
   

  

   
   
   

    

         

  

(Penutup) 

'Jang kami hendak djelaskan, 
“' hanjalah, bahwa tentu sekali o- 

rang tidak boleh mengetjilkan pe 
njelesaian anasir2 dan pendapat2 

#TIU, tenaga semangat penjesu- 
1 dan pembaharuan. Pendek- 
: perobahan bathin dan pe 

   

    

   

    

  

    ' jang dahulu belum pernah 
Cipergunakan jang djuga perlu 

“bagi rakjat Belanda untuk dapat 
mengetahui dengan terang so- 

» a12 barusdan kenjataan jang a- 
«ing jang dihadapinja dalam per 
'hubungannja dengan Indonesia jg 
“berdasar atasnja, dapat mentja- 
“pai pembangunan harmonis dari 
perhubungan2 baru. Peristiwa, 
“bahwa pandangan pada soal jg 
luar ini jang oleh pengaruh2 lu- 

    

   

keruh dan pitjik dan achirnja 
'mengakibatkan kehilangan ke- 
ntungan-baik disini maupun di 

sana, — pada hemat 'kami, seka- 
rang lebih kurang berarti dari pa 

“ da peristiwa jang lain. Bahwa 
dengan melalui kesulitan2, maka 
'Nederland dan Indonesia saling 
dapat bertemu atas dasar saling 

“mengerti terhadap kenataan2 
dan kepentingan2 jang diakui 
bersama2. Peristiwa jang meng- 
'gembirakan, ialah, bahwa pene- 
“tapannja jang tegas akan dapat 
Giperoleh didalam pembukaan 

Konperensi Medja Bundar. Ka- 
'Tena ini berarti, bahwa proses 
perobahan semangat dan keada 

an dapat menerima buah2 pikir- 

'kanja jang dituntut oleh zaman 

sesudah perang, telak mendapati 

kemadjuan jang tjukup untuk 
'menemui perundingan2 K.M.B., 

- hasil jang baik untuk semua par- 
'tai2 jang turut mengambil bayi- 

am. s » : 

Apabila orang hendak mengi- 
ra2kan semangat dari partai2 jg 

- akan mengambil tempet sekeli- 
- ling Medja Bundar, maka debat 

dalam Tweede Kamer baru2 ini 
agkali b ah izug perta- 
“akan menetapkan 4 

soal2 Indonesia. Lebih baik .kami 
| memperingatkan apa jang ditu- 

“Ls oleh ,,Het Parool” tertanggal 
10 bl. Agustis sesudah rapat pe 
nutup Konperensi Inter Indone- 

“sia ts mengutip dari buku Kip- 
“ling: .,Bintang2 suram dan mata- 

“hari naik. Mulai sekarang ka- 
mi akan mengikuti tanda2 jar.3 
baru”. Dan demikian pula berszr- 

. ti sekali induk ,karangan dalara 
' harian Katholik ,,De- Tijd” 

dari tanggal jang sama. Da- 
lamnja penulis. memperingatzan 

- seolah2 negeri ini hanja akar 
muntjul dalam K.M.B. dalam ke- 

| adaan putus-asa jang terdesak. 
Apabila orang mulai dengan ke 

0. njataan jng dibikin2”, demikiae 
4 “De. Tijd”, maka orang akan 

  

   

  

An 

"pasti kehilangan tudjuannja”, P3 
nulis induk karangan itu mene- 
'tapkan, bahwa perselisihan2 ar- 
“tara kedua aliran nasionalis di 

— Indonesia (Republik dan P.P.F.) 
'€ praktis telah hilang. Orang ha- 
k tus insaf, bahwa meskipun ke- 

'A. daulatan Belanda masih berla- 
"0, sebenar2nja ia telah kehi- 
5 “angan sebagian dari kenjataan- 

    

  

Tia terhadap Indonesia, karena 

   
   
    

   

    

  

     
        

      

    
    
     

    
   

  

   

  

   

    

     

     

    

    

  

   

        

   
    
      

       

! kan kepada Republik Indonesia 
|. Serikat. Harian Katholik selan- 

“4 djutnja berkata : ,,Dalam Konpe- 
— rensi Medja Bundar. Belanda 

“| dan Indonesia saling berhadap- 
' an sebagai partai2 jang bebas 

ka. Suatu kedudukan jang 

dengan sendirinja tiada 
in dalam perundingan ini. 

suatu keinsafan jang ob- 

ektip dapat didjadikan ukuran 
dalam perundingan2 jang akan 
datang. Tetapi apabila ukuran 

“itu dipegang, maka tentu Neder- 
| land berhak djuga atas pengaku- 
an tjita2nja.” :s 

2 Menurut pendapat surat kabar 

  

ederland akan dapat mengi 
jang positip di 

dja Bundar. Po- 
til : diichtisarkan da- 

lam pertanjaan ini. ,,Bagai- 
| manakah kami dapat mentjipta- 
“kan sebaik-mungkin sjarat2 hi- 
- dup untuk Republik Indonesia Se 
|“ rikat jang berdaulat”. Menurut 
“pikiran kita, inilah suara2 jang 
menjegarkan, menjaksikan suatu 
mangat dipihak Belanda jar: 

) akan membantu sekuat2ria 
rtjajaan jang ada dalam 

rang2 Indonesia jng turut meng 
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aran jang melambatkan dan. 

an dan bentuk2 jang diakibat- 

'jaitu dengan kepertjajaan pada - 

tentang | 

| sekarang telah pasti, bahwa se-- 

| dikit waktu lagi ia akan diserah- . 

“De Tijd”, maka atas dasar ini . 

IE KEMENTERIAN PENERANGAN 
NEGARA 

INDONESIA 

T IMU R 

Bah: SULAWESI-UTARA. 
Tomohon 

  

  

  

  

Guar Negeri 
'Vietminh akan ta 

sudian ,,riak2 ag ang po- 
E u b 

  

   

   
    
   

   

Th
a 

Bapu 

k turut “dalam perang : 

dingin antara Amerika dan Rusia. 

“Fletnam tetap 

-. 

 merdekaan. 

Kk (Aneta-A.F.P.). Pemimpin da 
“ri kaum nasionalis-extreem Viet 
nam, Ho Chi Minh, dalam inter- 
view radiografisch dengan kores 
ponden harian Amerika ,,The Na 
tion”, Andrew Roth jang seka- 
rang ada di Djakarta, menerang 
kan dengan tegas, bahwa partai- 
nja, Vietminh tidak akan turut da 
lam perang dingin dan akan ber 
diri tetap netral antara Amerika 
dan Sovjet Unie. Bertentangan 
dengan Mlao Tse-Tung jang me 
nerangkan, bahwa adalah tak 
mungkin untuk berdiri netral, Ho 

Chi Minh berpendapat, bahwa 

netraliteit itu bukan sadja mung- 
kin, akan tetapi djuga dianggap - 

perlu. 

