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Pemimpin2 serta wakil2
Pemerintah jang berga-

Rakjat

-

| dari seluruh kepulauan Indonesia, salah satu hari jang diharap-ha-

rapkan akan membawa keputusan
jang memulai zaman tjemerlang

a. Ketatanegaraan,

dan

lian, Pemimpin2 Negara dan Pemerintahan2 dari bangsa Indone-

,,Permusjaratan

Bendera
Republik
Indonesia
Serikat (R.I.S.) ditetapkan ben-

jang mengandung
diperlukan
untuk

dera Merah Putih, bahasa adalah
bahasa Indonesia dan lagu ke-

suasana

sjarat2 jang
bermusjawa-

bangsaan

Indonesia

Ibu

Kota

Repu-

tiap2.

orang

umumkan

dalam

kedua

dalam sidang

ini di

lengkap

derak: K.P.B:B.I., anggota2 Badan

Rakjat

Konsuler menghadiri sidang ini.
Kursi2 pimpinan
“diduduki oleh

Indonesia seluruhnja dan penga-

laman jang menjadarkan keinsafan jang bertang gung
djawab,

Drs.

suasana kebebasan dan kemerdeitu tetap hidup

Hasil2

na Menteri N.I.T., Anak Agung.
Anggota2
Pemerintah
Fe-

pendikirannja, mungkin sekali2
terlalu-bebas. Mengenai soal ini,

kaan

demi-

dari Komite. Pengurus oleh Perda

memadjukan

maka berkat perdjuangan

Raja.

Ikonperensi bahagian

blik Indonesia selalu membebaskan

Raja,

kian ditetapkan dalam Konperensi
Indonesia

Djogjakarta,

Hatta

dan

Mengenai

“dikota

ini

dengan tambahan perbaikan,

ba-

Sultan

atjara

Ta

penjusuna

Undang2 Dasar sementara, maka
kedua delegasi bersetudju, bah-

hwa semangat jang bergelora dan

wa:

kelihatan menentang

a.. oleh kedua delegasi akan disusun suatu ikomisi tehnis jang

itu sudah
ke-jakinan,
Paha

an kekuatan

j

sen-

“dan ingin beker-

rakjat Indonesia, seluruhnja.
| Permusjawaratan

“jang

waktu dahulu dalam

matjam suasana
membawa

kebahagiaan

kali

buat

bangsa Indonesia dan adalah sa-

lah satu dasar kebesaran dari Ke- -

radjaan-keradjaan

“

Seme

an dari Pemimpin2

Republik In-

donesia dan saudara2 Wali2 Negara dan: Pemimpin2 Pemerinta-

Pa jang bergabung

dalam P.P.

Perhubungan antara

Republik

Indonesia dan Negara2 dan Pe-

tara

na

:

terdapat

pada

Konperensi Indonesia Raja.
Cc. sesudah pembitjaraan, serta
djika perlu perobahan pada
rentjana itu dan sesudah pene

— bangsa ki-

ta pada waktu jang lampau, sekarang diharap akan meridatangkan lagi permulaan
zaman
Jari sedjarah jang gilang-gemilang — buat bangsa kita seluruhnja, atas berkatnja kebidjaksana-

rimaan

oleh

“kedua delegasi,

maka rentjana akan dibubuhi
tanda tangan oleh anggota dari kedua delegasi

atas

nama

Pemerintah masing2:
d. sesudah itu, maka rentjana aikan dimadjukan kepada badan2 perwakilan dan
tiap2
Daerah Bahagian untuk dikuat

kan dan
e. wakil2 dari Daerah2 Bahagian
sesudah rentjana dikuatkan
akan berkumpul lagi untuk
menanda
tangani Undang2

merintahan2 diluar Republik jang
mula2 renggang, makin hari makin — dipereratkan oleh kkebi-

Dasar Sementara.
Kedua delegasi bersetudju, bah

laun mengatasi kesulitan dan per-

kumpul sesudah diadakan pemili-

-wa satu tahun sesudah penjerahdjaksanaan para pemimpin dari an kedaulatan, maka badan perkedua belah fihak jang. Jambat “wakilan (Constituante) akan berbedaan

salah

fahan -lan-

taran kurang perhubungan.

