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Ikit itu harus sendiri memili 

Pemilihan 

    

Sk 

| Telah semendja : 
tu lamanja dikota ini kita dapat 
mempersaksikan slide2 jang diper 

Ik beberapa wak 

  

tundjukkan dibioskop2 jang meng 
gerakkan untuk turut mengambil 
bahagian pada pemilihan perwakil 
an rakjat. Djuga surat2 kabar din 
ding dari Kementerian Penerang- 
an jang ditempelkan diberbagai- 
bagai tempat jang memberikan tjo 
rak gambaran (pemilihan dan po- 
ster2 jang mengadjak untuk turut 
'mengambil- bahagian nistjaja ti- 
dak akan luput dari perhatian pen 
duduk kota. Tetapi apabila, oleh: 
siapa dan tjara bagaimana akan 
dilakukan pemilihan di Makassar, 
belumlah begitu djelas bagi keba- 
njakan orang. 

Sebagaimana barangkali orang 
masih ingat pada perdebatan per- 
wakilan rakjat selama undang2 
pemilihan dibitjarakan, adalah sis 
tim pemilihan jang diterima untuk 
Indonesia Timur ialah jang dina- - 
makan sistim kebanjakan suara jg 
sederhana (enkelvoudig meerder- 
heids - stelsel) dengan distrik2 pe 
milih. 8 

Ini berarti, bahwa daerah Nega 
“ra dibagi dalam distrik2 pemilih- 

an sebanjak anggota (perwakilan 
rakjat jang harus dipilih (65), 
dan bahwa ditiap-tiap distrik pe- 
milihan, satu anggota perwakilan 
rakjat jang dipilih, jakni ia jang 
memperoleh suara mutlak jang ter 
banjak (jani lebih dari pada seper 
duanja). 

Selandjutnja berlaku dasar pe- 
milih2 jang tiada terpisah, jani 
bahwa pemilih2 dari berbagai2 su- 
ku bangsa mengeluarkan swaranja 

terpisah2 dalam golongan2 sendi- 
.ri2. Akibatnja dasar ini ialah, bah 

|. wa golongan2 penduduk jang ku- 
yang banjak djumlahnja mungkin 

“tidak akan menghasilkan anggota- 
“jang terpilih, djuga tidak di Ma- 
kassar, dimana ia setjara relatif 
-masih jang terkuat diperwakilkan. 
Oleh karena itu golongan2 ini ha- 
-ruslah memperoleh perwakilannja 

nga 
3 anggota jang 

    

Dasar2 umum ini berlaku buat 
segala distrik2 pemilihan. Perbe- 
daan2 setempat2 ialah: 
1. Pada dasarnja, tiap2 warga ne 

gara NIT jang sudah akil ba- 
lig berhak memilih. Djadi dju- 
ga kaum wanita. Tetapi dibe- 

. berapa daerah, ikutnja kaum 
“Wanita pada pemilihan sangat 
bertentangan sekali dengan pa 
ham2 dan kebiasaan2 jang ada 
sehingga peraturan akan tetap 
tidak berarti atau menjebab- 
kan kesusahan2 pada penglak- 
sanaannja. Untuk daerah ini 
Menteri Dalam Negeri mene- 
tapkan, bahwa kaum wanita ti- 
dak turut mengambil bahagian 
pada pemilihan2 — (jang de- 
mikian ini berlaku buat seluruh 

wesi Utara, Minahasa dan Ma 
luku Selatan). 

. Selaku peraturan, pemilihan2 
akan bertingkat (tidak Jlang- 
sung). Buat bahagian jang ter 
besarnja, penduduk . nistjaja 
masih sangat susah sekali me- 
ngambil bahagian sendiri pada 
pemilihan jang rahasia dan de- 
ngan tulisan. Tetapi ada djuga 
tempat2 dimana orang sudah 
biasa dengan pemilihan2 jang 
langsung. Untuk distrik2 pe- 
imilihan jang sematjam ini 
Menteri Dalam Negeri mene- 
tapkan bahwa pemilihan lang- 
sung akan berlaku (jang demi 
kian ini terdjadi bagi Minaha- 
sa dan Ambon - Saparua - 
Banda). « 

Pada penglaksanaan seperti jg 
| tersebut diatas di Makassar, tiba- 

Jah kita kepada kesulitan2 jang 
pelik2, Haminte kota Makassar 
ada satu distrik pemilihan, -djadi 
harus dipilih satu anggota perwa- 
kilan rakjat.? Tetapi susunan pen 
duduk didalam distrik pemilihan 

| ini didalam banjak hal sangat ber 
. lain-lainan. 

Untuk golongan2 jang besar 
4 mungkin sekali dilakukan pemilih- 

an langsung. Bagi berhasilnja pe- 
imilihan2 langsung seluruhnja, dja 
di djuga pada kelebihan djumlah 
jang besar dari penduduk bangsa . 
Indonesia jang tidak mempunjai. 
pengalaman atas lapangan pemili- S 

han dan buat jang tidak diketahui | 
berapa banjaknja jang buta hu 
tetapi jang sudah tentu ' 5 

    

lah dapat didjamin dengan tiada 
memberikan 

persiapan 
jang Dena 

| dan teliti: kemungkinan kepada 

      

selaku satu golongan, djadi tidak . 

ngkatan (di- 

    

    
nja diangkat 

distrik pemilihan iketjuali Sula- . 

penemu 
KEMENTERIAN PENERANGAN 

“PP NEGARA 
— INDONESIA 

Fa TIMUR 
Bah: SULAWESI-UTARA. 
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ADMINISTRASI Tit. Now Fe 
EXPEDISI (PENGADUAN) 
Pemimpin UMUM (rumah) Tha tIf. 55: 
Langganan f 4.— sebulan 
Adpertensi f 1.— sebaris sekolom, 
(sekurang2nja f 3.— untuk 3 baris 
atau kurang). 

