dan gramat2 tangan. Pa- 
da ketika itu djuga 8 orang ang- 
gota pulisi telah meninggalkan 
pos mereka di Pelaihari, sebelah 
Tenggara Bandjermasin, dengan 
membawa lari sendjata2 dan me- 
siu. Selandjutnja harian tersebut 
mewartakan, bahwa dua orang 
kijai di Martapura, Barsi dan Mas 
Rinawi, atas perintah residen Ka- 
limantan Selatan telah ditahan, 
sebab mereka dianggap membaha 
jakan keamanan dan ketentraman, 

PENDIRIAN IE.V. TJABANG 
DJAKARTA. 

(Aneta). Pada LE.V, rapat 

tjabang Djakarta jang diadakan 
hari Minggu j.l., maka LE, V, me- 
netapkan pendiriannja, 
LE.V. tidak boleh lagi mengikuti 
suatu aliran tertentu jang terda- 
pat antara anggota2nja, akan te- 
tapi harus mempertahankan ke- 
dudukannja jang sudah tersusun 
itu dalam membela kepentingan 
semua anggota sebagai kewadji- 
ban organisasi. : 

Sudah perlu sekarang, siipaja 
kepada orang2 Indo-Belanda de- 
ngan terang dan njata didjelas- 
kan, supaja mereka bersedia me- 
nerima segala konsekwensi jang 
timbul dari ketetapan2 mengenai 
kewarganegaraan baru. Selan- 
djutnja harus dituntut dengan 
keras pelaksanaan mosi Wer- 
muth jang diterima di Pangkal- 
pinang tentang Irian, dalam hal 
mana pada Irian akan diberi ke-, 
dudukan diluar Indonesia seba- 
gai suatu bahagian dalam Kera- 
djaan Belanda. 

Tjabang Djakarta tidak meno- 
lak suatu kemungkinan akan 
pembentukan tanah air dengan 
kedudukan sendiri dalam R.LS, 
Pendirian tjabang ini akan dibe- 
ritahukan kepada wakil2 Indone- 
sia dalam K.M.B, - " 

KONSUL-DJENDERAL — AMERIKA 
SERIKAT. 

“(Aneta). Konsol djenderal 
Amerika Serikat di Djakarta, 
Charles Livengood dan isteri pa- 
da hari Senin dengan pesawat 
terbang berangkat ke Amerika, 
dimana Livengood untuk bebera- 
pa waktu akan bekerdja pada ke- 
menterian luar negeri di Washi- 
ngton dalam menunggu pengang- 
katan baru, 

Pimpinan konsulat 
di Djakarta sekarang dipegang 
oleh Glenn Abbey, ae 

ca di : Maa 5 1 2 Aa mba Tak gi: y Li th ja . ani Ia ah 5 K5 alot 3 

BA AAA ey ROH EA NT NE He Hala 

bahwa 

djenderal : 

  

  

 



   

      

    

    

    

    

   

   

    

   
    
   
    
         

     

  

   
    

    
    
   

  

   

   
   
   

     

  

       

    

      

   
   
   
    

    

   

   
    
     

   
   
   
   
   

          

     
      

       

    

  

   
      

   

  

   

  

     

     

    

    

       

     

      

     

   
   

  

   
     
   

    

   
   
    

              

    

    
   
      

     

     
   
    
     
     

     
   
      
    
     

  

    

    
    
   

  

         

       

   
     

     
     

    
   
   

  

    

     

sangat 
'posisi Belanda itu ada 

ar duta si megg mama Belgia    

jas apel Bislam 
Ip turut sertanja didalam 
anan2, .pag diharuskan 

  

ang miskin. Tetapi orang 
itu sanggup memikul aki- 

ang normal, Non menge- 
segala kekuatannjd untuk/ 

jun kembali tetangganja 
kurang berharga. 
ga ini baru2 ini telah memi- 

ratu politik nasionalis jang 
wa sempit hal mana merugi 

Belgia. Dengan pernjataan, 
a ada kesukaran2 keuangan, 
meskipun ada persetudjuan2 

atangani, Belanda me 
tidak sudi mengim- 

Belgia, tetapi dalam 
a itu mempergunakan politik 
tangan Belgia jang lebih merde 
dan membandjiri pasar Belgia 

