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Konperensi

“telah selesai dan hasil2nja kita
semua telah ketahui dan walaupun
kita didalam wakti jang singkat
ini mungkin akan berpikir - akan

Bundar.
Kabinet

— lah tjapai, tetapi apa'jang kami te
lah tjapai didalam p emuan ini
0... dapatlah kita bangga-kan -

Obor persatuan jang telah dinja-

|

“senantiasa mendjadi penundjuk
djalan bagai kita semua mentja. hari persatuan didalam mengha-

Io

masaalah Indonesia ini. ,

:

. Memang 'tepat pertemuan jang
diadakan pada hari ini disebut-.
kan : PERTEMUAN PERSA“TUAN INDONESIA. didorongkan soleh hasrat akan
mentjahari
persatuan
diantara
bangsa kita, maka inilah jang men
djadi . dorongan bagai kami dari

sudah penjambutan, maka Sultan
Hamid mendjawab
pertanjaan2

Tidak”. ,,Inilah soal Indonesia
jang kami akan urus sendiri.

(para wartawan.
Sultan Hamid
mengatakan, bahwa umum. beriharap akan berhasillnja konperensi

Berhubung dengan mendjangIkitnja penjakit tjatjar, maka se-

maka

ristiwa2 jang meribawa banjak
malapetaka pada tanah air kita
ini. Alhamdulilah ! Pada saat ini
kami berada dikalangan saudara2
sekaliannja.
Didalam tempo 3 hari ini kami

sudah berada di Den
hingga pada tgl.
konperensi dapat

pergaulan

ini
kita

dikemudian hari perasaan bersatu

ini akan mendjadi lebih tebal dan
lebih erat adanja. Kita jakin bahasa kewadjiban kita belumlah se-

maka Sultan mendjawab, bahwa
tentu mereka adalah orang2 In-

Perasaan'bersatu itu adalah suatu usaha untuk menggampangkan perdjuangan' kita dan
agar
perdjuangan kita itu mendapat

-

pemilihan

hasil jang lebih memuaskan dari .
jang sudah2, akan itetapi kesuli- |
tan2 jang kita harus tempuh di-

Indonesia masih banjak. Didalam I bisterik
tempo jang lampau ini bangsa Indonesia telah banjak mengalami |« -ekasta
|.

nah air kita dan segala penderitaan2 jg diberikan diatas pundak-

,
5

akan

5. F. D. SUMUAL.

kita

didorongkan

oleh

karena

dengan

kejaki-

.&.

“nan jang kuat, bahwa kita seba(..

gai suatu bangsa

mempunjai sedjarah jang gilang-

8.

gemilang dan dapat dibanggakan

'' kepada chalajak dunia, berhak akan hidup bebas

. samping bangsa

dan

merdeka di

dunia 'ini,
Kejakinan jang teguh inilah jg
senantiasa mendorongkan kita ser
? ta memberikan suatu ilham meneruskan perdjuangan ini bagaimanapun beratnja atau sulitnja dja-

2
-

Apabila kita dapat

'keinsafan,

' bahasa kejakinan ini sungguh2 me
—..resap

diseluruh

lapisan

Indonesia, dimanapun mereka berada, dnaka

hasil perdjuangan ke-

. 'bangsaan kita tidak perlu disangsi |
— Dengan adanja Konperensi In“ter Indonesia, dimana kita dapat
saksikan, bahasa benih persatuan

kebangsaan Indonesia telah ' mulai nampak, kita harus dapat meng “| -

— harapkan,

bahasa seluruh bangsa

Indonesia mempunjai kejakinan jg”

Satu, jaitu: berdjuang dan berusaha agar didalam tahun ini dju-

ga lahirlah R.I.S., merdeka dan
'.' Sambungan dimuka 2 kolom 1,

Sera

UTARA.

lum

mengutjap-

3
|
k

H

Bundar,

:

ke

Wakil

pada harian ,, Merdeka”.

Pesaman

rakjat

Republik

tus Pemerintah Belanda telah me-

Ikedudukan2

pada

dari

|

Be

ketika penjerahan
kemu-

latan- Kedudukan pegawai2 Knil,
Pemerintah akan membitjarakan-

:
Y'

'&

.

:

nja tersendiri, demikian keterangan djaminan, hal mana adalah hasil perundingan2 antara Pemerin-

tah Federal Sementara dan Peme-

rintah Belanda. Djaminan ini berlaku bagi semua pegawai sipil selama mereka mempunjai status orang Belanda.
Pada waktu berachirnja ikatan

dinas jang ada pada saat tanggal-

nja keterangan ini, maka djamin...an berlaku selang babakan 5 tahun sesudah penjerahan kedaula-

b.

dipenuhi sjarat2 untuk dikelu-

dan

akan

tetap

dianggap

na kesalahan, Sari jang bersangikutan,
diadakan perobahan2 dalam

sekongan

satuan jg teguh. Sebab itu pengharapan 'besar saja, bahwa serakjat

pelandjutan- dinas.

tidak mungkin fagi oleh, ame- -“.
rintah dan hal.#u bukan kare:

. kepada kami dalam semangat perIuruh

|

amtenar2: Se

dian telah tjukup diperkuat, Pemerintah telah memutuskan untuk
memberikan djaminan2 jang akan
berlaku bagi mereka jang dinesnja
akan diachiri selambat2nja 5 tahun kemudian penjerahan kedau-

nja, apabila segenap rakjat tetap

Indo-

“-.

arkan dengan hormat dari di-

memberi bantuan

tersebut berbunji sebagai berikut:
Kepada

SIA.

