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tg AL, Kopal, jaitii
“damar atau getah jang
didapat “dari bangsa pohon Aga-

this, jang mana di tt HT, terda-

24

:

mereka bersama2 merupakan kumisi penasehat untuk delegasi Belanda dan pemerintah Belanda.
,Kami memegang perhubungan
dengan Pemerintah
Indonesia,

Kian

rebahnia pohon atau “disebabkan
oleh binatang2, burung2an atau
rusa jang mengadakan luka2 itu.

Adapun kopal itu'dapat na
bahagi dalam 3 “golongan jan
penting, ialah: MELENGKET,
LOBA dan BUA
- Kopal jang baru dari luka, di-

dari

sdn

|

dan djuga diatas tanah, jaitu

: 'bagian2 jang djatuh, antara lain

isebabkan “ oleh-' tumbuhnja
'pohon. Mega ana, ma
| sangat

tuanja

na

bond, Pensiunbond dan Vaderlandse Club — dan selandjutnja
dengan Snel dari Partai Indo Kebangsaan, Wertmuth dari I.E.V.,
Helsdingen dari kaum Protestan
dan Sippel dari kaum Katholik jg

'ia sudah

membantu dan mendjadi keras
“sekali (fossiel). Tjara bagaima-

“na terdjadinja

tidak

mewakili golongan ketjil Belanda
mengatakan kepada Aneta:
Kami
berharap
dan pertjaja,
bahwa akan didapat suatu modus,
sehingga tugas kami dapat didjalankan dalam waktu jang pendek,

selamanja

'diketahui: sebahagian
Bua itu
“tentusterdjadi oleh
kerusakan
ada (susunan, akar, “an

: Na

sebelum Konperensi Medja

Na

gunakan dan

disebut

sibukan2 dalam

kalangan2

kon-

nja diuraikannja, bahwa menurut

Lee soal Anagap
masih
“lagi” jang “tersangkut. :

rentjana Beel, untuk K.M.B.
samping

Jang disisebut penjadapan jang di-

delegasi2

Republik

pengawasan Djawatan

Kehutanan, untuk mentjegah agar supaja pohon djangan ,,mati
ini
—
disadap”.
Perbuatan
barang
membinasakan — suatu
|

05

2
|

eniadi
daa “bemabik sajak
- tahun jang silam: tetapi untuk di| hari-hari kemudian, hal ini ha-

us ditjegah. Karena

mengada-

| kan luka2 dengan tiada keahlian,
nistjaja — pohon itu mendjadi
busuk dan kemudian
beberapa
tahun mati, sedangkan menjadap
dengan tjara jang tepat, pohon2
nanti tetap memberi hasil hing-

|.ga bertahun-tahun lamanja.
|
Kita tidak akan membisingkan
ea

angka2 jang banjak, na-

| mun untuk memahami

betul akan

| arti ekonomi, harus djuga dise| butkan beberapa angka. Dimuka
. pep

ngan (dalam

tahun

1939)

"pengeluaran kopal adalah kira2
16.000 ton dengan harga hampir
2 djuta rupiah.
Sesudah peperangan dalam ta-

1

di-

dan

Akan diadakan lebih dahulu pertukaran working:
papers antara delagon
dalam

Supaja 'pendengar2 sada di
Tanah Seberang dapat mengikuti

Naa

Orang

oleh lain2 pekerdjaan dalam ru-

948 pengeluaran berkurang
“kira2 3.000 ton dengan

disadap,

jang

maha

ini

berlaku — terutama sekali dihutan-hutan jang dekat
letaknja,
rga f 2.200.000. Kemunduran
maka pemungut2
kopal sekarang
tu menakutkan, dan ini aharus menga akan perdjalanan2,
dalah mendjadi sebagai suatu bukan berdjam-djam, akan tetapi
tingginja .
ti dari terlampau
-hingga berhari-harian, sebelumpihak
s2 produksi. Pada
nja ia dapat mengumpulkan hasil
)
suatu pengelua
(deviezen

'berdjumlah dari 2 djuta ru-

ah sampai 4 djuta rupiah tidak

hhPa

dilalaikan, dan walauitu- tetap
an ba
p:at kelima dalam
hasil2

pengelua-

"Maka oleh sebab

eran lagi, djikalau Dja
. watan Kehutanan memperhatiikan nasib d ari kopal ini, serta
e
jari djalan untuk
iksi dan ke-

dari kira2 50 kg. beban seseorang.
Orang tentu mengerti
dalam

uraian tadi, bahwa tiap2 pengambil hasil itu dapat membawa
tiga matjam barang jg berlainan
dari jang kita sebutkan tadi, jaitu: melengket, loba
dan bua.
Pembeli — jaitu kepada
siapa
hasil itu didjual, biasanja membedakan harga dari barang2 ini,

dan selandjutnja dibagai lagi barang2 itu, atas beberapa djenisrendahan serta ditandainja
de“ngan

tapan)

(cone an

dihargakan

huruf

daa n: -mer.

Pembeli beriku' nja jaitu jang
nanti
memperdagangkan
hasil
ini kepada Agent dari
kongsi

i

perniagaan,

masuk
aa
.pemungalaoleh
tang
bagia
pada
rimba
an?
3 | dihut

bahwa tata

me- -

RAR RN

Sebelumnja, akan di

MURAI

SA

AA

Makassar, pusat dari perdagangan kapal. Firma2 export mem
punjai gudang, dimana hasil itu
ditaruh dan disiapkan buat - diexport, ini berarti pula, mentjari, memilih, membersihkan
d.l.l.

Dalam tahun2 jang lampau dapat

kita melihat dalam tempat2 pemilihan itu (pikkerijen)
“adalah
beratus-ratus kaum wanita jang

sedang memilih-djenis2 itu.