1 hasil2 Belanda. Tiap2 ke 
atan dipergunakan oleh Be- 

Aneta). Sutan Sjahrir, bekas 
erdana-Menteri Republik, da- 

suatu interpiu jang diberi- 
ja kepada harian ,,Keng 
telah menjatakan, bahwa 

| dipetjahkan dalam. 
si Medja Bundar, bu-- 
II, apakah Mahkota 

u tidak ada, akan tetapi 
an tjara bagaimana 
mendjalankan kekuasa- 

ekuasaannja dalam Uni, 
sebab —dalam Undang2- 

r Belanda tidak La ana skan 

  

n dengan Uni. 
selandjutnja mengata- 

t ,,harus merasai pahit-getir 
rdekaan, sehingga rakjat 

ar serta jakin sebelut2nja a- 
arti penjerahan kedaulatan”. 

»Mengadakan agitasi adalah 
mudah sekali. Mendidik, 

soal jang sukar”, demiki- 
Siak, Beliau tak hendak 

komentar atas berita, 
w bala: telah diandjurkan 
. Hatta untuk memimpin U- 

bakar Negeri dari Republik 

Dertanjaan, bilamamakah 
akan pan ke hata       

Aneta). Berhubung dengan pe 
luhan2 dari pihak Republik 

tak-tjukup adanja ke- 
gkinan2 perhubungan, berke- 
n dengan pelaksanaan perin- 
“hentikan tembak-menembak, 

| harian Belanda ,,De Vrije 
ers” di Surabaja menulis dalam 

sebuah tadjuk rentjana, bahwa 
TNI di Djawa Timur telah meno 

emberian pesawat2 radio jg 
kap serta opsir2 penghubung 
pik tentara Belanda. Selan 

hwa ia telah mendapat eng 
banjak ,,kumisi2 pusat ber 
setempat2, tidak dapat be- 

'dja oleh sebab wakil2 Repu- 
ik dalam kumisi2 itu belum di- 

    

    

saja - .De Vas 
agai suatu ,,isjarat jang 

g belaka”, karena beliau itu 
mengetahui, bahwa kolo- 

1 Oo ena Peta agita 

  

Ta jang sapa ra 

, bahwa mulai pada saat ini 

Malahan ada jang mengatakan 
'bahwa Nederland karena pembia- 
jaan dengan perantaraan rentja- 

— na Marshall mengadakan persia- 
pan2 untuk mendirikan pabrik, 
(untuk bersaing dengan pabrik2 

elgia, dan ini sekalipun ada Be- 

  

'nelux dan kenjataan, bahwa keku : 
atap produksi Belgia untuk seba- 
gian sabrar aan untuk meme- 

“out. itu denah bahwa 
para eng Belgia pada wak- 
tu itu tidak mengindahkan penge- 
lakan2 dari kaum pengusaha Bel- 
gia, karena suatu Uni ekonomi me 
merlukan pengurbanan2. 

Orang dapat mengatakan de- 
ngan leluasa, bahwa pada waktu 
ini di Belgia terWlapat suatu : era. 
saan jang kurang baik bagi. 
lux, daripada perasaan jang aa 
ketika Belgia baru2 sadja dibebas . 
kan, Sedikit demi sedikit orang 
Belanda kehilangan rupa sebagai 
tetangga jang kurang berharta, 
tetapi ditjat sebagai seorang peng 
usaha jang ingin kaja diatas pung 
gung orang lain, | 
Pada achirnja penulis itu me- 

ngatakan, bahwa djika sekiranja 
Uni ekonomi itu diharapkan supa 
ja tetap selamat — dan gagalnja 
uni ini menurut pendapatnja akan 
mempunjai akibat2 simbolis terha 
dap keinginan Eropah untuk be- 
kerdja-sama — maka Nederland 
harus meninggalkan usaha2 nasio 
nalnja dan harus mengambil pan- 
dangan ekonomi jang lebih luas. 

