
ih 

| tie ini, maka salah satu 
. dari pada permusawaratan itu me 

Ae onsolide a si 
LL MebaBa SEO 

PENTULUAN KEDA- 
LAM RRERAH N.I.T. 

“aan kita telah sama 
mengetahui, bahwa K.LI. jang 
bersedjarah itu telah berlangsung 

| dengan selamat, di Djokjakarta 
“dan Djakarta. K.II. ini telah ter- 
“kenal setjara nasional, jaitu dise- 
kitar rakjat seluruh Indonesia jg 
diwakili oleh delegasi Republik 
dan P.P.F. Demikian pula dalam 

| dunia internasional Konperensi LI. 
ini mendapat perhatian pula, ka- 
.rema Konperensi ini telah berlaku, 
“dalam satu waktu jang amat pen- 
ting jaitu waktu jang terachir me 
-nudju penjelesaian masaalah selu 
ruh Indonesia, jang: berada diba- 
wah perantaraan Panitia P.B.B. 
untuk Indonesia. Teristimewa pu- 
la dengan adanja K.M.B. jang a- 
kan diadakan di Den Haag itu mi 
nat luar negeri akan mendjadi le 
bih besar lagi. Konperensi LI. pa 
da kedua kota itu telah membawa 

hasil2 jang menggembirakan, an- 
taranja. melahirkan satu soal gi- 
lang-gemilang - jaitu kesatuan 
bangsa dan kebangsaan jang 
menghilangkan rasa perpetjahan 
dalam golongan Indonesia sendi- 
Ir 5 

Bagi kita di N.ET. salah satu 
antaranja jang menarik perhatian, 
dalam hasil2 jang telah didapat 
pada Konperensi itu, ialah satu 
perinsip jang mengenai bahwa 
Negara2 atau Daerah2 Bahagian 
dari R.LS, itu akan dibagi-bagi 
kan atas daerah2 otonom, dimana 
iPemerintahnja berdasarkan De- 
mokrasi, karena perinsipe otonom 
ini, jang akan didjadikan ipedo- 

— man kelak oleh Pemerintah R.L.S. 
itu, bukan lagi satu barang jang 
asing atau barang | baru bagi kita 
di NT. ini. Tjara pemerintahan 
jang demikian 'itu, sedjak berdiri- 
nja N.I.T, telah dipergunakan se 
bagai dasar usaha dalam organisa. 
si ketata-negaraan arah kedalam, 
sehingga dengan penuh pertimba 

. ngan jang sungguh2 teliti sampai 
pada dewasa ini, Pemerintah N.I. 
T. telah berhasil membagi-bagi da 
erah NT. itu atas 13 Daerah jg 

onomIi send i dan Demokira- 

“dah 'kenjat 
rintakida ber : 

pula, sehing 
1 salah. satu 

Tal it u dapat kita njata- 
“pidato P.JM. Ide A- 

: Agung (dimuka 
Kanggreanh para pembesar Pang- 
reh Piradja jang berlangsung diho 
tel Negara pada hari Djumat pagi 

. ngan 5 Augustus 1949 jang la- 
lu. Antaranja jang penting2 ada- 
lah s.b-b. 

, Apabila kita menilik hasil dari 
pada Inter Indonesische Conferen 

Hasilnja 

ngandung suatu perinsipe, bahwa 
gi ' Negara2 atau Daerah bahagian 

1 mewudjudkan - Negara Komisaria- 

“paling rendah, 

dari R.LS, itu “akan dibagi-baki 
2 kan Atas daerah2 otonom dimana 

' Pemerintahannja berdasarkan De 
“miokrasi. 
| “Sesungguhnja perinsipe terse- 
but jang kelak mendjadi pedoman 
untuk seluruh Pemerintahan Indo 
'nesia ini, dengan penuh kejakinan 
semendjak berdirinja Negara N.I. 
'T., kita telah pergunakan sebagai 
dasar dalam usaha kita melaku- 
kan organisasi ketata negaraan di 
dalam negana kita, ) jang kita sebut 

| Ikan pembentukan daerah2. 
Konpererisi ini jang bersifat 

—..memberikan consolidasi didalam 
pembentukan daerah itu dengan 

ten, akan memberi harapan pula, 
bahwa. sunan Pemerintahan idi- 

m | igo kita akan sungguh? 
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4Aneta). Pembalasan K.M.B. 
mungkin permulaan minggu da- 
tang, demikian korresponden A- 
neta di Den Haag. 

Tentang tanggal, belum diam- 
bil ketentuan pada pertemuan ti- 
dak resmi pada hari Selasa dari 
pemimpin2 delegasi. Dalam per- 
temuan ini, tanggal permujaan 
'konperensi ini mendjadi salah sa- 
tu pasal jang dibitjarakan. 