Pertapaan Kepala Negara dan
Pemerintah Republik Indonesia,
di Bangka mendatangkan kesempatan kepada kedua belah fihak
untuk mengadakan perhubungan
silaturrachim

jang

rapat

dan

achirtija melahirkan persetudjuan

untuk mengadakan
permusjaratan jang“lebih, sempurna dari
pembitjaraan

jang

dulu2,

serta

dalam suasana persaudaraan lahir bathin pada waktu sesudah Pe

| merintah

Panitia (Persiapan
Nasional —
akan dibentuk untuk menjusun segala persediaan2 serta pelaksana-

R.IL,S.

sudah

sedia"

selama atau sesudah K.M.B. Panitia tidak berdasar atas undang2.

bebas

Pemerintah

dan

setjara

Federal

Sementara

Republik | Indonesia

kembali di Djokja.
Berkat

kan2

pembahagian
Sementara,
kedua delegasi berpendapat,
wa perwakilan daerah2 jang
dah penjerahan kedaulatan

maka
bahsesudipe-

maka

salah

satu

NIS)

madjukan oleh

Pemerintah, Badan Perwakilan

diri, apakah

suatu rentjana

un-

dang2 mengenai dasar2 perhubungan intern dari R.I.S. dan Negara2 Bahagian atau antara Negara2 Bahagian dan djika salah
satu dari badan2 tsb. mengambil
keputusan selaras dengan itu, maSenat,

terima
maka

oleh

“'Moga2

dalam

suasana

jang

bebas dan djernih itu, Permusjawaratan Antara Indonesia
jang

dimulai sekarang ini akan mendatangkan hasil keputusan jang
amat djernih pula dan amat memuaskan kepada para 'hadlirin

jang

bemusjawarat

chususnja

dan kepada Rakjat Indonesia
'umumnja.

TA

5

Satu keputusan jang dapat dibanggakan oleh bangsa Indoneo sia seluruhnja dan dapat ditulis
dengan tinta mas dalam sedjarah
kebangsaan.
5
-. Kepada permusjawaratan ini”
tergantung

besar

djuga,

apakah

kebidjaksanaan J. M.
perdjuangan-kemrdekaan kita a“4. Menteri
Negara,
Koordinator:
Ai
- kan mendjadi mudah atau akan
Pertahanan
R. I. Seri.
Paduka
Seri.
1
melalui .djalan2 jang sulit,

Hamengku Buwono dalam waktu.

,,working paper”

pat ditjegah. Kedua delegasi berpendapat dengan suara bulat, bah
wa
Pemerintah
Federal bukan
hanja menerima kedaulatan
dari
pihak Belanda, tetapi-pada waktu

mendlak suatu
jang telah di-

Badan Perwakilan,

ma dagi dalam Badan Perwakilan

hati ita dari Sdr.2 dari

1

ter

dengan 2/3 kelebihan suara, dapat
dianggap sebagai undang2.
Kedua delegasi menjetudjui, bahwa
anggota2 Senat adalah wakil2 da-

Australia dihukum pendjara

mana tiap2 Daerah Bahagian mengirim 2 wakil dan tiap2 wakil
mempunjai 1 suara,

Aneta pada suatu hari menelpon

ri Daerah2 Bahagian,

dalam

(Aneta).

hal

sjawaratan jang benar2 berdasar

rumah pendjara dan akan tinggal

jang bermusja-

disana setahun lamanja.”
Dalam dewan pemisah hakim
Foster sore ini menghukum Healy

warat!