  

  

  

- djalan dari tempat jang pertama, 
dimana terdapat kemungkinan un 
tuk memperoleh kendaraan, se- 
hingga tak mungkin Sri Sultan 
dapat berbitjara dengan Sungko- 
no dalam waktu beberapa djam 
itu selama beliau berada di Sura- 
baja. Selandjutnja harian ini mem 
beri keterangan mengenai tuduh- 
an2 dalam sebuah komunike Repu 
blik jang mengatakan, bahwa ,,ko 
mandan Belanda tidak 2 pada 
tempat perundingan”. Da pa- 
da ini ,,De Vrije Pers” -menun- 
djuk pada pembitjaraan2 di Tro- 
wulon jang pada tgl. 13 hb. ini te 
lah diadakan antara kolonel Sung 
kono dan kepala stap Belanda jg 
telah mendapat kekuasaan sepe- 
nuh2nja untuk berunding dari 
Panglima Ketenteraan dalam hal, 
apabila djenderal-major Baay se- 
bagai Komandan “Territorial di 
Djawa Timur, memang tidak ada. 

Berhubung dengan hal2 ini da- 
“Sah dimaklumkan, bahwa di Kedi- 
ri pada hari Senin jl. telah diada- 
kan pembitjaraan2 tidak resmi 
antara djenderal-major Baay dan 
kolonel Sungkono. Maksud pem- 
bitjaraan2 ini, ialah terutama 
supaja pelaksanaan perintah hen- 
tikan tembak-menembak dapat di 
djalankan dengan Ta jang sete 

. pat2nja. 

Pada pembitiamsn2 itu kolonel 
Sungkono disertaj a.l. oleh letnan 
kolonel Surachman, Selandjutnja 
berada djuga disitu rombongan pe 
nindjau militer K.P.B.B.I. di Ke- 
diri berserta letnan-komandeur J. 
Brasseur Kermadec, penindjau mi 

“Jiter K.P.B.B.I. di Surabaja. Pem- 
bitjaraan2 tsb. diketuai oleh penin 
djau militer Amerika, kapan 
Cole, 

Kedua belah pihak telah menja 
takan keinginan, supaja perintah 
hentikan tembak-menembak itu da 
pat dilaksanakan dengan  sepe- 
nuh2nja dan setepat2nja. Sungko 
no sendiri, dengan disertai oleh 
seorang penindjau militer” K.P.B, 
B.I. dan atas pertolongan pembe- 
sar2 militer a, akan meng- 
'adakan perdjalanan untuk pergi 
memberi pendjelasan kepada iko- 
mandan2 bawahannja mengenai 
soal2 dalam perintah hentikan tem 
bak-menembak. Lebih djauh lagi 
diputuskan, bahwa perhubung- 
an2 telpon antara markas besar 
Sungkono dan pos2 Belanda akan 
diperluas, sedang ditetapkan, bah 
wa persetudjuan antara koman- 
dan2 setempat2 dari kedua belah: 
pihak hanja boleh diubah, sesu- 
dah berhubungan dengan koman- 

  

| dan2 jang lebih tinggi dari pihak 
sebelah, 

Sesudah pembitjaraan jang ter 
sebut diatas ini, maka masih dia- 
dakan lagi pembitjaraan2 antara 

Ya 1 

Janda Bu mengurangi Converte 
g valuta karena ini menan 
tungkan mereka, 

Dani CHENNAUT DIBU- 

  

(Unttad Blah Pembesar Tas 
munis Tiongkok mengumumkan 
hari Rebo, bahwa Civil Air 
Transport Cy dari djendral 
Chennault itu telah diperintahkan 
untuk dibubarkan, karena menu- 
rut sumber komunis maskapai 
ini telah memindjamkan pesa- 
wat2 terbangnja" untuk membom 
.tentara merah. Tetapi perintah 
pembubaran ini tidak akan mem- 
pengaruhi rantjana penarbangan 
jang dilakukan oleh pesawat2 
terbang CAT, karena mereka ini 
hanja melakukan penerbangan2 
didaerah-daerah jang masih di- 
kuasai oleh kaum nasionalis. 