O-

rang tentu mengerti, bahwa sebelum satu partai jang ketjil siap
untuk
dikeluarkan,
disamping

'biaja2 pemungutan dan pengang

kutan jang tetap, harus dikeluarkan lagi ongkos2
besar
untuk
memilihnja djenis itu,
an:

Nah, sekarang satu pertanja,,Apakah segala biaja2 jang

diadakan untuk memilih djenis
itu ada penting?” Bunji djawab-

nja ialah: memilih atas djenis2
itu djadi- penting?” Bunji
dja-

wabnja

ialah: memilih atas dje-

nis2 itu djadi pengeluaran2 wang
untuk memilik djenis, pada umum
nja kurang penting. Dan supaja
dapat mengerti
djawaban
ini,

maka saja harus memberikan satu keterangan dari hal pemakai-

an dan nilainja jang
dari kopal.

sebenarnja

sah-pisahnja dien's2 jang berlai-

Adapun kopal dipergunakan
dalam industri2 tjat dan pernis
dan mendapat . penghargaannja

da

oleh karena kopal ini dapat dilarut dalam alkohol, sebab dalam:

milihnja

Nadi

akau herusaha

mengharap,

kebudajaan.
RA

hun tertentu untuk
mengambil
kopal, apabila ia tidak terhalang

“itu mati

ketjil terdiri dari

tertib ini pada hari Djum'at
dikuatkan dalam komisi pusat. .
Akan
dibentuk komisi2 untuk
soal2
politik, kketata negaraan,
peruangan, perekonomian, militer,

mah tangga atau kebun.
Oleh sebab dalam masa jang.
1 1947 kira2 4.000 ton telah
lampau ada begitu banjak
poe uarkan dengan harga f 4. hon2 jang menghasilkan kopal

0.000.— sedangkan dalam ta-

komisi

Royen, Rum dan Anak Agung
tentang tata tertib pada hari Kamis memberi hasil2 jang baik.

upatjara pembukaan Konperensi
Medja Bundar setjara- langsung,
maka oleh pimpinan2 delegasi2
serta dengan persetudjuan dari
K.P.B.B.I-.
ditetapkan,
bahwa
djam pembukaan K.M.B. adalah
data
14.00
(djam 21.00 djam
Djawa) usahkan djam 11.
Pembitjaraan2
pandjang. lebar
aa

pula dengan

teliti dipi-

“nan ini, mana jang dilihatnja akeuntungan

wang

dalamnja.

Pelbagai Agen dari Kongsi

Yagangan

mendjaul hasilnja

er-

di

aka

memberitahukan

a-

bentuk larutan inilah, kopal dng

San been
Katana untuk menjampaikan pekabaran se
tjepat mungkin kepada Indonesia dan dalam gedung dekat ruangan sidang sudah didirikan-se
buah kantor pos lengkap. Pada
hari Kamis tiba dari New York
Dr. Sumitro.
Banjak wakil2 memperguna' kan minggu ini untuk mengadakan perhubungan atau membaharui perhubungan dengan par'tai2 politik Belanda.

“SERI

SULTAN

DJOKJA

KE-

SURABAJA.

(Aneta). Sri Sultan Djokja pada hari Kamis malam telah berbitjara dengan Wakil Tinggi Mahkota dan pada hari Djum'at pagi
beliau berangkat dengan pesawat
terbang

tentera

ke

tuk

mengadakan

MARMER

RENA

Surabaja

un-

perundingan2

SS

Se

AS

BAN

am

gal 25 Djuli jbl. No. B.Z.1/18/17

telah diangkat mendjadi anggota
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Flores, sehingga Dewan tersebut lebih sesuai dengan aliran2
jang terdapat didalam
masjarakat
dan untuk mewakili gado
ngan2 ketjil:
1. Nona Martja Nurak, perawat
di Lela,
& ga
Jusuf DaEng Moralo, Dalu di Reo.
3. Tn, Go Yauw Liem, tabib di
- Ende.

diumumkan.

Djenderal-major J. J. Mojet ig
diangkat djenderal penasehat ko-

mandan tentara.

(Ipphos Aneta).

4.

Tn,

P. J. Soumokil, Pemeriksa

Sekolah di Ruteng.
dengan komandan2 pasukan2 Re
publik di Djawa Timur mengena
pelaksanaan perintah ,,hentikan
tembak menembak". Aneta mendapat
kabar, bahwa beliau bermaksud pada petang hari djuga
kembali ke Djakarta, dari mana
beliau akan kembali ke Djokja

dengan pesawat terbang

luka2 ringan ketika pada tanggal
16 Agustus mereka mendapat tem
bakan2 dari suatu gerombolan jg
bersendjatakan sendjata2 otomatis. “Gerombolan2 ini dapat diusir
sampai
didaerah belakang Kali
Solo,

K.L.M.

KOLONEL HIDAJAT

Sri Sultan disertai oleh Ali Budiardjo dan letnan kolonel lala.
diningrat.

