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II di Djakarta.

iditjitaZka!

TIADA REPUBLIK,KA

— DENGAN

umumnja.

Dari pihak politikus2 Republik

MMI MERASA

TIADA

WANG2

sendiri ditegaskan sekali lagi ten-

tang dugaan, bahwa djalan jang
dilalui Pemerintah Sukarno-Hat-

ta-itu bukannja suatu djalan jang
elok permai. Bagi pemimpin2 po- .

Ing

jang Kennagaa

NA

an, bahwa kami bertanggung

kekuatan, sehingga dalam kesadar

kita dapat dapat menentukan garis2 jang akan kita ikuti bersama2
menudju tjita2 jang bagi semua

adalah sama, jaitu N.I.S. jang mer

deka dan berdaulat dimana terda-

demikian ketua konperensi Indonesia Raja, Sultan Hamid II, pa-

jang

berbahagia bagi Indonesia merde-

da waktu membuka bahagian kedua komperensi ini di Djakarta.
Gedung Indonesia Serikat, dimana

kesatuan

In-

— donesia jang berdaulat, ditengah2
| dunia internasional Pertertang-

konperensi

an2 jang dulu meliputi keadaan2

sepandjang pendapat 'kita ibo-

“leh dianggap sebagai pembinaan
“bentuk permulaan dari maksud
— jang mulia ini.

Sebagai

dari

kesan sementara

sendielasan Hatta, dapatlah dita“Sidalamnja beberapa unsur
“g 'dapat menimbulkan tjorak
| pandangan jang sedikit berlainan

“bagi beberapa

daerah2

berlaku sampai tgl. 3

bulan ini pada hari Minggu pagi
penuh sesak dengan wakil2 dan
tamu2 undangan serta chalajak

| politik kini diganti dengan suatu
maksud jang tepat dan sungguh2
dari
kepada-synthese
menudju
segenap golongan2 Indonesia. Pi—. 'dato Wakil Presiden Drs. Hatta
. didalam sidang Badan Pekerdja
(0 KN.LP. sewaktu membentangkan
| persetudjuan ,,/an Royen-Rum”
: “itu,

dan kemakmuran ',

pat keamanan

Mereka kini telah berikejakinan

politik dan ekonomi Federasi

dja-

wab terhadap bangsa kita, ypaka

terima didalam lingkungan
jang
lebih luas dari pada rombongan
Sukarno-Hatta dan Delegasi Re-

—.

:

pi sesudahnja itu, maka beruntung
sekali ada terdengar lagi suara2
jang sampai kepada kita jang me-

ngundjukkan, bahwa ia telah di-

|.

Hatta,

Drs.

kata

“ »Moga2
konperensi ini dapat
memberi hasil2 jang 'ditjita2kan
oleh bangsa Indonesia, moga2 diberikan kepada kami tenaga dan

Ika jang mendjaminkan

ramai. Pada waktu kolonel Simatupang tiba, hadirin bertepuk tangan. Hal ini diulangi waktu

Dr.

Van Royen masuk ruangan sidang. Demikian djuga pada waktu Seri Sultan tiba dan ketika ke

jang dipikul oleh pemimpin2 Re|
untuk masa depan: bukan
put
Ono
bagi-tanah dan rakjat Re(at
“ak 4 tetapi djuga bagi seluruh
esia, karena

Dan

sama2 memban

0. NS aterangan Van Royen-Rum”
I5
ata “ita dapat mengira2kan bahlang punggung keterangan
0
diutjapkan oleh Drs. Hatta
| Ne
k

"1m,

sbagfan besar adalah diben-

. tuk oleh kejakinan jang ditimbul-

n3
|...
D0

kan oleh berkat perundingan pendahuluan antara pemimpin2 Reowblik dengan pemimpin2 Indone-

(“sia jang diluar Republik.

.

—

jang tertentu telah

suatu

— nah subr

Politik

perimbangan

lam

keluar.

dan

terachir jang berarti peinjelesaian masaalah Indonesia.
2 Perkataan jang ditudjukan oleh

—

— Drs. Hatta kepada Badan Pekerdja KN
U maksudnja dalah
“kepada selu-

a,

bahwa 'kini

Tindakan2 jang diambil di Bang-

'ka harus dianggap sangat

dan tiddk

bertentangan

perlu,

dengan

hak2 Presiden atau Wakil Presiden jang diberikan oleh Undang2

Dasar.
Beliau menerangkan, bahwa un-

tuk penglaksanaan pasal

7 per-

setudjuan Rum-Van Royen, maka

selekas mungkin akan disusun komisi bersama2. 'Beliau menjatakan

berda lat

|

AA

Republik un-

tiada kamu,

kami

merasa

tidak

lengkap, hal mana senantiasaikaimi insafi.
1.
Beliau memperingatkan, bahwa

persatuan kembali di Djokja pada

bahagian pertama Konperensi Indonesia Raja dari pihak Republik

dan P.P.F. sudah mendjadi kenja
taan dan bahwa

telah

mendapat

jang

ea

Tag

ditudjukan

—

PILIPINA DI DJA-

KARTA DAN DJOKJA

(Aneta-U.P.).