Menurut sebuah berita dari 
New China News Agency, pe- 
sawat2 terbang CAT telah turut 

dalam pemboman2 terhadap pa- 
.sukan2 merah dalam kampanja di 
Weiksian dalam tahun1948, se- 
lama enam malam berturut-turut. 

Selandjutnja pasawat2. terbang 
ini kerap kali mengangkut pelu- 

ru, sendjata dan djuga tentara 
nasionalis. Karena ini, demikian 

NG, N.A. ,.maka komisi militer 
pengawasasan di Shang- 

telah memaritahkan pembu- 
AT pada tanggal 13 A- 

-. , SUATU DJALAN PELOLOSAN BA- 
CIVIL AIR TI ANSPORT Oh 

— RU DARI SHANGHAI, 

(AFP). Sebuah djalan pelolos- 
an dari Shanghai pada hari Rabu 
telah diketemukan, jaitu dengan 
kedatangan beberapa orang Tiong 
hoa di Hongkong dari daerah jg 
berada dibawah kekuasaan komu- 
his, 

. Mereka telah meninggalkan ko- 
1 “Shanghai dalam “gerombolan 
dari seratus orang dengan empat 
buah djukung, dan berlajar dilau- 
tan jang hingga kini tidak aman 
karena ada gangguan badjak2 la- 
ut jang terletak dihadapan pulau ' 
Chusan jang diduduki oleh nasio- 
nalis. Dua buah djukung ditahan 
'oleh para badjak, sedang semua 
penumpang harus menjerahkan ba 
rang2 kepunjaan dan semua uang. 

nja. 
Sesudahnja mereka tiba dipulau 

Chusen setelah berlajar 48 djam, 
mereka meneruskan perdjalanan- 
nja dengan pesawat. terbang dari 
kaum militer nasionalis atau ber- 
angkat dengan djukung2 menu- 
dju ke Taiwan, Dari sana mereka 
teruskan perdjalanannja ke Hong 
kong dengan naik kapal biasa a- 
tau dengan pesawat terbang. 

    

Perundingan? antara 
Amerika dan Rusia. 
(AFP), Pada hari Rebo Dean 

Acheson menerangkan kepada 
pers, bahwa kundjungan laksa- 
mana Alan Kirk kepada Stalin 
itu adalah suatu kundjungan ke- 
hormatan. Tetapi ia menambah- 
kan, bahwa ambasador Amerika 
di Moskou itu dalam pertjakapan 
dengan pemimpin Rusia ini telah 
memadjukan soal konflik Ameri- 
ka-Rusia. 

Salah satu dari soal ini adalah 
penggangguan siaran2 dari The 
Voice of America, jang lainnja 
adalah soal penundaan pembaja- 

«ran utangpiutang pindjam-sewa, 
demikian Acheson. 

Kemudian ia membatjakan se- 
buah keterangan pandjang lebar 
dari kementerian luar negeri, da- 
lam keterangan mana Sovjet Uni 
dituduh melanggar perdjandjian2 
internasional tentang perhubu- 
ngan radio dengan mengganggu 
siaran2 dari The Voice of Ame-. 
rica. Hingga sekarang telah dike- 
temukan 25 pemantjar radio di 
Sovjet Rusia jang turut meng- 
ganggu siaran radio Ameria ini, 
disamping masih banjak peman- 
tjar2 lainnja jang belum dikete- 
mukan, demikian Acheson. 

KAUM TEHNIK Di ALBANIA 
SEDIA. 