UNTUK KOTA MANADO: 
TOLLY PkOTO STubIo 

PASSERSTRAAT TELF. No 209. He   
  

  

Perdana Menteri N.IT.d 
sur tiba di Schiphol 

Anak Agung: Irian harus tinggal pada INDO- 
NESIA. Kami 

INDONESIA. 

telah menetapkan rentjana 

Mansur : Djiwa memberi dan mengambil harus 

terdapat pada kedua pihak.. Djika pertjaja 

. mempertjai, tidak perlu diadakan perdjan- 

djian. : 

Kemarin telah tiba di Schiphol 
beberapa pengambil bahagian da- 
lam Konperensi Medja Bundar 
al. Anak Agung Gde Agung jang 
mengatakan kepada pers: ,,Pu- 
Jau Irian harus tinggal pada Indo- 
nesia. Tjara bagaimana akan di- 
atur adalah pertanjaan jang ke- 
dua, tetapi harus tinggal mendjadi 
bahagian dari Indonesia. Dalam, 

4 segala 

soal sedjak Konperensi Indonesia 
Raja, telah didapat persetudjuan 
penuh antara P.P.F. dan delegasi 
Republik. Kami telah menetapkan 
rentjana Indonesia dan ada peng 
harapan baik, bahwa kami akan 
mendapat ppersetudjuan dalam 
K.M.B. tentang hal ini. Lebih le- 
kas didapat penjelesaian lebih le- 
kas penjerahan kedaulatan diada 
kan, lebih lekas pembangunan de- 
finitip dari Indonesia dimulaikan. 
Masaalah2 tentu akan timbul, 

soal ini, memang dalam 

demikian Anak Agung mengata- 
kan dengan muka tertawa, tetapi 
sebentar kami akan bersama2 un- 
tuk mengatasinja dan saja ber- 

pengh, bahwa hal ini akan 

Dr. Mansur menerangkan kepa 
da pers, bahwa ia tidak akan tu- 
rut dalam Konperensi Medja Bun 
dar, tetapi akan menurut djalan- 

nja K.M.B, dari dekat. Hasil2 

5 A3 

Konperensi Indonesia Raja dipan 
dangnja dengan perasaan optimis. 

Hasil2 ini akan membawa ke- 
persatuan penuh dari Indonesia. 
Telahternjata, bahwa masing2 bo 
leh mengerti tjita2 dan kekura- 
ngan2 masing2. Suatu pengertian 
jang penuh telah dinjatakan un- 
tuk keadaan2 dalam berbagai2 ba. 
hagian dari kepulauan jang luas 
ini. Djuga terdapat djiwa persau- 
daraan jang benar, hal mana ada- 
lah mendjadi sebab djuga sehing- 
ga Konperensi ini berlaku dengan 
tjepat dan lantjar. Dasar2 telah 
diletakkan untuk kerdja sama jg 
tepat dan erat antara bahagian2 
dari Indonesia. Djuga terhadap” 
Konperensi Medja Bundar saja 
optimistis. Orang2 harus memberi 
kan kenjataan2 dan harus saling 
mengerti. Djuga harus terdapat 
djiwa untuk memberi dan meng- 
ambil pada kedua belah pihak, te. . 
tapi jakin, bahwa djiwa ini akan 
ada, sebab orang dapat menduga, 
bahwa antara Belanda dan Indo: 
nesia terdapat perasaan sali 

.ngerti antara satu sama jang 

  

“dengan penul 
lain, maka tidak 
perdjandjian, demikian Dr, Man- 
sur, n 

jang 

» 

pelbagai kesalahan sebaliknja da- 
pat dipandang besar sekali. 
—. Dilain pihak dapat dimengerti, 
bahwa banjak sekali jang akan 

sung, tetapi perbandingan dengan 
pemilihan dewan haminte tak da- 
pat dilakukan: peraturan pemilih- 
an dewan haminte lain dari un- 

menjesali, apabila Makassar ihu dang2 pemilihan: ia hanja membe 
kota Indonesia Timur, tidak me-. rikan hak memilih bagi orang2 jg 
ngikuti tjara pemilihan jang pa- 
ling halus sekali tehniknja. Demi- 
kian diketahui, bahwa dewan ha- 
minte dengan suara terbanjak me- 
mutuskan pemilihan jang Jang- 
sung dan hak memilih bagi wani- 
ta, dan djuga Gapki menjatakan 
jang demikian itu. 

Sebahagian - pemilihan lang- 
sung, sebahagian pemilihan tidak 
langsung, sekalipun mungkin pa- 
da teorinja, praktis tak dapat di- 

laksanakan oleh sebab daftar2 pe- 
milih untuk itu tidak didjalankan. 

Waktu jang diperlukan untuk pen 

daftaran kembali dan persiapan 
untuk pemilihan langsung ditaksir 

6 bulan lamanja. Achirnja tentang 

kaum wanita setidak2nja jang 
mengenai golongan penduduk 
bangsa Indonesia tak ada bukti 
tatausaha, : 

Benar, bahwa dewan haminte di 
wudjudkan dengan pemilihan Jang 

. 

La Maan a ang 

PEMAHKAMAN Dr. G. 5, S. J. RATU-LANGIE. 

tahu memwlis-dan batja, dan kepa 
da kaum wanita hanja jangan 
takan dirinja sadja, 5 

Keberatan2 jang praktis inilah : 
jang memberikan keputusan. Sete 
lah mendengar nasihat dari Balai 
Pusat Pemungutan Suara untuk 
pemilihan perwakilan rakjat, Men 
teri Dalam Negeri telah memutus- 
kan 'kini setjara pasti, bahwa pe- 

milihan perwakilan rakjat dalam 

distrik pemilihan Makassar akan 

dilakukan tidak langsung dan ka- 

um wanita tidak turut memilih. 