Kemenangan2 dari komunis 
'Ptdngkok telah menjebabkan per 
geseran kekuasaan di Asia, tetapi 

meskipun demikian Vietnam te- 

tap pertjaja pada diri sendiri da- 

lam perdjuangannja untuk kemer 

dekaan”, 

Lebih landjut Ho Chi Minh me 
njangkal, bahwa ia telah 'menga- 

dakan perhubungan dengan komu 

nis Tiongkok atau — seperti di- 
siarkan oleh kabar2 angin baru2 
ini — telah diadakan ,.pembitja- 
raan2 sementara” dengan komu- 

nis ini. Pembitjaraan2 ini pada 
waktu itu akan diorganiser oleh 

Vietminh untuk mendapatkan ban 
tuan materiel dari kaum komu- 

nis Tiongkok, Atas pertanjaan 
Reeh, MN Gta akan me 
nerima sendjata2 dari komunis ka 
lau komunis akan memberikannja, 
Ho mendjawab: ,,Nasehat persa- 

  

pertjaja pada diri 5 
sendiri dalam perdjuangan untuk ke- 

habatan apa akan tuan berikan ke 
pada saja dalam hal ini?" : 

Ho Chi Minh mengakui, bah- 
wa banjak persesuaiannja dalam 
sdemokrasi Tiongkok baru" de- 
ngan maksud tudjuannja, tetapi 
ia menambahkan kedalamannja: 
Demokrasi: Tiongkok baru itu 
'hanja untuk Tiongkok sadja, se- 
dang rentjana saja adalah bersi 

| fat semata2 Vietnam”. Achirnja 
Ho Chi Minh menjebut bekas kai 
sar Bao Dai terang2an seorang 
.Guisling dan menerangkan, bah- 
wa semua patriot Vietnam, ketju 
ali para penghianat, adalah pengi 
kut dari Vietminh. 

  

MENINDJAU DAERAH2 
JANG BELUM MEMERIN- 

TAH SENDIRI. 

(Usis). Pada waktu ini sedang 
diadakan tindjauan tentang ker 
adaan dan harapan2 dalam dae- 
rah? jang belum memerintah sen - 
diri jang diurus oleh anggota2 
Perserikatan Bangsa2. 

Suatu badan penjelidikan jang $ 
didirikan oleh Dewan Umum PB 
B tahun jang lalu, pada waktu 

ini sedang menjelidiki lapuran2 

tentang 64 daerah jang diterima. 

dari delapan negara jang meng- 

“urus pemerintahannja. Salah sa- 

tu dari soal2 jang akan dibitja- | 

rakan ialah. bagaimana daerah2. 

itu akan mendapat keuntungan 

dari rentjana2 ekonomi interna-- 

sional, Ns 

aa 

Perdjandjian Atlantik 
— Utara berlaku. 

(Aneta-U.P.).  Perdjandjian 
Atlantik Utara pada hari Rabu te 
lah mendjadi sah ketika duta2 da 
ri Perantjis, Denmark, Portugis 
dan Italia menjerahkan dokumen 
ratifikasi kepada Dean Acheson. 
Dalam peristiwa ini presiden Tru- 
man memberikan kepastian kepa- - 
da dunia, bahwa tiap2 negeri tak 
usah takut kepada hasil2 kerdja 
sama ini amtara duabelas negeri 

-jang menandatangani. 

Truman telah hadir pada penje 
rahan dokumen2 itu dan dalam 
keterangannja pada suatu upatja- 
ra digedung putih, presiden Ame- 
rika itu berkata, bahwa pakt itu 
sekarang mulai berlaku dan mene 
gaskan, bahwa tudjuan dari per- 
djamdjian itu ialah pembebasan 
dari tiap2 agresi dan tindakan ke - 
kerasan dan untuk memegang te 
guh perdamaian didunia ini. 

“»Dalam saat berlakunja per- 
djandjian ini, demikian presiden 
itu”, adalah baik untuk kembali 
membaharui pengerdjaan dari 
kewadjiban jang telah kita pikul 
atas bahu kita ialah: memegang 
teguh perdamaian dan stabilisasi 

  

ambil bagian dalam Komperensi. 
Medja Bundar. Apabila disam- 
pingnja orang tahu, bahwa satu 
dari pada kenang2an jng teranJ 
sekali jang dapas kita bawa dari 
Djakarta sehabis ,, Perundingan 
Indonesia”, jaitu, bahwa pada 
keinsafan akan pertanggungan2 
djawab jang akan dipikul oleh 
Indonesia pada penerimaan ke- 
daulatan itu dan kerelaannja jg 
njata untuk mentjahari  kerdja 
sama dengan Belanda jang meng 
akui kedudukan Indonesia jang 
merdeka dan berdaulat penuh, 
maka pastilah ada alasan untuk 
pertjaja kepada barang jang ba- 
ik jang akan tumbuh dari perundi 
ngan2 didalam K.M,B. untuk ke- 
dua bangsa itu. 

, # 

. terhadap dend#m dari pendu 

didunia ini. Orang tak perlu takut 
kepada hasil2 kerdja sama ini, se- 
baliknja negara2 dari perdjandji- 
an Atlantik Utara dapat bekerdja 
bersama2 lebih erat lagi untuk 
perdamaian jang baik untuk bang 
sa2 dimana2 didunia ini”. ' 

Dalam upatjara di Gedung Pu- 
tih itu dari pihak Belanda telah 
hadir zaakgelastigde Jhr. Reuch- 
lin, Ijsland dan Luxemburg tak 
diwakili. . 

  

HUBUNGAN2 ANTARA FILIPINA 
DAN DJEPANG. 

(Aneta-UL.P.). Gezant Filipina 
di Tokio, dr. Bernardo Africa te- 
lah tiba di Manila untuk mengada 
kan pembitjaraan2 dengan presi- 
den Muirino tentang hubungan2 
antara Djepang dan Filipina. Me 
nurut keterangan2 jang . didapat 
dari kalangan2 jang mengetahui, 
Africa akan memaparkan djuga 
pendirian djenderal Mac Arthur 
berhubung dengan Pakt Pasifik 
jang diusulkan itu dan selandjut- 
nja membantu dalam menjusun 
suatu pendirian jang pasti menge 
nai politik jang akan diturut da- 
lam — mendapatkan pembajaran 
pembetulan dari Djepang. 

Menurut be,berapa berita jarig 
dapat dipertjaja, Africa bermak- 
sud djuga untuk berbitjara ten- 
tang beberapa usul baru. Antara 
lain ia akan membitjarakan ke- 
mungkinan dari suatu perdjandji- 
an dagang antara Djepang dan 

| Filipina, sedang lebih landjut ia 
akan mengusulkan djuga untuk 
mengundang tehnisi Djepang un- 
tuk bekerdja di. Filipina sesuai de 
ngan pembajaran pembetulan da- 
lam pembangunan dari negeri ini. 
Terutama djawatan kereta api 
membutuhkan sangat para tehni- 
si ini. Masaalah jang terbesar da 
lam hal ini untuk pemerintah, ia- 
lah bagaimana mereka dapat me- 
lindungi para tehnisi Djepang ig 

duk 
jang masih sadja berkobar, 

  

» : 2 En 

“Badan ini jang telah memulai 
-pekerdjaannja pada hari Kamis, 
telah memilih Benjamin Geric 
dari Amerika Serikat sebagai ke 
tuanja. B. Shiva Rao dari India 
dipilih mendjadi wakil ketua dan 
Enrigue de Marchena dari Rc- 
publik Dominica sebagai sekre- 
taris. Wakil Sekretaris Djen::e- 
ral PBB Victor Hoo meneg.::- 
kan, bahwa masaal.h daerah2 jx 
Na mem»rntar Sendiri itu , 'e' 
xigan sendirinja bertalian dengan 
#Masaalah semua bangsa”. Ia per 
ingatkan, bahwa selama tahun2 
jang belakangan ini banjak 
tangsa2 jang dulu belum merde- 
ka sekarang sudah mentjapai pe- 
Merintahan sendiri. 