Selandjutnja dibitjarakan a- 
tjara tata tertib, dalam mana 
antara lain dibitjarakan tjara 
pengambilan bahagian K.P.B.B.I. 
dalam K.M.B. Dalam kalangar? 
konperensi orang menganggap, 
bahwa Drees akan mengetuai 
konperensi dan persidangan2 
lengkap. Pimpinan sidang2 tidak 
resmi dan komisi2 pekerdja akan 
dipegang berganti2 oleh anggo- 
ta2 berbagai delegasi. Sidang ti- 
dak resmi pertama jang berlaku 
dalam Treveszaal dihadiri oleh 
Van Royen, Maarseveen, Stik- 
ker, Hatta, Rum, Pringgodigdo, 
Hamid, Anak Agung, Vleer dan 
.anggota2 K.P.B.B.I. Berhubung 
dengan penjusunan Komite Stee- 
ring, maka dalam rapat jang di- 
adakan pada pagi hari ini, telah - 
dibentuk suatu komisi ketjil jang 
terdiri dari Royen, Rum dan A- 
nak Ag jung jang nanti 'akan me- 
.ngerdj 
pat pada delegasi2, serta mema- 

— djukan konsep itu pada sidang 
| ketua2, wakil2” “ketua dari dele- 

gasi2. 
Selandjutnja oleh sek retakan 

diberitahukan, bahwa pada hari 
Kamis akan dibitjarakan tanggal 
permulaan K.M.B. dan akan di- 
berikan keterangan lebih lan- 

djut. 
Pada hari itu akan diadakan 

"dag rapat ketua2, wakil2 ketua 
dari “an 

xXx 

Ta daan menurut ka- 
bar, telah bersetudju pada hari 
“Rabu tentang tanggal permulaan 
K.M.B. jang ditentukan pada tgl. 
23 Agutus, Bal 

Demokratis oleh karena sebagai 
Lang sjarat. didalam pembentuk- 
an daerah2 itu, senantiasa dipakai 
suatu pedoman akan adanja Ba- 
dan Perwakilan Rakjat djelata, 
disamping pemerintahan Daerah 
dan dengan djalan demikian da- 
patlah didjaminkan sebaik-baik 
nja, bahwa Rakjat bersama-sama 
turut bertanggung djawab atas 
djalannja Damterintah Peranpatar 
empat. 

Federalistisch, oleh karena de- 
ngan memberikan otonomi jang lu 

- as kepada masing2 daerah terdja 
“minlah .pula watak (karakter) da 
ri masing2 daerah jang dapat me 
ngembangkan dirinja setjara poli- 
tik — cultereel — sociologisch 
dan economisch sesuai dengan si- 
fat daerah itu didalam hubungan 
Negara kita. 

Memang djalan ini adalah sua- 
tu sjarat mutlak didalam perkem 
bangan ketata negaraan kita, jang 
merupakan beratus2 Saad itu 
dan djika kita lihat dengan katja 
mata historisch, oleh keadaan a- 
lam telah ditakdirkan mempunjai 
sifat jang tersendiri-sendiri. 

Dalam Konperensi2 jang telah 
lalu itu, terutama dibitjarakan ten 
tang otonomi persekutuan2 renda 

“han dan perlengkapan badan2nja. 

Tetapi dalam Konperensi ini 
perhatian teristimewa akan ditu- 

| djukan kepada usaha mempertali- 
kan bagian2 itu, sebagai djelas 
ternjata dari sifat kedua tjara jg 
pertama itu. 

Orang2 jang ada peda Selatah 
naan azas2 demokrasi itu dengan 

j- “perasaan chawatir mengikuti per- 
tan eng tertinggi Yi sampai jang 

didalam tangan 
tera2 Indonesia, jang. ula ber. 
1ggung an terhad p suatu 

-hatian Pemerintah jang sangatbe 
sar, jang disamping memperkuat 
bentuk pemerintahan setjara parle- 
menter, djuga ditudjukan pemberi 
an otonorni jang seluas-luasnja ke 

- Mengenai komite ,,Steering”, 

Peta permulaan dilan. 
djutkan pada hari Rabu djuga. 
Antara lain Delegasi Belanda te- 
lah berkumpul lagi dengan anggo- 
ta2 Pemerintah Federal jang ada 
di. Belanda. 

Pada hari Kamis, Ketua2, Wa- 
kil2. Ketua dan anggota K.P.B.B.I. 
akan “berunding lagi tentang pe- 
njusunan Komite ,,Steering”, tata 
tertib dan kedudukan K.P.B.Bl. 

A 
neta mendengar, bahwa mula2 pi- 
hak Republik mengusulkan, bah- 
wa komisi ini akan diketuai oleh 
Anggota K.P B.B.I., usul mana di- 
djawab oleh usul P.P.F. 

Bedasar atas alasan, bahwa K. 
“P.B.B.I. dim K.M.B. hanja mem- 
beri bantuan djika hal itu njata . 
perlu, sehingga terutama hal itu ' 
harus diatur sendiri oleh ketiga pi 
hak dan dalam hal ini P.P.F. men9 
usulkan, bahwa komite ,,Steering” 
akan diketuai oleh Ketua delegasi 
berganti2 saban minggu. 

Menurut kabar, usul ini diteri- 
ma baik, sedang dari pihak K.P, 
B.B.I. sendiri dinjatakan, bahwa 
tidak baik, djika komite ini di ke- 

2 3 Augustus. 
tuai oleh K.P.B.B.I. Mengenai su- 
sunan Komite ,/Steering” diberita- 
ikan, bahwa ia akan terdiri dari ke- 
'tua2, wakil2 ketua dan anggota2 
K.P.B:B.h 

Menurut Beslit Keradjaan, ma- 
ka Delegasi Belanda terdiri dari: 
Ketua Maarseveen, Wakil Ketua 
pertama Stikker, Wakil Ketua ke- 
-dua Van Royen, anggota2 Goet- 
-zen, A.M. Joekes, W, H. Focke- 
ma Andereae, C.H.U. Moerman, 
J-H. du Pont, N.S, Bilom, A. de 

Booi, H. A. M. Van den Dries, 
“PLA. Idenburg, L. Korthals, D. 
P. Spierenburg, kol. A. J. Thomp- 
son dan komisi 9 arang. 