Tetapi djuga ditetapkan, bah- 
wa pendaftaran pemilih2 mulai 

1950, dilakukan begitu rupa, se- 

hingga pada pemilihan  perwakil- 
an rakjat berikutnja (atau pada 
pemilihan antara) akan dapat di- 
lakukan pemilihan langsung dan 
kaum wanita ikut serta memilih, 

Sambungan dimuka 2 kolom 1, 

    

an 2 . : : Sa 
  

  

Sesudah diturunkan dipelabuhan Manado dengan dikawali oleh 
K.R.ES. djenazah diangkut ke Gedung Dewan Minahasa, Dimuka 
oto djenazah beberapa anggota Komite Penjambutan Djenazah . 
almarhum Dr. G, S. S, J, Ratu-Langie, "g 

aa 

' sbepartement 

    

perlu diadakan 

VAN 

      

    

    

   
  

  

Ba sae sena Best senererBo asa aa, 
| Berhubung dengan peringa- 

"" tan tgl. 17 AGUSTUS, maka 
ju-pada tgl. 15 Agustus (hari ini) 
"GJ.M. Menteri Penerangan NIT 
k engan perantaraan Radio” 
“Makassar akan mengutjapkan 

I& pidato pada djam 19.45 dgn. 
kesriak gelombang 3! m. dalam 
.. bahasa Indonesia dan pada 

, djam 20.15 dgn. riak gelom- 
KF pang 27 m. dalam bahasa Be: 

anda. 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN, KESE. 
- NIAN DAN PENGETAHUAN. 

Y Dari Kepala Departemen Pen- 
lidikan, Kesenian dan Pengeta- 
huan didapat kabar, bahwa nama 

van Opvoeding, 
Kunsten en Wetenschappen” da- 
lam Bahasa Indonesia selandjut- 
nja sebagai berikut bunjinja : ,,De 

.partemen Pendidikan, Kesenian 
“dan Pengetahuan”, oleh karena 
»Kesenian”, sebagai terdjemahan 
perkataan ,,Kunsten”, lebih tepat 

cadanja dari pada ,,Kebudajaan” 2 

siang dipakai hingga pada waktu 
ini, 

|. Peraturan dan 'atjara tertip 
'udjian, rentjana pengadjaran dsb. 
jang masih ada dan jang masih 
memakai nama Kebudajaan, akan 
dipakai dahulu, sampai habis. Pa 
'da waktu menjusun surat2an ba- 

rg- untuk Ikeperluan tatausaha, 
un pada waktu mengulang 

ntjetak surat2an jang sedang 
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bahan nama ini. 

“Kepada kepala2 Djabatan Pe- 
ngadjaran dan orang lain jang 
berwadjib dalam hal Pengadjar- 
an dan jang akan merangkap pe- 
kerdjaan Ketua Panitia Udjian di 
daerah jang belum diserahkan 
urusan Pengadjaran kepada peme 
rintahannja, diminta, supaja se- 
landjutnja pada waktu menjerah 
kan idjazah nama ,,Kebudajaan” 
harus diubah mendjadi ,,Keseni- 
an. ” 

  

TA BELANDA DL AUSTRALIA ve 
.. MENERIMA UNDANGAN. 

(Aneta-U.P.). Duta Belanda di 
Manilla A. J. D. Stenstra Tous- 
saint memberitahukan, bahwa de 
ngan gembira ia menerima unda- 
ngan Charles Thambu wakil Re 
publik di 'Manilla untuk hadir pa- 
da resepsi jang akan diberikan 
oleh wakil Republik tersebut pada 
tanggal 17 Agustus untuk meraja 
kan hari proklamasi Republik. 

  

  

s @ ea 5 Ne 
Dikawali oleh K.R.I.S. dan diiringi oleh Pandu2 Indonesia dan 

  

Arab, djenyazah tiba di Gedung Dewan Minahasa, dimana para 
pembesar Daerah dan rakjat memberi hormat penghabisan kepada 
almarhum, 

Peti djenazah diselubungi Sang Merah Putih, 

Indonesia Timur 

KONPERENSI PAMONG PRADJA 

DI MAKASAR SELESAI, 

Pada hari Minggu telah diachi- 
ri komperensi pamong pradja Indo 
nesia Timur setelah berrapat tiga 
hari lamanja. Sebagaimana telah 
diketahui, konperensi tersebut di 
hadiri oleh 13 kepala daerah, 13 
sekretaris daerah dan residen2 dr. 
Boon, dr. J. J. van der Zwaal dan 
mr. A, Verhoef. Hadir pula ang- 
gota2 'kabinet dan pelbagai pega- 
wai tinggi dari kementerian2. 

"Piece de resistance” (pokok 
tersulit) dari konperensi adalah 
pembitjaraan tentang konsekuen- 
si2 pembentukan komisariat2 ne- 
gara, hal mana terlebih dulu telah 
diputuskan oleh pemerintah dan 
janguakan dilaksanakan tidak la. 
ma lagi. 

Daerah negara akan dibagi-a- 
tas tiga buah resort amtenar, da- 
lam mana komisariat2 negara a- 
kan mendjalankan kewadjibannja 
dengan berkedudukan masing2 di 
Makasar, Manado dan Singara- 
dja. Kewadjiban komisariat ne- 
gara adalah dua matjam : 2) mem 
pertahankan otonomi daerah2 
dan b) mengawasi pekerdjaan 
daerah2. 

Dibitjarakan pula kewadjiban, 
organisasi dan penggunaan reser- 
ve negara dan organisasi polisi 
neg aa i, - 2 n 

itu dan kewadjiban kepala2 dae- 
rah dalam hubungan itu. Jang te- 
lah mendjadi soal dalam pada itu 
seperti pembatasan kekuasaan po 
krol-djenderal, Komisariat) N (e- 
gara) dan kepala daerah telah di 
bitjarakan, 

Pokok atjara berikutnja adalah 
djabatan2 jang tidak boleh dirang 
kap, mengenai hal mana masih be 
lum ada peraturan. Rapat meng- 
anggap perlu segera diadakannja 

   EN ERAYUN Cat Ol KEC LI 

  

(Tolly). 
     

peraturan, dalam mana antara la- 
in disebut sebagai prinsip, bahwa 
orang jang bersangkutan diberi ke 
sempatan untuk memilih dengan 
bebas, apabila hal tidak diizinkan 
nja merangkap djabatan telah di 
atur berdasarkan undang2. Achir 
nja dibitjarakan kedudukan sekre- 
tariat2 daerah. 