(Aneta). Pada tanggal 2 Agus

an kita akan menghasilkan-buah2-

Presiden

akan

ON.LT. dil
KTERANGAN
TENTANG DJAMI-:
NAN KEDUDUKAN HUKUM AM
TENAR2 BELANDA DI INDONE-

a,

nuh dan kekuatan'kita. Pekerdja-

Konperensi

Hatta imeninggalikan sebuah pesanan untuk rakjat Indonesia.ke-

at

J

Beberapa saat sebe-

berangkat

'Medja

si

Sunan

Presiden

kedudukan

hukum,

djabatan

2
3
SK
Sh

atau keadaan dari pegawai jg
bersangkutan setjara demikian, sehingga pelangsungan i-

memberi

Ikatan. dinas

3

menurut peman-

“dangan jang adil tidak dapat
diturut.
Djiika kewadjiban2 jang timbul
karena djaminan2 itu harus dipe- 29
nuhi dinegeri Belanda, maka pem:
bajaran
akan berlaku dengan
wang Belanda, sesuai dengan nilai harganja, tetapi dengan kete-

rangan, bahwa dasar pembajaran?2 “x-

j-a:d. akan diobahkan, sesuai dengan perobahan2 jang timbul karena...
perobahan2. “antara “ nilai

wang

Indonesia dan

Belanda.

memohon perantaraan wkl.
untuk pengembalian Surakarta,

sebagai djuga Djokja.

Sri Sunan

H. R. TICOALU.

dae

Mangkunegoro

Republik ke K.M.B.

“

Sri Sunan dan Mangikunegoro

telah bertemu pada hari Rabu dengan Sri Sultan Djokja, Paku Alam, djenderal Sudirman dan Presiden Sukarno. Orang menerang-

:

kan kepada Aneta, bahwa mereka
menerima djabatan2 selaku pena-

sehat di Konperensi Medja Bundar, tetapi bersama itu mereka me

I. H.A. LUMENTA,

muntut kepada
Presiden unituk
memberikan
kepada
Surakarta
Suatu daerah istimewa didalam

JP. MONGULA.
J. U. MANGOWAL,

lingkungan Republik.
ri Sunan memohon dalam suatu tulisan kepada Wakil Presiden

J. TULAAR.

Hatta untuk menuntut pengemba-

J. MAWEIKERE.
F. A. P. PiToy.
'M. SONDAKH.
“M.H. SIGAR.

bahwa

kkerdja

sama

dari

Sunan dan Mangkunegoro hanja
terletak pada lapangan sosial dan

f

te

tiba pada

bahwa mereka tidak bertanggung
djawab“atas keamanan,
1 33

me-

hari Rabu

di “Djakarta.

KK

Koresponden Aneta memaklum

kan, bahwa

Sri

Sunan

Solo

dan

Mangikunegoro akan dilantik dengan resmi oleh Presiden Sukarno sebagai penasehat2
delegasi

but

mengata-

Mangkunegoro

nerangkan, bahwa paberik gula
»Tasik madu”
telah “dibongkar
dan tidak dapat bekerdja lagi, sebab Ikebun2 tebu sama sekali telah dirusakkan oleh suatu gerombolan bersendjatta.
Sri Sunan dan Miangkunegoro

keamanan di Solo makin lama ma
kin berkembang dengan baik.

beliau

penasihat? delegasi

ekonomi,

Republik
Bundar,

kan,

ABDUL MADJID.

al2

— BERITA2 PENDEK.

Mengena perhubungan dan so-

lian kembali Surakarta seperti apa
jang itelah djadi “dengan Djokja.
Sri Sunan menerangkan, “bahwa
Selandjutnja

kk
&

Panglima Tertinggi

kan ppeintah ini, berturut2 panglima besar, panglima dipisi d.lI.

perensi ini meminta perhatian pe-

10. JOH. KAWENGIAN.

'

bangsa

se-

bantuannja 'kepida
Pemerintah
sesudah saja berangkat. Tjampakkanlah semua perselisihan paham
nensi. Medja Bundar, maka saja antara satu sama jang lain dan
hendak
mengutjapkan beberapa
berdirilah dibelakang Pemerintah.
perkataan kepada rakjat IndoneSesudah saja berangkat kabinet
sia. Komperensi Medja Bundar
berada dalam tangan Sri Sultan
adalah babakan penghabisan dia- “'Djokja. Seja harap, ikiranja kalam perundingan2 atas perselisimu saudara2 mentjurahkan sege-han Indonesia-Belanda.
Konpenap kepertjajaan kepada Sri Sulrensi ini selandjutnja
akan bertan seperti kamu telah mentjurahachir dengan ipenjerahan kedaulakan kepertjajaan
Ikamu Ikepada
tan jang penuh dan tidak bersjasaja sebermula.
Sekianlah pengrat kepada rakjat Indonesia. Konharapan dan pesanan saja.

Disterik pemilihan MINAHASA SELATAN.
aa

Pa-

Rak

(Aneta).

W/ MOMUKT.

II. F, BOLUNG,

lan jang akan ditempuh itu:

T.N.I.

mendjalankan

perintah ,/hentikan tembak - menembak”, sekalipun banjak ikesulitan. Kedudukan dalam: T.N.I.
sebaik2nja harus didijaga, agar
djangan sampai perintah ini mengakibatkan retaknja
persatuan
antara tentara dan rakjat. Setelah

nesia. Pada saat saja akan meninggalkan Indonesia untuk meimimpin delegasi kita ke
Konpe-

"0 9. E W. LALAMENTIK. :

jang lain diatas-

taat

akan

'S.
TC
F5
at P
PES
ut

"TI. AZA. ROMPIS.

didunia ini jang -

Aw

|

bahwa

luruhnja

:

P

“

tidak turut, T.N.I.

Belanda

Suhardjo

€iu

3. W. J. RATU-LANGIE.

gup

disebabkan

ke

mengelilingi

ED. DENGAH.