Penasehat2 R. A. Hussein Dja- 
jadiningrat, K.L.J. Enthoven, Ad 
hoc Gibben, M. Wisaksono Wir- 
jodihardjo. : 

Perdana Menteri, Wakil Per- 
| dana Menteri dan Menteri2 Da- 
lam Negeri, Daerah Seberang 
Lautan dan Menteri tidak meme- 
gang portepel, Luar Negeri dan 
eperangan berkuasa mengada- 

kan perobahan2 dalam kebesaran 
dan susunan delegasi ini, sedang 
ketua berkuasa akan menambah 
lain2 penasehat ,ahli2, sekretaris2 
dan Jain2 pegawai. 

Non” 
(AND, PA Atas Pa bas. 

an-pertanjaan dari anggota Ma- 
djelis Tinggi Belanda jhr. mr. 
G. AL. M. J. Ruys de Bee- 
renbrouck (KVP), berkenaan de 
ngan brosur ,,Boekennood van 
modern Lidokesia” jang ditulis o- 
leh A. P. van Schieven tentang 
import buku2 Belanda de Indone 
sia, maka menteri urusan daerah 
seberang lautan telah memberikan 
djawaban bahwa gambaran jang . 

diberikan oleh brosur itu hanja be 
mar untuk sebahagian. 

. “Titik berat dari brosur jang di 
tulis oleh Schieven ini terletak pa- 
da import buku2 melalui toko2 bu 
ku jang mempunjai import dalam 
Tingkungan tukar menukar barang 
antara negeri Belanda dan Indone 
sia. Disamping ini-maka dinegeri 

Belanda dapat dibeli buku2 diluar 
toko buku Indonesia selama nege- 

1 Belanda memberikan kredit. 

No. 230. TAHUN. KE IV, SNN 

Hal ini pertama-tama mengenai 
pembelian buku2 sekolah oleh pe 
merintah di Indonesia. Dalam ta 
hun 1949 untuk keperluan ini te- 
lah dikeluarkan uang sedjumlah 
9,3 djuta rupiah. Disamping ini 
ada djuga pembelian buku2 de 
ngan djalan delegasi-buku2, jang 
memberi kesempatan kepada para 
pegawai atau orang2 partikelir un 
tuk membeli buku2 langsung dari 
negeri Belanda sebanjak2nja se- 
harga £. 50.—. 

Mengenai hal jang terachir ini, 
maka dapat diterangkan, bahwa 
jang disebut delegasi-buku2...ini 
Aa dipakai untuk keperluan la 
in-lain, 

Pertanjaan apakah beleid divie 
zen jang didjalankan itu akan me 
njebabkan, bahwa buku Belanda 
di Indonesia itu mungkin akan ter 
desak oleh buku2 Inggris dari A- 
merika Serikat dan Inggris, didja 

' wabnja, bahwa hal ini tidak mung 
kin terdijadi. 

Sungguh tak dapat ditiarankan 
bahwa dalam keadaan sekarang 
ini, dalam keadaan mana posisi de 
viezen di Indonesia memerlukan 
politik deviezen jang sangat hati2, 

“import buku2 itu akan mendapat 
pukulan djuga karena ini. 

Tetapi dalam pada itu sungguh 
tidak benar, djika orang berpendi 
rian, bahwa untuk import buku2 
dari Inggris dan Amerika Serikat 
akan diberikan deviezen2 jang Ie- 
bih luas lagi dari pada untuk im- 
port buku2 dari negeri Belanda. 

Karena tidak ada fasiliteiten 
kredit dari fihak Amerika Serikat 
dan Inggris maka Indonesia ter- 
paksa lebih membatasi pembelian 
buku2 dari negeri2 itu dari pada 
pembelian buku2 dari negeri Be- 
'landa. Memang oleh fihak Ingge- 
ris dan Amerika sekarang ini su- 
dah-disiarkan buku2 dengan per- 
tjuma. 

Menteri Maarseveen berangga 
pan, bahwa import buku2 dalam 
djumlah sebesar2nja ke Indonesia 
itu mempunjai arti besar “untuk 

mempertahankan dan memperkuat 
ikatan2 kebudajaan antara Indo- 
nasia dan Belanda. Maka ka- 
rena ini menteri Maarseveen 'sa 
ngat memperhatikan hal itu. Im- 
port buku2 Belanda ke Indonesia 
itu memang merupakan suatu hal 
jang harus dipelihara terus mene- 
rus dengan sungguh2. 

Pemerintah Belanda bersedia 
untuk memberikan kredit2 untuk 
keperluan ini kepada Indonesia, 
Pengiriman2 buku2 ke Indonesia 
akan dimadjukan dengan sebaik2 
nja seperti na diselenggarakan 

5 Laka ia 5, 

REDAKSI 
ADMINISTRASI ( 
EXPEDISI daur 

Tabilan Pia 
Adpertensi f 1.—  sebaris sak 
(sekurang2nja ft 3.— upeak 3 bi 
atau kurang). 

UNTUK KOTA MANADO: KE 
TOLLY PHOTo Stubo “N   | | PASSERSTRAAT : TELF. No 1ON 
  

BELANDA. 

PERDEBATAN DALAM MADJELIS 
RENDAH BELANDA. 