Menteri

sing2 akan dikirim ke

muda

sa2 pasukan2 dan menutup pembitjaraan dengan mengatakan, bah
wa T.N.I, dalam hari belakang a-

“penting”dari tentara N.I-S.

Djakarta

dan Djokja sebagai konsul dan
wakil. konsul Republik Pilipina.
Baik Pastrana jang dalam djabatannja sebagai sekertaris kedua
pernah bekerdja pada
kedutaan
Pilipina di Washington maupun
Joven jang kini masih bekerdja pa
da kementerian luar negeri baha-

gidn perdagangan, mungkin bulan depan akan berangkat ketempatnja masing2.
BIBIT IKAN

|. Ma tingkatanperkembangan jang
. 3mpau jang 'kadang2 memisahkan

kertas seharga 50 sen, 1 rupiah
dan f 2.50. Tindakan darurat ini

lam konperensi ini harus diselesai

akan habis

sudah suatu permusjawaratan an-

DALAM KALENG
TUTUP.

TER

Di

keadaan.

pat dan selama kami mengamat2i
soal ini jang “ditentukan oleh kedjadian2, maka kami akan menda
pat djalan2 jang halus akan mem

bit ikan hidup didalam kaleng ter-

tutup boleh dikatakan lebih meng

Hal

satu

ketika,

tara Wakil Tinggi Mahkota
ngan Javasche Bank,
KEADAAN

ngan2 jang ketjil dalam masjara-

kat kita.
Beliau menutup pembitjaraan
,,Dalam mempersoalkan
dengan:
tjita2 kami, saja terutama ingat ademokrasi

kan hal, bahwa

lam Negeri.
PJ.M.
J. E.

3.

“3

4.

P.T, A. Mononutu,

:

SEKITAR SOLO MASIH
SUKAR.

rai-beraikan. Di Magelang kegiatan2 gerombolan2 ini terutama ditudjukan kepada penduduk.

Anggota

serta wakil Ketua Badan
wakilan-Sementara,

se-

de-

Tatengkeng,

Menteri Pengadjaran,
P.J.M. M. Hamelink, Menteri Keuangan,
Per

5. (P.T, A. Masarappi, Anggota
B.P.S.,
Radja- K
6. P.T. Baoesat, Wakil
Radja,
7.

SP.

8.

S.P. Mr. Teng Tjing Leng,
Advokat di Makassar,
P.T. R. C. Claproth, Pega-

9.

Mr.

Djelantik,

Radja,

wai Tinggi Kementerian Dju

stisi,

10.

P.T. J.H. Hangelbroek,

Sek-

retaris-Djenderal untuk Urus

an Umum,
P.T. J. Bastiaans, Sekretaris
Djenderal Kementerian Urusan Dalam Negeri, mendapat
perlop luar negeri.
Ig. P.T. J. Tahya, Wakil N.IL.T.
di Djakarta, mendapat perlop '
luar negeri.
Tuan2 jang tersebut di nomor
11 dan 12, telah berada
lengan
perlop dinegeri Belanda, atau telah berangkat ikesana.
Perdana Menteri, P.J.M. Ide
Anak Agung Gde Agung
akan
bertindak sebagai Ketua Delegasi,
dan sebagai wakil ketua Menteri
Tas sn
Pengadjaran, P.J.M. J. AaE. aa
El,

JKENG.

|

TA

Pelantikan resmi dari anggota
jang sedang berada di Makassar,
telah berlangsung pada malam-

Rabu tanggal 26 hb. ini di Istana
P.J.M. Presiden Indonesia Timur.

— ai
rama ma

jang

penting bagi kami, ialah - adanja
ikedesentralisasi jang memberi
keku
gang
meme
akan
n,
mungkina
asaan sendiri, tidak hanja untuk
daerah2 jang terketjil, tetapi djuga kepada mereka jang berkepen
tingan jang termasuk dalam golo-

harus

didukung oleh perasaan tanggung

djawab dari segenap masjarakat
kita”,

kilnja dimasukkan dlm delegasi P.P.F. atau Republik. (Aneta)..
Atas
usaha Ikatan
Peladjar Arab baru2 ini telah di
adakan sidang gabungan, dimana
telah hadir wakil2 dari perserika-

tan2 Arab jang berikut: Alirsjad,

Alchairijah, Alkatjitijah, Arrabitah, Attarbijah, Alihsan, Pasrab
dan Ikatan Peladjar Arab sendiri.