4. F. TH. KAMBEY.

Inilah

berangkat

P.P.F.

wa

Dalam suatu interpiu

menerangkan,

:

-

I. M. B. TUMBEL.

itu dipikul

dan meneri-

(Aneta).

! perkenalikan partai tersebut.

3

bagi Parlemen

nja

ma beban jang lebih berat lagi.

akan

€

6 jl. telah berangkat dengan kapal terbang K.L.M. ke Den Haag
wakil Presiden Hatta, ketua delegasi Republik Mr. Rum, tuan dan
njjonja Maramis,
A. Rivai dari
Bandjar, Mr.” Vleer sekretaris

dan untuk menghadapi perdjuangan kebangsaan itu masih sang-.
menderita

tenang

Gde

P.I.R. menerangkan ke-

ri (PLLR.

gp

(Aneta). Pada hari Sabtu tgl.

pemilihan MINAHASA
"1

Agung
:

pada Aneta, bahwa ada terdapat
pernjataan adhesi jang besar dipihak kaum federalis, terutama di
Pasundan dan Djawa Timur sedang di Semarang dan Surabaja
telah didiwikan komite2
setempat2. Pada hari2 ini Mr. Tadjuddin Noor salah satu pemimpin da

Nehru-......“

DEN HAAG.

Nk Ka

2

dalam perdjalanan kita mentjapai
tudjuan mulia dari seluruh bangsa

“dengan

ngundjungi.Pandit

Tjalon? Daerah Minahasa dlm

,

pahit getir perdjuangan untuk ta-

dengan Aneta, Major

Anak

jang

“harian.
menun-

kedaulatan beberapa tahun

teri N.LT.
Agung.

Ketua

5

2

lesai dengan adanja persetudjuan
jang kita telah tjapai pada pertemuan ini.

4

beberapa

dilupakan

partai
kedua

tuan tersebut akan berangkat ke
Djakarta bersama Perdana Men-

Djuga Van Royen telah ber- (
angkat pada hari Kamis ke Be- |

telah menanda

'anasir2 jang tidak mempunjai perasaan tanggung djawab, tetapi
dalam tempo jang pendek mereka
“akan sudah dibasmi”.
.
. Atas 'pertanjaan, siapa nanti
duduk dalam Kabinet Indonesia,

djuga.kiranja tidak akan dapat
'dimusnahkan lagi, akan tetapi senantiasa didalam

tu.

mendjawab. ,,Kedua pihak .

rus tidak

baris

ngeluarkan sebuah keterangan jg
maksudnja memberikan djaminan2 sedemikian rivpa kepada semua amtenar2 Belanda di Inidonesia mengena kedudukan hukum
mereka, bahwa mereka dapat melakukan pekerdjaan mereka di Indonesia dengan iketentuan-kedudukan bagi sekarang ini dan djuga dalam waktu2 jang akan datang. Dengan kepertjajaan, bah-

karta. Sekertaris falah tuan Mr.
Sudjiono dan sekretaris di Djokja
Mr. Abdul Wahab.
T.N.I. SELURUHNJA AKAN TAAT
MENDJALANKAN PERINTAH HEN
TIKAN TEMBAK-MENEMBAK.

tangani persetudjuam. Tentu ha- Drs. HATTA DAN Mr. RUM KE

bagi perdjuangan kita semuanja.
"jang bersedjarah

Haag, se-

Sutan Sjahrir
Tjokrosudjoso.

dukan idelegasi ini adalah di Dja-

lembang dan Medan untuk merCochran akan berangkat hari Sab '

Atas #pertanjjaan tentang ipeng-

Jair kita jang membawa manfaat

belakangan ini amat

Timur. untuk ikepentingan
mereka. Pada hari Sabtu

pada hari Kamis j.l. pergi ke Belanda, sedang
Herremans dan

20
Augustus
dimulaikan.

dengan djudjur

hari2

pada saat ini berada di Indonesia

Pada hari Kamis j4. K.P.B.B.I.

Maar-

pada

dua2nja adalah pemimpin2 P.R.I.

pedjabatan

hentian tembak menembak, maka: landa, tetapi 2kap. singgah:
es Sultan

3

ngatur penglaksanaan ,perintah
hentikan tembak-menembak” itu.
Djika Negara2
Bahagian
idan

Negeri

Delegasi Republik berkewadijiban
melaksanakan pensetudjuan RumVan Royen dan keputusan2 jang
akan diambil dalam ' Konperensi
#Vledja
Bundar akan
dipimpin
oleh Menteri Urusan Kehakiman
Mr. Susanto Tirtoprodjo. Kedu-

ini dan Pangeran Purbojo, ke-

memberi lapuran kepada D.K. me
ngenai djalannja perundingan2
persediaan.
Aneta
s#landjutnja
mendapat kabar, bahwa Critchley

Sultan berharap, bahwa pada
tgt. 17 Augustus semua anggota2

"lah kita menjelami djiwa masing2
jang menimbulkan sekian banjak
nja pengertian antara kita masing2, sehingga dapatlah “dikata.kan terwudjudnja suatu perdjali-

pada saat

:mendjawab,. bahwa

kan kepada Menteri Van

serta dapat

. apa jang tertjapai

Sultan

antara semua orang2 Indo-

giat. Seperti diketahui Mir. Har-

LAPURAN K.P.B.B.I. KEPADA- DEWAN KEAMANAN.

soal ini adalah soal K.M.B. Ditanja tentang lamanja konperensi
ini, maka beliau mendjawab, bahwa pertanjaan.itu harus ditudju-

sama

djuk - opsir2

adalah

Dalam

ini adalah tuan2
dan
Abikusno

BER-

nesia, Republikein dan federalis,

an dengan para pendjemput.

pir tidak mengeluarkan suaranja,

RAJA

all. berdasar atas pikiran Ikerdja

kesehatan sebelumnja perhubung

Konperensi Indonesia Raja ham-

INDONESIA
SIAT.