(AN.P. Atekay. pisa hari | 
lasa malam perdebatan Indonesi: 

" dilandjutkan dalam Madjelis Ren 
dah Belanda dengan pidato2 daii 
Oud, Van de Wering, De gen 
dan Gerbrandy. 

Oud berpendapat, bahwa Sa 
nurut hukum ketata-negaraan, Uni 
Indonesia Belanda harus diperdiri 
kan pada waktu pembentukan R, 

LS. jang berdaulat dan mengenai 
kedudukan Mahkota ia mengata 

kan, bahwa djika ada suatu tam- 

bang, maka lambang itu berdasar- 
kan kepada kenjataan. Li 

Van de Wetering mendesak sc 
lekasnja pembentukan R.I.S., akan Ta 

tetapi tidak menjetudjui pengha- 

pusan antara Indonesia dan Be: 
landa. 

De Groot menjangkal 'adanja 
perbedaan antara ' Pemerintah 
Hatta dan Pemerintah Kolonial, 
karena kedua itu telah disikat ke. 
ka kapital Amerika. 2 

Gerbrandy menjatakan, bahwa 4 

rentjana2 Uni itu semua tidak se- 3 

suai dengan Undang2 Dasar. 

Perdebatan akan diteruskan pa- 

da hari Rabu dengan pembitjara- 2 “ BA 
an2 dari Romme dan Schemer- 4 

horn, sedang Maarseveen akan 

memberi djawab. 

oleh NIWIN, jaini jajasan untuk 
kerdja bersama dalam. lapangan 

kebudajaan antara negeri Belan- 

da, Indonesia, Suriname, Antillen 

Belanda, Katholieke thuisfront 
dan 'Protestantse Interkerkelijke 

thuisfront. Disamping ini, maka 
akan diandjurkan kepada penert 

bit2 Belanda untuk menanam mo 
dallnja dalam buku2 sehingga de- 
ngan demikian buku2 dalam baha 

sa Belanda lebih banjak lagi terse 
dia bagi umum. : 

Perundingan2 tentang tindak- 
an2 untuk memadjukan import bu 

ku2 Belanda ke Indonesia pada 

waktu ini sudah ada dalam stadi- - 

um jang landjut. ' 

Bed Selalana hukum, - sete- 
lah membatja agenda Konperensi 
ini sudah tentu dadanja berasa Ia 
pang lagi. Lalu beliau bitjarakan 
hal pembentukan Komisariat jang 
sekarang sedang hangat2 mendja 
di perhatian. 

Sebab, Negara dan bentuk Ne 
gara itulah jang sekarang mendja 
di pusat kegiatan, sedang tentang 
daerah2, sekali ini teristimewa a- 
kan ditindjau sekretariaat2nja, se- 
bagai pusat kegiatan usaha Peme 
rintah. Sebab Komisariat2 Nega- 
ra dan Sekretariaat2 daerah itulah 
jang akan mendjadi Pusat admini- 
strasi jang baru, jaitu sumber2 te 
naga jang pada tingkatan — Ne 
gara dan Daerah harus mengikat 
dan mempertalikan tugas Peme- 
rintah, — dan jang harus mendja 
min terdjadinja penjesuaian suasa 
na Daerah dengan Dunia sekeli- 
lingnja. 

Badan2 itulah djedjak jang me 
rupakan Badan2, 

an masjarakat ditiap2 Daerah ha 
rus akan membantu melaksana- 
kan tjita2 Pemerintah untuk mem 
bangunkan dan mempertinggi ike- - 

'kuatan Tah dan Kebudaja- 
an. 

Demikianlah antaranja pidato 
P.J.M. Ide Anak Agung Gde A- 
gung jan 3 mengenai consolidatie 
kedalam Daerah N.I.T. pada pem 
bukaan Konperensi para Pembe- 
sar. Pamong Pradja baru2 ini di: 
Makassar. 

Sedjalan dengan Konpdrensi 
para Pembesar Pamong Pradja 
tsb. maka telah berlangsung pula 
pada tanggal 5, 6 dan 7 Augustus 
jang baru lalu satu Konperensi 
JPemerintahan”, diantara para 
Menteri, Kepala2 Daerah otonomi ” 
dan Residen2, Pee Parenka Lagat 

jang dengan 
menghormati tingkatan kemadju- 

“Sementara N.I.T. Mlakassar, Kon 
perensi ini diketuai oleh Wakil 
Menteri Dalam Negeri P.J.M. Mr 
'Dr. Ch. R. Soumokit Menteri 
'Djustisi. Pada Konperensi itu di- 
'rundingkan dengan pandjang le 
bar, tentang suatu jang berkena- 
an dengan ,, Pembentukan Komi- 
sariat Negara”, dari Daerah N.I. 
T. jang achirnja telah dapat men- 
tjapai suatu persesuaian paham. 
Pembentukan Komisariat2 Nega- 
Ia itu, mempunjai arti jang istime 
wa dan penting. Peristiwa ini da- 
'pat dianggap sebagai suatu baha- 

| gian terachir atau penutup dari 
pembaruan tata-negara dalam ba 
ngunan N.I.T. Sebelum hal ini ida 
pat berlaku, maka keresidenan2 jg 
ada akan dihapuskan, sehingga.ke 
tata negaraan Daerah Otonomi a- 
kan rata mendjadi suatu peristi- 
wa, Dan untuk suatu manfaat jg 
praktis dan efisiensi, maka tugas2 
jang mengawasi penglaksanaan 
jang benar dalam rumah tangga 
Daerah jang mendjadi tugas Ne 
gara, bukan lagi diselenggarakan 
setjara terpusat di Makassar. Un- 
tuk maksud itu, Daerah Negara 
dibagi-atas lingkungan kepegawai 
an administratif (Komisariat). Pa 
da tiap2 Komisariaat dilantiklah 
seorang Komisaris Negara oleh 
Presiden N.I.T, jang bertugas 
mengawas atas nama Pemerintah 
N.LT, 