jang menjatakan persetudjuan penuh dengan resolusi jang telah di
terima oleh iperserikatan2
Arab

di Djakarta jang tidak mau perwakilan sendiri ke K.MI.B. dan lebih suka wakil2 Arab dimasukkan
dalam delegasi2 P:P.F. dan Republik, dimana selaku wakil2 telah

|

Maksud sidang ini, ialah peneta-

bit ikan kanper si Njonja ke Bang

kok telah berhasil, sekalipun pesa
jang membawanja
wat terbang
terlambat satu hari, karena gang-

pan pendirian umat-umat Arab
mengena Konperensi Medja Bundar di Den Haag dan penetapan
wakil Arab untuk Djawa Timur,
apabila Negara Djawa Timur akan mengirim satu delegasi Arab

mesir,

sendiri ke Den Haag. Hal ini ada-

Resolusi2 ini "ea
pada Wakil Tinggi Nk

kasar dan Cairo,

lah untuk mentjegah turut sertanja
orang2 jang bukan pemimpin rakjat dalam perwakilan. Oleh sidang

ini telah diterima sebuah resolusi

dan P.P.F,-

segala jang berkepentingan. Dju-

sebagai perwakilan jang organis
dari negara2 dan daerah2 bahagian. Kami pertjaja, bahwa tentang
konsep-ini jang disampingnja itu
barangkali djuga dari lain2 pihak
ada dimadjukan ,,working paper”,

guan

(Aneta). Tjara pengiriman bi-

pada

perasaan jang meliputi semua, bah
wa kami adalah suatu bangsa dari
(Aneta).
Ichtisar
mingguan
suatu Negara jang mempunjai saresmi memaklumkan, bahwa ikeatu bahasa. Kami bersama2 sudah “daan di Djawa dalam minggu lamenentukang bahwa lambang ke- lu tidak terlalu berubah. Pengabangsadn kita adalah Sang Merah
ruh kembalinja Pemerintah - Reputih dan bahwa lagu kebangsaan
publik sangat njata, terutama “di
kita adalah Indonesia Raja. Dalam
Djawa Tengah. Disekitar Solo
bahagian pertama kami sudah men
tjapai hasil2 jang lebih dalam arkeadaan masih tidak menjenangtinja dari pada kami harap pada
ikan, tetapi ada kelihatan perbaipermulaan perundingan.
kan2 sedikit, berkat perondaan2
Berbitjara tentang ikatan demiliter. Gerombolan2 teror makin
mokrasi N.I.S., beliau mengatakan
lama makin dipengaruhi oleh koall: ,/Demokrasi.jang mempunjai
titik beratnja pada bahagian2 dari
munis. Di Pekalongan antjaman
Indonesia jang bertanggung djageyombolan2 tersebut makin bewab 'kepada rakjat senantiasa
sar. Disebelah Selatan Brebes dan
menghadapi kesatuan dari pemba
sebelah Selatan Tegal terdjadi
pemerin
antara
hagian kekuasaan
otonom.
perkelahian
hebat antara T.N.I.
daerah2
dan
pusat
tah
dan pasukan2 Darul Islam. DisePembahagian ini tidak bisa ditentukan sekali gus sekarang, karena
belah Barat Purwoke
mibofan jang agak
besar
ditj
OLIDO

" bahagi kekuasaan ini.

PERWAKILAN

memutuskan,

V

Indonesia dua
aliran ini djuga nanti akan terda-

keda-

telah

5

Agung, Perdana Menteri me '
rangkap Menteri Urusan Da

Federal

Ikan dasar2 tuntutan2,
sehingga
kerdja-sama kedua delegasi dalam

| dan

Kini sedang diadakan ipersiapan?
untuk pengiriman ke Ambon, Ma:

ani

“gembirakan. Suatu'pengiriman bi-

legasi Belanda, delega

ka

2

PARE

federal, 'kini telah dapat 'dila-

“adalah “disamibut dengan gembira
oleh Pemerintah N.I-T., sebab ia
“melihat didalamnja perwudjudan

politik jang senantiasa diikutinja,

nja arti tingkat pembitjaraan jang
kini telah dimulai itu, dapatlah —
kita kemukakan perkataan Menteri Republik “Maramis sekembalinja

Oleh Pemerintah N.I.T. senantiasa diperdjuangkan, supaja dengan
segera terdjadi suatu ,,pembitjaraan Indonesia” jang idilangsung“kan dengan bebas dan sederadjat,
dimana segala "jang berkepenting-

geri perhatian kini ditudjukan ke-

“merintah N.I.T. memandang pem“bitjaraan ini sebagai suatu persia-

— Sebagai bukti, bahwa djuga di

Djokja orang'insaf akan penting-

jang

akan: diambil

an dapat mengambil bahagian. Pe-

pan jang tak-dapat dilangkahi un"tuk: sampai kepada
Konperensi
'Medja Bundar. Djuga berkat tji-

'adakan ini akan memburifkkan na- . “ta2 jang tiada padam2nja dari delegasi N.I.T. dapatlah djuga P.
“ma Republik.
:
P.F. “dijakinkan akan 'kebenaran
— Konperensi Inter-Indonesia ikini pendapat ini. Pun sebagai hasil
“telah dilangsungkan di Djokja. .
perundingan jang dilang
. Menurut rentjana, setelah diputus . daripada
sungjkan setjara informil dengan
“kan membitjarakan di Djokja berRepublik, maka djuga Pe'de- hubung dgn Lebaran, akan dilan- “ “Wakil2
merintah “Republik sudi memberi'djutkan di Djakarta pd achir bulan
sumbangannja untuk berlangnj. Konperensi ini akan banjak 'kan
sungnja Konperensi Inter-Indone-

bahu
Sahwar (kita kini berdjuang'
djutang pa-.