: Jang mendjadi anggota badan . 
ini ialah delapan negeri jang de- 
ka sukarela memberikan lapu- 
#ennja tentang daerah2 perwali- 
“apnja, jaitu Australia, Belgia, 
Kemana Perantjis, Belanda, 

eelandia Baru, Inggeris dan 
Amerika Serikat. ditambah lain2 
negeri jang dipilih oleh Dewan 
“Umum atas dasar ilmu bumi jang 
luas. Jaitu Sovjet Uni, Brazilia, 
“Tiongkok, Republik Dominica, 
"Mesir, India, Sweden dan Vene- 

| #uela. Sidang ini diduga akan 
“berdjalan selama dua minggu. 

— TAK ADA ORANG DJEPANG UN- 
“TUK NASIONALIS, TETAPI ADA 
“ UNTUK KOMUNIS, 

 (Aneta-A.F.P.). Menteri tak 
'berportepel Tiongkok djenderal 

'u Teh Chen jang telah menga- 
pembitjaraan2 di Tokio de 

   

  

    
merika menerangkan di Hong- 

kong pada perdjalanan kembali 
ke Kanton, bahwa sama sekali tak 
ada rentjana2 untuk mengorgani- 
ser suatu tentara suka rela Dje- 
pang dari 150.000 orang untuk 
pertempuran melawan komunis 
Tiongkok. Seperti diketahui, di 
Tiongkok dan Djepang telah ter 
siar kabar angin, bahwa Wu te- 
lah pergi ke Djepang antara lain 
untuk membentuk tentara ini. 
Djenderal Wu menerangkan, bah 
wa suatu tentara dari 150.000 o- 
rang Djepang sekarang sedang 
bertempur dipihak komunis mela 
wan nasionalis. Sekretaris dari 
menteri itu menambahkan keda- 
lam ini, bahwa beratus ribu o- 
rang2 Djepang telah mendaftar 
kan dengan sukarela untuk ber- 
tempur melawan komunis, tetapi 
djenderal Wu tak menerima perin 

tah atau kekuasaan untuk meneri 
ma orang2 Djepang ini. 

ALAT PROJEKTIL JANG DA- 
PAT DIATUR DJALANNJA. 

“(Aneta-A. F. P.). Dr. Kari 
T.  Comton, direktur pe- 
njelidikan dari kementerian 
pertahanan “ Amerika, " mene- 
rangkan “dalam sebuah pi- 
dato radio, bahwa Amerika ki- 
ni sedang sibuk membuat suatu 
alat projektil ,,jang istimewa” 
jang dapat diatur djalannja se- 
tiara radiografis dan jang dapat 
dipergunakan oleh pesawat2 B- 
36 untuk membelah diri. Projek- 
til ini akan dapat merupakan ar- 
tileri jang terpenting dalam per- 
tempuran2 diudara, 

Kini djawatannja sedang me- 
ngawasi pembuatan projektil2 jg 
dapat diatur djalannja setjara 
radiografis dan jang masih ber- 
ada dalam bermatjam2 stadia. 

RENTJANA2 AUSTRALIA UNTUK 
DJAWATAN2 UMUM. 

(Aneta-A.F.P.). Perdana men 
teri Australia J.B. Chifley telah 
mengutjapkan sebuah pidato 
radio, dimana ia memberikan 
gambaran tentang rentjana2 ne- 
merintah untuk djawatan2 umum 
jang kurang lebih akan mema- 
kan biaja 740 djuta pond sterling 
dan akan segera dikerdjakan, 
apabila krisis ekonomi mengan- 
tjam. Programa tersebut memuat 
pembuatan rumah2 dan induste- 

pemerintah pendudukan A- 

“harus 

.no kumisi peruangan dan pereko 

Adpertensi f 1.— 

REDAKSI 2.06 Tomohon. 
ADMINISTRASI (7. No. 78 
EXPEDISI (PENGADUAN) ) | 
Pemimpin UMUM (rumah) Tha tlf. 55 W 

f 4.— sebulan sa 
sebaris sekolam, 

(sekurang2nja f 3,.— untuk 3 baris 
atau kurang). En 
UNTUK KOTA MANADO: 

TOLLY PHOTO STUDIO 
PASSERSTRAAT TELF. No 209. 

Langganan 

    
  

  

Indonesia. 

Sekitar Konperensi 
— Medja Bundar. 

.Workingpaper2” tentang su- 
sunan Uni, baik dari pihak Repu- 
blik-P.P.F., maupun dari Delega 
si Belanda sudah selesai, demiki- 
an wartawan politik Aneta di 
Den Haag. 

Dalam pertemuan tidak resmi 
pada hari Kamis sore antara Van 

Maarseveen, Anak Agung “dan 
prof. Supomo, maka soal Uni ini 

untuk pertama kali dibitjarakan 
oleh ketua2 seksi dari kumisi ke- 

tatanegaraan. 

Pendapat Republik dan P.P.F. 

tidak berbeda banjak”, demikian 

djurubitjara pihak federal. 
Salah satu dari pasal2 jang a- 

kan dirundingkan oleh kumisi itu, 

adalah soal kenasionalan. Dalam 

kalangan2 federal ini djuga dinja 

takan, bahwa kumisi tehnis P.P.F. 

dan Republik jang dibentuk untuk 

mengerdjakan landjut susunan 

ketatanegaraan sementara N.I.S. 
akan siap krra2 pertengahan ming 

gu datang. : 

Djuga dalam kumisi2 lain terda 

pat kegiatan banjak jang tidak 

resmi. Tiap2 hari gerombolan2 
ahli dari berbagai2 delegasi terli- 

hat bersama2. Pada hotel2 dan 

waktu makan tengah hari mereka 

berunding setjara tidak resmi. 

Dalam kalangan2 Indonesia 

taksiran tentang lamanja konpe- . 

rensi dari hari ini adalah kira2 4 

sampai 6 minggu. Orang menun- 

djukkan pada suasana jang baik, 

akan tetapi dalam beberapa kala- 

ngan Indonesia orang tidak me- 

njembunjikan, bahwa wakil2 dari 

jang dinamakan kepentingan2 is- 

timewa” itu telah datang ke Den 

Haag dengan tidak dibitjarakan 

dengan delegasi Republik atau 

P.P.F. Orang menundjukkan,-bah 

wa menurut peraturan, mereka 

memasukkan permintaan 

untuk menjatakan pendapat2 me 

reka jang harus dipertimbangkan 

lagi oleh Kumisi Pusat. Selandjut 

nja ditundjuk kepada kawat2 pe 

rotes dari al. C.R.A. jang menen 

tang pergerakan2 penjusunan per 

wakilan perlawanan atau pergera 

'kan2 separatis. Djurubitjara Re- 

publik memberitahukan, bahwa 

dari Hollandia telah diterima se- 

buah kawat, dalam mana dinjata- 

kan, bahwa Ariks tidak diakui se 

bagai wakil rakjat Irian. Pada 

hari Kamis sore pemimpin2 ketiga 

delegasi dengan wakil2nja ber- 

kumpul lagi dengan kumisi pere- 

konomian dan peruangan. A.l. di 

bitjarakan pembentukan kumisi2 

bawahan untuk soal2 istimewa. 