Adalah maksud pemerintah un- 
tuk sebanjak mungkin mendapat- 
kan unitormiteit mengenai sekre- 
tariat2 daerah, sedang pula dimak 
sud untuk memberikan kedudukan 
sentral bagi sekretaris didalam 
susunan djabatan daerah. Konpe- 
rensi tersebut ditutup dengan pi- 
dato ketua, perdana menteri Anak 3 Be 
Agung Gde Agung. 

Kemudian presiden van der 
Zwaal mendjawabnja atas nama 
para pegawai pemerintahan Be- 
landa dan kepala daerah Maluku 
Selatan, “tuan Pellaupessy, ata 
nama teman2 sedjawatnja. Pembi 
tjaraan dilakukan dalam bahasa 
Indonesia. Pada hari Minggw ma- 
lam dilangsungkan djamuan de- 
ngan bertempat diistana presiden 
Sukawati jang dihadiri oleh pe- 
serta2 konperensi dan para ang- 
gota delegasi N.I.T. ke Konpe- 
rensi Mledja Bundar jang belum 
berangkat. 

Komisariat2 Negara. 

Koresponden Anetsy€ngawat 
kan selandjutnier bahwa dalam 
beberane-rfari ini dapat diharap- 

pembentukan komisariat2 ne- 
gara. Pengangkatan orang2 jang 

akan mendjalankan kewadjiban 
tersebut akan dapat diadakan da- 
lam beberapa bulan lagi, demikian 
pula penerimaan kewadjiban ter- 
sebut. Tidak lama lagi beberapa 
orang akan ditundjuk untuk me- 
ngadakan persiapan2 untuk komi 
sariat2 tadi, seperti urusan peru- 
mahan, mendapatkan personil 
dsb.nja, 

      

Oa 

  

Lapuran pertama K.P.B.B.I. 
Pada hari Sabtu sore j.l. diberi 

kan untuk diumumkan lapuran 
pertama K.P.B,B.I. mengenai pe- 
kerdjaan2 komisi ini dari pemben- 
twukannja oleh D.K. pada tgl. 28 
Djanuari 1949 sampai tgl. 3 Agus 
tus 1949. jang dibahagi atas 7 bab 
dan satu kesimpulan, sedangkan 
sebagai tambahan diberikan lapu- 
ran2 tentang pekerdjaan2 darisber 
bagai komisi bawahan jang diben- 
tuk untuk melantjarkan perundi- 
ngan2 permulaan di Djakarta. Ke- 
tudju bab itu membitjarakan soal2 
sebagai berikut : 
1. keadaan2 jang mengakibatkan 

perundingan2 permulaan di- 
Djakarta. 

2. pengembalian Pemerintah Re- 
publik di Djokja. Ft 

3. penghentian permusuhan dan 
“kerdja bersama untuk mendja 
“min keamanan dan ketertiban. 

4. soal tahanan2 politik. 
5. Komperensi 'Medja Bundar di 

Den Haag. 
6. pengambil bahagian dari lain2 

daerah di Indonesia jang tidak 
termasuk daerah Republik pa- 
da perundingan2 permulaan. 

2 bahagian pekerdjaan K,    
    

     

Mengenai pembebasan tahan- 
an2 politik, maka dari bab 4 nja- 
ta, bahwa Delegasi Republik se- 
nantiasa berusaha membesarkan 
arti perkataan ,,tahanan2 politik” 
sehingga termasuk disini semua 
tahanan2 jang telah ditangkap 
oleh Belanda, sedang pihak Be- 
landa tidak merasa benar djika 
melepaskan semua tahanan ini, 
dari mana antaranja terdapat 
orang2 jang dapat membahajakan 
keamanan, seperti orang2 jang su 
dah biasa merampok, bersembunji 
dibelakang sembojan2 nasionalis 
dl 

Selandjutnja mengenai perse- 
tudjuan jang terdapat antara De- 
legasi Republik dan Belanda pa- 
da permulaan bulan Agustus un- 
tuk membentuk bersama2 suatu 
komisi 
kan K.P.B.B.I., komisi mana a- 
kan memberi advies mengenai so- 
al tahanan2 politik dan tahanan2 
perang dan pembebasan mereka 
selekas mungkin. . Dalam -kesim- 
pulannja K.P.B.B.I. menjatakan 
kegembiraannja, bahwa ia dapat 
memberi lapuran, bahwa ia telah 
mentjapai maksudnja untuk men 

dekatkan kedua pihak dalam wak 

bawahan dibawah "tili- 

tu Jlapuran ini dan untuk memban 
tu mereka melaksanakan resolusi 
D.K. tanggal 28 Djanuari 1949 

dan persetudjuan tertanggal 23 
Maret j.l. 

Pasal2 'berikutnja jang terma- 
suk dalamnja disetudjui penuh o- 
leh kedua pihak : 

a. pengembalian Pemerintah Re- 
publik di Djokja. 

b. kedua pihak menjetudjui peng 
henitian permusuhan dan akan 
memberikan kepada pasukan2 
masing2 perintah menghenti- 
kan tembak-menembak. 

c, waktu dan sjarat2 untuk K. 
M.B. di Den Haag telah dise- 
tudjui : perundingan2 permu- 

laan, sebagai dinjatakan dalam 
petundjuk2 D.K. telah selesai 
dengan memuaskan dan hasil2 
jang tertjapai memberi kesan, 
bahwa 'kepertjajaan kedua pi- 
hak terhadap satu sama jang 
lain telah dikembalikan lagi, 
hal mana memberi banjak 
pengharapkan untuk hari2 ke 
mudian, 

bahwa pengambil bahagian dae- 
rah2 Indonesia diluar Republik 
diwakili oleh P.P.F, akan mem- 
beri bantuan untuk mentjapai ser. 
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sn pelaksanaan, -perintah 
tembak-menembak serta 

ne an persetudjuan2 dalam 

Harian 
5 ,Dagbla se

 

“Nieuwsgier' mendapat 'kabar . 
hwa penjelidikan masih dilaku 
dan mungkin djuga, bahwa 
“diadakan penahanan2 lain 

Pee 

(Sambungan muka I-kol. 1). 