  

(Aneta-A.F.P.). Menbak war- 
tawan harian ,,/Macedonia Vra- 
dyini” di Saloniki, Albania kini 
sibuk mengadakan mobilisasi 
kaum tehnik, baik jang baru 
maupun jang lama. Wartawan 
tersebut menambaff, bahwa mo- 
bilisasi itu diperintahkan o h 

  

Kominform untuk memberi kesan 
kepada dunia, bahwa Albania 
terantjam oleh Yunani dan Yu- 
goslavia. 

' SURAT DARI BAO DAI. 

(Reuter). Kepala dari negara 
Vietnam, bekas kaisar Bao Dai, 
|hari Kemis akan mengirimkan 
'sedjumlah surat kepada negara2 
“Asia dan beberapa negara Barat, 
dimana diterangkan dengan res- 
“mi berdirinja suatu negara Viet- 
nam jang merdeka, jang dihu- 
bungkan dengan Perantjis dalam 
suatu Uni dan djuga ien-ang 
pembentukannja dari pemerintal 
negara tersebut. Surat2 tersebut 
akan dikirimkan dengan :ang- 
sung kepada kepala2 negara dari 
India, Pakistan, Ceylon, Austra- 
lia, New Sealand, Birma, Pilipi- 
na dan Siam. Surat2 untuk nega- 
ra lainnja akan diserahkan de- 
ngan perantaraan duta2 Peran- 

tjis, 

PULAU MALTA AKAN 
MENGGABUNGKAN DIRI 

DENGAN AMERIKA? 
(United Press). Menurut be- 

rita2 pers di London, pemerintah 
dari pulau Inggris di Lautan Te- 
ngah, Malta, telah memberita- 
hukan dalam awal bulan ini ke- 
pada pemerintah Inggris, bahwa 
pulau tersebut berniat untuk me- 
lepaskan diri dari commonwealth 
Inggris dan akan menggabung- 
kan diri dengan Amerika. Perda- 
na menteri pulau Malta, dr, Paul 
Boffa, jang dewasa ini sedang di 
London untuk membitjarakan 

  

kikanet Sungkono dan Kh 
nel Sudjono dari pasukan TNI di 
daerah Malang jang dengan diser 
tai opsir2 Belanda, telah datang 
ke Kediri, sengadja untuk: berte- 
mu dengan Sungkono. : 

x 

(Aneta). Kumisi Pusat Bersa- 
ma setempat2 untuk pertama kali 
nja telah mengadakan pembitjara 
an setjara tidak resmi pada hari 
Ahad pagi di Medan, dimana di- 
dapat persetudjuan, bahwa par- 
tai2 akan mengadakan pertukaran 
keterangan2 jang perlu untuk da 
tang pada pembatasan daerah2 
perondaan dan djuga mengena o- 
rang2 tawanan jang ditahan oleh 
kedua belah pihak. Ketua Kumisi 
Pusat Bersama setempat, letnan 
komandeur Y. Alexander dari 
Angkatan laut Amerika menerang ' 
kan dalam suatu interpiu, bahwa 
pembitjaraan2 ini berlaku dalam 
suasana pertjaja mempertjajai, 
dan, bahwa ia pertjaja, bahwa pe 
rintah hentikan tembak menem- 
bak didaerah jang termasuk dae- 
rah Kumisi bawahan Medan (Su- 
matera Timur dan Atjeh) tidak 
akan memberikan kesukaran2, A- 
tas segala pokok2 jang dibitjara- 
kan pada hari Ahad telah didapat 
persetudjuan penuh. Dalam pada 

itu wakil2 Republik bersama para 
penindjau K.P.B.B.I. akan men- 
tjahari perhubungan dengan pa- 
sukan2 T.N.I. jang berada di Su- 
matera Timur: major Nazir dan 
major Djaminginting bersama ka 
piten K.P.B.B.L., Abst telah ber- 
angkat ke Bindjei dan pada hari 
Rabu major Nazir dan letnan ko- 
mandeur Alexander pergi ke Ran 
tau Prapat, Dalam pada itu kolo- 
nel Hidajat telah kembali pada 
hari Sabtu petang di Medan dari 
suatu perkundjungan selama 2 ha 
ri kepada Sibolga, dimana ia telah 