Dengan

x

(Aneta).
Pada hari Djum'at
peng
Sri Tn Ao conan
Teh
(Kuras.
RL

tur, sebahagian ada diserahkan

Tanah

resmi

kan menghadiri sidang2 dewan
pentingan golongan2 kami. Sampai sekarang kami masih tidak me #haminte dalam tempat2 ketjil sengetahui segala sesuatu jang ber | dang jang lain2 suka menjaksidengan
tjara bagaimana
djalan, demikian Blaauw jang pa- kan,
menjelesaikan
soal2
da achirnja berharap, supaja akan “Belanda
seal.
Tigpoat oi. 2y0du. pan
rdana pn

Bun-

perensi untuk pekerdjaan2 persediaan, melalui mereka. Selandjut-

»menja-

ngan

tan, dapat berarti besar bagi ke- #ri Pasundan

tuka2 jang terdjadi - “dar berdjalan.
- karena alam, kopal dapat diha“ Blaauw mengatakan, bahwa ke
silkan djuga, oleh .inelukai” po' honnja. Tjara ini banjak diper-

Pada pembukaan K.M.B., sesu
dah pidato Dr. Drees dan Ketua2
delegasi, maka : ata tertib de-

Dalam pada itu dapat dikabarsa lain akan didengar dalam sokan,
bahwa Pemerintah Belanda
al2 jang bersangkutan dengan
pada hari Kamis tgl. 25 Agustus
kepentingan2 mereka.
akan menerima anggota2 K.M.B.
Oleh konstruksi ini, maka kedu
dalam Ridderzaal, Pada hari Djududukan kita direndahkan sampai
mat
sore tgl. 19 Agustus Menteri
pada element jang dapat mengaMaarseve
en
menerima anggota2
djukan keterangan2 sendiri untuk
delegasi dalam perdjamuan mimenjusun pendapat mereka,
denum teh. Dalam menunggu pemmikian Blaauw jang menerangbukaan
K.M.B., maka wakil2 Inkan, “bahwa kepada Wakil Tinggi
donesia
mengadakan
berbagai2
Mahkota dan Dr. Van Royen teekskursi jang diselenggarakan olah diminta, supaja:
a) menghadiri semua pembitja- “leh baahgian kebudajaan dari seraan2, b) selekas mungkin dapat. kretariat. Ekskursi2 ini amat digemari oleh para wakil2 dan semengetahui halj jang bersangkutlama
konperensi akan
diadakan
an
djuga ekskursi2 selama satu hari,
Baik W.T.M.,
maupun Dr.
al. ke wilajat Friesland,
Radio
Van Royen mengakui kepatutan
Hilversum, Philips, Twente d.LI.
permohonan ini.
Djuga dimaksudkan, supaja peng
Sementara itu kami tidak meurus
haminte Amsterdam akan
ngetahui sampai sekarang kesibumeneri
ma
wakil2 pada minggu j.
ikan2 sekarang. Djuga a.l. peratua.d.
Beberap
a wakil menundjukran tata tertib, tentang mana se- karang sedang diadakan perdeba- kan menat istimewa. Makmun da

wakil2

hal2 istimewa”.
Blaauw jang bersama Verboom
dan Schijfsma mewakili 7 buah
perserikatan jang bekerdja sama
— 3 perserikatan Nieuw Guinea,
Nibeg, Nederlands Nationale Ver

di keras dan disebutkan
Loba.
Loba biasanja terdapat dipohon

|.—

adalah

Belanda dan mungkin kepada
Konperensi Medja Bundar dalam.

Melengket

sudah lebih lama keluar mendja-

|

kami

dan dapat memadjukan sedemikian rupa pemandangan2 kepada
delegasi Belanda dan Pemerintah

'keadaannja
masih lunak dan'liat. Kopal jang

ta

mana

Medja
Bundar. Penglaksanaan
,Canadese Ruling” menjatakan,
bahwa golongan2 ketjil dari bang

mian.

Ne

— oleh Na Pe

deradjat jang sama dengan mereka jang turut dalam Konperensi

i

ANGGOTA2 DEWAN
PERWAKILAN RAKJAT DAERAH FLORES.
Menurut beslit wakil Menteri
Urusan Dalam Negeri NIT tang:

sia jang semua akan berdiri pada . tentang peruangan dan perekono-

Medja Bundar, Mr. Enthoven me
nerangkan kepada Aneta, bahwa

Timur

Hen

tara dar golongan2 ketjil Indone-

Konperensi

. Indonesia

telah memadjukan working paper

T

ral Sementara dalam

gasi2 Pemerintah Federal Semen

NOgn

SAMPALANGT AON PARA

(Aneta) Mengena kedudukan
4 anggota dari Pemerintah Fede-

adakan pertukaran working papers dan menurut apa jang didengar Aneta, Delegasi Republik

pemilihan anggota? |

Sa ea aan

P.P.F. djuga akan diwakili dele-

P

Ni

dari sudut il:

1949,

di- 1

Hii an 2

dan

N.ILT,

|

ga ND aa Hae 3 Dan

| Parlemen

Minahasa

AG

ximia SN

Dewan

Atjara ialah: Pentjalonan tambahan untuk

Hasil ini kelihatannja seperti damar, akan tetapi sifat2 fisis

balai

.

.

MASIH

(Aneta). Dari kabar2 jang dite
rima di Djakarta njata, bahwa pa
da tanggal 16 Agustus disekitar
Tasikmalaja pasukan peronda Belanda telah mendapat tembakan2
dari satu gerombolan jang
kuat
hingga -seorang serdadu Belanda
mendapat luka,
Pada malam antara 16 dan 17
Agustus gerombolan2 bersendjata
telah mendesak dan mendekati ko
ta Garut lalu menembaki bahagian2 luar kota-tersebut. Pasukan2
Belanda dapat mengusir gerombo
lan2

ini.

Dari Ngawi diwartakan, bahwa seorang serdadu Belanda Iluka2 berat dan 2 orang mendapat
MAN

NE

KE MEDAN.

sebuah pesawat

K.L.

M. telah berangkat pada hari Kamis dari Djakarta ke Medan kolonel Hidajat untuk -mentjahari
perhubungan dengan komandan?
tentera setem at2 Satak mendje
ai Mam

laskan

perintah

menembak

TEMBAK-MENEMBAK
BERLAKU.