Moga2 hasil jang ditjapai nanini,

abadi dengan

Roach menolak
perintah dewan

asana persaudaraan
jang seharusnja meliputi semua (bangsa di-

P.P,F,,

jad

0

rn

Dari Bandjermasin dikabarkan,
bahwa pada tgl. 22 Djuli j.l. pada
bahagian bawahan sungai Katingan antara Bandjarmasin dan Sampit di daerah Dajak Besar, maka
pengerdja2
perusahaan
. kaju
»Bruinzeel” telah diserang
oleh

Ha Tana

segerombolan orang ekstremis jg
dalam serangan itu dapat merebut

sebuah senapan, 3000 rupiah dan

sebuah kapal motor. Motor ini ke
mudian dapat direbut kembali. Pe
ngerdja2 meneruskan perdjalanan

telah dibakar oleh kaum ekstremis,
Tudjuh buah tempat dari perusahaan
pekebunan
Namutrassi

“nga
an,

ke Sampit dengan berdja-

dan 4 buah tempat dari budi daja

perkebunan

Gunung

dari Maskapai

H

Galunggur

(Aneta). Baru2 diketahui, bah-

Deli habis dima-

kan api.
. Kaum ekstremis

wa pada hari Djum'at dekat Man
tingan pada djalan Blora-Rem-

ini sementara

bang sebuah truck dengan 18-0orang penumpang telah melanggar
sebuah randjau. Mnugkin ini ada

mengundurkan diri membakar dju

ga beberapa

rumah.

Dari Bagan Si Api2 didapat kabar, bahwa sudah terdjadi
lagi
dua

dipantai

perampokan

muara sungai Rokar.,

)

#/
“ia

$

PENGERDJA2 DISERANG.

Pada malam hari Kamis ming-

untuk memenuhi
tadi untuk mem-

#33

Dr, Van Royen,

gu lalu, maka 11 buah tempat pen
djemuran tembakau dekat Medan

sspgjarh federasi buruh tambang

“8

w

(Aneta). Ketua delegasi Belanda,
Dr. van Royen
dan tuan2
Mr. Dr. N. S. Blom, Mr. Schelie
dan Gieben pada hari ini akan:
berangkat dengan kapal terbang
ketanah Belanda. Berhubung dengan ini, maka pada malam tanggal 2 diadakan pertjeraian di Istana Rijswijk selaku resepsi oleh

TEMPAT2 PENDJEMURAN TEMBAKAU DI DELI DIBAKAR.

jang telah ditetapkan menurut undang2 pemogokan-batu-bara wak
tu pemerintah Evatt. Healy dan

fihak bangsa Belanda dalam su-

dinas2

KETUA DELEGASI BELANDA HARI
INI BERTOLAK KE BELANDA,

jang sama,

hui,

dan Roach masing2 setahun pendjara dan serikat buruhnja 2000
pond denda, Ini adalah hukuman2

kelak mendjadi satu pimpinan
buat bangsa Indonesia seluruhnja
menudju kearah tjita2 kita bersama sesudah melalui persetudjuan jang sehat dan

sekretaris-djendral,

tuan Roach, sore hari ini pergi ke-

iketeguhan

Permusjawaratan

rang dipergunakan—oleh

-dariberbagai2.kementerian-harus

lia. Tiga tahun berselang Roach
pernah
mengundjungi
kongres
SOBSI di Malang.
Apakah akibat “dipendjaranja
mereka terhadap pemboikotan kapal2 Belanda, kini belum diketa-

kretaris-djenderal, tuan Healy dan
pembantu

sebesar

lebih dari 13.000 saban tahun:
ketudjuh, djumlah jeep jang seka-

Healy dan Roach adalah orang2
jang terkemuka dalam pemboikotan Ikapal2 Belanda jang dinjatakan oleh partai komunis Austra-

menghapuskan pemboikotan atas
perkapalan kolonial Belanda, nona pelajan telpon mendjawab: ,,Se

merlang akan timbul dari permu-

ti dalam

waan

itu akan menuruti djedjak India,
“Pakistan, Ceylon dan Birma dan

jang sutji pula dan kami pertjaja,
bahwa atas Kurnia Tuhan Jang
Maka Kuasa hanja hasil jang tje-

hati dari, semua

na berarti penghematan

dan serikat buruh logam jang dikirim kerumah pendjara atas dak-

kantor besar serikat buruh pelabuhan Australia di Sydney untuk
menanjakan, apakah serikat buruh