Beberapa hal nanti akan ditetap- 

kan setjara resmi dalam rapat ple 

nomian K.M.B. 
Selandjutnja pada hari Kamis 

berkumpul djuga pemimpin2 dele 

gasi2 dan wakil2nja dalam kumisi 

kebudajaan. Djuga diadakan ra- 

pat pemimpin2 ketiga delegasi 
dan wakil2nja dari kumisi2 bawa 
han ketatanegaraan. 

Kumisi ketatanegaraan dan s0- 
al2 jang bersangkutan dengan itu 
menjusun 3 kumisi bawahan. Ku- 

misi bawahan pertama dibahagi 
antara 3 seksi jang menjelidiki a.l. 

Undang2 Dasar Sementara R.I. 
S., kebangsaan dan kewarganega 

raan serta hak menentukan nasib 

nja sendiri, b. Nieuw Guinea, c. 
“kontrak2 dengan Suapradja2. Ku 
misi bawahan kedua, dari mana 

pemimpin2nja dan wakil2nja ber- 
kumpul pada hari Kamis akan me 

rundingkan piagam penjerahan ke 

daulatan, Uni Indonesia, pertuka 
ran komisaris tinggi. 

Kumisi bawahan ketiga akan 
merundingkan perhubungan luar 
negeri dan pertukaran komisaris2 
tinggi sesudah soal ini dirunding 
kan dalam kumisi bawahan kedua. 
Pada hari Djumat berkumpul pe- 
mimpin2 ketiga delegasi dan wa- 
Kil2nja dalam kumisi militer. 

Sesudah pertemuan ini diada- 
kan rapat pemimpin2 dan wakil2 
ketiga delegasi dari semua kumi- 
si2 bawahan (hukum dan ketata- 
negaraan). Diharap, bahwa hari 
Sabtu kumtsi pusat bersidang. 

Aneta mendengar dari kumisi 
tehnik farty diwadjihkan menju- 
sun ondang? dasar sementara R, 

' Belanda, 

Indonesia Timur 

SIDANG II SENAT N.I.T. TAHUN 
INI. 

(Aneta). Senat N.IT, dalam 
sidang kedua tahun ini merinding 
kan berbagai2 soal a.l. telah me- 
ngambil sumpah dari anggota2 
Ch. David, wakil Sangi dan Ta- 
laud dan Achmad Marzoek, wa- 
kil Sulawesi Selatan. Senat seka- 
rang sedang mempersoalkan da- 
lam rapat tertutup rentjana un- 

dang2 dasar Indonesia Hanin se- 
bagaimana dalam pembatjaan per 
tama hal itu diterima baik oleh 
badan perwakilan. Orang mendu 
ga, bahwa rapat2 tertutup ini a- 
kan berlangsung terus sampai pa : 
da achir bulan Oktober, sesudah 
mana akan berlaku pembitjaraan2 
terbuka, 5 

PEMILIHAN WALI2 PEMILIH UN- 
TUK BADAN PERWAKILAN DI 

MAKASSAR, 

' Kini pemilihan wali2 pemilih jg 
akan memilih satu wakil dalam 
badan perwakilan Makassar telah 
selesai, 

Djumlah sama sekali adalah 
356 wali pemilih, dari mana 248 
dari penduduk Indonesia, 60 dari 
golongan Tionghoa, 16 dari golo- 
ngan Belanda, sebelas orang mi- 
liter dan 3 dari pihak polisi. Sisa- 
nja dari berbagai2 golongan pen- 
duduk. Mereka kira2 pertengah- 
an bulan September akan memi- 
lih satu orang diantara tjalon2 jg 
terdapat pada daftar pentjalonan 
untuk mendjadi anggota 'Parle- 
men. 

I.S., bahwa kumis: akan mulai be 
kerdja permulaan minggu datang 
dan siap dengan pekerdjaannja 
pertengahan minggu ini. Maksud 
adalah menjiapkan beberapa soal 

- penting, seperti penjusunan .prose 
dure pemilihan Presiden sert' 
Menteri2 dengan kedudukan lua: 
biaaa. Dengan pendek pihak In- 
donesia bermaksud menjiapkan 
minggu datang susunan dasar Un 
dang2 Dasar, atas mana dari pi- 
hak Belanda dapat diterima ke- 
daulatan, segera setelah hal itu se 
lesai, demikian djurw bitjara dele 
gasi Republik. Selandjutnja, dari 
pihak Indonesia orang akan men 
desak, supaja selekas mungkin ku 
misi hukum dan ketatanegaraari 

1» 

berkumpul, sesudah mana hasil2 
dalam kumisi tehnik akan diserah 
kan kepada pihak Belanda. O- 
rang tidak mengharap hasil2 jang 
bertentangan dari pihak Belanda. 

x 

(Aneta). Rupa2nja soal? Irian 
dalam K.ML.B. akan didjadikan 
soal jang menjulitkansoleh pihak 

demikian djurubitjara 
Republik, Mr. Sudjarwo Tjondo- 
negoro kepada Aneta. Dalam K, 

M.B. berkali2 rakjat Irian menja- 
takan, bahwa mereka tidak mau 
dipisahkan dari Indonesia jang 
merdeka dan berdaulat. Rakjat 
Irian berhak ikut merdeka dengan 
R.LS. Johan Ariks tidak diakui 

sebagai wakilnja, seperti djuga 
ternjata dalam penjataan rakjat 
Hollandia beberapa hari jang la- 

lu, ikarena dibelakang Ariks c.s.. 
mereka lihat aksi kaum kolonial 
Belanda. Harus diketahui, demi- 
kian Sudjarwo, bahwa Irian Ba- 
rat jang termasuk daerah Hindia- 
Belanda, menurut hukum terma- 
suk dalam kedaulatan Belanda di 
Indonesia dan dengan akan dise- 
rahkannja kedaulatan pada R.I.S. 
nanti, maka Irian Barat pun akan 
masuk dalam pengoporan kedau- 

- Jlatan itu. Tidak mungkin kedau- 
latan Belanda di Indonesia itu di- 
serahkan minus Irian Barat ber- 

dasarkan dua hal, jaitu a: kema- 
uan rakjat Irian jang berdjuang 

untuk kemerdekaan dan b. panda- 

ngan setjara hukum, maka Irian 
tidak dapat dikeluarkan dari R.I. 

S. Tentang 'kabar, seolah2 Au- 
stralia ada niat meminta trustee- 

ship atas Irian Barat, Mr. Sudjar- 
wo menerangkan, bahwa itu ha- 

nja sasaran belaka dari satu surat 

kabar. Pemerintah Australia saja 
rasa tidak hendak menjulitkan 
pembentukan R.I,S,, demikian 

Sudjarwo, 

  

    

  

    
     

        

     

      

   

      

     

    
        

  

    

   

    

  

   
   

        

   

      

   
   

              

   

              

   

      

   

    

    

      

   
   

                

   

    

   

   

    

     

     



        

  

        
   Jidapat perse-   

. permusuhan 

intan Selatan. 
   