PMK Mma
aa

ja

Dewan

,,h

"

"

DS
Kk mei

ar

Rabu tgl. 24 Agustus 1949 dalam
Manado mulai pukul 10 pagi.

hon getah.

bahwa

Kan

lebih tandji ut.

Selandjutnja ia akan mengun. . Be
djungi Sibolga, Bukit Tinggi dan
Palembang.
Dikota belakangan
ini ia akan berhubungan dengan
Dr. Gani. Kepada ,,Merdeka” di

terangkannja,
bahwa semua pemimpin2 pasukan setempat2 di Su

matera

telah

mendapat

petun-”

djuk2 penuh mengena pelaksanaan perintah ,,/hentikan tembak me
nembak” pada malam antara
14
dan 15 Agustus.

PENTJULIKAN DEKAT
BATU.
(Aneta).
(Malang)

Didaerah dekat Batu
dua

orang

pegawai

djawatan pekerdjaan umum kabupaten telah diambil oleh orang2

jang

jang

menjamar

seba-'

gai militer dengan truck dan kemudian dibunuh.

Ka

sepert

dari

diberitahukan,

sidang umum luar biasa pada hari

PT AN

tjar

keluar

Minahasa

mengadakan

Aa

- dengan

Dewan

OA AN

Oleh Ketua

Minahasa akan

Ar gs Dae TAP
Dan

se-

can

karena

: :3.
Sek Ba BP
LAN

oleh

EA,

pat dikerdjakan dalam industri.
'Kopal jang mudah melarut da-

lam alkohol lebih berharga dari
pada matjam jang sukar melarut,

atau sebaiknja dikatakan, keada an-dapat-larut itu belum seberapa penting dari pada
ampasnja
jang likat jang dikeluarkan oleh
rapa djenis
pada
larutan.
Ampas jang likat ini menimbulkan banjak kesukaran pada pe-

ngerdjaannja. Oleh
matlah penting
jang

buruk

sebab itu a-

djikalau

tidak

usah

kopal
diperda-

gangkan. Apabila matjam serupa
itu diperdagangkan djuga, maka
akibatnja, ialah kopal jang berasal dari negeri ini nistjaja memperoleh nama jang tidak baik di-

luar negeri.

Lama-kelamaan

o-

rang menolak untuk membeli kopal jang penting, hendaklah dagang
mengeluarkan
hasil jang
baik keadaan dapat-larutnja, sedang terutama ketetapan
seterusnja (constantheid) pada pe-

ngeluaran2 jang
perkara

jang

berikut,

amat

Kera Seek ea
on
1
Haa

jang

suatu sebab mendapat luka. Ma| ka dari luka itu kel

suatu

penting.

Tentang keadaan
dapat-larut
(oplosbaarheid) ini sudah banjak
dikenali,

akan

tetapi

belum

Yaa
|
ban Sina

itu

LUAR

se-

mua. Sudah diketahui bahwa kedaan dapat-larut dari kopal jang
berasal dari suatu pohon
jang
tertentu, adalah tetap (constant)
tidak perduli apakah kopal itu
melengket, bua
ataupun
doba.

Barangkali keadaan

dapat-larut

(Sambungan muka a kol. 4

aa

pohon

1949 SIDANG
UMUM
DEWAN MINAHASA.

ha

Adapun kopal ini terbit Sa
batang, dahan2 dan 'akar2 dari

AGUSTUS
BIASA

.

pat 4 matjam.

Be asa

aa

tan, jait

Gambar

diatas memperlihatkan

sebuah

tractor Caterpil-

ler Diesel D7 jang mempunjai 2 bulldozer sement-menggulingkan sebuah pohon untuk Ma
sgik

bang,

HIROSHIMA: TJONTO UNTUK
MENTJEGAH PERANG ATOM,
(United Press). Kurang lebih

"nana
2
Lehbisgr
dari keadaan di Hongkong, jang
nitedLa

Seperti

aan 5.

telah

saat Ode

:

telah disusun oleh pemerintah
Inggeris di Hongkong, -menundjukkan, bahwa oposisi terhadap
tindakan2 keamanan jg dilaku-:

kan oleh penduduk bangsa Tiong

'hoa makin hari makin menghebat. Tetapi seorang pembesar

esawat2 “1
pengangkut
ibuk. mengangkut mirintah dari Kanton ke

dari

Ta dan pulau Formosa.
duk dan pedagang2 luar nemengambil tjontoh jang di-

pemerintah

menerangkar,

bahwa

banjak

peraturan-pera-

rurat,

jang

sebenarnja

ha-

rus
dikeluarkan
oleh pemerintah dengan: pengantjaman jang
makin mendekat dari kaum komunis terpaksa tidak didjalankan dengan segera, tetapi sungguhpun
demikian pemerintah menghenda-

kan oleh pemerintah dan me“pergi mengungsi ke HongFenbesa2 Inggris tidak tahu,
kaum komunis ini akan menje-

iki kesiapan. Hari Rabu dewan
pembentuk undang2 akan mem- Hongkong, tetapi sedjak bebitjarakan rentjana undang2, dimana ditetapkan, bahwa semua
pa bulan mereka sudah mependuduk Hongkong harus menn diri untuk
menghadapi
akan
ahkan djika kaum 'komunis- Hafidakat diri. Belasan

k mengadakan serangan iron
mereka menduga akan
men-

at.

dibitjarakan djuga suatu rentjana
undang2, menurut mana semua

gangguan dari kolone ke-

orang2
jang dianggap mengganggu
keamanan

- Menurut berita2 dari medan
rtempuran, pasukan2 komunis:
3 iang dipimpin oleh djendral Lin
“ Piao
telah melewati Kanchow,

jang

dari Hongkong.

ton.