| bertemu dengan beberapa koman 
dan2 T.N.I. Dalam suatu interpiu 
Hidajat  memaklumkan, bahwa 
kerdja sama tidak kurang menje- 
nangkan, dari pihak Belanda di- 
dapat kerdja sama penuh teruta- 
ma mengena . perhubungan, hal 
mana (perhubungan) adalah ,,ma 
saalah terbesar” pada pihak Repu 
blik dan, bahwa dimana satuan2 
T.N.I. sangat sukar ditjapai, pe- 
rintah2 kolonel Hidajat didjatuh- 
kan dengan pesawat2 terbng ,,Pi- 
per Cubs'”. Kolonel tersebut pa- 
da hari Ahad pagi telah pergi ke 
Bukit Tinggi untuk mentjahari 
perhubungan dengan komandeur2 
Republik disana, 

  

“ Pertjetakan Kementerian Penerangan N.LT, - Tomohon, 

Planetarium (alat untuk menggambarkan geraknja planet 
mengelilingi matahari) baru dari Morehead jang berharga 
3.000.000 dollar belum lama berselang mulai dipakai pada 
Universitet Carolina-Utara di Chapel Hill. Planetarium ini 
adalah jang ke 6 di Amerika Serikat dan mempunjai 500 

| tempat duduk. por 
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Pada gambar diatas terlihat seorang achli technik jang se- 
mentara memasang alat jang memprojekter planet2 pada 
bahagian lain jang merupaka n langit. USIS 

Minahasa. 
  

PEMBUKAAN SEKOLAH PERTUKA 
NGAN TOMOHON. 

Dari pihak Badan Pengurus 
Synode kami mendapat kabar, 
bahwa kepada semua jang telah 
memasukkan nama untuk Sekolah 
Pertukangan jang akan dibuka di 
Tomohon pada tgl. 1 September 
j-a.d. diminta datang menghadap 
dikantor Synode pada tgl. 30 
Agustus 1949 djam 10 sampai 14 
dengan membawa surat keterang- 
an tabib dan wang sekolah untuk 
2 bulan (f 20.—), 

kesensi. 
  

WEST WIND (ANGIN BARAT). 

Warta Bulanan  Internasi- 
onal, West Wind, jang ki- 
ni sudah terbit sampai 
nomor 13 atas andjuran2 para 

pembatja di Indonesia sekarang 
dikeluarkan melulu dalam bahasa 

Inggeris, sehingga halaman2 jang 
lebih dahulu diisi dengan pendje- 

lasan2 dalam bahasa Indonesia 
sekarang dapat dipergunakan 

  

keadaan ekonomi Malta jang sa- 
ngat buruk, menolak untuk mer'- 
benarkan ataupun menjangkil 
berita2 tersebut. Warta harian 
dari partai buruh, Daily Herald, 
mengabarkan, bahwa niat untuk 
melepaskan diri dari 
wealth telah dilepaskan oleh sz: 
bagian besar dari utusan2 pendu- 
duk Malta, setelah Boffa di Lon- 
don melangsungkan  perundi- 
ngannja jang pertama, 