sudah disambut oleh Sdr.2 dari
R. IL. dengan satu keredlaan hati,

kepada kesutjian dan

Waktu koresponden

bajar kembali 6000 pond kepada
Saudara2 Pemimpin2 Negara dunia ini jang mengenal peradabank, djumlah mana menurut ke.dan Pemerintahan jang berga- “pan dan kebudajaan jang berdaterangan pemerintah diambil dari
. bung g. dalamae IPJP.F., sekarang: sar kepada peri kemanusiaan!
bah oleh kegiatan dari Angkafonds2 serikat buruh untuk menun
menundjukkan keinginan hatinja
engan uraian jang
singkat
djang
federasi buruh tambang gutan2,
'Tentara-Polisi dan Pa- jang besar untuk mentjapai hasil
itu, maka saja sebagai Ketua dari
na melakukan pemogokan lama,
mongpradja, serta ketaatan Raseperlunja dengan
memperlihatPanitya Penjambutan Permusjakjat
Republik 'kepada Putjuk “ kan keredlaan, untuk selekasnja
waratan Antara Indonesia memHealy dan Roach, kedua-duaPimpinan Pemerintahannja, maka “datang di Djokja guna melangbuka sidang
Permusjawaratan
nja komunis jang berpengaruh, da
suasana dalam waktu, kembali di
sungikan permusjawaratan.
itu,
un rumah pendjara akan tinggal
Djogja sampai
sekarang ini . Kami tahu, bahwa kkeredlaan
19 n.bagsiima pemimpin2 komunis laindjernih,

La-

Pemimpin? Serikat Kerdja

rentjana ini sesudah diteri-

sebelum
Pemerintah
R.I: kembali ke Jogja ditam-

mendjadi lebih

Angkatan

sangat dikurangkan, Ditaksir seka»-.
hanan boleh mendjadi panglima
rang ada kira2 1000 jeep dipakai
pasukan2 RIS. RIS akan menga'
oleh
dinas2 disegenap N.I.T, Dedakan perundingan2 dengan jpengan pemakaian bensin sebanjak
merintah Belanda mengena ke150 liter saban bulan, maka penge
mungkinan,
supaja
sebahagian
luaran
ini berarti 700.000 rupiah.
Angkatan Laut keradjaan disedia
Ongkos2 penjelenggaraan ditaksir:
kan untuk satu waktu jang tidak
kira2 300.000 rupiah, sehingga sa'
tentu untuk RIS.
ban tahun dapat disimpan kira2
Pasal pertama dari pokok me1 djuta rupiah: kedelapan, kepada
ngena
keamanan,
mengatakan,
Negara harus diserahkan sebaha-:
bahwa pasukan2 RIS adalah pagian dari keuntungan Coprafonds:
sukan2 kebangsaan, Presiden RIS
N.L.T. jang dalam tahun 1948 beadalah panglima tertinggi pasusarnja 300 djuta rupiah serta ba-:
kan2 RIS, keperintahan pasukan2
dan Coprafonds ini seharusnja ba-didarat, dilaut dan diudara adama sekali dipegang oleh
N.LT.:
lah dalam tangan Indonesia dan
kesembilan, semua sumber2 pen-:
bahwa Negara2 Bahagian tidak
dapatan dalam
Negara, seperti:
mempunjai pasukan2 sendiri.
P.T.T,, Pabean, Pelabuhan2, Di-:
nas2 Pegadean dll. harus diserahama
: kan kepada Pemerintah N.LT

dang2 Dasar Negara, agar supaja

:

Djikalau Senat
rentjana undang2

Militer,

bakarn permuta

perselisihan pada hari2 j.a.d. da-

ka, soal ini akan dibitjarakan dalam

(tentera

ditentukan.
Anggota2 Knil dan
lain2 jang bukan berbangsa Indonesia, tetapimau mendjadi warga
negara Indonesia dapat diterima
dalam
tentera RIS. Anggota2
Knil jang bukan berbangsa Indonesia dan tidak mau
mendjadi
warga negara Indonesia dapat di
pekerdjakan oleh missi militer antara Belanda dan RI
Dalam-ha-