' sembahu” dan bahwa

ini wakil2

tuk pertama kali berada dalam Ge
dung Indonesia Serikat.
i
,Halitu bukanlah suatu soal
jang iketjil, sebab itu dari tempat
ini saja mengutjapkan kata2 penjambutan saja, karena dengan

pengharapan beliau terhadap dja-

Djokja dan bahwa tidak berhasil-

NE

da waktu

Pastrana dan Marclane Joven ma-

Badan

Beliap menjata-

nja z tingkat pembitjaraan jang di-

2

pidato dan menjatakan, bahwa pa

kan, bahwa Presiden dan Wakil
Presiden selama ditahan di Bangka tidak mengurangi kekuasaan
Pemerintah Darurat di Sumatera.

'pada sikap

yara Ind

menjanji lagu kebangsaan Indone
sia Raja, maka Sultan Hamid ber

Pemerintah

da-

ta mengatakan, bahwa bahagian
pertama konperensi ini telah mem
bawa kami kembali dalam. suatu

kan pidato penjambutan dan rapat

Sementara

BARU JAVASCHE
BANK.

2.

K.M.B. tetap terdjamin. Drs. Hat

luar negeri Pilipina, Folino Nori
mengumumkan, bahwa Vincente

anggota2

'dari Pilipina, dimana ia mengundjukkan: Bahwa 'djuga diluar ne-

“jan

diundang

'Pe-

an2 umum

kerdja K.N.I.P.

jang merupakan
ta
orang2 Indonesia dalam dua' golountuk mentjapai perse- — “ngan,
jaitu'pihak republik-dan pi-

tudjuan

jang

Beliau menjatakan, bahwa

terdapat Dr. Van Royen, Anggo'ta2 K.P.B.B.L., Pemerintah Federal Sementara, anggota2 konsulat,
anggota2 delegasi Belanda. Sesu“dah ketua komite penerimaan P.P.
F., Rivai dari Bandjar mengutjap

diketemuk

sythese

tamu2

Pemerintah Republik.

|. Maka sekarang tjorak2 anggapan antara Republikein dan Fede- “kan mendjadi bahagian jang ter-

2'Talis itu tak perlu lagiadap
ditondjol
utama
kan, sebab terhdasar2

Antara

Aya

— pun bagi Delegasi Belanda sendiKebidjaksanaan politik peme“i. Tetapi — walaupun demikian,
rintah dapat dikatakan dengan
- maka tekanan jang tegas dalam
pendek ,,politik perimbangan jang
ua jang ber“pidato itu, oleh
ditudjukan baik kedalam maupun
——sangkutan dan berkepentingan pa " Ikeluar” demikian Hatta dalam
“da soal Indonesig, dapatlah di- djawaban beliau atas pemandang-

— kita dapat mendengarkan keinsa-

balian persatuan ikita.

(Aneta).

NJI.T,

.mur, jg dalam lingkungan P.P.F.
Meakan Barak onperensi
Iperei
dja Bundar di Den Haag adalah
seperti berikut:
1. PJ.M. Ide Anak Agung Gde

bahwa berhubung dengan kkeperluan peredaran uang
sekarang,
untuk sementara waktu Javasche
Bank akan mengeluarkan wang2

pat dibandingkan dengan pengem

Hamid

memasuki gedung pertemuan.

— Kebidjaksanaan polit

| Sang terikat didalam P.P.F., atau-

| fan jang sungguh2 tentang pertanggungan djawab jang besar

tua2 delegasi Hatta dan

2

bagian

dengar dengan penghargaan jang
memuaskan.
Dalam uraian Wakil Presiden

kesimpulan, bahwa perpisahan ikami selama beberapa tahun adalah
senantiasa ,,bikin2an”, pun bahwa
jang memisahkan ikami itu begitu
ketjil artinja, sehingga tidak da-

tanggung djawab dari segenap masjarakat,
:3

usahakan Gea Galih jang diterimarja untuk menjelesaikan
soal Indonesia-itu, akan berlaku
didalam lingkungan jang luas dalam dunia politik-Republik. Teta-

pula, terhadap masa depan

oleh perasaan

didukung

'harus

Demokrasi

Penerangan

mengumumkan sbb.:
Susunan Delegasi Indonesia Ti

1

giaan jang

“|
sekolom,
3 baris

atau kurang).
UNTUK KOTA MANADO:
TOLLY
PHOTO “STUDIO:
PASSERSTRAAT
TELF. No 209.