Diatas tadi telah kita uraikan, 
gaimana kita sampai kepada tja 

pemilihan perwakilan rakjat, 
1g diterima kini untuk distrik 
milihan Makassar. Apakah jg 
n berlaku disini sebenarnja di- 

lam bulan2 jang akan datang? - 
“ Langkah pertama kepada dja- 

emilihan seorang anggota per 
an rakjat ialah mengundjuk- 
wali2 pemilih. (dikebanjakan: 

trik2 pemilihan diluar Makas- 
hal ini kini telah berlaku). Un 
 pengundjukan ini, maka Ma- 

ar dibahagi dalam sedjumlah 
longan2 sebagai berikut: 
42 kamp ang Indonesia" 

golongan orang Tiong Hoa 
z1. ” Eropah 

: » Arab E 

»“ Hindu 
» Pakistan: 

213 militer 
7. polisi. - FS £ 

Dari jang berikut ini akan ter- 
1 bahwa pembahagian galong 
ang didasarkan atas pembagi- 
administratief, hanja kelihatan 

'nja sadja bertentangan dengan 
dasar korps pemilih jang tak dipe 

mbahagian itu hanja ber 
Co penpundjukan wali2 

    

      

   

  

    

    

   

   
   
    
   
   
   
    

Untuk golongan rakjat Indone- 
ia, maka pengundjukan itu ber 

menurut kampung2, . untuk 
| gan lain2nja menurut golo- 
ngan, dibawah pimpinan dan per- 
tanggungan sebuah panitia pemi- 

i tiap2 kampung dan tiap2 
an jang diangkat oleh P.T. 

la Daerah. . SA Naa 

 Djumlah wali pemilih ditentu- 
'oleh djumlah djiwa tiap2 Kam 

atau golongan: untuk tiap2 

ionghoa dan 
bangsa Eropah. . : 
ranja mengundjukkan wali2 

lih di Kampung adalah sama 
“seperti tjara jang biasa dipakai un 

tuk memilih kepala Kampung. Se- 
anja dikampung ada persetu- 
uan tentang oknum2 wali2 pe- 

milih, maka oknum2 ini dapatlah 
diundjuk begitu sadja, tetapi dji- 

lau bukan demikian halnja, dji- 
4u djumlah tjalon wali pemilih 

besar dari djumlah jang di- 
tut, maka haruslah dipungut 

sua a, A ea : 

  

        

     
    
   
    
   

                

              

     

g diserahi pe- 
han2 didalam dis 

nilihan ini, akan mengada- 
eraturan, dimana a 

tak dengan perku 

| ritahuan jang lebi 

oh usat pemilihan ten- 

    

    

   

    

        

   
   

    
    

        

ak kantor pusat 1 a 
' hal ini, dapat diharapkan. 

aka pentjalonan dapat dimulai, 
nurut rantjangan, dalam ibulan 

Agustus. Satu tjatatan pentjalon- 

— seharusnja memuat tanda ta- 
dari sekurang2nja 10 wali 

Ka 

  

Marshall 

Setiana Kia 

Untuk golongan2 lainnja, maka : 
tor pusat pemilihan di Makas. 

: Apabila wali2 pemilih telah ada 

    

  

“Orang demokrat, George Sma- 

   

      

   

'akilan Amerika telah 
idjukan suatu usul untuk 

Timur Djauh. Mereka mene 

  

   — .rangkan, bahwa usul ini berarti 
' suatu penghalang terhadap komu - 
. nisme di Asia dan Daerah Lautan 

| Teduh, dan menjebutikan suatu 
h - djawaban langsung atas saran2 

“jang katanja telah dimadjukan o- 

    

Nehru dan Guirinus. 
SEN Oa Ta yomaa 

   'RUSIA MENAHAN OTO2 
ENGAN TIBA2. 

  

3 (ALFP.). Pada malam hari Dju 
| mat, sebentar sesudah tengah mat 
lam, maka orang2 Rusia mulai me 

5 nahan semua mobil2 pengangkut 

dari Djerman Barat jang bertudju 
.-an ke Berlin di Helmstedt diper: 
batasan daerah pendudukan Ing- 
geris dan Rusia. Penahanan ini 
berlaku selama kira2 delapan djam 
dimana mobil2 jang berkepenting 
an itu setelah diperiksa keras se- 

ikali dibolehkan berdjalan terus 
dengan tempo 1/4 djam satu mo- 
bil, sehingga pada suatu saat tim- 

bul iringan dari 100 mobil jang se 
dang menunggu. Kira2 pukul 8 pa 

— gi lalu lintas itu dibolehkan seper 
ti biasa kembali, dan dari pihak 
Rusia tak diberikan keterangan a- 
tas penggangguan jang tiba2 ini. 

PEMOSOKAN DI NEW DELHI. 