gian oleh Republik Indonesia Se-

atau Senat dapat menentukan sen

ia

lain “atas sjarat2 jang nanti akan

dari

rikat, diterima oleh kedua delegasi dan “disampingnja terdapat
persetudjuan antara kedua" delegasi, bahwa sebagai garis2 petun
djuk harus dituruti, bahwa Pemerintah2 Negara2 Bahagian akan
'bermusjawarat dengan Pemerintah R.I.S. dalam penjusunan Un-

merintahan R.I.S. dan . Negara2
Bahagian atau antara Negara2
Bahagian,

bahwa

ut Keradjaan, Barisan Pengawal,
bataljon2 sedaerah2 dan satuan2

P.P.F. mengena penguatan ketetapan tapal batas Negara2 Baha-

hal2 dalam lingkungan intern Pe-

seluruhnja

akan dibentuk oleh RIS di

nerbangan

ebagai keputusan kabinet dalam
pleno. Perubahan setjara ketjil di

bahwa Senat mempunjai hak sebagai penasehat mengenai segala
hal, 'disamping mana djuga hak
turut membuat undang2 mengenai

djui tindakan2 pemetjahan terhadap kaum buruh. Disamping
itu
dinjatakan, bahwa mereka menjetudjui beberapa penghematan ser- .
ta penambahan pendapat jang dapat dibuat oleh Pemerintah,
Sidang mengusulkan: Pertama,
djangan lagi dimadjukan tenaga
dari luar, terketjuali pegawai2 pen
didikan
tinggi: kedua, pegawai2
Negara wanita jang bernikah serta suami mereka mempunjai gadji
atau pensiun besar harus dipetjatkan dari djabatannja, terketjuali
para guru: ketiga, pegawai2
idengan pensiun besar harus dipetjat
kan dari djabatannja: keempat,
liburan luar negeri tidak boleh dibiajai oleh Negara: kelima, tundjangan untuk anggota2 parlemen
jang sekarang menerima 400 rupiah saban bulan harus diturunkan
samjpai 300 rupiah, hal mana berarti penghematan sebesar 87.000
rupiah saban tahun: keenam, bantuan2 representasi untuk Sekretaris2 Djenderal sebesar 100 rupiah
saban bulan dihapuskan, hal ma-

mana dipakai T.N.I. selaku inti,
bersama dengan orang2 Indonesia
jang mendjadi anggota2. Knil, Pe

mereka akan dilantik oleh Presiden sebagai Perdana
Menteri.
Arti kedudukan istimewa ini adalah, bahwa 5 atau 6 Kementerian
dikuasakan dengan kedudukan istimewa-untuk mengambil keputusan2 dalam keadaan2 mendesak jg

delegasi bersetudju,

dan

peker

dja olehnja tidak dapat menjetu-

Serikat adalah urusan bangsa In-

donesia

di

Selandjutnja rapat berpendabahwa N.I.T, mempunjai tjusumber2 kekajaan untuk mem
imbangan pada anggaran be-

landja. Perserikatan2 kaum

tukan tentara Republik Indonesia

menuntut penjelesaian segera

maka kedua

an.
pat,
kup
beri

djutnja dikatakan, bahwa pemben

diangkat.
dan Badan2nja.
Kedua delegasi bersetudju, bah
Lima dari Menteri2, dinjatakan
wa djika Presiden dan Menteri2 -sebagai
Mienteri2 jang: bersifat
telah diangkat, maka R.I.S. suistimewa, jaitu Menteri2 Pertahadah sedia menerima
kedaulatan
nan, Urusan Luar Negeri, Urusdari Belanda. Susunan Senat dan
an Dalam Negeri, Keuangan dan
Badan Perwakilan akan selekas
Ekonomi. Telah ditetapkan, bahmungkin ditetapkan. Presiden a- , wa
penjusun kabinet memimpin
kan dipilih oleh wakil2 dari Resalah satu dari ke 5 Kementerian
publik, Daerah2 P.P.R., dalam hal“- tersebut. Atas andjuran dari 3
penjusun,

K.L.,

dibitjara-

dalam mana

ini akan hanja membawa kekatjau

akan ditarik kembali dari Indonesia. Tjara dan waktu penarikan
kembali
nanti “ditetapkan pada
Konperensi Medja Bundar. Selan-