Merekapun

Nankang

amil

Utara dari Kan-

pasukan2 dari

k.l.-

Yi mendesak ke - Kanton
Hongkong, tetapi kegiatan
paling besar terdapat di
Laut Tiongkok,
dimana
kan2 depan dari komunis

15

sebelah Barat Daja Kanchow,

untuk mengepung pasukan2

sionalis

jang

masih

na-

bertahan.

Markas besar tentara pemerintah

djenderal

mendekati Lan Chow

telah dipindahkan lebjh djauh ke-

ibu

Chen

dam
jang
Barat
pasutelah

kota

wilajat Kansu. Lan Chow adalah pusat pertemuan djalan2 da-

ri Tiongkok ke Rusia. Selandjutnja komunis
serangan

YSarab. dari m. 4 kol. ke-4).
dari kopal jang berasal dari suatu matjam.jang botanis
djuga
da tetap atau hampir2 tetap.

te-

mengeluarkan hasil jang baik
d:

2

, maka haruslah dagang mei betul keadaan
dapatkopal dari tiap2 matjam

nis. Djenis kopal

kota

Shao

Yang,

ibu kota sementara

dari

wilajat

kedaerah jang lebih aman. Kini
mereka berada dalam perdjalanan ke India dan harus meliwati
gunung Himalaja, perdjalanan
mana memakan beberapa minggu, demikian pers nasional Tihua jang -dianggap sebagai pos
pengintai kaum
sekutu
untuk

jenis jang botanis bisa berlaidan

atas

menangkap kedjadian2 di Nega-.

ra jang berbatasan

Turkistan—

Rusia,-

jang

cadaan
dapat-larutnja
nan, tidak boleh ditjampur-

Menurut berita di. Hongkong,
kedutaan Inggeris di Tihua masih tetap terbuka. Djuru bitjara

sangat buruk, sama sekaak boleh diperdagangkan.

bahwa

dan djenis jang mana
jabatan Kehutanan

ha-

tentera

-

daerah

“T.-jang menghasilkan

kal, bahwa

dari- N.I,:

sedapat mungkin harus diketahui
““betul) dikirim ke Makassar dan

komunis telah: masuk

. Berita2 pendek.

difilial dari Laboratorium untuk
emeriksaan Kimia di Makassar
eadaan dapat-larutnja diperik-

(Aneta-U.P.). Komunis Tiongkok telah berhasil memasuki kota
Foe Chow

' Dengan djalan demikian sesu-

dan kini sedang

ber-

tempur hebat dibahagian luar ko-

dah beberapa lama, mungkin da-t dikatakan dari kopal-areal

ta dengan pasukan pemerintah,
demikian dikabarkan di Kanton.
Markas besar pasukan2 - Peme-

ang tertentu, bahwa ia memberi

kan hasil jang baik atau sedang
ataupun buruk. Sudah tentu, sebagai akibat dari pada itu, ada

rintah dipindahkan kepulau Ping
Tan

sebelah

Tenggara

Chow. Menurut berita

bagian2 tanah (areal) harus di
biarkan, sebab hasilnja kurang

karganja. Apabila pemeriksaan
ini sudah selesai, maka dagang
— akan menghargakan hasilnja sekadar keadaan dapat-larut, serta
gkos2. memilih jang
tinggi dan memerlui banjak tempoh
ikan lenjap pula.

ko-

nasional menjang-

kewilajat
Kwantung
meliwati
Kiangsi. Pasukan2 nasional
telah menghantjurkar satu
dipisi
komunis disebelah Selatan ibu
kota wilajat Hunan, Chansa.

kopal..

Foo

tersebut,

pasukan Pemerintah masih dapat

bertahan.

"—

AI at 1. Pasukan komu-

nis di Kiang Si telah mendekati
“ perbatasan

wilajat

Kwantung.

Pasukan nasional didesak mundur diseluruh medan pertempuSatu-satunja biaja memilih jg
harus dipertahankan jaitu, biaja- ran kearah wilajat Kiangsi dan
intuk
mengeluarkan
kotoran2
dari hasil itu. Kotoran2 ini kebajakan terdiri dari kulit
pohon

n tanah dan kedua-duanja
emberikan warna jang kurang

atau Te

sam

Ban

ita bana dak

Ka

6uraian jang

adek ini, kita telah berhasil
memberikan pendjelasan, kepen-

ingan2 mana menimbulkan bahaja. Kopal tetap tinggal suatu

asil jang berharga diuar negeri,

terpaksa
menjerahkan
pusat2
pertemuan djalan disebelah Ulta-

ra Heng Yang. Djatuhnja kota
ini tiap saat dapat berlaku.
-&

2

(Aneta-Reuter.
' Pemerintah
— Amerika telah mengambil keputusan untuk menutup
kedutaannja dikota Tihua, sebuah kota jg
sangat penting untuk siasat peperangan dan ibu kota wilajat

Sin Chiang, wilajat paling Barat
Laut dari
apa

al sadja keperluan2 diseleng-

arakan untuk. menge

n ha-

lengan harga jang
u hasil ana

apabile Kanton djatuh dalam

ta-

(Aneta-A.F.P.).— Didang.
hai diterima kabar, bahwa Peiping. akan

mendjadi

ibu-

kota

hilang.

dan

. Tiongkok. Bersamaan dengan ini
Peiping

akan

diganti dengan Peking.