Djawatan2 pengangkutan dari 
ibu 'kota India, New Delhi, pada 
hari Rabu pagi telah dilemahkan 
oleh pemogokan jang dilakukan 
tiba2 dan dengan tidak diberitahu 
kan lebih dahulu oleh gabungan 
pekerdja2 djawatan2 gubernemen 

  

pemilih: tiap2 wali pemilih hanja 
boleh menjokong satu ftjatatan. 
Pentjalonan itu bebas sekali, dju- 
ga oknum2 dari luar distrik pemi- 
lih dapat ditjalonkan: han ja ang- 

(pusat) pemilihan dan Ka 
sat pemungutan suara, diketjuali- 

” kan. Mereka ini tak boleh ditjalon 
kan. 2 

. Setelah daftar tjalon2 jang sah 
telah ditetapkan dan dimaklumkan : 
oleh Kantor pusat pemilihan, ma- 

. ka dapatlah dipungut suara (ba- 
rangkali dalam bulan October). 
Disini berlakulah pula dasar korps 
pemiilh jang tak dipetjah2. Wali2 
pemilih jang kira2 375 banjaknja 

inggu didjalan, pergi ke kotak 
suara dan pulang kembali ke ru- 
mah). 4 

Sekiranja pada pemungutan su- 
ara jang pertama tak seorang dari 

- tjalon2 jang segera mendapat ke- 
lebihan jang mutlak (lebih “dari 
pada separuh) dari suara2 jang 
diberikan, maka seharusnja diada 
kan pemungutan suara kembali di- 
antara dua tjalon jang pada pemu 
ngutan suara jang pertama bero- 
leh suara jang terbanjak itu. De- 
ngan pemungutan suara kembali 
jang mungkin. itu, jang dapat ber- 
laku kira2 sebulan sesudah pemu- 

ngutan suara, maka pemilihan ha- 
bislah. Apabila dalam 62 distrik 
pemilih lainnja, anggota2 parle- 
men djuga telah terpilih, maka Ba . 
dan Perwakilan jang baru bersi- 
dang sesudah sebulan. 

Tjara bekerdja jang direntjana- 
kan sesingkatnja diatas ini, demi- 

    

1. 

' ngemudi oto2 bus dan 
pulisi mel pekerdjaan2 kon 

| dua orang Republiken, Jacob Ja- ba 
its dan James Falton dalam de- 

sar negeri Amerika 

gota2 panitia pemilihan, kantor 5 
Katitor Pu 

      
   

  

.. 

Sesudah penghormatan penghabisan oleh penduduk kota Manado 

   

     

   
    

      

     

jang diterangkan oleh pemerintah 
setem sebagai illeg Pasu-: 

   

   
ang gota2 

       

     

  

    

: Semua oto2 bus berada-di 

telah men 
laku tanda perasaan “rmpathig 

HUDJAN LEBAT DI PUTAR, 
IR TAM uu 
(Aneta-Reuter). 1500 Orang 

“kehilangan rumah karena bandjir2 
jang disebabkan oleh hudjan lebat 
selama 18. an dipantai Laut 9 
tam (Asia Ketjil Utara): 2 orang 
hilang dan 25 rumah dirusakkan, 
sedang 8 buah djambatan Sie 

engadakan pemogokan se. 

  

x 

    

'pekerdjaan mereka. Menurut de- 

      

  

     

berangkat ke Thailand untuk 
imembanty dalam suatu penjelidi 
kan kekajaan2 logam 
din li ini 

ember dan ps bulan 
'950 akan selesai dengan 

| partemen tersebut orang berpen- 
dapat, bahwa kekajaan2 logam 
jang dimasukkan dalam peta 

land sangat banjak dan “de- 
gan penjelidikan tersebut mung 

kin Thailand akan” memperbesar 
ekspor dari lebih banjak matjam 

“logam ke Amerika Serikat dan 

“ini, maka Thailand 
negeri2 lainnja. Dengan djalan 

akan lebih 
'banjak menerima modal dan ba- 
rang2 pemakaian dari Amerika 
Serikat dan dengan tjara demiki 

an dapat mengembangkan. pere- 

“ konomian negaranja dan mening 

kan dan dibeberapa tempat terdja 

di tanah2 gugur jang merintarigi 
djalan2 orang2 pelarian dan pasu 
kan2 penolong. - & 

DAKOTA JANG 
Kg HILANG. s3 

“(ULP,). Pesawat terbang Dako- 
ta dari R.A.F. jang telah diumw 
kan hilang itu menurut jang: ”. 
njata sekarang. telah tjelaka ketika 
datang dari Aden didekat Rassga- 

. PESAWAT 

jar, 30 mil sebelah Barat Solala - 
di Sudan Masir — Inggeris. Dari 
14 orang penumpangnja itu, 13 te 
lah tewas, sedangkan seorang .op- 
sir mendapat luka2 para. 

Ld 

KRISIS KABINET GUATEMALA. 

- Kabinet Guatemala pada hari 
Kamis minggu lalu telah meletak- 
'kan djabatannja dan presiden Jo- 

7 

se Arevalo sekarang sedang mem- ' 
bentuk pemerintahan jang baru, 

"PARA AHLI TANAH AMERIKA 
— KE THAILAND, 

(Aneta-U.P.). Departemen lu. 
mengumum- 

kan, bahwa tiga orang ahli tanah 
jang terkenal jang djuga pandai 
dalam lapangan “ ekonomi akan 

  

kianpun pembahagian golongan 
jang didasarkan atas pembahagi- 
an administratief itu, tentulah tak 
dapat dianggap benar2 memuas- 
kan oleh tiap2 orang. Oleh pega- 
wai2 Indonesia jang bukan bera- 
sal dari Makassar, maka hal itu ' 

  

   

barangkali akan dirasa sebagai su 
atu keberatan, mengundjukkan 
wali2 pemilih dalam “hubungan 
Kampung dan untuk - golongan2 
Eropah dan Tionghoa, maka pemi 
lihan jang tidak langsung bukan 
jang sebenar2 dikehendaki. Seba- 
gai jang telah diuraikan, makaper 
aturan jang diadakan sekarang a- 
dalah satu2nja jang mungkin da- 
lam keadaan ini. 