(Aneta). Partai Indonesia Raja, satu partai baru di Republik

mua penumpang pesawat diperik-

“sa dengan teliti oleh

oleh pe-

Mudah?anlah

Se-

»Menurut pendapat saja, saja
tiada melihat kesuikaran2”.
Atas pertanjaan, apa sebab

"lam tempo jang lampau agak.reng

|

kepada wartawan2.

Prinsen.

:

PARTAI

“Pertanjaan apakah Pemerintah
Federal Sementara
akan dibentuk selama Konperensi
di Den
Haag
“didjawab "dengan
tegas

“tali persaudaraan kita jang dida-

. .nan bathin antara kita pemimpin2
— bangsa Indogesia diseluruh tanah

Sultan Hamid di

sambut oleh Menteri Van Maar-'
seveen dan Sekiretaris2
Urusan
dalam Negeri dan sekretaris u-

sekalian disini serta mengeratkan

“bergaul setjara bebas

kata

B., Dr.

sekolom

untuk

Djawa dan Sumatera untuk me-

'DELEGASI
REPUBLIK KE- K.M.B:
TERDIRI DARI 35 ORANG.
(Aneta). Didapat kabar, bahwa delegasi Republik ke Konperensi Medja Bundar telah “ditetapkan dengan difinitip. Delegasi
terdiri atas 35 anggota. Jang tidak dimasukkan dalam djumlah

Gecitam dan Hemoens.

mudiam.

donesia, tetapi beliau tidak tahu
siapakah mereka itu.

ibukota Republik “Indonesia dan
bertukar fikiran dengan saudara2

disebabkan

diketahui,

K. M.

-3,—

mengeluarkan "perintah
Markas besar T.N.I.

bahwa

Wongsonegoro

Menteri Urusan
Republik.

Ike Den Haag beberapa hari ike-

Pada hari Sabtu Sultan Hamid

fihak P.P.F. untuk mengundjungi

gang adanja,

belum

mum

Oleh karena kami jakin, bahasa

4

tetapi siapa? orangnja,

ta. Mr.

Wakil President dan Mr. Maramis akan singgah di New Delhi,
dimana Mr. Maramis akan tinggal. Wakil Presiden ' akan terus

dari

Indonesia.

tiba di Schiphol. Rombongan di-

dapi perdjuangan penglaksanaan

|

tentulah terdiri

orang2

Schiphol

lakan dengan pertemuan ini akan

1

Indonesia

Me
Aa ga

E

(PR PF

menerangkan,

Abdul Malik dan Mansur itelah
memasukkan nama selaku anggo-

kesuka:

! dika

UTOAO

- dari konperensi Antara Indonesia

.

Wongsonegoro, ' ketua

parti ini,

menghadjatkan hasil jang lebih
besar dari pada hasil jang kita te-

7. 4

TOLLY
PHOTO - STUDIO
PASSERSTRAAT
TELF.
No 209.

J

|.

sebaris

atau kurang).
UNTUK KOTA MANADO:

saja serukan salam

MERDEKA !
Pada saat ini, babakan pertama

sebulan

f 1.—

(sekurang2nja

Tomohon

kebangsaan dan bahagia kepada
—saudara2 dam saudari2 sekalian.

No.
5

f 4.—

Adpertensi

@anja.
psen
- Atas nama seluruh Rakjat In. donesia Timur

memaalebik
TE

Pemimpin UMUM (rumah) Thnt!f. 55

Bah: SULAWESI-UTARA.

PJJ.M, Presiden,

A

ADMINISTRASI
EXPEDISI (PENGADUAN)

ke Komperensi

Medja

Selandjutnja koresponden terse

menerangkan,

bahwa untuk

melaksanakan perintah ,,hentikan
tembak menembak” akan diminta
bantuan

dari pemerintahan2

Sunan dan Mnagkunegoro,

Sri

mi

(Aneta). Ichtisar mingguan res
mewartakan,

bahwa

keadaan

di Dijawa dan Sumatera sudah ti-

dak mengalami perubahan2, dimana dapat dinjatakan, bahwa perin
tah

hentikan

tembak-menembak

belum mempengaruhi keadaan. Di

Djawa Tengah sekitar Solo belum ada perubahan Satu kompeni
pasukan2 Mangkunegoro telah me
larikan diri sebagai serdadu. Dalam ikota tersebut terdjadi penem
bakan2 dan kebakaran2. Didae-

rah Malang ikegiatan2 gerombo-

lan2 masih tetap besar,
#
Menjusul kabar2 tentang angin

taufan jang meradjalela disebelah:

Sumatera Timur, dapat dikabarkan sekarang, bahwa kabanjakan:
kapal2 jang dianggap sudah hilang telah kembali
'kepelabuhan,
Djumlah korban belum diketahui,
akan tetapi diduga tidak begitu

banjak.. Dari pantai Tjermin didaz
pat kabar, bahwa

sebelas

orang:

nelajan telah mati dan 2 buah

sampan petjah. Dibanjak. tempat
dipantai telah terbawa: oleh gelom:

bang lautan, majat orang2

sudah diketahui,

jang,
sn

"

Tn

Minahasa.

Demikianlah, maka pertundju“ikan lukisan2nja untuk bahagian

PERTUNDJUKAN HASIL2 TANGAN.

terbesar dirupakan oleh
tangannja jang dibuatnja

Henk Ngantung.

waktu, selama ia telah berada di
Minahasa.