. Amerika adalah

maseradari

suatu soal jang

Selandjutnja

Johnson

mene-

rangkan, bahwa adanja ketentuan
' tentang perdamaian

dunia adalah

terletak dibagian Barat dari dunia
dan

bahwa

Amerika

tidak

ber-

niat memulai suatu peperangan
jang bersifat agresif, tetapi seba-

liknja tidak akan ragu2 untuk menepati kewadjiban2 jang tertera

di Pakt Atlantik.

ngan kaum komunis, maka pemerintah akan pindah ke Chung-

GSABERNUR ALASKA CHAWATIR, KALAU2 ADA INVASI.

king”, demikian ia melandjutkan.
“Tentang berlangsungnja
per-

(AFP). Ernest Gruenling, gu-

tempuran di Tiongkok menteri.
Wu menerangkan: ,,Kaum komu-

bernur

Alaska,

telah

mengirim-

kari kawat kepada Kongres,

nis Tiongkok baru dapat merebut
seluruh Tiongkok setelah waktu
lama sekali dan mengeluarkan tenaga jang tidak sedikit”.
Menteri Wu telah tiba di Tokio
pada tanggal 12 Agustus
dalam
"djabatannja sebagai ketua dari

da-

tang pakt Pasifik. Tetapi menurut

lam kawat mana ia menerangkan,
bahwa Alaska tidak mempunjai
pertahanan dan bahwa suatu serangan jang dilakukan oleh pasukan2 ketjil jang diangkut melalui
udara sudah tjukup untuk menduduki daerah ini. Djika seandainja
terdjadi lagi peristiwa Pearl Harbour kedua,—dan sekali-ini ben
tjana jang. ditimbulkan olehnja
itu akan lebih hebat lagi dari pada dalam tahun 1941 — maka tiada seorangpun dapat mengatakan, bahwa Alaska, tidak mem-

kaum kommunis Tiongkok,
Wu
pergi ke Djepang untuk memben-

Gruening.

rakjat

perhubungan

luar negeri”.
Menurut seorang

djurubitjara

dari pemerintah

Tiongkok,

Wu

datang ke Djepang untuk berbitjara dengan pembesar2 pemerintahan pendudukan Amerika ten-

tuk tentara dari orang

peringatka

Djepang

Kawat

x

menghadapinja

ke-

mungkinan, bahwa pusat pemerin
tah Tiongkok sekarang, Canton,
tidak lama lagi djatuh dalam tangan komunis, maka kementerian
luar negeri Philipina berniat me(kantor kedutaan

Philipina di Tiongkok resmi ma-

sih di Nanking) dari'Canton ke
Hongkong, sambil menunggu Pemerintah Tiongkok memindahkan
kedutaannja ke Chungking. Menu

rut kementerian luar negeri Phili
pina dalam hari2 achir ini banjak
pembesar pemerintah Tiongkok
berangkat dari Canton.
z

5

SEKITAR PEREBUTAN KEKUASAAN DI SIRIA.
(Reuter-Aneta) . Kabinet Siria
jg baru, jg dibentuk pada hari
Minggu
malam,
meneran: ikan
hari Senin malam, jang
inet
itu akan menjiapkan
kometiisi
baru, dan akan
memperhatikan
piagam
Perserikatan
Bangsa2
dan undang2 internasional. Politik kabinet ini diumumkan
oleh
presiden Hachim Atassi Pasha,

ini

ini,

demikian

dikirimkan

berhu-

kan dalam Kongres.

— (AFP).

»Isvastia”,

madjalah

“

dang2 guna menjiapkan suatu undang2 dasar baru dalam suasana
jang bebas sepenuhnja. Selama
masa peralihan politik negeri ka-

mi akan didasarkan atas kerdja
bersama jang sebaik-baiknja dengan negara2 Arab dan atas
usaha2

untuk memadjukan

baga Arab,

Perhubungan

lem-

kami

dengan negara2 besar akan didasarkan atas persahabatan “dalam batas2 kepentingan nasional

kita, piagam PBB
memperhatikan

dan

dengan

undang2

interna-

AMERIKA TIDAK TAKUT AKAN
SERANGAN DARI DAERAH
KUTUB.

mana iternjata dalam atjara dan
surat2
ta2

tjapkan terima kasih kepada peng
usaha dan pembantu2 dalam me.
laksanakan seteleng itu, pun ke-

wa rakjat2 dari dunia jang tjinta
akan perdamaian dengan penga-

pada tuan Henk Ngatung

“laman Hiroshima akan lebih ikeras lagi berusaha kearah perdamaian jang kekal.
dari

Dewan- Keamanan

tidak

akan

Dewan

Keamanan

adalah suatu

duk Kota Manado. Selandjutnja
beliau menjatakan kegembiraan,
karena. seteleng. diadakan tepat
pada Hari: Raja Kebangsaan Indonesia. Mungkin, demikian beliau, bahwa tgl. tsb. akan menim.
bulkan perasaan2 jang berbeda2,

Hiroshima,

Shinzo Hamai, membatjakan sua

tu petisi jang akan ditudjukan ke
pada presiden" Truman, dimana
Truman diminta supaja memperkuat P.B.B., hingga sebagai suatu kekuasaan jang dapat mentjegah peperangan baru.

hal mana dierti oleh beliaw, tetapi
beliau jakin pula, bahwa hari itw

akan senantiasa

BERITA2 PENDEK.

kita dan

mar Bradley pada
hari Selasa
telah diangkat mendjadi ketua
ganisasi kepala2 staf dari semua
bahagian angkatan perang Amerika dibentuk belum berselang,
Dengan pengangkatan tersebut,
Bradley mendjadi pembesar milliter jang tertinggi. di Amerika.

TA

PADA

EROPAH.