    

        

     
   

    

    
         

            

    

| Ori n PPA 

Selatan meng! 
t, supaja keadaan ka- 

ntan Selatan sele- 
ihapuskan,” demi- 

   

     

    

    
    
    
     

  

    

       

    

      
    
      

    

    

    

  

    
   
   

  

   

   

    
    
   

   

   

    

     

  

   

     

       

     

    
   
    

    

     

    

     

      

   
     
    

     
   
   
    

    
   
   
    

    

  

     

     

    

  

    

   
   
   
    

    
   
    

   
   
   
    

     
   
    

  

     
    

  

   
   
   
    

  

    
   

s Negara Urusan 
egeri, Van der Wal ke- 
ta. Ia telah pergi ke Ban 
hari Djumat diiringi o- 

Pareira untuk menjaksi- 
gan mata sendiri keadaan 

yaktu ia tiba, orang me- 
penjesalannja, bahwa 

al major T.N.I. Suhardjo 
serta sebagaimana me- 

'gharap lebih dahulu. Ke 
ati antara pegawai2 Pe- 

bertambah terus sesu- 
'pentjulikan beberapa orang 

i terkemuka dan pembe- 
leh segerombolan ketjil di- 
teror, terhadap mana ti- 
t dibuat apa2. Kedata- 
ardjo mungkin mengha- 

suasana ini. Dalam pada 
ta mendengar dari Ban- 
sin, bahwa dalam pertjaka 

ak resmi disana antara 
ar2 dan Suhardjo, oleh Su 
'didjandjikan, bahwa ia a- 
mberi perintah kepada gu- 
militer republik tidak res- 

Basri, supaja permusu- 
sntikan, 

x 

(Aneta). Tentang keadaan u- 
di Bandjermasin diberita- 

in, bahwa pada hari2 jang achir 
rdja2 Indonesia dari berba- 
kantor telah meninggalkan 

pekerdjaan mereka, kare- 
a itu semua kantor2 pemerintah 

dewan ditutup. 

pegawai2 darurat Belanda. 
dja pedjabatan radio mem 
ukan kepada kepalanja, 

5 esok harinja mereka tidak 
'akan datang. Dari pegawai pe- 

| Jjabatan pemadam api, 3/4 beker- 
'ija, sedang pengerdja2 K.P.M. 

(Usis) Dalam pidatonja un- 
k membuka suatu atjara siaran 

aru tentang ,,Pertahanan Nasi- 
al”, George F. Kennan, pena- 
at Kementerian Luar Negeri 
nerika Serikat, memberikan 

“suatu uraian tentang keadaan 
dunia, dalam mana ia mengupas 
'keadaan2 di Eropah, Timur Te- 
.ngah dan Timur Djauh. 
“Keadaan internasional pada 

waktu ini adalah merupakan su- 
atu zaman peralihan. Zaman ini 

dari zaman segera sehabis pe- 
rang dgm. masaajah2 dan tuntu- 
“tan2nja jg berdjangka pendek. 
kesuatu keadaan baru jang mung 
kin berlangseung selama waktu 
jang lama dan jang banjak bagi- 

— an2nja akan kita pandang seba- 
| gai hal2 jang sudah normal, 

— Bangsa2 dan orang banjak telah 
| mulai menjesuaikan diri, dalam 
susunan internasional sehabis pe 
“rang ini dan masaalah serta tun 
/tutan2 zaman baru jg berdjang- 
ka pandjang mulai timbul dengan 
semakin tegas. 

»Marilah kita mulai dengan 
menengok ke Eropah. Selama 

— ini, penghidupan di Eropah telah 
berdjalan dibawah bajangan aki- 
bat buntutnja perang besar jang 
kedua jang telah menimpa benua 

| tersebut dalam abad jang seka- 
rang ini, Kita telah berdaja upa- 
ja dalam bagian2 di Eropah di- 
mana kita dapat mendjalankan 

| pengaruh kita untuk membantu 
rakjatnja memperbaiki kerusa- 
kan2 besar jang ditimbulkan o- 

“leh perang, untuk membantu me- 
reka mendapatkan kembali kete- 
pangan pikirannja, mendapat- 
kan kembali pandangan hidup- 
nja jang terang, mendapatkan 
kembali kepertjajaannja dalam 
dirinja sendiri dan dalam masa 
kemudian harinja. Orang2 jang 

“lainnja telah mentjoba untuk ber 

— kuat sesuatu jang sangat berlain- 
“an sekali. Mereka telah berdaja 

upaja untuk menunda pembangu 

PEN mang 3 

.. Tiongkok dan Eropah. Dalam su 
jl. 31 Agustus termuat keterang- 

“ialah merupakan suatu peralihan 

waktu empat tahun jang lampau 

kutan pada sungai. 

Bank2 dan firma? Eropah 
kerdja hanja dengan pegav 

    

  

an bersama dari djenderal majo 
Suhardjo, residen Kalimantan Se 
latan dan komandan territorial 
untuk Kalimantan Selatan dan Ti 

      

' mur, dalam mana dinjatakan: 
Dengan persetudjuan pengurus 
karian Dewan Bandjar dan Ma- 
djelis Besar Dajak kami memak- 
lumkan, bahwa bang Kg pem- 
bitjaraan bersama telah mendapat 
persetudjuan, supaja dalam wak- 
tu jang pendek permusuhan jang 

“sekarang berlaku akan dihenti- 
kan. Untuk mendjalankan mak- 

sud ini, maka harus lagi dibuat 
perundingan2. Djika tentang pe- 
laksanaan maksud itu sudah ditja 
pai persetudjuan, kami akan mem 
beritahukannja kepada pesurat 

Karena tentang Suhardjo su- 
dah banjak ditulis dalam surat2 
kabar, maka kami merasa perlu 
menjatakan disini, bahwa Suhar- 
djo datang di Bandjermasin seba- 

gai utusan pemerintahnja. 

Surat? kabar Amerika 
tentang K.M.B. ”- 

02. New York Herald Tribune. 

(Aneta). ,,Dalam suatu konpe- 
rensi jang penting diperbintjang- 

kan masaalah penjerahan kedau- 
latan Indonesia oleh kedua pihak 
dengan banjak goodwill”, demiki- 
an White tentang K.M.B. di 
New York Herald Tribune”. De 
ngan menegaskan, bahwa 25 hing. 

ga 30 prosen modal Belanda dita- 
nam di Indonesia, White benpen- 

dapat, bahwa karenanja Belanda 
turut dalam konperensi dengan 

berbagai harapan, harapan mana 
harus dipenuhi. Belanda menghen 

daki pengawasan ekonomi dan ke 
uangan atas Indonesia dengan 
bentuk jang tertentu dan dalam 
perdagangan menghendaki suatu 

kedudukan jang istimewa dalam 
membeli dari dan mendjual pada 

Indonesia dengan perdjandjian jg 
lebih baik dari lain2 negara. Da- 

lam kebudajaan, Belanda meng- 
hendaki perlindungan terhadap 

ekuatan? jang menjerang 
— perdamaian. dunia. 

nan ekonomi. Mereka pada u- 
mumnja telah berusaha untuk 
menunda perbaikan kembali ke- 
adaan2 hidup jang normal. Me- 
reka berdaja upaja untuk mem- 
perpandjang penderitaan dan ke 
kalutan serta kekatjauan dan 
keadaan tidak aman dan untuk 

menggunakan keadaan2 ini untuk 
memperkuat susunan politik tota- 
liter asing terhadap rakjat Ero- 
pah. , 