Mulai pada tgl. 8 hingga pada

“Atlantik itu berarti pelanga dari perdjandjian perda-

ter Italia dan Luxemburg di Frank

bahwa

.maian

“man

turut sertanja pada

Italia,

demikian

font,

tjis.

: 2'Furet sertanja pada pact Atik dan permintaan Italia unmendapat
bantuan militer
Menurut

tang negara2 jang
menandatangani perdjandjian tersebut dan

hubung dengan ini Italia tidak
boleh turut serta dengan persetuan apapun djuga jang memjai tudjuan agresif”.
#Dengan
alam pact

dan 20 korvet,

sama2 berdjumlah

tua, sama2-

jang

berdjumlah

47.000 ton.

“Djenderal Major

Einanos

se-

kertaris gabungan putjuk pimpinan Amerika menaksir tentara

' Ikalia terdiri atas 250.000 anggota
dan tentara Luxemburg

1500 ang

gota. Ia berpendapat, bahwa Iker-

dja sama dari tentara jang ter. ketjil sangat perlu untuk kerdja
Sa

Pakt. Atlantika,

.

«

YUGOSLAVIA MINTA PERDJANDJIAN DENGAN AUSTRIA DITINE
—. DJAU KEMBALI.

diri

ada sebuah persekutuan militer
jang bersifat agresif dan ditudju-

kan untuk menentang Sovjet Uni
dan bangsa2 lainnja jang menga.mut aliran

16 motor torpedo

sudah

mengambil
bagian
Atlantik
Utara ini.

ala telah menggabungkan

buru torpedo,

6714 ribu ton. Selandjutnja djuga

ini

Italia wadjib untuk tidak mengadakan gerakan apa2 jang menen-

ll pem-'

terdapat 2 kapal penempur

lima pasal
perdamaian

perdjandjian

bahagian

diri atas:
4 Kapal pendjeladjah,

Amerika, Inggeris dan Pe-

Italia.

pengambil

menjatakan kepuasan
mereka.
Angkatan laut Italia sekarang ter-

pengumu-

radio Mloskou, Salinan2 dari
“ini dikirimkan kepada peme-

dalah pelanggaran
ari
'“perdjandjian

para

(A.F.P.). Menurut kantor berita resmi Yugoslavia Taniug, men

“demokrasi-kerakjatan.

teri muda luar negeri Yugoslavia
telah menjampaikan sebuah memo
randum kepada wakil2 Empat Besar, jang kini sedang berada diLondon untuk menjusun perdjandjian perdamaian dengan Austria, dimana dikatakan dengan tegas, bahwa Yugoslavia tetap mem

“Dengan demikian Italia tersang“ikut pada penglaksanaan tindakan2 militer jang didjalankan o“leh negeri2 jang telah mengga. bungkan diri pada pact tersebut ”,
ma
radio Moskou.

tahankan Ns
2 and) in
an itu ditindjau. kembali seluruhba

- Tomohon,

ke-

tjil Slovenia di Austria”.
»

PEMERINTAH PERANTJIS DAPAT
MENTJEGAH IKRISIS.: “(United Pesat Assemble Na' sional Perantjis dengan 289 lawan
286 suara dan 30 tidak mengadju
kan suara telah menjatakan
kepertjajaannja kepada kabinet, berIkenaan dengan kesukaran2 sekarang ini disekitar tambahan

liburan kepada pegawai2
tan

5

Se-

Insta

rauda | Rusk,

kretaris

"Negara

Serikat

untuk

Aren ika
P.

urusan2

(Usis).

BS

gadji

djawa-

Sebelumnja diadakan pemungutan suara perdana menteri @ueuille telah menerangkan, bahwa ikabinetnja akan meletakkan djabatannja, bilamana para wakil2 ti-

men-

kantor tsb.

Sula

sosial.

dapatkan pula kenjataan2, bahwa

penjelundupan cocaine dari AmeSerikat
rika-Latin ke Amerika
samana
hal
banjak,
bah
bertam
ngat menggelisahkan.

dak menjokong peraturan Kpanpko
Peraturan ini mengandung, bah
wa para Ma
djawatan sosial
tahun ini akan menerima tambahan upah liburan sebesar 6,250

frs,

tetapi akan dikurangi dari

pensiun atau pensitin-tuanja. Blok
komunis sedjumlah 183 wakil dan
sedjumlah golongan2 kira2
100

sedjumlah golongan2 kanan kira2

100 orang sangat menjukarkan
pemungutan suara jang masih da-

pat ditahan oleh kabinet Perantjis
itu selama sepuluh bulan
gang pemerintahan.
PERDAGANGAN

OBAT

memeBIUS.

(Reuter). Menurut kantor untuk urusan obat2 bius, pemerintah kominis di Manchuria
menguasai sebuah
pabrik
heroine
jang didirikan oleh Djepang, dengan kekuatan produksi 50.000
kg. tiap2 tahun, lima puluh kali

lebih besar dari kebutuhan jang
sah dari seluruh negeri2 didunia:

siden Tisjiang Kai Shek tidak da-

tang di Seoul, dari mana seterusnja ia akan terus terbang kepangkalan angkatan laut Tiongkok di
pantai Selatan Korea, dimana: pre

Syngh-

Korea,

Republik

man Rhee akan mengadakan pedia tentang
“dengan
rundingan

Pakt Pasifik untuk menentang' ko

munisme, Walaupun di Seoul tiini,
dak diterima berita tentang
tetapi mungkin Tsjiang telah melandjutkan perdjalanan langsung
pesawat
dari Okinawa, dimana
terbangnja telah mengadakan pen
ke Tiongkok.
: daratan
"darurat,
Hal sedemikian ini adalah sesuai
' dengan kebiasaan dari djenderasatu ikali
' lisimo jang lebih dari

menghilang karena alasan keamanan.

ini.