nembuka KONPERENSI IN-

utjapan

Indonesia

“#4. —“ sebulan

Adpertensi
f 1.—
sebaris
(sekurang2nja
f 3.— untuk

Indonesia: Timur

la2nja terdengarlah dar

beberapa

Re

“sekali dapat membantu penjelesai' ar jang — 'terachir'dari masaalah

Indonesia. Berlangsungnja konperensi ini, sebagaimana

diketahui,

sia ini,

ter-Indonesia. Sekian

sehingga tampak dengan “jelas,
bahwa tidaklah lajak konperensi
ini diadakan setjara informil sadja, tetapi harus diberikan kepada
“pertemuan ini, sebagaimana jang

berlangsung sekarang suatu sifat
jang

Untuk

resmi.

berhasilnja

konperensi ini besarlah artinja ika-

(lau orang

tidak

memperhatikan

terlalu

banjak

perkara2

detail,

tetapi: mengutamakan
beberapa
pokok2 azasi dan
garis2 besar
jang dapat diambil mendjadi pedoman pada K.M.B.
jang akan
datang. Salah satu dari pada po-

kok2 jang sangat

penting

ialah

perundingan persiapan untuk penjusunan
orang2
kepertjajaan
jang akan mendjadi anggota Pemerintah
Indonesia
Sementara
jang dapat menerima penjerahan

kedaulatan, Adalah baiknja kalau
sebelumnja K.M.B., dikalangan
Indonesia telah ditetapkan hal ini
terjebih dahulu.

smmsisebagai

Banj ak sekali jang akan ipar

'banjaknja,

Mudah-mudahan

hasil dari

Konperensi

In-

a tersIndonesia akan tertjapailah ke-

bintjangikan oleh. konperghat Wt 1 #tetapan2 jang dapat diterima oleh
«9

ga konstitusi sementara untuk N.
IS: jang akan diwudjudkan dari
fihak Indonesia dirundingkan dalam konperensi Inter-Indonesia.
Tentang peraturan-negara
federal

sementara

imerantjangkan

itu,

P.P.F.

sebuah

telah

konsep

jang pandjang lebar jang dapat
dipergunakan sebagai ,, Working
paper” pada konperensi Inter-Indonesia. Konsep ini jang djustru
telah diumumkan disurat2 kabar
memua
rapa pasal jang pen-

ting2: diantaranja ialah

memper-

lengkapi Pemerintah Federal Indonesia dengan seorang Presiden
sebagai kepala negara jang dipilih
oleh orang2 jang diberi kuasa oleh
negara2 bahagian dan penjusunan
Menteri2,

dimana

d'perbeda-

kan antara anggota2 dari ,,kern
kabinet” sebagai pimpinan politik-

dan Menteri2 jang hanja bbertin-

dak selaku kepala departemen. Selandjutnja dalam ikonsep ini dipikirkan tentang pembentukan Perwakilan Rakjat Federal:dan disam

pingnja itu sebuah Senat Federal,

tidaklah

akan dibitjarakan perka-

ra2 detailnja. Tetapi tjukup djika

diambil ketetapan tentang beberapa hal2 jang mengenai pokok semata, Dan diatas dasar inilah ko-

misi pekerdja” jang diangkat oleh

kompetensi akan tampil dengan u-

sul2nja dalam K.M.B. kelak, Da-

lam segala hal adalah djelas, bahInter-Indonesia
konperensi
wa
jang sedang dilangsungkan kini,
adalah mempunjai arti jang sangat
besarnja. Untuk ' mengharapkan
ada kemauan
hasilnja haruslah
jang djudjur dalam ikerdja sama
jang baik dan saling mengerti ter-

hadap tiap2 kenjataan diantara
berbagai-bagai kalangan Indonesia jang turut mengambil bahagian
:
dalam konperensi tersebut,
ma

3
Ba
ga

ket

mtulk

Hani “an

z

2N

ikibar

MI

i Pemimpin UMUM (rumah) Thatif. 55
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Negeri

kan sebuah federasi dari

PEMBERANTASAN

Senator

ge Smathers, Walter

lam kedua dewan perwakilan dan
bahwa perhatiar terhadap pembentukan sebuah Uni federal makin lama makin besar.
Rentjana

dari

golongan demokrat, Estes Kefau-

ver menerangkan, bahwa pada ha
ri Selasa dikedua dewan perwakilan dari Kongres akan diadjukan
“dua buah resolusi jang sama ibu“njinja, jang akan memberi kekuasaan kepada presiden Amerika Se
rikat untuk mengadakan konferen

Hale

undang2 ini akan dimadjukan ke-

si2 wakil2 negeri2 pakt Atlantik,
guna merundingkan rentjana2 jg
bermaksud membentuk suatu Uni

federal bagi negara2 tersebut.