»Dalam perdjuangan jang per 
tama, kekuatan2 tata tertib dan 
pembangunan ini hingga seka- 
rang telah mendapatkan keme- 
yangan, kekuatan jang lainnja 
telah menderita kekalahan. Ke- 
beranian jang sewadjarnja dan 
pikiran sehat dari rakjat Eropar 
Barat, dengan mendapat bantu- 
an kita, telah menang. Akibat 
materiel dari kerusakan perang 
de ngan tjepat dapat diatasi. Dim 
waktu2 jang belakangan ini te- 
lah didapat hasil2 jang penting 
dalam produksi dan keseimbang- 
an keuangan dalam negeri di E- 
ropah Barat. Partaiz komunis pa- 
da umumnja telah kehilangan ke 
kuatannja. Tak ada suatu negeri 
Fropah jang belum tersentuh o- 
leh puntjak kemadjuan tentera ' 
Rusia dalam" peperangan jang 
baru2 ini telah ,,mendjadi komu- 
nis”. Hal ini adalah suatu keme- 
nangan jang besar. Mereka itu 
-memberikan kita segala kebera- 
nian dan kepertjajaan untuk te- 

yius mendjalankan pekerdjaan jg 
telah kita mulai. Tapi lingkung- 
an, dalam mana kita harus be- 
kerdja dengan tjepat meluas. Se 
telah kita dengan berhasil baik 
memetjahkan masaalah jang se. 
gera timbul dari akibat perang 
jang baru2 ini, maka timbullah 
masaalah2 jang baru jang sama 
pentingnja bagi kita seperti ma- 
saalah2 jang dapat kita atasi. Ini 
adalah masaalah2 berdjangka pan 
djang dari penjesuaian ekonomi 
dinegeri2 Eropah Barat. Masa- 
alah2 ini telah diketahui « akan 
merupakan suatu masaalah jang 

          

  

   
    
    

   
     

  

tan jang penuh 
2 persahabatan de 

  

$ hanja dapat memaha- 
minja sebagai meliwati batas dari 
kedaulatan jang mereka kehenda- 

ki, $ i 2 

ian Science Monitor. 

“Daniel Sohorr dari ,.Christian 
Science Monit: 
Indonesia dalam konperensi ber- 
tindak seakan2 mereka mewakili 
negara jang berdaulat dan merde 
deka. Kesan ini jang dapat dilihat 
dari konperensi dalam minggu jg 
pertama, karena minggu pertama 
digunakan untuk membitjarakan 

organisasi. Maka kesadaran ke- 
merdekaan dan persatuan belum 
njata terlihat, tetapi kesadaran da 
pat saja simpulkan dari pertjaka- 
pan dengan berbagai 
Indonesia, baik Republiken mau- 
pun federalis. Kesadaran ini jang 

' tidak boleh diabaikan oleh Belan- 

da dalam perundingan2 jang me- 

reka hadapi dalam minggu2 jang 

akaa datang. 

    

ribet 
3 

Washington Star. 5 

- (Usis). Washington Star” 
beranggapan, bahwa Konperensi 
Medja Bundar jang baru dibuka 
di Den Haag itu membenarkan 
pengharapan, bahwa soal Indone 
sia jang sulit itu sekarang sung- 
guh2 mendekati penjelesaiannja. 
Dalam hal ini KPIBBI dapat mem 
buktikan bantuan2nja jang berfa 

Dalam pembatas- Ia 
endaki Belanda, 

nitor'' menulis, bahwa. 

pemimpin . 

    
         
    

le Indar di Den Haag, bah 
wa rakjatnja menuntut penjerah- 
an kedaulatan itu selambat-lam 
batnja pada tanggal 1 Djanuari. 
la'mengakui, bahwa tuntutan mas 
sapsychologie. ini boleh dianggap 

» U 

  

sebagai suatu hal jang irrasionil, 
tetapi mendesak untuk memperta 
hankan hal ini. Mengenai Indone 

| sia sudah banjak sekali dimadju- 
| kan tuntutan2 jang irrasigpil, baik 
oleh pihak Belanda, maupun oleh 

pihak Indonesia dan sungguh 
menggembirakan, bahwa salah se 
orang diantara pemimpin2 dalam 
Konperensi Medja Bundar, me- 
ngakui hal ini dengan terang te- 
rangan. Baik orang2 Indonesia 
maupun orang2 Belanda boleh 
mengakui, bahwa perasaan2 irra- 
sionil jang ada terhadap. Indone- 
sia adalah intensip dan harus di- 
perhatikan — namun, mereka sen 
diri tidak boleh mendjadi irrasio- 
nil. Orang2 Indonesia harus me 
ngakui, bahwa semangat nasiona- 
lis jang berkobar-kobar dinegeri 
nja telah menjebabkan ekses2, 
baik dengan perkataan2, maupun 
dengan tindakan2 dan orang Be- 

landa seharusnja melenjapkan pi 
kiran2 mereka jang bodoh dari 
saudara2nja jang konservatip jg 
masih selalu menggerutu tentang 
perkataan2 jang telah diutjapkan 
oleh Ratu Wilhelmina beberapa 
tahun jang lalu jang menjatakan, 
bahwa kolonialisme itu sudah ma 
ti dan jang benkeras kepala me- 
megang teguh kepertjajaannja, 
bahwa negeri Belanda dapat mem 
perbaiki kekuasaannja jang lama 
dalam lapangan politik dan eko- 
nomi di Indonesia. Walaupun pe 

edah sebagai perantara, sedang” rasaan orang2 dalam hal ini sa- 
diplomasi Amerika dapat menjum 
bangkan pekerdjaannja jang kon- 
struktip dari belakang lajar, demi 
kian surat kabar tersebut, jang se 
landjutnja menundjukkan, bahwa 
djika konperensi ini gagal, atau 

kalau menemui djalan buntu sa- 
dja, hal ini akan merupakan sua- 
tu'bentjana. ,,Keadaan di Asia 
Tenggara seluruhnja adalah sa- 
ngat genting untuk membiarkan 
Indonesia kembali mengalami ke- 
tidak amanan dan kekatjauan da 

hanja dapat menguntungkan ko- 
munisme ja 

Sulit, lama sebelum petjah perang. 
Sebagian besar masaalah2 ini te- 
lah terdesak hilang dari pandang- 
an selama waktu perang dan o- 
rang banjak bertjenderung untuk 
melupakan hal ini. Tapi masaa- 
lah2 ini sekarang timbul kembali 
dan merupakan suatu masaalah 
jang lebih genting dari pada du- 
lu2. : 

»Pada dasarnja, masaalah ini 
berkisar pada soal, bagaimana 
Inggeris dan negeri industri jang 

penuh sesak di Eropah Barat itu 
akan mendapatkan uang, biar de 

ngan produksinja jang sudah di 
perbaiki sekalipun, untuk mem. 

beli makanan dan bahan2 .men- 
tah jang diperlukan dari luar ne- 
geri dan teristimewa dari Ameri- 

ka Utara. Sebab menghasilkan 

barang dan mendjual barang itu 
edalah soal jang berlain2an. Dan 
hingga sekarang belum lagi di- 

buktikan kemungkinannja, teris- 

timewa bagi Inggeris, untuk men 

djual jang tjukup banjaknja un- 
tuk membajar barang2 jang diper 

lukan. Biarpun Rentjana Mars-- 
ball telah banjak membantu un- 
tuk memperkuat ekonomi negeri2 