Syngman Rhee “dak puas
atas pimpinan Amerika di
Djepang.
PE

ad

““FUinirea Press). Dalam suatu
konperensi pers di Seoul presiden
“dari Korea Selatan telah menerangkan, bahwa politik Amerika
dan Korea terhadap Djapang banjak dirugikan oleh opsir jang

pro-Djepang didalam markas besar djendral

Pada

pembukaan

resmi

masa pertandingan buse- ball
berlaku pada la-

1949 dihadapan para Senator jl.
pang “tumpukan Washington, maka
- melemparkan

5

Presiden

Truman

bal jg. pertama

dari tempat duduknja.
Presiden Truman,
Dari kiri ke kanan:
Clark
Griffith, presiden perkumpulan base-bali di Washington
RN
tumpukan
dan Joe Kuhel (pakaian putih),
a Usis).
Washington.

hidup jg bebasdan merdeka dibawa ja beban dga mem kebang
berdaulat, jang sungguh2 membasaan kita: Sang Merah Putih,
wa
kebahagiaan bagi seluruh
Djuga pergolakan politik inter. bangsa Indonesia.
masionatl, teristimewa dibenua APersatuan dan kejakkinan itulah
' anasir2 jang penting didalam per . sia ini akan setidak2nja mempunjai pengaruh jang besar didalam
hitungan kita, apakah perdjuangpenjelesaian
Pewbanganai Negaan
ngsa
“an keba
kita akan lekas

Sheeran hasil moga jang ki-

ta sekalian harapkan.

ditilik dari uci
ini,
maka hasil komperensi Inter Indotelah memberi-

nesia ini memang
an kesan2

jang

mem

tasikan

serta

serukan pada saat penjongsongan
kemerdekaan bangsa kita hartuslah kita tidak lupa akan tanggung

bangsa Indonesia untuk menttjapai

merdeikaan bangsa kita memiberi-

kemerdekaan bangsanja
ti

mulliaan untuk seluruh bangsa In-

suatu maksud dan tudjuan,

bangsa Indonesia

da-

akan mengetjap

kemerdekaan jang sedjati.

' Kemerdekaan ini membawa per

| tanggungan

djawab

jang berat

bagi pemimpin2 kita, baik didakebidjaksanaannja kedalam,

maupun
ar dan pertanggunigdjawab ini hanja dapat dipikul

an bantuan rakjat seluruhnja.
ratlah

pertanggungan

naga kita, agar supaja benar2 ke-

jaitu . kan keadilan, kebahagiaan dan ke

pat 'dikandaskan oleh rintangan2
dari fihak manapun djuga.
:
“Sedikit Ihari lagi kita seluruh

.

Daripada itu, disamping hati js.
lega dan tampik sorak jang kita

i bagi seluruh golongan dan

pihak, bahwa kejakinan seluruh

dja-

b ini, oleh karena R.I.S. harus
ndjadi suatu Negara Hukum jg
angunkan diatas runtuhan2 ma
akar jang katjau-balau itu sedidjak pendudukan Djepang
dimana bagi masing2 pendu-

cakan dapat didjaminkan suatu

Op-

tuh ditangan orang Oka ana dengan tjara tidak sah. Orang2
Djepang menolak untuk memberikan izin keluar orang Korea
dari Djepang dengan membawa
harta benda.
KARDINAL
SPELLMAN
MENUDUH NJONJA ROOSEVELT.

(U.P.):
Speliman,

donesia,
Pertemuan didalam konperensi
Inter Indonesia ini, walaupun ber
tempo jang

sangat

singkat adalah membawa

laku didalam

hara-

pan, disamping menghilangkan pe
rasaan jang pitjik itu, bahwa kita
bangsa Indonesia dapat dibagi2-

kan didalam golongan Republikein dan Federalis jang satu sama
lain bertentangan, oleh pihak jg

lain dapat pula menimbulkan didalam hati sanubari pemimpin2
dari seluruh Indonesia perasaan
mempunjai

pertanggungan

dja-

wabjang sama menghadapi kesuling imi,
tan2 dimasa jang akan
serta dapatlah
satu sama lain
menghangai kesusahan masing2.
Sesungguhnja keinsafan harus-

Francis — Kardinal
arts-bishop

dari

utjapkan limpah2 sjukur. kepada
badan2 Keperintahan dan Pu-

.dan hak milik mereka akan dja-

lisi, K.P:M.,

dimana

mereka bertem
watak

bergelora

didalam hati Na

«Dr. RATU

badai-taufan,

masa.

zaman

dan

BA
ss)

- LANGI",

goeng
bisa kasih
(Sexueele Zwakte)

tenaga baroe
f 9.50 2 f 18,50

RIGASTA-PILLEN,
Special tahan
lama fi 10.— 2 f 19,50. DARSALIN
PILLEN (Sorga-Isteri- Pillen). ' Bikin
isteri kentjeng singset, kering #20 $
2 f 16,50, AAMBEIEN £ 10.—- BATOEK sesak, panas T.B.C. f 9, 50 2

peimimpin2 bangsa Indonesia ser

oleh

bank Tonsea di Airmadidi,
aa

tuik mengajakan dirinja sebagai
seorang seniman ana sewaktu2

ment 23

f 18.59 Prijscourant.

If

Gratis.

Tambah

150 ongkos kirim.

FIRMA. DE
Gang

INDISCHE KRUIDEN

Tengah

22

—

Semarang

maan

" Pertjetakan Kementerian Penerangan NVi.T. - Femishon:”

:

pembagiannja

seberapa

ada, diurus oleh Wali Kota.
Jang hendak memasukkan permintaan dipersilahkan berhubungan dengan Direktur Gemeente-Werken

penting sekali bagi orang Amerika.

dengan

Sekertaresse dari njonja Roo-

disertai

keterangan

jang

tjukup teritang kebutuhan.

sevelt menerangkan telah menerima surat itu, tetapi ia menolak
untuk memberi
ikomentar lebih
landjut tentang ini. Ja berpendapat, bahwa njonja Roosevelt sendiri akan menulis surat djawaban
kepada Ikardinal itu dan.tak menduga, bahwa djawaban itu akan
diumumkan.