Menteri2 kepada Presiden untuk

mana ditjari kesatuan. Mengenai

Belanda,

rapat

Miakassar,

'kan politik penghematan dari Pe-

Babakan mengena. keamanan
memaklumkan a.l., bahwa pasu-

«

rahasia

um buruh mengadakan

.merintah N.I.T. Rapat menentukan menentang politik penghemat
an ini dan menjatakan, bahwa hal

Selandjutnja diumumkan 'hasil2
dalam lapangan2 ekonomi, keamanan,
'ikebudajaan,
pengadjaran
dan pendidikan.

Mengenai Menteri2 dengan keberdasar atas peraturan2
jang | dudukan luar biasa
ditetapkan,
bahwa 3 orang penjusun kabinet
selekas mungkin akan disusun.
Susunan atjara, atas mana ren- - akan diangkat oleh Presiden detjana badan perwakilan harus di. ngan persetudjuan dari wakil2
Negara2 Bahagian dan penjusun2
bentuk dan atas mana
rentjana
ini ditetapkan, diserahkan kepada - kabinet
ini akan memadjukan
han2

Dua gabungan perserikatan ka-

tatanegaraan,

Belanda : an segala hal jang harus dibuat

dari

fahan jang kerap kali di-

timbulkan oleh

et

telah

Ta.

djuan. jang

.

Wakil2 takan ditundjuk oleh
. Pemerintahnja sendiri.
Komite Persiapan" Nasional —

t

“RLS., berdasar atas persetu-

pada

bermatjam-

banjak

2

b. sesiidah
selesai penjusunan
itu, maka Undang2 Dasar sementara itu akan dimdfijukan
di Den Haag kepada anggota2
kedua delegasi sebagai wakil2
“dari Negara2 Bahagian
dari

dja sama dengan fihak-manapun
jang dapat dipertjaja, Tebih
membawa kebahagiaan buat

dan

Indonesia.

— delegasi dan njonja2 mereka.

. Indonesia jang dimulai pada saat
ini-akan berdjalan dalam

Republik

6.30 malam, Pada djam 9 diadakan pertemuan antara anggota2

Inter-

bahasa

Menteri?

kedaulatan

(Aneta). Komperensi Indonesia
Raja telah ditutup kemarin djam'

dalam

suasana jang sebaik mungkin, diluar tekanan manapun dan atas
pertimbangan
jang
sedjernihdjernihnja, dapat dipenuhi pada

dan

maka

menerima

seka-

sia dapat bermusjawarat

Presiden

diangkat,

tidak.

dan

bersarat dimiliki oleh kita

bendera,

kebangsaan.

b. Djika

harapan bangsa kita, bahwa pada
satu waktu sebelum
kedau.latan jang sempurna

lagu

/

ruh Indonesia belum berada dalam keadaaan sempurna,
namun

hari ini.

jang sama djuga. dari pihak Republik Indonesia.
Mengena Uni Belanda-Indonesia antiara kedua delegasi telah di
adakan pertukaran pikiran jang
telah membawa kepada suatu per
setudjuan besar jang memuaskan,
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II

f

«

Indonesia

buat sedjarah bangsa

babakan

berac hir. tadi malam.
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Amerika
di
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Acheson
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ini 'berhubungan
dengan
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MINJAK LUMUR :
Kelas A. : f 1.30 seliter dalam drum disni 36 biar dan lebih.
Dikelas ini termasuk semua minjak lumur jang
tidak disebutkan dikelas B dan € serta di“wminjak lumur istimewa”.
Kelas B.: £ 1.20 seliter dalam drum dari 56 liter dia bepna

anne

:

Seri Sheli clavus (selain dari Shell-ClavusO

J-37 (C-1), jang masuk kelas A).
Gg. Arctic C. He
Seri Shell Trochus.