Dengan memperhatikan bahwa 
pembentukan ini bukan bermak- 

sud mengadakan persekutuan hu- 

kum jang baru jang sedikitnja me 
nuntut perhatian pada segala jg 

'bersangkutan dengan kebudajaan 
masjarakat dari tiap2 Daerah jang 

adia kini, maka Daerah N.IL.T. di- 

Tn atas Ng Tn Komisa 

I. Komisariat Utara, melingku- 
ngi daerah2 Minahasa, - Sula- 
wesi Utara dan Tengah serta 
Maluku Utara. 

II... Komisariat Tengah jang me- 
' lingkungi daerah2 Sulawesi Se 

latan dan Maluku Selatan. 
1. 

lingungi daerah jang termasuk 
Pulau2 Sunda-Ketjil. 
Ketiga Komisaris Negara itw a- 

kan berkedudukan di Tomohon | 
Manado. Makassar dan Singara-' 

dja. 
Pada Konperensi ini telah ber- 

bitjara pula para Menteri N.I.T. 
tentang tugas2 beliau jang chusus: 
bersangkutan dengan soal ini an- 
taranja PJ.M. Menteri Urusan 
Sosial dan Penerangan. Dan : 
penutup dari Konperensi (Peme- 
rintahan ini telah mengambil ba 
hagian antaranja: P.J.M, Ide A- 
nak Agung Gde Agung, Perdana 
Menteri merangkap Menteri Da- 
lam Negeri. Demikian pula telah 
'berbitjara P. Tuan Residen Dr. C 
van der Zwaal atas nama ambte- 
nar2 bangsa Belanda jang hadir, 
dan P. Tuan Kepala Daerah.M. 
A. Pelleupessy atas nama Kepa- 
la2 Daerah. Konperensi telah ber 
djalan dengan Ilantjar dengan ba-' 
ik serta selama konperensi itu te 
lah dipakai bahasa Indonesia. 

Sebagai penutup, dapat kami'ke 
mukakan bahwa Pemerintah N.I: 

“sa, mengaruniakan pada sekalian T. selalu mempunjai initiatip, baik 
arah kedalam guna menjusun 'se- 
gala sesuatu jang perlu untuk mem 
perkuat perkembangan Diaerah2: 
dari Negaranja, maupun arah ke 
luar terhadap usaha menudju pe- 
njelesaian masaalah Indonesia jg 
ditjita2kan. Arah keluar terbukti 
dengan hasil2 jang telah dapat 
ditjapai oleh P.P.F. sekarang ini, 
adalah selaras dengan siasat dan 

Komisariat Selatan jang.me-. 

“lesaian masaalah Indonesia 

kebidjaksanaan Pemerintah N.I. 
T. jang pernah dikemukakan da- : 
lam sidang Parlemen Sementara 
pada waktu jang berlalu. Malah- 
an bagi rakjat kanjak, nistjaja de- 
ngan sendirinja akan berpikiran, 
bahwa apa jang telah didapat o- » “1 
eh P.P.R, itu, pada umumnja, a- 
dalah hasil perdjuangan Pemerin 
tah N.I.T, selama ini. 

Sekarang tibalah pula masanja 
bagi"Pemerintah N.I.T. akan me- 
Ilandjutkan usahanja dalam K.M. 
B. jang. akan diadakan di Den 
Haag sedikit waktu lagi, untuk 
mengusahakan suatu synthese jg 
lebih luas,-antara Pemerintah Be- 
landa, Pemerintah Republik dan 
daerah2 Bahagian jang diwakili 
oleh P.P.F. Synthese mana ada- 
lah amat berguna sekali untuk me 
lekaskan lantjarnja Penjerahan 
Kedaulatan Indonesia jang telah 
didjandjikan itu dari Pemerintah 
Belanda kepada bangsa Indone- 
sia. Sudah tentu sadja Pemerin- 
tah N.I.T., dalam usaha jang ter 
achir ini guna mentjapai mahkota 
kedaulatan itu, akan bekerdja ke S4 
ras dengan semangat tidak mau 
mundur, akan melandjutkan apa 
jang kini telah dibangunkan de- 
ngan susah pajah, sehingga dapat 
membangun Nusa dan bangsa In- 

“donesia, mendjadi sungguh2 mer 
deka dian besar, 

'Moga2 Ailah jang Maha Kua- 

jang turut serta mengambil baha 
'gian dalam Konperensi Medja 
Bundar itu, baik terhadap Delega 
si N.I.T, chususnja maupun terha 
.dap Delegasi2 Indonesia, Belanda 
lainnja umumnja jaitu satu perse- 
tudjuan atau synthese jang telah. 
lama diidam-idamkan guna penje 

jang 
terachir ini,  



   

  

    

   

   
       

  

    

      

    

   
       

    
    

    

   
       

    

   

  

     
    
   

    

  

   