Dalam hubungan ini seharusnja 
diundjukkan dengan tegas kepa- 
da suatu hal. Undang2 pemilihan 
memberikan harga2 jang sama ke 
pada suaranja tiap2 pemilih! Tak 
ada bedanja djikalau sipemilih te- 
lah berpengalaman dalam lapang 
pemilihan dan memberikan suara 
setjara langsung, atau sedjumlah 
pemilih memberikan suararja de- 
ngan perantaraan seorang wali pe 
milih, sebab dalam hal jang bela- 
kangan ini, maka suara dari wali 
pemilih dalam perbandingannja a- 
da lebih banjak, Sa 

Sebagai maklum, maka sedjak 8 
Agustus j.l. dapatlah dimulai 
dengan pentjalonan dimana-mana, 

sa gikan penghidupan penduduknja 

demikian departemen itu. 

PEMAHKAMAN Dr. 

  

Minahasa. 2. Rakjat lainnja mengambil 
aa | tempat disamping peladjar2 

PERAJAAN HARI KEBANGSAAN dan murid2. 
5 MT AGUSTUS DI'TOMOHON. 3 »Autoriteiten” jang datang 

      

G9 

mendapat tempat disamping 
- Dari Panitia Perajaan Hari Ke- Panitia (Bah, Utara) 
bangsaan di Tomohon, kami men- 
dapat Hanana, berhubung " pke HP sa Menjampai 

dengan Basir Raja Kebangsaan, 17 5. Pembatjaan idan Uraian pan. Agustus, maka diumumkan pada 
para peladjar, murid2 dan barang 
siapa jang mau turut merajakan 
akan hari jang mengandung se- 
djarah itu, bahwa pada hari Rabu 
17 Agustus 1949 jad. ditanah Ia- 
pang Chr. N.S. Kuranga (Bela- 
kang Pelita) akan diadakan upa- 

“dak dari Proklamasi 17 Agus 
tus oleh P.T. MM. Sondakh. 

6. Menjanji lagu Indonesia Ra- 
jan $ : 

Pertandingan bola Keran- 
djang antara ke Xllan guru2 
dan Peladjar2. 

2 8. | ta: inaca 1. 

tjara peringatan mulai dj. 9 pagi 9 Net anaingana olah raga. 

dengan atjana sebagaiMberikut : 
l..dj. 8.30 para peladjar dan 

murid2 serta panidu2 jang ber 
arak dari Kaaten atau dari 
Sekolah masing2 mulai meng 
ambil tempatnja ditanah Ia- 
pang - Chr. N, S, Kuranga 
menghadap . Utara. 

10. Djam 3 ada kesempatan lagi 
berolah raga. : 

Tak akan dikirim undangan is- 
timewa, 

  

PENGIRIMAN WANG2 ,,KOMITE 
FONDS Dr. SAM RATU-LANGIE. 

m 

ee”. Oleh Komite Fonds Dr. Sam 

S. J. RATU-LANGIE. Ratu-Langie” diberitahukan ike- 
pada siapa-siapa jang meme- 
gang - inteekenlijs ,,Fonds Dr. 
Ratu -Langie”, - supaja wang 
jang terkumpul dikirim , selekas 

“1 mungkin kepada: Javasche Bank 
4. di Manado, satau djika itu meng- 

gampangi boleh djuga “dikirim 
kepada Ketua Komite tn: Dr: A. 
Lumanauw Tomohon atau Tonda 
no jang merangkap sekarang dju- 
ga-pekerdjaan Bendahara. 

Diperingatkan, supaja tidak di- 
lupa, bahwa pada tiap2 ikiriman 
wang dalam postwissel atau nota 
pada Javasche Bank, musti ditja- 

'sangikutan. Tiap2 inteekenlijst dji- 
ka sudah penuh (tidak dipakai 
"lagi) harus dikirim selekas mung- 
kin kepada Secretaris Komite: Ds. 

tat nomor inteekenlijst jang ber- 

Di Tomohon djenazah disambut oleh para pegawai Negara. Pe- 
muda K.R.I.S. menjambut dan mengiriginja dengan lambaian Sang 
Merah Putih setengah tiang dan djandji seperti terbatja diatas ini. 

Ditengah2 tuan J. U. Mangowal jang selaku orang tua menjerah- 

J. Kawengian di Tondano. 
Sekian djuga aturan terhadap 

mengirim wang pendapatan ,,Gam 
bar kenangan” pemakaman semen 

'Dalai Lama dan 

kan bendera ini kepada Pemuda untuk diangkut terus, Dibelakang 
“tampak oto djenazah. 
     

  

   

MISI 
  

KAN THIBET. 

(AFP). Menurut Radio New 
Delhi, pemerintah India telah 
memberikan izin kepada misi 
Tiongkok di Thibet, jang oleh 

rekan2nja di- 
. Minta supaja meninggalkan. ne- 

  

ri itu, untuk melalui India da-. 

rut kabar2 telah berangkat dari 
Lhasa pada thanggal 20 Djuli, 
tiga atau empat minggu lagi akan 
tiba di Sikkim, dalam f perdjala- " 
manja ke India. 

Pada hari Senin jad. di New - 
Delhi atas undangan pemerintah 
India, akan datang saudara Da- 
lai Lama, Tusho, dan . isterinja. 
Mereka akan tinggal diibu kota 
itu satu minggu lamanja dan ke- 
mulian akan terus ke Hongkong 

PEROTES NORWEGIA PADA PE- 
—MERINTAH TIONGKOK. 

Pemerintah Norwegia memero- 
tes pada Pemerintah diongkok ter 

-hadap penahanan dua orang pan- 

Tetapi untuk Makassar hal ituba 
“rangkali akan lebih lambat bebe- 

rapa minggu. Sebaliknja, maka di 
Minahasa, dimana berlaku pemili- 
han jang langsung dan dimana tak 
ada penetapan dan pengumuman 
daftar2 wali pemilih, maka hal itu 
berlaku sedikit tjepat jani dari 
tanggal 18 h/d 23 Djuli. 2 

aanypaaa & 4 

    

   

di Gedung Dewan Minahasa, djenazah ditempatkan dioto djenazah 

untuk diangkut melalui Tomohon ke Tondano, tempat lahir almar- 
hum, Rat s3 

du Norwegia dalam perairan Ti- 

ongkok. Mereka ditangkap, kare- 

na tidak mau turut perintah dari 

pemerintah Tiongkok, berhubung 

dengan tindakan2. mengenai blo- 

kade dan penutupan2 pelabuhan. 