Manado, 5 Agustus 1949.
Wali Kota Manado,

(E. R. S. WAROUM).

PEMBAHAGIAN KAIN PINTU DAN
PEMBUNGKUS KURSI.
“
Pemberitahuan No. 44.

I.Untuk

mendapat

pembahagian

dari kain2 jang tersebut diatas,
maka jang bersangkutan harusmemasukkan suatu surat permintaan
pada 'Kantor. Distribusi Manado
- selambat2nja tanggal 15 Agustus
-a.d.
2. Penetapan dari pembahagian a-

CHANDERNAGSORE
SUDAH TiDAK SABAR LAGI MENANTIKAN
KEDAULATAN.

luar negeri

pemerintah Chandernagore, Arun
Chandra Dutt, menerangkan, bahwa diundurkannja lebih lama

penjerahan kedaulatan oleh

anamamsanawaKan

CEMENT UNTUK PENDUDUK KOTA MANADO.
Untuk keperluan penduduk Kota
Manado, maka kini disediakan ce-

kah untuk menulis surat itu oleh
beratus2 protes jang ia telah terima dan selain dari itu ia pertjaja, bahwa “djawabannja akan

kan

Pe-

dilakukan

oleh "karitor Distris

' busi dan dengan persetudjuan
Convenant dari Tenunan (Textiel
Convenant).

rantjis kepada India mungkin dapat mengakibatkan
pemberontakan terhadap pembesar2 kulit putih di Chandernagore,
ikarena
penduduk daerah ini sudah tidak

3-Pembahagian berlaku selama per- sediaan

ada.

4. Persediaan

sabar lagi. Menteri itu mendesak

adanja.
5. Harga2:

kepada pemerintah India dan du-

ta Perantjis di India, supaja pe-

kain tsb. amat kurang

ab

f Il.— se meter.
bau

njerahan kedaulatan itu dilakuikan paling lambat tanggal 15 Agustus jjad.

Kon
MANADO,

Rt
6 Purjetus "1949.

WI. Kepala Balai Pembahagian
Manado,

Ch. A. Sarapung.

UANG:

LOTERI
SEBESAR

# 1.500,000.—

terbagi atas 150.000lot & f 10.— jang bernomor 10.001 sampai dengan
160.000 dan selembar lot terbagil agi atas lot? seperempat & f 2,50 guna

Stickting ,,BIJSTAND INSTELLINGEN FONDS" di Batavia-Centrum.
Djumlah hadiah?

besarnja

1 hadiah
2
Sh
Da

eps

LN
55.

mm.
ana

220 “0

Lp

600,
0
1500 hadiah

Djumlah

£ 750.000.—

jaitu:

|

dari f 100.000.—
en
50.000, —
Pa
PUN Sa

5

Bs

£ 100000.—
» 100.000. —
» 50.000.—

TOrOR

30.000.—

5000.—
2 OD:—

75.000.—
551000.—

(3 ON

A5 Yara
Ma Heri

|
|

» 110.000.—

250—
100- —

1

150.000. —
San 60.000, —
f 750.000. —

Lot? dapat diperoleh:
1.

1949.

..Loterij wang
B.L.F. a 1/1 12501
st 6,30, 74 f 3,50. Trekki. & ongkos vrij. VITANOL -PILLEN: Tang:

tetap

ta tali persaudaraan jang buat per
tama kalinja mengikat kita dikonpenensi Inter Indonesia ini akan
mendjadi kuat, ibarat rantai wadjia tidak akan dapat dilapukikan

an ini, jaitu Ketua Usaha Sosial,
tuan P. Tangka,
Adm.
Volks-

Waktu jang ia berada di Minahasa, telah dipergunakannja un- . Pemberitahuan.

Panitja Penjambutan dan
Pemakaman

arti

ban

denma dan alamat urusan keuang

kelahirannja,
berdiam
“dinegeri
maka ia tidak tinggal diam sadja.

Partai2

Tondano, 4 Augustus

jang lebih dalam.
Mudah2an dengan kurnia Jang
Mlaha Kuasa, dapatlah kiranja semangat persatuan

wa pembukaan rumah sakit tsb,
akan berlaku pada awal bulan
September ini.
Untuk perlengkapan, maka telah, sedang dan akan diusahakan
pengumpulan uang dengan tjara

ke-Indonesiaan,

Menteri

tuber-

sangkutan, maka ditetapkan, bah-

“Barat, dan kini sementara berusa-

pada tanggal | dan 2 bulan ini,

mereka melakukan pena
nja jang berbeda.
Perasaan penghargaan: terhadap satu sama jang lain dam keinsafan, bahwa kita adalah sepenanggung didalam perdjuangan
kebangsaan ini, menjebabkan, bah
itu men