     

    
     

  

   
     

     
   
     

    

    

   
    
    

    
    
     

       

   

     

    
   

   

    

    
   

     
   

  

   

   

  

   
    

   
   
   
   
   
   

  

   
   

  

      

   
    

    

   
    

  

    
   

ini bagi rakjat Indonesia, bah 
ini dalam Konperensi In- 

sia Raja telah “diakui seba- 
hari nasional R.LS. jang a- 
dibentuk, sehingga hari ini   

an penghargaan penuh 
€ keagungan tjita2 kemer 

“jang mendjadi dasar pe- 
an i ini, tjita2 jang dju- 
miliki bangsa Belanda, ma- 
bagi Pemerintah, sebagai 

imbangan perajaan hari ini, 
rpun R.L.S., hal ini djuga mem 

i sifat tidak resmi, mene- 

n akan penghapusan pela- 
gan mengibarkan bendera, 

demikian W.T.M. 
Menjesal, bahwa keadaan da- 

lam beberapa tempat, jaitu Dja- 
wa Tengah dan Djawa Timur 
s um dan sesudah perintah 

ntikan tembak-menembak ti- 
k memungkinkan penghapusan 
arangan ini, karena dicha- 
tirkan, bahwa anasir2 jang ti- 
bertanggung-djawab akan 

memakai salah penghapusan pe- 
angan itu pada hari im: 
Untuk menghindarkan, bar wa 
adera R.L.S. ini nanti dinadjis- 
1, maka Pemerintah Federal 

ementara tidak menjgnapuskan 
angan.itu. Saja mengutiap- 

1 pengharapan disini, bahwa 
ka tidak lania lagi kedaulatan 

telah diserahkan oleh Pemerin- 
“tah Belanda, maka hari ini ta- 
“hun datang dapat dirajakan de- 

n segala kemegahan disegenap 
ndonesia jang merdeka. 
 Moga2 penjerahan kedaslatan 

mendjadi tanda permulaan 
babakan waktu baru dari.perhu- 
bungan berrabad2 antara Indone- 

a dan Belanda, suatu waktu, 
lam mana persamaan deradjat 

a kemerdekaan, mendjadi da 
perhubungan antara kedua 

»gara berdaulat, perhubungan2 
na moga2 mendjadi keuntu- 

gi rakjat Indonesia dan 
. 1 

PIDATO DJENDERAL SU- 
MAN TENTANG PERA- 

Aneta. Berhubung dg» perajaan 
ari kemerdekaan, djenderal Sudir 

lam mana beliau menjatakan, 
bahwa serangan pihak Belanda 
lelapan bulan lalu hanja menam- 

“bah semangat T.N.I. Beliau me- 
nundjukkan, bahwa dunia interna 
sional mentjampuri tangan dalam 
soal Indonesia, karena takut, bah- 

ya segenap Indonesia akan terdje 
rumus dalam pertempuran ini. 
Walaupun pihak internasional 
ntjampuri soal ini, namun nasib 

cita berada dalam tangan kita sen 
i. Djika persetudjuan dilanggar, 

naka T.N.I. tidak akan menung- 
ju2, akan tetap mempertahankan 

  

      
        

  

      

      

g dapat di rajakan sedemi- 

mengutjapkan pidato radio, 

Memberontak 
Katolik, 

(United Press). Serombongan 
orang2 dari desa Strecho, di Slo- 
wakia, jang marah, karena chawa- 
tir, bahwa pendeta katoliknja a- 
kan ditangkap, telah menjerang 
polisi dengan sendjata tadjam. 
Perkelahian2 ini disebut oleh fi- 
hak komunis ,,suatu revolusi jang 
sungguh2”'. : : 

Madjalah mingguan komunis 
.Svet Prace” memuat berita2 ten 
tang insiden ini dalam nomornja 
dari tanggal 21 Djuli, tetapi dite- 
rangkannja," bahwa kerusuhan2 
ini telah dapat ditindas dalam li- 
ma menit, setelah beberapa orang 

diri. Keadaan mungkin berobah, 
rentjana Pemerintah mungkin ber- 
obah, tetapi bagi tentara adalah 
terutama kemerdekaan bagi Peme 
rintah Nasional. Dalam Konperen- 
si Indohesia Raja, pihak Federal 
dan Republik sudah bersetudju 
dan mereka mempunjai tjita2, ja- 
itu, bahwa T.N.I. akan mendjadi 
pokok tentara nasional jang nanti 
akan dibentuk. Saja pertjaja, bah 
wa kamu, sebagai tentara jang 
berdisiplin akan menuruti pemerin 
tah hentikan tembak-menembak. 
Saja dapat mengerti, bahwa pe- 
rintah ini kamu terima dengan ku- 
rang senang, tetapi disiplini me- 
nuntut itu. Perintah itu tidak ber- 
arti, bahwa perdamaian sudah 
ada. Djustru, karena sudah ba- 
njak kami korbankan. maka T.N. 
I. sudah amat mendekati tudjuan- 
nja, jaitu suatu tentara untuk se- 
genap Indonesia. . : 

PERAJAAN 17 AGUSTUS DI 
BELANDA. 

Berhubung dengan perajaan 
tgl. 17 Augustus oleh delegasi2 
Republik dan P.P.F., maka hanja 
organisasi2 Indonesia dan ok- 
num2 Indonesia di Belanda men- 
dapat undangan resmi, sedang 
pembesar2 Belanda dan wakil2 
luar negeri di Belanda dengan 
tidak undangan dapat mengha- 
diri perajaan ini. 