REPUBLIK IRLANDIA DAN 
INGGRIS, 

(Reuter).  Dimuka Dewan 
Eropa, anggota parlemen Inggris 
untuk Irlandia Utara, sir Ronald 
Ross, mendjawab pada hari Re- 
bo, permintaan2 dari golongan 
republiken di Irlandia untuk 
mempersatukan Irlandia Utara 
dengan Republik Irlandia. Ia 
memperingatkan, bahwa dalam 
peperangan jang lalu, de Valera, 
bekas perdana menteri Irlandia, 
telah minta datang diplomat2 
Djerman- di Dublin untuk mene- 
rima pernjataan duka tjita dari- 
padanja dengan  kematiannja 
Hitler. Sir Ronald Rose berkata, 
bahwa kebanjakan dari pendu- 
duk Irlandia Utara itu berasal 
dari Inggris atau Scotlandia. 
Kami telah memutuskan un- 

tuk mempertahankan Uni dengan 
kawan2 kami di Inggris dan 
Schotland,” demikian katanja. Ia 
kemudian menambahkan, bahwa 
perbatasan antara Irlandia dan 
apa jang sekarang disebut Repu- 
blik Irlandia itu ditetapkan da- 
lam persetudjuan antara tiga fi- 
hak jaini: Inggris, Eire dan Ir- 
landia Utara, 

,Sekarang orang berusaha ti- 
dak mengakui lagi persetudjuan 
itu”, demikian sir Ross. 

P ati 

common- 

  

MEA AS ha MRI RANA AN 

untuk memberi lebih banjah tem- 
pat pada gambar2. 

Angin Barat diterbitkan dalam 
20 negara2 di Asia dan Eropah 
dengan maksud menambah sa- 
ling mengerti dan kerdja-suma 
internasional atas djalan mema- 
djukan karangan2 jang terpilih 
dari pengarang2 terkenal masa 
ini dari segenap bangsa2. 

Buku2 ini sekarang boleh di- 
dapat pada kantor Kantor tja- 
bang Tomohon Kementerian Pe- 
nerangan N.I.T., dengan harga 
f. 1.— (satu rupiah) senomor. 
  

Pemberitahuan. 

RANTJANGAN  PEMBAHAGIAN 
— UNTUK BULAN AGUSTUS 1949, 
Perbaikan Pemberitahuan No. 46. 

Pembahagian dari beberapa ba- 
rang jang. ternjata dibawah ini akan 
berlaku bersama2 -(collectief) menu- 
rut persentase berhubung dengan ke 
.kurangan. barang2 #sb.: 
Untuk golongan A:: 
IL Handdoek a £. 3— sebidji. 

     

  

I2 Kaus kandengan & f. 2430 -dan— 
af. 18.50 selusin. 

13 Badju kaus & #,- 2445: dan A 
f, 32.45 selusin. 

|& Smeer sepatu 
f. 0.15 sekaleng. 

RALAT : : 
Pada No. 22, maka. harga yzeren 

scheepspot 4/8 seharusnja adalah 
f. 29.20.dan f. 28.25 satu stel dan 

2 f,0.22-dan 4 

pada bahagian Pembahagian Rumah 
Tangga golongan A tiap rumah tang 
Ga seharusnja mendapat 2 kaleng 
Susu, : 

sa 

FAILLISSEMEN 
Ditjabut 

Sie Seng TjaB saudagar ber- 
diam di Tomohon menurut su- 
rat putusan (beschikking) Land- 
rechter Makasser tts. 8 Agustus 
1949 No. 8/1949, 

Weeskamer- Curatrice. 

  

HENDAK DIDJUAL 
Sebuah rumah terpelihara baik ber- 
atap zink apolo. Balak-balak salawako 
dari kaju besi. Dinding, lantai dan 
loteng dari papan kaju linggua, 

Pandjang 14 meter. 
Lebar 9 meter, 

Pendjual 

J. U. MANGOWAL 

Tomohon. 

  

PEMBERITAHUAN, 

Menjusul pemberitahuan2 me: 
ngenai  pemasukkan Sekolah 
Montir ,,PESMI”, jang akan ber- 
laku pada bulan 'September jad. 
maka pada mereka jang lulus da- 
lam udjian itu, dituntut djuga ke- 
terangan thabib (dokter) menge- 
nai kesehatannja, 

Harap kepentingan ini diperha- 
tikan, 

Wassalam, 
N, V, Transport Onderneming 

»PESMI', 
Directie, 

(O, Mawuntu), 
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