Eropah dan untuk menambah ka 

pasiteit produksinja, namun ne- 

geri2 tersebut belum lagi sang- 

gup mendapatkan pasar2 baru 

jang diperlukannja, Dengan tidak 

adanja pasar ini, maka mereka 

tidak akan sanggup untuk men- 
djamin keuangannja jang diper- 

lukan untuk membajar importnja 

jang penting. Maka akibatnja ia 

lah timbulnja suatu masaalah jg 

sungguh sangat genting sekali. 
' Setelah kita menengok ke E- 

ropah, sekarang kita akan menin 
 djau Timur Tengah, dan kita li- 

| hat, bahwa waktu ini pun djuga 

menundjukkan suatu titik perpu- 

taran disana. Apakah gerangan 

jang mendjadi sebab? Oleh kare- 

na disana baru2 ini timbul suatu 

regara baru jang kuat, jaitu 

negara Israel. Keadaan jang ba- 

ru ini tidak boleh tidak menim- 

kulkan akibat jang mendalam ter 

hadap kehidupan diseluruh dae- 

rah tersebut. Pada waktu ini be- 
lumlah tiba waktunja untuk me- 

ngatakan, apa akibat itu. Banjak 
akan tergantung pada sikap me- 

    

    

    

ng ti 

» ngat berkobar-kobar dan walau 
pun taruhan2nja itu sangat besar, 
tetapi haruslah mungkin mentjari 
penjelesaian jang patut bagi ma- 
saalah Indonesia ini”. 

Warta harian tersebut berang 
gapan, bahwa pemerintahan sen- 
diri bagi Indonesia dalam waktu 
jang sangat singkat itu adalah 
penjelesaian jang terbaik, tetapi 
“suatu pemerintahan sendiri de- 
ngan sjarat2 dan disusun dengan 

| kemauan baik sedemikian rupa, 
sehingga Indonesia tetap dapat 
memakai penasehat2 politik Belan 
dan dan tetap dapat menjandar- 

nahan diri dan good-will" dari 
penduduk daerah tersebut, jaitu 
bangsa Arab dan Jahudi, untuk 
menjesuaikan diri pada keadaan 
jang baru itu dan pada kemauan 
jang kuat dan pengertian jang 
bangsa Amerika  djalankan 
untuk memperketjil djurang per- 

. selisihan antara negara2 Israel 
dan Arab. 

.Persahabatan dan kerdjasa- 
ma dari republik Amerika sung 
guh selalu menggembirakan dan 
membesarkan hati kita. Perdjan 
djian Rio untuk saling memberi- 
kan bantuan jang sekarang su- 
dah berlaku telah disahkan olen 
hampir semua dari republik2 
tersebut. Persetudjuan pertaha- 
nan daerah, sesuai dengan Pia- 
gam Perserikatan Bangsa2, ada 
lah merupakan suatu benteng jg 
kuat dalam perrahar.an bangsa. 
Kundjungan Wakil Menteri Mil. 
ler untuk menindju gempa bumi 
di Ecuador merupakan sua:i 
lambang kerdjasama ekon»ri 
negeri kita untnuk terus memban 
tu lain2 negeri dibenua Amerika 
untuk memetjahkan masaalah2- 
nja. 

2 ,Pun di Timur Ojauh, tabur 
1949 djuga menandai berachir- 
nja suatu zaman jang satu dan 
mulainja suatu zaman jang lain- 
nja. Di Tiongkok kekuasaan pe- 
merintah jang sah terus tetap ber 
petjah belah. Tempatuja diganti 
kan oleh satu keadaan jang ka- 
tjau, dalam mana peranan jang 
paling berkuasa dan paling pen- 
ting dimainkan oleh komunis T:- 
ongkok. Ini bukan sadja mendja 
di suatu bentjana bagi rakjat 
Tiongkok, melainkan djuga bagi 
keseimbangan dan perdamaian 
seluruh Timur Djauh. Kaum ko- 
munis Tiongkok ini, entah de- 
ngan sadar atau tidak sadar, me- 
nganut suatu adjaran jang palsu 
dan tidak benar, jang sama se- 
kali tidak ada mengindahkan ke 
pentingan rakjat Tiongkok. A- 
d'aran ini sekarang digunakan 
sebagai alat untuk mengabui 
rakjat Tiongkok dan untuk mem 
budjuk mereka untuk menerima 
suatu bentuk pemerintahan asing 
iang memakai kedok. 
“Kita djanganlah hendaknja 
an ini, Keadaan ini memerlukan 

Pemberitahuan, 

PERSEDIAAN BARANG TJAIR 
JANG MENGANDUNG ALCO. 

- HOL. 
Kewadjiban — memberitahukan 

persediaan barang tjair jang 
mengandung alcohol (bukan mi- 
numan keras jang diperbuat di 
Manado, seperti Tjap Tikus). 
“1. Berhubung dengan kenaik- 
an tjukai dari barang tjair jang 

andung alcohol, dari f. 200.- PPN 1 | 1 
mendjadi f. 400.— buat tiap 1 HL 
dari kadar alcoholnja 5046, kena- 
ikan mana berlaku mulai 2 hb. 
September 1949, maka barang si- 
apa jang pada tanggal 2 h.b. Sep- 

. tember 1949 mempunjai persedia- 
an barang tjair jang mengan- 
dung alcohol banjaknja lebih dari 
5 HL, diwadjibkan emberitahu- 
kan persediaan ini kepada kantor 
Douane atau kantor Douane pem 
bantu jang berdekatan, atdu ke- 
pada pegawai jang diundjukkan 
oleh kepala Daerah. La 

2. Kewadjiban tersebut diatas 
djuga berlaku pada siapa jang 
menerima atau menerima kembali 

  

kan diri pada ketjakapan2 Belan- 
da untuk memadjukan perekono- 
mian Indonesia. Hendaknja o- 
rang2 Indonesia dan Belanda da 
lam mentjari penjelesaian masa- 
alah ini memperhatikan tjontoh2 
jang buruk dari Birma dan Indo 
China: di Indo China orang2 Pe 
rantjis terlalu lambat memboleh- 
kan penduduk asli dinegeri itu me 
njusun pemerintahan sendiri dan 
dengan demikian membantu tim- 
bulnja pemberontakan jang dipim 
pin oleh kaum komunis, sedang 
di Birma kemerdekaan. itu datang 
nja agak lambat sedikit, tetapi de 
ngan djalan jang sedemikian, se- 
hingga orang2 Birma terpaksa ti 
dak memperoleh bantuan dalam 
menjusun Negaranja, sehingga 
menjebabkan kekatjauan dalam 
lapangan ekonomi dan peperang- 
an saudara jang hebat. 