Kefauver menerangkan, bahwa
tjita2 ini mendapat sokongan da-

seperti

James

Judd - dan

Boggs telah mengerdjakan

Kefauver

Kefauver

menjata-

kan, bahwa resolusi itu disokong
Uni.
oleh ,,komisi untuk sebuah
Atlantik”, jang diketuai oleh be-

kas hakim dari Mahkamah Agung
Amerika Serikat, Owen Roberts.
Tudjuan

Wadsworth, Geor-

komisi

berkata,

bahwa

Uni

"Utara jang diusulkan ini, akan le-

bih kurang dari pada kekuasaan2

jang harus diserahkan oleh negara2 bagian dari Amerika Serikat
kepada pemerintah federal, ketika
konstitusi.dari Amerika disusun.

ialah pembantu

Soal2 ketjil dari federasi jang di
usulkan ini akan dimadjukan dlm.
sebuah konferensi antara negara2
jang menjetudjui federasi Atlan-

Sebagai bahagian dari rantjangan internasional untuk
membanteras kumbang Colorado, maka selama empak
belas hari diadakan serangan hebat atas binatang2

mengumumkan

Kefauver

tikini.

pada daerah Cherbourg di Perantiis.

djuga, bahwa rentjana ini mung-

Salah satu dari maksud jang-harus dilaksanakan ialah
mendjaga supaja kepulauan Channel tidak diserang
oleh penjakit ini.
Dalam pemberantasan di Cherburg dipergunakan pesawat helicopter2 jang menjeburkan obat D.D.T.
.

kin tidak akan “disetudjui oleh
Kongres jang sekarang, tetapi dji
ka sidang Kongres ini ditutup sebelum rentjananja ini dibitjarakan
maka rentjana tsb. akan dima-

Pada gamber diatas terlihat, seorang tani Perantjis
menjelidiki seekor kumbang. Pada waktu panas mereka timbul dari tanah. Segera mereka makan daunZ

djukan dalam Kongres berikutnja.

ia menerangkan,
Selandjutnja
bahwa ,,Ia dan pembantu2nja tidak bermaksud untuk membiarkan

kentang, mereka mati. D.D.T. membunuh binatang2
itu baik djika dimakan oleh mereka, maupun karena

|

tjita2nja ini”.

kena dibadan.

KAUM INDUSTRI INGGERIS CHAWATIR AKAN KEMADJUAN?2 DI
AMERIKA.
(A.E.P.) — Wartawan parlementer dari ,,Times Herald” menerangkan dalam sebuah tulisan
untuk surat kabarnja, bahwa permintaan Inggris untuk boleh merima beberapa bom

atoom dari A-

merika, itu adalah akibat dari kechawatiran dikalangan kaum industri Inggris tentang kemadjuan2 ahli2 tehnik Amerika dalam
Pa

lapangan tenaga

Maak

YA

“naga

3

anna
2

nan: Presiden2

Washington,

Thomas Jejferson,

Theodore

Roosevelt

dan

Abraham

Lincoln.
s

Ka

merintah Amerika

Ini adalah pekerdjaan memahat jang terbesar jang pernah dikerdjakan oleh manusia.
Kepala2 dari patung2 ini diukir dari batu2 granit jang keras dan ukurannja dari dagu
sampai didahi mendekati 60 kaki — dibandingkan dengan manusia 450 kaki tinggi. Pekerdjaan ini dirantjang dan didjalankan oleh Gutzen Borglum, seorang ahli memahat

Te

ana KN

Ba

dapat berita di Washington.

SE

PAI SARAN

AA

ANA
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UNI.

(United Press). — Di Moskou
telah diumumkan hasil2 dari rentjana pemerintah dalam lapangan
ekonomi bagi triwulan kedua dari tahun 1949. Dari angka2
ini
ternjata,

bahwa

semua

tudjuan

rata2

berdjumlah

4176

le-

bih daripada dalam tahun 1940,
jani tahun jang terachir sebelum
petjah perang. Bertambahnja hasil2 ini terutama tampak
dalam
produksi badja, batu bara, minjak,
listrik, tekstil, mesin2 pertanian

Li-

NY
3

dienthal mengatakan, bahwa Inggris berkuasa untuk membatasi
dari Kongo

kepada Inggris tentang kemadjuan dan produksi bom atoom, jang
telah didjatuhkan
di Hiroshima,
dengan tidak memberikan keterangan2 tentang kemadjuan2 jang
telah ditjapai setelah itu.

RN

tambah dengan 2070

SRS
DB SLAKIKH ATA

lebih daripa-

da dalam periode jang
lam tahun 1948.

Perteguhkan

sama da-.

nikah :

Oa

as apangamg Mpg
Aa

dari departemen
luar
Me
rika telah mengakui
sekali lagi pada hari Sabtu, bahwa Amerika tidak bermaksud merobah sikap-menunggu-nja
me. ngenai situasi di Tiongkok, dan
(3 perkembangan2 jang terachir dalam lapangan
politik di Timur
Djauh, jaini usul pembentukan sebuah perserikatan negara2 Asia.
Pembesar2 tersebut memperingat“kan kepada perkataan2 Acheson,
jang menerangkan dalam ikonperensi-persnja, bahwa
ia. menjokong suatu perhubungan
antara
'negara2 Asia dengan lebih erat.
lagi, tetapi menganggap pembentukan suatu pakt Pasifik jang ham
pir serupa dengan pakt Atlantik
itu sebagai suatu hal jang prema-

bahwa

A.