(Aneta-A.F.P,).
rusan

luar negeri

Dua
dari

ahli u-

partai

re-

publiken Amerika, Arthur Vandenberg dan Joh. Foster Dulles
akan memadjukan perubahan atas

rentjana

pemberian

bantuan

sendjata kepada Eropah, Perubahan
ini meminta
sedjumlah
1.160.990.000 dikurangi
hingga
1000 djuta dollar. Dari djumlah
ini.
setengahnja
dapat
dipergunakan dalam tahun anggaran
belandja 1949 hingga 1950, setengah lainnja diberikan
setjara
pembahagian.
Perubahan
satu
lagi menuntut perdjandjian bilateral antara Amerika dan Negara bersangkutan jang harus men
djamin pertahanan Eropah. Perubahan ketiga memberikan hak
kepada Amerika

untuk menghen-

tapkan.

“'Perfjetakan Kementerian Penerangan N.i.T.
- Tomohon,

se.

air

Beliau selandjutnja menjatakan
perasaan bangga, karena adanja
seorang putera Minahasa, teruta-

ma putera Indonesia Henk Ngantung jang berada sekarang di-

tengah2 kita dan jang telah harum namanfa sebagai seorang se-

niman jg benar2 hidup ditengah2

dengan tertawa telah menjangkal
kabar2 jang mengatakan, bahwa
ia telah mati. Dengan talipon di
katakannja kepada Reuter, bahwa
2 merasa lebih aman dasi. pada

masjarakat.
Sebagai

perkataan

terachir, be-

liau mempersilahkan hadirin untuk menjaksikan sendiri buah2 ke
senian.Henk Ngantung.

Beribu2 buruh tambang Austra

aiasertin Atase Do nela sarana Hare

lia pada hari Senin mulai bekerdja
kembali di South Wales, Negara
bagian jang terbanjak menghasil

yen see eesana

Bertunangan:
TINE KAWILARANG
dan
JOHN B. PANTOW

Amsterdam,

17 Agustus 1949.

per enpeona

Udjian masuk Sgkolah Monteur ,PESMI” di Tomohon, dilakukan pada hari Sabtu tgl. 3

September
pagi.

1949

mulai

djam

8

' Udjian:

1. Berhitung
2. Bah. Indonesia
3, Menggambar.
Pelamar2 harus mempunjai sekurang2nja surat idjazah tammat
Sekolah
Rendah dan dituntut
membawa surat keterangan dari
Kepala Negeri.
Sekolah mulai
12 September
1949. Lamanja Cursus 1 tahun,
Silahkan kembangkan Pengeta-

PEMBERITAHUAN.
19

kami

huan Techniek.

no. 17 tgl. 20 Djuli 1949, kami kabarkan, bahwa pemberian beras ditanggung oleh kami sampai/dengan

“Wassalam,

N. V, Transport Onderneming:
»PESMI'.

bulan September 1949.
Coprafonds N.I.T.

Directie,
(O. Mawunta).

SETELENG
lukis!

Seni

SENIMAN HENK NGANTUNG
17
“Tempat:

s/d 21
Gedung

Agustus.
Pertemuan

Indonesia Manado.|.

Tiap2 hari dari djam. 8 pagi hingga 1 tengah hari
dan dari djam 4 petang hingga 8 malam.
5

Dahulukafa,
sesuatu
pada

adalah

masa'.....
aa

waktu mana" kita dapat, memns

beli PUROL-zatf dan BedakP
se-keheridak

BIL

NN

kita

an jang baru2 terdjadi di Syria,

No.

oleh

kita,

jang berkepentingan ditanah

(Aneta), Kolonel Sami Hinnawi, pemimpin perebutan kekwasa-

surat Edaran

Sana

hormati antara bangsa Indonesia
sendiri dan dengan lain2 bangsa

dari gabungan kepala2 staf. Or-

Surat Edaran

dirajakan

turun-temurun

:

bagai. hari kemuliaan/kebahagiaan, hari perdamaian dan kerdja
sama, saling mengerti dan meng-

(Aneta-Reuter). Djenderal O-

Menjambung

sen.

diri. Terima kasih selaku oknum,
pun terutama atas nama pendu-

(Aneta-A.E.P:), Menurut sebuah berita dari radio Australia,
lima orang pemimpin serikat2 se
kjat Korea sebenarnja dan karena
kerdja buruh tambang Australia
ini komisi itu tidak dianggap oleh
jang telah ditangkap dan didjarakjat.
Selandjutnja ,,Isvestia”
tuhi hukuman karena telah memenulis, bahwa politik Amerika
ngedjek dewan pemisah, kini teterhadap Korea telah bankrut dan
lah mengadjukan permintaan ma
bahwa anggauta2 komisi itu seka- " 'af kepada dewan pemisah
dirang mentjari alasan2 untuk meSydney.
ninggalkan Korea.
Permintaan ma'af ini sekalian
ditjantumkan dalam suatu permin
taan untuk dibebaskan kembali,
TIDAK ADA PERSIDANGAN D.K.
SAMPAI ACHIR AGUSTUS.
bersidang sampai achir bulan ini.
Meskipun menurut piagam P.B.B.

di Kota

pembukaan mana beliau mengu-

an jang baru, sedangkan Mande
ral Robertson menerangkan,
bah

ikota

dan pemimpin2

Manado, upatjara pembukaan di
mulaikan,
Kata pembukaan diutjapkan oleh p.t. Wali Kota, dalam kata

wa ia berharap dengan Hiroshima sebagai suatu tjonto dari perang atom dapat diambil . tjonto,
untuk mentjegah suatu peperang-

Wali

undangan kepada anggoan Pemerintahan, serta

pemuka2

Mac Arthur menerangkan,
bah-

djalah itu kemudian menulis, bahwa komisi tersebut hanja sedikit
sekali mengetahui kehendak
ra-

tikan pemberian bantuan sebahagian atau seluruhnja,
kalau
Kongres menganggap
Negara2
“ bersangkutan tidak
melaksanaLouis 'kan peraturan2 jang telah dite-