Orang2 Indonesia dan Belanda 
mempunjai kesempatan untuk 
mendjauhi kesalahan2 jang dulu 
pernah didjalankan di Asia ini 
dan dengan bekerdja bersama 
membangunkan suatu bangsa ba- 
ru. Djika mereka berhasil dalam 
hal ini, maka Indonesia jang mem 
punjai banjak sumber kekajaan 
itu dapat mendjadi salah satu ne 
geri jang paling makmur dan pa- 
ling menarik perhatian orang dise 
luruh Asia”, 

  

  

mengabaikan gentingnja keada- 
usaha dan pikiran jang keras, 
dan mungkin memerlukan penj2 
lidikan dan teknik baru dari pi- 
hak kita. Tapi kita pun djuga 
harus berhati2 uniuk djangan 
sampai terlalu membesar2kan 
artinja. Biarpun keadaan2 jang 
oanjak berubah, namun Amer''a 
Serikat masih djuga tetap men- 
C'adi negara perdagangan Sin 
ruliter jang terbesar didaerah 
Pasifik. Anasir2 jany sebenaruia 
dari kekuataa kita dibagian dv- 
nia ini, tidak mendjadi lemah xa- 
rena apa jang telah terdjadi da- 
lam dua atau tiga tahun jang la- 
lu. Orang dapat mengabui di- 
r:nja sendiri atau pengikut2nja 
tentang hal ini untuk sementara 
waktu. Akan tetapi lambat atau 
tjepat kenjataan2 jang sebenar- 
nja pasti akan menjentuh mere- 
ka. Hasil jng achir dari pertjo- 
baan komunis di Tiongkok ini 
tidak akan diketahui sebelum pe- 
mimpin2 Komunis itu menghada- 
pi masaalah2 praktis dari hidup 
sehari2 untuk waktu jang lama. ' 
Kita masih menunggu, apakah 
mereka dapat menjesuaikan pe- 
metjahan masaalah2 Tiongkox 
ini dengan tetap bersikap memu- 
suhi dan mentjemoohkan negeri 
jang mendjadi sahabat Tiongkok 
redjak lama dan jang telah mem- 
berikan banjak bantuan kepada 
rakjat Tiongkok jang lebih ba- 
njak dari pada hantuan jang di- 
berikan oleh dunia lainnja dikuin 
pulkan edjadi satu. 

,Satu hal sudahlah pasti! Pe- 
ristiwa2 di Tiongkok telah turut 
serta membantu untuk selama 
waktu jang lama sekali memus- 
tahilkan tertjapainja keseimbang 
an politik dan ekonomi di Timur 
Djauh. Mungkin bertahun2 ha- 
rus berlalu sebelum kita dapat 
mengharapkan terdapatnja pem- 
bangunan kembali dan keadaan2 
damai, dalam mana rakjat de- 
ngan tiada perataan takut dan 
dengan tidak mendapat rintang- 
an suatu apa dapat mengadakan. 
pertukaran dan kerdjasama in- 
ternasional jang biasa. Kita wa- 
djib sedapat2nja mendjaga ke- 
pentingan kita sendiri dan kepen 
tingan perdamaian internasional, » 
dengan terus terang menghadapi 

(Identiteitskaart) 
tapan padjak penghabisan untuk: 

barang tjair jang mengandung. 
alcohol sesudah tanggal 2 h.b. 
September 1949, barang tjair 
mana pada tanggal 2 September : 

Ba 
mi LI 

£ Dae 

Ia 

1949 berada dalam pengangku-. «' K 
tan. 

3. Pemberitahuan jang dimak 
sudkan pada ajat 1 harus dima- 
sukkan pada kantor2 atau pega- 
wai jang tersebut pada ajat 1 se- 
lambat2nja sepuluh hari sesudah. 
peraturan tersebut berlaku dan 
jang dimaksudkan pada ajat 2, 
sepuluh hari 

diterima kembali, 
4. Pemberitahuan ini tidak 

berlaku untuk benda tjair jang 
mengandung alcohol, jang menu- 
rut undang2 dibebaskan dari bea 
tjukai (misalnja brandspiritus). 

Barang tjair jang dimak- A 
sudkan pada ajat 1 dan 2 dikena- 
kan tjukai tambahan atau bea ma 
suk tambahmn f. 200.— (dua ra- 
tus rupiah) tiap2 1 HL dari kadar 
alcohol 5096. & aa 

6. Barang siapa jang tidak 
memberitahukan persediaan ba- 
rang tjair seperti dimaksudkan 
dalam ajat 1 dan 2 tersebut atau 
jang memasukkan pemberitahuan 
palsu, dihukum setinggi-tingginja 
satu tahun atau denda setinggi- 
tingginja sepuluh ribu rupiah, se- 
dang barang tjair dan alat2 
pembungkusnja jang bersangkut- 
an dengan pelanggaran akan di-" 
rampas, walaupun bukan kepunja 
an terdakwa. i 
Kepala Daerah VIII dari Pedja- 

batan Douane Manado, 
(A. A. ELSGORG). 

PEMBAHAGIAN ROTI PADA GO. 
LONGAN PARTIKULIR. 
Pemberitahuan No. 50. 

Terhitung mulai bulan SEP- 
TEMBER 1949 maka pada orang 
partikulir golongan BI dan BII 
dari Kotta Manado diberikan ke- 
sempatan untuk memperoleh distri 
busi roti. 

'(Untuk ini haruslah diundjuk- 
kan di Balai Pembahagian di Ma- 
nado KARTU  KENALAN 

dan surat pene- 

  

padjak peralihan. 
Manado, 30 Augustus 1949. 

WI. Kepala Balai Pembahagian 
Manado, 5 

Ch. A. SARAPUNG. 

. S. SUPITM Arts 
Praktek. Umum di-Manado ' 

Wilhelmintehetet K5.29-tnulet pad 
. 5 Sept. 1949. : 

Djam bitjara mulai pk. 10.00 pagi. 

kenjataan, bahwa'pada waktu ini 
terdapat kekuatan2 umum jang 
sangat memusuhi kedua kepenti- 
ngan ini, 

,Ulraian ringkas dari keadaan 

£ 

dunia ini sudah barang tentu t“- . 
dek lengkap, tapi ini mungkin 
sudah tjukuplah untuk menuo: 
djukkan, bahwa dalam tingkatan 
baru dari hidup internasional jg 

' kita masuki ini, kita tidak boleh 

sedikitpun ' mengurangi sikap 
waspada dan mengurangi kekva 
tan jang kita 
kita mendjalankan urusan luss 
negeri pemerintah kita, Suatu 
serangan jang belum pernah ada 
bandingannja tentang kekedja- 
mannja dan kehebatannja sedang 
ditudjukan bukan sadja pada ki- 
ta, melainkan kepada perdamai- 
na dan kebahagiaan semua orang ' 
didunia ini. Pada lahirnja sera- 
rgan jg paling hebat pada wak- 
tu ini adalah ditudjukan kepada 
kita bangsa Amerika. Tapi ini 
bukanlah' berarti, bahwa kita di 
pastikan akan mendjadi kurban 
iang pertama, Ada masih orang2 
jang lainnja jang lebih dekat dan 
lebih langsung terantjam dari 
pada kita. Udjung serangan ini 
adalah diarahkan kepada kita o- 
leh karena para penjerang itu ta- 

hu, bahwa kekuatan kita, moral 
dan bahan2 kita adalah merupa- 
kan kekuatan dunia jang merde- 
ka dan bahwa kepertjajan orang 
lain pada kita, harus lebih dahu- 
lu dipatahkan sebelum para pe- - 
njerang itu bisa aman untuk men 
djalankan serangannja terhadap 
dunia jang merdeka. Selama ke- 
adaan dunia ini tetap seperti jg 
sekarang ini, maka tidak akan di 
dapat. suatu perdamaian jang nja 
ta dan keseimbangan dunia ii 
akan tetap bertopang pada se- 
djumlah faktor2 jang mestinja 
tidak akan memikul beban jang 
begitu besar. Jang. penting dalam 
hal ini ialah, bahwa negeri kita 
ini akan tetap memelihara suatu 
pasukan bersendjata jang kuat 
dan besar jng sesuai dengan ke- 
dudukan kita didunia ini dan de- 
ngan tanggung djawab jang be- 
sar terpaksa kita pikul dalam ma 
sjarakat dunia ini”. 

    

tjurahkan dalari “ 
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sesudah bararng2 ||“ 
jang dimaksudkan diterima 'atau 
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