P1

Sia

3
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3
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Bag,
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Tomohon,

GRATIS !!
Tuan

ingin

APAKAH
Damai
dunia :

tahu

AKIBATNJA

??

NANTI

SUASANA

DUNIA

SEKARANG

atau binasa seluruh Dunia ? Siapakah dapat menguasai selut
Amerika ? Russia ? Ataupun persatuan Agama ? Siapakah 4:

nanti ?

DJAWABAN
atas soal2 ini, dan lain-lain sebagainja (misalnj
Asal dan achirnja manusia — keadaan orang2 mati) dapat memuask
keinginan Tuan, DJIKA TUAN MENDAFTARKAN DIRI dalam KURSI
ALKITAB dengan TULIS-MENULIS, jang disadjikan dengan semata-mi
GRATIS
(tiada bajaran) oleh wakaf:
SUARA
NUBUATA!
— POSTBOX 87 — BANDUNG

PANDE-IROOT

30 Djuli 1949. -

(Diberikan djuga dalam bahasa Belanda, Inggris & Tionghoa).

MAATSCHAPPIJ

, ZEESTRAND”,

ternjata

dalam

|-

surat akte eigendom,

jang dibuat dihadapan tuan Secretaris dari keresidenan Manado karena
alangan sah dari Bangsawan Residen Manado dan penggantinja jang sah,
pada tanggal 7 December
1932 No. 97. terletak didaerah (wijk)
WENANG, dalam ibu-kota Keresidenan MANADO, besarnja 5567 M2,
verponding tua nomor 37, 38 dan 39 jang baru nomor 984, bersipat pada
pihak Utara, dengan tempat eigendom verponding nomor 36, Timur
dengan Kantinaweg dan Wilhelminalaan, Selatan dengan djalan pantai,

dan Barat dengan pantai Teluk Manado, tertulis lebih landjut dalam surat ukur dari Kadaster tertanggal 27 Februari

1904 Nomor

12/1904 dan

Pengadilan

dilihat oleh siapa2

surat permohonan ternjata diatas sesama surat-suratan jang ada dilampirkan pada itu ada tersedia dikantor Kepaniteraan Kehakiman pada
Negara

di Tomohon

ada berkepentingan dalam itu.

untuk dapat

TOMOHON,

orang

PANITERA KEHAKIMAN

Amerika

NEGARA

TOMOHON,

dalam

jar

t3

aa mabuk
SN

5

TN

£

jang

12 JULI 1949,
pada

Keresidenan

:
Jb. AWUY).

diselesai-

Y

etjeran

VERWEY

Manado di Tomohon buat dapat ditentukan hak mempunjai (eigendomsuitwijzing) atas namanja Persatuan dagang HARMSEN VERWEY dan
DUNLOP N.V. tersebut pada satu tempat eigendom jang pada penghabisan kali ada tertulis atas nama dari N.V. BOUW- en EXPLOITATIE

ikan,

en

djual

— PELITA —

2

ada masukkan permohonan kepada Pengadilan Negara dim. keresidenan

tidak akan merobah sikapnja selama perselisihan2 di
Indonesia

dan Indo-China belum

jaman

dan DUNLOP N.V. jang bertempat kedudukan di AMSTERDAM, dalam
hal ini bertindak untuk- dan atas nama N.V. tersebut menurut kekuatan
surat akte Notaris tanggal 28 November 1939 jang dibuat dihadapan.
Notaris W. H. Voskuil di Amsterdam,

Baguio

ini

CW

Kepala (procuratiehouder) dari Persatuan dagang HARMSEN

LO UNA
Re
# Tap

dulu. Dalam hubungan

Tempat

tik.

G. J. M. A. van KUILENBURG,

Dari keterangan2 ini, orang me
narik kesimpulan, bahwa Ameriika untuk sementara ini tidak akan
memegang peranan jang aktif dalam pembentukan
suatu
aliansi

menundjukkan,

1

pe

Manado di Tomohon memalumkan dengan ini, bahwa tuan:

tuur,

di.

9

rentjana

Saja Panitera Kehakiman pada Pengadilan Negara dalam keresidenan

sa

jang telah diusulkan

akan

AI

ia menentang

agiriman sendjata ke Eropah Barat dalam lingkungan pakt. Atlantik. Vandenberg beranggapan,
bahwa waktu untuk menjelenggarakan rentjana sematjam itu be

9
9
JILBAB
A MM AYO

Manado

Pemberitahuan
jang

djandji

P. SAERANG

Langoan

(A.BiP.)ii— Pembesar2

bahwa

dan
W.