Di Amsterdam perajaan dibuat 
oleh organisasi2 mahasiswa ,,Per- 
himpunan Indonesia" dan ,,Ru- 
kun Peladjar Indonesia”. 

KETERANGAN 
Mr. SUSANTO. 

Dalam interpiu dengan ,,Keng 
- Po” Mr. Susanto jang kini meng- 
. ganti Mr. Rum selaku ketua De- 
legasi Resublik Indonesia mgne- 
rangkan, bahwa Republik tidak 
menjetudjui, djika Sri Ratu diberi 
kekuasaan jang besar. Sebaiknja 
adalah 'Mahkota dihapuskan sama 
-sekali, akan tetapi djika hal ini ti- 
dak mungkin, maka Republikpun 
bersedia menerima Mahkota seba- 
gai lambang sadja. 

Selandjutnja beliau menerang- 
kan, bahwa “berdasarkan hasil2 
jang ditjapar dalam Konperensi 
Indonesia Raja, beliau mempunjai 
banjak harapan, bahwa K.M.B. 

  

untuk membela pendeta 

Dalam zaman pantjaroba . 

  

    LN 
. 

ditawan. Penduduk desa tersebut pa 
telah membentuk sebuah komite 
nasional jang ilegal, untuk mere- 
but kekuasaan djika waktunja su- 
dah tiba, demikian madjalah terse 

“ but: « 
Kemudian ditulisnja: ,, Mereka 

memukul ketua dari panitia komu . 
| nis dari sebuah desa didekat tem- 
pat kerusuhan itu, ketika ia se- 
dang berdjalan2. Mereka berkata, 
bahwa ia akan menangkap pende- 
ta didesa itu. Orang2 perempuan 
dari Strecno telah berkumpul di- 
muka geredja dengan maksud un- 
tuk berkelahi mati2an. Beberapa 

  

akan berhasil djuga. Tentang hen 
tikan tembak-menembak beliau me 
nerangkan, bahwa sampai kini dja 

lannja memuaskan. Tentang pe- 
ristiwa Solo beliau beum meneri- 

rima lapuran2, sehingga beliau be 

lum dapat memberi keterangan le- 

ibih landjut. 

Berhubung dengan lapuran K.P. 
B.B.I. kepada Dewan Keamanan, 

bahwa ada salah faham tentang 

tawanan politik, Susanto mene- 

rangkan, bahwa hal itu memang 

betul. 

' GOODWILLMISI DARI KALANG- 
AN PERUSAHAAN KE DJOKJA. 

(Aneta). Sebuah goodwillmisi 

terdiri dari 16 orang jang mewa 

kili dunia perusahaan2 Barat di 

Indonesia, telah berangkat pergi 

ke Djokja dengan pesawat ter- 

bang spesial. 5 
Menurut kabar jang didapat 

Aneta, perdjalanan ini diadakan 

atas undangan pemerintah Repu 

blik. 
Jang turut dengan misi ini seba 

gai wakil2 perkebunan2 dan peru 

sahaan Belanda ialah tuan2: K. F. 

Zeeman, presiden Ned. Handel 

Mij. merangkap wakil ketua On- 

dernemersbond di Indonesia, prof. 

Koningsberger, direktur Alg. Sui- . 

ker Syndicaat, mr. van 't Oever. 

(Alg. Landbouwsyndicaat), ir. K. 

Scholten, wakil umum dari BPIM, 

Hayonides van der Meulen (NI 

VIG), dan Lindner. 
J9. mewakili perkebunan2 Ing- 

gris ialah tuan2 G.J.M. Geoghe- 

han (British American Tobaco), 

Ph. M. Fletcher wakil dari dae- 

rah P dan T, J. N. Rofe (Harri- 

sons dari Grosfield) D. Green 
(Macl. W), W. B. Hughes (In- 
tern. Chemical Ind.), sedangkan 

dunia perusahaan Amerika diwaki 
li oleh tuan2: J.A.C. Wilke (Gen. 
Motors), W. D. Whiteslaw 

neral Motors) dan B. de Boer 
(Gen. Motors). Tuan S.W. Nash 
dari firma W.M. Colwill adalah 
satu2nja orang Australia dalam. 
rombongan itu. Djuga ikut serta 
dalam perdjalanan ini tuan J. Boet 
tinger dari firma Swanson di New 
York, jang seperti diketahui, me- 
ngurus public relations dari peme 
rintah Belanda di Amerika Seri- 
kat. Tg 
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seperti kita alami sekarang ini, pertama-tama harus kita mendi e i 2 : nendjaga . 
agar kesehatan kita djangan terganggu hendaknja. Terutama Snak 

s anak kita harus mendapat makanan jang mengandung banjak 
vitamin,” udjar suamiku. 
Oleh karena itu saja senantiasa memakai margarin Palmboom 
dalam segala masakan. Palmboom mengandung banjak vitamin 

“dan jang tak boleh dilupakan . . sedap rasanja, sehingga sanak. 
anakku memakan segala jang kusadjikan dengan senang hati: dengan - 
demikian ,,tugas kewadjiban” 
mudah kuselesaikan. 

PE 

jang sang suami berikan kepadaku 

Margarin Palmboom sekarang sudah dapat dibeli dimana-mana 
lagi dengan harga jang menjenangkan sekali. 9 

. MARGA “IA ANTA Dn Teka un 
  

Hasil dari “Diaisa ah indah 

    

(Ge. 