Douane,

rakan dan telah menundjuk
menat pada penerimaan dan
pemakaman djenazah Almarhum Dr. &. S. S. J. Ratu-Langi

itulah jang menjebabkan tjaranja

perasaan

an-Sosial berembuk dengan
an? dokter jang dianggap

taan2 dahulu jang tertentu, tjipta
an2 mana kebanjakan bersifat peniruan akan tjiptaan2 seni-lukis

bang dan Seluruh raiat jang
telah menolong menjelenggar-

kebangsaan memang berdjuang
pula untuk kemerdekaan bangsa
nija, akan tetapi tempat dan waktu

wa

Kabarnja, sesudah Badan Clas
sis G.M.I.M. Ainmadidi Bahagi-

meloloskan dirinja daripada tjip-

dan Perserikatan2, Panitia2 tia

lah ada, bahwa seluruh putera Indonesia,

donesia ini sudah tenmasjhur se-

New

sevelt dalam suratnja atas antiKatholicisme, ,,tak lajak sebagai
Amerika" ,berhu| seorang ibu
bung dengan oposisinja terhadap
pemberian fonds2 pemerintah kepada sekolah2 Katholik. Kardinal
Rhee menerangkan, bahwa ia
itu mengakui, bahwa njonja Rootelah memerotes
pada djenderal
sevelt berhak mengambil pendaMac Arthur terhadap perlakuan
ia
atas kurang lebih 600.000 orang pat jang menjimpang, tetapi
Korea, jang berdiam di Korea 'bertanja kepada diri sendiri, meurudan Mac Arthur telah berdjandji ngapa ia selalu membantu
san2 jang anti-Katholik. Ia meneakan melindungi sedjumlah orang
rangkan telah mengambil
langKorea tersebut. Apabila golongan
tersebut tidak dilindungi, maka
mereka telah lama harus menjingDengan hormat kami mengkir dari Djepang, demikian Rhee,

pat tinggal dan mempunjai

mah, maka usaha itu hingga sekarang belum terwudjud sebaguimana jang ditjita2kan.

bagai salah satu-dari pelukis2 Indonesia Angkatan
Muda,
jang'
dalam suatu babakan waktu pandak jang mengkagumkan, telah
dapat
mengusahakan
perkembangan suatu seni-lukis Indonesia
jang mutahir jang semata2 telah

(Reuter).

'

Karena rupa2 rintangan, teruta
ima keadaan keuangan jang le-

York telah menuduh njonja Roo-

ra kita.

djawab kita sebagai putera2 Indonesia berusaha dengan sekuat te-

ttjaja pada masa ini akan ter-

Arthur.

sir2 iketjil” tersebut sangat merintangi politik- Mac Arthur dan
beberapa dari antara mereka sedemikian pro-Djepangnja, sehingga mereka sanggup membantu
pang dengan merungikan Awerika dan negara2 lain.

(Sambungan muka 1 kol. 1).

K3

Mac

Nama Henk Ngantung jang se

djak beberapa bulan telah berdiam di Tomohon, tempat tumpah
darahnja, dalam dunia seniman2
dan penggemar2 seni-lukis di In-

Selama Henk Ngantung sudah

dengan dugaan hari Djum'at, pre-

siden

tung.

.berdjiwa”

Bertentangan

(Aneta-U.P. kk

Atas usaha Dijumat Keristen
Ainmadidi dan sekitarnja, maka
telah sedjak beberapa tahun jang
lampau diperdirikan di Ainmadidi
sebuah
bangunan bakal rumah
sakit.

ha mentjapai tjiptaan2 sendiri jg

BERITA” SEKITAR KEADAAN
TIONGKOK.

“misnja.

SAKIT (ZIEKENZAAL)
AIRMADIDI.

dibawah tilikan

maka

Kementerian Penerangan N.I.T.,
bakal diadakan pertundjuikan Juikisan2 'jang semua adalah hasil2
tangan pelukis sdr. Henk Mg

itu diberi nama :

sPerlindungan dari golongan

RUMAH

pada kas? dan bank? jang tersebut dibawah
ini, pembgjaran
contant dengan uang jang sah:
ESCOMPTOBANK
N.V., .
Batavia-C., Noordwijk 25
(di Bataviakota tidak diadakan pendjualan), Bandoeng, Cheribon,
Makassar
Manado, Medan,
Padang,
Palembang,
Semarang,
Soerabaja, Sibolga dan Telokbetong.

DE JAVASCHE
, 2.

BANK

di Bandjarmasin, Pontianak,

untuk

,,aangetekende

loterij jang

permintaan lain.

Tidak

akan

Djikalau

lot?

melalui

zending”

berikutnja,

ketjuali

dilakukan

djika

pos,

Malang.

banjak
10 lot buat seorang atau se-alamat, hanja dengan
pengiriman
postwisselk epada Escomptobank N. V. Batavia-C., (Posttrommel 58),
di Bandoeng, Cheribon, Makassar, Manado, Semarang, Soerabaja,
' Medan, Padang dan Palembang.
bahagian
dari satu lot
Untuk
tiap-tiap
satu lot penuh atau
penuh
“harus
dibubuhi
f l.- guna
bea
administrasi
dan
€
pengiriman.
Djika djumlah lot? jang disediakan untuk dikirim telah ditutup
jang
diterima
sesudah itu dianggap
semua,
maka
poswissel:
Setjara

paling”

sipengirim

pengiriman

terdjual
tidak
habis,
menurut perimbangan.

memadjukan

rembours.
hadiah?

akan

SEPT,

1949

ketjuali djika tanggal
ini
dipartjepat
oleh
Secretaris
Staat, Hoofd van het Departement van Sociale Zaken.

van

dikurangkan

PENARIKAN
MULAI

DI:

BATAVIA

PENDJUALAN

PADA

PADA

29

“maka
dan

30

7 SEPTEMER

1949. |

ab

On
Fr».uu. Sesudah pe
rundingan antara ketiga kepala
staf Amerika dan pembesar2 mili-

tgl. 14 Agustus j.a.d. dim. salah
suatu ruangan digedung Kweekschool Negara A.M.S. di Kaiten,

Ta

(United Press), Dalam sebuah
ada Italia, Sovjet menu-

hasil2
dalam

Ta

urut«sertanja Italia dalam :pak

aja dibaharui.

HEM

geri