— AMERIKA DAN1

Vandenberg menerangkan, bahwa
pengurangan
persendjataan
ini
harus dilakukan sebagai ganti dari perobahan hak veto seperti jang
sekarang ada dalam PBB. Dalam
hubungan
ini ia menerangkan,

mem-

VANDENBERG TENTANG PENGU.
RANGAN PERSENDJATAAN.
(United-Press). — Senator gomuaskan. Di Ukraine, Kuban dan
longan. republiker, Vandenberg,
daerah Selatan dari Kaukasus ketelah mengadjukan permintaan ke
adaan gandum sangat baik, 'ke- pada presiden Truman pada hari
tjuali dibeberapa daerah2
jang
Sabtu dalam sidang Senat, untuk
lebih iketjil. Dalam tahun ini omempertimbangkan
lagi
usul
rang telah berhasil menanami k.l..
untuk mengurangi persendjataan
enam djuta hektar tanah jang be
negara2 besar jang terpenting
lum dibuka.
ma
Men ea
2
Pada umumnja produksi pertanian dan perindustrian telah ber-

rentjana tersebut telah dilaksanakan, dan bahwa pada umumnja te
lah ditjapai hasil jang 190 lebih
besar daripada jang diharapkan.
Produksi
perindustrian
Sovjet
Rusia

EA TEA

dan dalam kapasitet dari djawatan
pengangkutan.
Hanja beberapa
paberik kelihatan mundur,
Walaupun belum semua hasil
pertanian itu sudah “dituai, tetapi
pada umumnja dapat dikatakan,
bahwa hasil2 ini akan sangat me-

:

sedang

lum djuga masak, dan bahwa pemerintah lebih baik menunggu satu tahun lagi sebelum mengadjukan rentjana tersebut. Ini memberikan djuga keuntungan,
bahwa
Amerika dapat menunggu lebih
dulu, hasil2 apa jang ditjapai oleh
,rentjana membantu-sendiri”
ini
dalam membangun pertahanan di
Eropa Barat. ,,Rentjana membantu sendiri” ini telah ditetaplna
dalam peraturan2 dari pakt At.

kuat kedudukan P.B.B.

bersedia memberikan keterangan2

AAA EA

KEADAAN EKONOMI DI SOVJET

perindustrian.

hingga dua-per-tiga dan memper-

pertimbangkan hingga mana Amerika dapat memenuhi tuntutan2
Inggris ini, dan djika perlu pemerintah Amerika mungkin
djuga

Amerika. Ia telah mempeladjari ilmu kesenian di San Francisco dan Paris.

aa

atoom "untuk

Tuntutan2 Inggris atas uranium
dari Congo Belgia dalam
hubungan ini hanja bertudjuan untuk
memperkuat permintaan
Inggris
tadi. Pada waktu ini kabarnja pe-

perlihatkan kepada para pembatja, pemimpin2 besar Amerika Serikat, jaitu dari kiri keka-

ai. ST
KE

Pe na Aan

-

« (United Press). — Pembesar2
pembuat undang2 jang terkemuka
di Amerika telah menerima seputjuk surat dari ketua komisi tenaga atom, David Lilienthal, dimana
diterangkan, bahwa "Amerika harus banjak membatasi pembuatan
dari bom atom dan penjelidikan
“dalam ilmu kernphysik,
apabila
tidak diberikan bom2 atom
dan
rahasia pembuatannja kepada Ing
gris, demikian United Press men-

pe

untuk ke-

. Chawatir, kalau2 Amerika dengan
kemadjuan2 ini akan mendapat
'monopoli dalam penggunaan
te-

Tiap2 tahun 500.0J0 pelantjong Amerika Serikat bertamasja ke Mount
Rushmore
National Memorial di Black Hills (Dakota Selatan).
Patung2 peringatan pada gambar diatas ini, — 6.000 kaki diatas muka laut — mem-

INGGERIS MEMAKSA AMERIKA
UNTUK MEMBERIKAN BOM
ATOMNJA.

£

atoom

perluan industri. Di Inggris orang
»

Di PERAN"

jang diusulkan ini dapat dibandingkan dengan perhubungan2 'g
sekarang ada antara pemerintahan2 negara2 bagian. Kekuasaan2,
jang akan diserahkan oleh negara2 jang berdaulat dari pakt Atlantik kepada pemerintah Atlantik

lah memutuskan untuk menunggu
hingga pakt Atlantik disahkan, se
belum memadjukan rentjananja
ini.
Kemudian.

COLORADO

sekarang ada ditangan negara2
jang berdaulat, kepada sebuah ba
dan pemerintahan Atlantik Utara
umum.

resolusi tersebut sedjak beberapa
bulan. Tetapi para penjusun ini te

pada komisi urusan luar negeri
dari Senat dan kepada komisi urusan luar negeri dari Badan Per'wakilan dgn permintaan, supaja
membitjarakannja dgn segera,
Selandjutnja Kefauver menerangkan, bahwa ia dan sembilan
orang senator lainnja dan anggota2 perwakilan jang berpengaruh,

KUMBANG

ni pakt Atlantik dan penjerahan
kekuasaan2 tertentu, jang hingga

Dari Pakt Atlantika ke Uni Federal?
(United Press).

semua

negeri2-jang telah menandatanga-

PENGADILAN
Manado

di
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