“ 

    
demikian madjalah tersebut, seo- 

ini rang anak laki2 naik keatas ru 

   
il ini gang, 

: Pendudu 
desa 

sud menjerang setiap 
mobil jang meliwati tempat terse- 

- Selandjutnja madjalah tersebut 
menulis, bahwa polisi dan milisia 
pada malam harinja telah memasu 
ki desa itu, dimana mereka berte- 
mu dengan orang2 perempuan jg 

2 

  

siap sedia untuk berkelahi. Ketika. 
mobil2 polisi memasuki desa tadi, 

2 

mah dan memutuskan kawat2 lis- 
terik. Anak Jaki2 tadi terbakar 
dan untuk beberapa minggu Strec 
no tidak mendapat ailiran listerik, 
Madjalah tadi mengachiri berita- 
nja: ,,Dalam kerusuhan? itu tidak 
dilepaskan tembakan2 dan djuga 
seorangpun tidak ada jang men- 
djadi korban. Revolusi itw telah 
dapat ditindas dalam lima menit. 
Beberapa pemberontak telah dita- 
wan setelah mana Strecno mendja- 
di aman kembali." 

  

  

(. Backpay Pensioenen. 
|“ Diberitahukan, bahwa maksud advertentie kami dalam surat 

| chabar ,,Pelita” tanggal 6 Agustus 1949, ialah hanja: memberi 
petundjuk tentang legalisatie tanda tangan dari orang2 jang akan 
menerima back pay pensiun dengan perantarain A.V.B, 
Tentang pembajaran, ini baru bisa berlaku djika mandaat telah 

diterima oleh A.V.B. dari C.K.C. hal mana jang berkepentingan 
bisa dapat tahu dari daftar2 jang digantung dikantor A.V.B. dan 
dikantor2 District. 

De Algemeene Volkscredietbank. 
  

  

ahli2 seperti tersebut diatas. 

.houtvester”). 

arts”).   
PENDIDIKAN  MENDJADI : 
BOUWKUNDIGE” ATAU ,,LANDSDIERENARTS” 
»UNIVERSITEIT VAN INDONESIE” DI BOGOR ATAS 

TANGGUNGAN (BIAJA) PEMERINTAH. 
"£ (Staatsblad 1949 No. 101). 

Seperti tahun2'jang sudah, maka untuk tahun ini djuga ada diberi 
kesempatan kepada peladjar2 keluaran AMS — bagian B -—HBS-V 

| atau sekolah jang sederadjat dengan itu, untuk meneruskan pe- 
ladjarannja pada ,,UNIVERSITEIT VAN INDONESIE”" di Bo- 
gor (fakulteit2 ,,Landbouwwetenschap” dan ,,Diergeneeskunde”) 
sebagai ,,dienstverbandstudent” untuk dididik mendjadi 

Ongkos2 pendidikan (termasuk uang pemondokan, uang saku 
dll) ditanggung oleh Pemerintah. 

Keterangan lebih djelas bisa diminta pada : .. 
a. Hoofdinspecteur, Hoofd v/d Dienst vih Boswezen, 

Koningsplein Oost 5, Djakarta (untuk 

b. Hoofd vid Dienst v/d Landbouw, Molenvlie? West 8, Dja- 
karta (untuk pendidikan mendjadi ,,landbouwkundige”). 

c. Hoofd v/d Burgerlijke Veeartsenijkundige Dienst, Molenvliet 
West 8, Djakarta (untuk pendidikan mendjadi ,landsdieren- 

»HOUTVESTER”, »LAND- 

PADA 

pendidikan mendjadi   
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Ta' ada kesusahan lagi ! 

Sunlight datang kembali. 

lagi, seperti sebelum perang. 

SABUN TAP TANG 
(SUNLIGHT) Te 

| Halus dipakai “id 
menghemakkan 1 

pakaian 
LEVER'S ZEEPFABRIEKEN N. V. - BATAVIA 

HARI 
NW NAK NA 

    

Minahasa. 

PENAHBISAN GEREDJA BA- 
RU SONDER. 

Dari Madjelis Geredja Djumat 
G.M.I.M, Sonder didapat kabar, 
bahwa Geredja baru Sonder a- 
kan ditahbiskan pada tanggal 20 
dan 21 Agustus 1949, 

Upatjara tgl. 20 diuntukkan 
bagi Djumat dan Wakil Badan 
Geredja dan pemerintahan me- 
nurut djemputan dan pada tgl. 
21 untuk Djumat dan tamu2 
djemputan. 

SELAMAT HARI RAJA 
KEBANGSAAN 
7 AGUSTUS 

H. Waani 2 
dan keluarga 

Kakaskasen. 
  

F. Lengkey 
dan keluarga 
Toko Suka Madju 

Temohon. 

  

PEMBERITAHUAN, 

Udjian masuk Sekolah Mon- 
teur ,,PESMI" di Tomohon, di- 
lakukan pada hari Sabtu tgl. 3 
September 1949 mulai djam 8 
pagi. k 

Udjian: 1. Berhitung 
2. Bah. Indonesia 
3. Menggambar. 

Pelamar2 harus mempunjai se- 
kurang2nja 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- 
huan Techniek. 

Wassalam, 
N. V. Transport Onderneming 

»PESMI", 
Directie, 

(O. Mawuntu). 
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