Mereka beranggapan, demikian 

Menteri Urusan Luar Negeri Nox 

wegia, bahwa tindakan2 itu tidak 

berlaku bagi warga negara Nor- 

wegia pada pelabuhan2 jang tidak 

dikuasai dengan njata oleh peme- 

rintah Tiongkok. Kedua pandu 
jang bersangkutan dalam pada itu 
telah dilepaskan. 

PEKERDJAAN BUNCHE SELESAI. 

(Aneta-U.P.). Dewan Keama- 

nan memutuska nuntuk mengha- 

puskan pelarangan pengangkutan 

sendjata ke Israel dan Negara2 

Arab, dimana Inggeris dan Ameri 

ika Serikat berdjandji memberikan 

“bantuan moril menurut usul Bun- 

che. Dewan menolak mosi Rusia 

dengan 2 suara (Rusia dan Ukrai 

na) melawan 2 suara 

dan Amerika) dengan 7 suara jg 

tidak dikeluarkan. Mosi ini meng- 

usulkan, supaja semua pegawai 

P.B.B. ditarik kembali dari Pa- 

lestina. Dengan keputusan lain 

(penarikan resolusi mengena ppe- 

nanda tanganan gentjatan sendja 

ta Palestina), Dr. R. Bunche di 

lepaskan dari djabatannja sebagai 
wakil pengantara. 

TIONGKOK MENINGGAL- IODELD LED IODEYBKYA 

Putusan 

bangsaan tanggal 

Kantor2 dan Sekolah2 Pemeri 

“Jam perdjalanannja.- Orang men- “dalam N.I.T. akan ditutup. 
“duga, bahwa misi itu, jang menu- 

tara Dr. Ratu-Langi di Djakarta. 
  

, URAIAN TENTANG PERGERA.- 
KAN PEMUDA. 

Kami mendengar kabar, bah. 
wa pada hari Rabu tgl. 17 Agus- 
tus 1949 mulai djam 3 petang, 
akan diadakan di Tondano de- 
ngan bertempat di GEREDJA 
TONDANO suatu uraian ten- 

rintah di “ag 

Pemerintah NT, 

Berhubung dengan Hari Raja Ke- 

17 AGUSTUS, 

Pergerakan Pemuda. . 

nona Z. Ratu-Langie jang datang 
dari Djakarta belum lama berse- 
lang ini. 

  

Meninggal di Djakarta II- A- 
gustus 1949 

ESTHER PAULIEN JOHANNES 
umur 314 tahun. Diutjapkan teri- 
ma kasih kepada -sekalian jang 
turut mengambil bahagian dalam 
kedukaan kami. aa 

Kokarga ALB. PANTOUW 

Tomohsa (Kuranga) 

PERTUNDJUKAN HASIL2 TA- 
NGAN HENK NGANTUNG. 

Dibawah tilikan Kantor Tja. 
bang Kementerian Urusan S-sia! 
NI. amadie Ka mulai 
pada tgl. 17 Agustus sampai pada 

tgl. 21 Agustus bertempat di Ge- 

dung Pertemuan Indonesia Julia 

  
  

Keluarga E. D. JOHANNES. nalaan Manado, pertundjukan 
Djacarta Kramat 51 hasil2 tangan Henk Nngantu: g 

————— dilandjutkan, 

  

2. 
  

.Loterij Wang B. I: Ea 1/1 412,30, SEPAK BOLA DI MANADO. 
1/, £ 6,50, 1/2 f 3,50. Trekkl. & Ong-s " 

kos vrij. DARSALIN: bikin sing- 
set kering kentjeng isteri f 8,50 2 
f 16,50 HONORION : Bongsiat ke- 
loscarkan aer kekoeatan 3d. baek 
f10.— 3f28— SUIRINE : 3d. 
baek boeat kentjenggoela af 10. — 
3f28— Aambeien 1 10.— BA- 
TOEK sesek, panas. T.B.C. f 9,50 

“2 f 18,50. Prijscourant gratis. Tam- 
bah # 1.50 ongkos kirim. 

FIRMA DE INDISCHE KRUIDEN 

Kami mendapat kabar, bahwa 

' Gasram” (Gabungan Sepak Ra- 

ga Manado) akan menjelenggara 
kan sebuah pertandingan sepak 

bola pada tgl. 17 Agustus dan 

bertempat di-Lapangan Sario. Per 

bungan Langoan-Kawangkoan-To 
mohon,   

PENIUNDLKAN th 

(Inggeris 

Gang Tengah 22 — Semarang. 

  

  

    LN 
5 2 

  
Pertundjukan lukisan2 pelukis Indonesia HENK NGANTUNS. 

dilandjutkan di Kota Manado. 

Tempat: Gedung Pertemuan Indonesia di Djalan Juliana. 

Waktunja: Mulai tgl. 17 hingga pada tgl. 21 Agustus 1949. 

Pembukaan: Pada tgl. 17 Agustus djam 17 (djam 5 petang). 

Tiap2 hari terbuka: dari'djam 8 pagi hingga djam 
I2 tengah hari, dan dari djam 4 petang hingga djam . 

'8 malam. 

PERTANDINGAN SEPAK BOLAH PADA 

TGL. 17 AGUSTUS. 

Bond Manado contra Gabungan Langoan-Kawangkoan-Tomohon 

Tempat: Lapangan Sario pada djam 4.30 petang. 

Penjelenggara: .GASRAM" (Gabungan Sepak Raga Manado). “ 

  

      

    TERBIKIN HANJA DARI TUMBUH2AN 
In 

MARGA RINE 

  

Uraian itu akan dilakukan oleh”. 

tandingan tersebut akan diadakan 5 

antara Bond Manado contra Ya- “ 
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