Menteri
pertahanan,
Johnsor, jang dewasa ini tinggal

ini diusahakan oleh Kantor Tjabang Kementerian Sosial.
. Tepat pukul 5 petang, sebagai.

rang tak menghasilkan apa2. Ma-

menentukan sikapnja, Attasi berkata pada hari Senin malam:
jang berutama ialah membuka
djalan untuk mengadakan pemilihan2 bagi dewan pembentuk un-

ledak. Ditempat dimana bom a-

tertinggi telah mengeritik
kan batu arang, Semua tambang
"kamisi PBB untuk Korea dengan
mulai
bekerdja. kembali, iketjuali
pedas dan menjatakan, bahwa pekerdjaan komisi ini hingga seka- . sebuah jang penuh dengan air.

badan tetap, pada hakekatnja hal
beberapa djam setelah kolonel Sa- ini berarti, bahwa Dewan tersebut
mi Hinnawi menjerahkan kekuaakan berlibur selama 14 hari. Basaannja, jang telah didapatnja pa- ru2 ini D.K. telah menjelesaikan
da hari Sabtu malam, setelah prelapuran2nja kepada
Sidang Usiden Husni el Zaim dan peta
mum
mengena
pekerdjaan2nja
menteri Muhsin Barazzi dihuku
dalam tahun jang silam. Didapat
mati,
kabar, bahwa Dewan tidak meng
harapkan
perkembangan2
baru
Kolonel
Fikri
kera
.
mengena
Palestina,
Kashmir
atau
kembali kemarkas besarnja dimakedjadian2
lain,
sehingga
boleh
na ia menerangkan kepada Reuter: ,,Selandjutnja kami tidak mengakibatkan Dewan harus ber.
sidang.
mempunjai pekerdjaan lagi dalam
lapangan politik”,
USUL
PERUBAHAN
RENSetelah pemerintah koalisi ini TJANA BANTUAN SENDJA,'Kami telah membentuk pemerintah sementara. Kewadjiban kami

hari, dimana untuk pertama kali-

nja dlm. sedjarah, bom atom me-

Jasa,

“ISVESTIA" MENGERITIK KOMISI
5
PBB UNTUK KOREA.

mindahkan tjabang kantor kedutaan di Tiongkok

hal

bung dengan
diadjukannja
sebuah rentjana undang2
kepada
Kongres baru2 ini, tentang pertahanan Alaska, untuk keperluan
mana . disediakan — sedjumlah
137738000 dollar.
Tidak lama
lagi undang2 ini akan
dibitjara-

jang kwatnja 100.000 orang untuk
-n un dalam
pertempuran
di
iongkok.

Dengan

dengan diiringi pukulan2 lontjeng
perdamaian, untuk memperingati

il dapat dilakukan. Stan| tom jang pertama meledak idiadanaro alat sendjata di kedua
kan upatjara sembahjang.
1
negara kini mentjapai
kemadjuSetelah
itu
dibatjakan
surat2
an2 jang memuaskan, sedang Cadari djenderal Mac Arthur dan
nada. menjatakan
persetudjuankomandan tentera
pendudukan
nja dengan pandangan2 Amerika
Inggeris,
djenderal
Pakapsaa
mengenai pemakaian tenaga atom.

Kanton dengan sekuat tenaga dan

sionat.

ak

nama

suatu
,,Pe“ber
kota

mengatakan,

teori kekuatan nasional 600.000,
tetapi pada hakekatnja semuanja
hanja 300.000, karena banjak kemur:is. Kaum

eberapa djenis kopal dan untuk
' berbagai-bagai
ta

nasional

na penjakit dan lari kekaum

ngan maksud untuk menetapkan keadaan
dapat-larut dari

pel, Wu Teh-chen dalam
konperensi pers di Tokio.
merintah nasional Tiongkok
niat untuk mempertahankan

kaum nasional mengguna

kan 20 kesatuan tentera. Dalam

Negara

membuat satu rantjana dengan permupakatan
Laborato-zium untuk Pemeriksaan Kimia,

ngan dari menteri tidak berporte

menjiapkan

Hunan. Konsul Amerika beserta
'stafnja telah pergi dari Tihua

| Keadaan dapat-larut dari kopal jang berasal dari beberapa
Untuk mengeluarkan

sedang

memperta-

hankan Kanton hingga tiga ataw
empat bulan”, demikian ketera-

Organisasi

melalui

telah

jang djauhnja

dikeluarkan

x
Tapak
(Aneta-Reuter): Setelah merebut kota pelabuhan Foo Chow,

letaknja sangat strategis, k.l.

210 mil sebelah

dapat

(Reuter). ,,Pemerintah nasional

dapat

29

| one
"pertahanan “ang
ka selama itu djuga suatu
- ngan pada bagian
Utara

— »Kanton Sama bertahan
berbulan-bulan”.
sedikit-dikitnja

ia

300.000 orang Djepang “di Hiroshima pada suatu hari berkumpul

hati.

“3

Kita berusaha cekusa" tenaga

agar dongengan' ini: "mendiadi
| kenjataar' kembali:
Y

"N.V. Borneo Sumatra Handel My.

:

Pan eh

“£ duduki kaum N @idowat | bera Ji a untuk
ana
komunis besar c an.

1 "ang

kk

SETELENG SENI LUKIS HENK
NGANTUNG DISEDUNG PERTE.
MUAN INDONESIA MANADO.
Sebagaimana. maklum,
maka
Seteleng ini, jang akan berlaku
mulai tgl. 17 Agustus hingga 21
Agustus, sebagaimana djuga jang
telah berlaku di Tomohon, kali

Giat

“uk - bakagigian k

Minahasa.

en