Kelas C.:

f 1.10 seliter dalam drum dari 58 Itter dan lebih.
Gg. Viscolite Lubricant dan seri ,fluid”.
Seri Shell Caedium,

Seri S/V Rubrex.
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MINJAK LUMUR ISTIMEWA :
Shell Donax B.- f 4.50 seliter dalam drum dari 56 liter dan lebih.
Shell Donax A:-4 15.40 seliter dalam drum dari 56 liter dan lebih.
Artillerie Buiferolie I (B.O.S.) £ 1.60 seliter dalam drum dari
56 liter dan lebih.

“GEMUK:
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dalam drum dari 45 kg. dan lebih

1.40

Ketjuali:
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Petrolatum dalam drum dari 45 kg. dan lebih
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a
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pembungkusnja.
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Untuk harga barang jang namanja tak disebutkan disini dapat dipersilahkan melihat Surat penetapan harga No. 159, 162, 164, 165, 168 dan 149.
Badan2 jang berkepentingan dapat meminta salinan advertentie ini kepada
Kantoor Penendalian Harga dari Tenan
Urusan Ekonomi di Djakarta
dan pada Kantor2 penghubungnja di Bandung, Surabaja dan Makassar.
Kepala Kantor Pengendalian

famili dengan

Harga

L. H. HUIZENGA

. utjapan terima kasih.
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rumah kedukaan, oto djenazah didahului oleh sepasukan kebasaran
jang djuga berpakaian kedukaan
dan dihentar dengan musik kedukaan jang diperdengarkan oleh se
buah orkes musik bambu.
Jang
uga turut serta dalam iringan,
sepasukan pandu2 dari ike-. sanduan di Tondano, sedang ditepi djalan
sebelah-menjebelah
sampai dirumah kedukaan berdiri

djenazah, sesudah keranda

0.5

bersama pembungkusnja

diseluruh
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Utara dibawah sebuah lukisan al5 marhum $ emasa hidup dari pelu-
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Tondano sebagai barisan kehorrahasia jang ketiga mengenit
matan, “
masalah tenaga atom. Konferensi
ini sekali lagi dihadiri oleh para
Setibanja diam
kedukaan. )
pembesar politik dan militer jang
ialah rumah tuan A.H:D.
Supit,
terkemuka, ketjuali djendral Eiipar almarhum, dimana sudah bersenhower, jang ada hadir dalam
Eman
sedjumlah besar pendukedua konferensi jang lampau. -duk
Tondano jang terutama
Buat pertama 'kalinja wartawanterdiri dari sanak-saudara turunpotret, djuru camera dan pegatemurun Dotu Ratu Langie seria

(AFP).
Rebo di Washington
telah Mana
konferensi
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dipe-

sudah berkumpul disana untuk penjataan turut berduka,
'Djustru dimuka kantor Residen
nan disambut oleh serombongpemuda2,
anggota2 pemuda
KRIS
(Kerukunan Rakjat Indonesia Sosiaks) dan dalam suatu

TAN

dari 50 mili-

Bang Toulour. Penjerahan ini di-

karangan dan ditepi djalan dimuka kantor Residen di Kuranga
terlihat para pegawai Negara jg

telah diumumkan bahwa
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KONFERENSI KETICA TENTANG
TENAGA ATOM DI AMERIKA
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ini diserahkan kepada Komite Penjambutan Tataaran.
Demikian
tjeng geredja2, Katolik maupun| pula terdjadi dinegeri2 Tataaran
Protestan, dibunjikan sebagai tan “HI dan Koja, diimana pimpinan diserahkan kepada Komite Penjamda kehormatan bagi djenazah albutan dinegeri2 tsb. Dari Tataamarhum pemimpin besar ini.
ran
II sampai di Roong, kota Ton
. Dibeberapa tempat kaum wanidano, iringan didahului oleh seta menjambut oto djenazah
idepasukan kebasaran dari negeri Ta
ngan menghamburkan pan
dataaran jang berpakaian kedukaan.
- lam warna merah-putih
Dipermulaan kota Tondano, ma
Sepandjang djalan Napi
seka
telah berkumpul ribuan pendjumlah besar penduduk jang ber
duduk untuk menjaksikan kedatadiri ditepi djalan dan dengan dengan iringan. Disini “dilangsungmikian menjatakan turut berduka,
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besar partai sosialis India, dalam
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