
17 Agustus 1949. 
ts Pidato P. Tuan P. H. Kremer 
£ di Makassar. : 

i 
ba 

bagai wakil golongan Belan- 
pa da, P. Tuan P.H. Kremer, Sekre- 

    | nerangan NIT mengutjapkan pi- 

| dato dalam perajaan 17 Agustus 
, 2 di Makassar sebagai ber- 

taris-Djanderal Kementerian Pe- 

Ketika undangan tuan sampai 
| ditangan saja untuk meminta su- 
(paja saja pada hari ini suka meng 

| utjapkan sebuah pidato atas na-. 
ma penduduk bangsa Belanda, sa 

| ja merasa ragu2, karena saja ini 
hanjalah seorang bangsa Belanda 
jang biasa sadja, jang tak dapat 
dianggap sebagai wakil dari selu- 
ruh penduduk bangsa Belanda. 
Tetapi setelah saja mengetahui 
dari pihak jang terdapat dalam 
masjarakat Belanda jang seharus 
nja boleh dianggap lebih dari pa- 
da saja sebagai wakil dari golo- 

| ngan bangsa Belanda disini, bah- 
| wa mereka sekali-kali tidak akan 
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merasa dilampaui bila saja jang 
melakukan ini, maka dengan gi- 
rang hati saja terimalah undang- 
an tuan itu sebagai seorang bang- 
sa Belanda jang biasa. 

Tuan Ketua jang terhormat! 
Agaknja tuan mengambil saja 

dalam pilihan ini, oleh karena ke- 
njataan dalam tahun2 jang achir 
sesudah peperangan ini di Indo- 
nesia, jani: Saja telah bertindak 
pada berbagai-bagai pertemuan 
sebagai wakil bangsa Belanda. Sa 
ja telah mendapat kehormatan, 
pernah duduk dalam Parlemen 

—. dan dalam Dewan Sulawesi Sela- 
tan atas nama golongan pendu- 

bangsa Belanda. Pe- 
'doman jang saja pergunakan da- 
lam pekerdjaan pada kedua De- 
wan Perwakilan tersebut, ialah 
kerdja-sama jang erat dengan go- 
longan penduduk lain, agar supa- 
ja tertjapai pembangunan nusa 
dan bangsa jang pesat di Indone- 
sia Timur pada chususnja, dise- 
luruh Indonesia pada umumnja. 

Pikiran sintese. 

Hal ini dapat saja lakukan, tu- 
an Ketua jang terhormat, karena 

  

saja dapat bertingkah laku menu- 

Pun dalam liggkungan djabat- 
an saja di Kementerian Penerang- 

selamanja saja usahakan mengam 
bil keselarasan antara golongan2 
penduduk, sebagai dasar gerak- 
gerik saja dan memadjukan pikir- 
ran sintese,. ”  - 

Ph Sebagai nasionalis Belanda. 

"Tuan Ketua jang terhormat, 
saja tidak pernah menjembunji- 
kan sesuatu, bahwa saja bangsa 

| Belanda dan saja berbesar hati, 
— karena saja bangsa Belanda. Saja 

pertjaja, bahwa baik kalangan 
bangsa Indonesia, maupun kala- 
ngan bangsa Belanda jang telah 

" pernah bekerdja bersama-sama de 
ngan saja, mengetahui dan meng- 
insafi hal ini, 

Kerdja sama hanjalah dapat di 
lakukan dengan ichlas dan subur, 
bilamana penghargaan diri dihor- 
mati dan batas perangai ta' di- 
Jampaui. 234 H3 

Me. Tanggal bersedjarah. 

Terhadap tanggal 17 Agustus, 
banjak diantara sebangsa saja 
mempunjai kenang2an jang sedih. 
Amat banjak bangsa Belanda la- 

| “ki2 dan perempuan jang sudah 
menderita dengan semangat ksa- 

— tria, kengerian tempat2 tahanan 
Djepang dan jang telah berniat 
dengan tulus-ichlas akan turut be- 

|. kerdja dalam pembangunan kem- 

    
      

    
    

  

   

| didasarkan atas perasaan2 
“ 'baharu sadja saja gambarkan dia- 

bali Indonesia, dengan ta' meng- 
“indahkan kepentingan diri sendi- 
Ti, memandang kembali akan tang 
gal ini, sebagai satu hari permula- 
an masa kengerian baru dan masa 
kesedihan jang ta' terhingga bagi 

| bangsa Belanda, 

Kita mengerti, 

Tetapi Tuan Ketua jang terhor 
tmat, saja memandang hari ini se- 
bagai satu hari jang besar artinja 
bagai semua siongan penduduk. 

2 M ki na n k - - e “ 

  

ratan2 apapun jg 
jang 

tas dari pihak Belanda, untuk me 
rajakan hari ini kami insaf djuga, 

. bahwa tanggal 17 Agustus bagi 
ra'jat Indonesia .mendjadi satu 

lambang kebangsaan jang ta' pa- CE
 

   
' da tempatnja mendapat keritik da 
“ri luar, karena disini kita berada 
dalam suatu alam perasaan jang 
Sutji, dimana tiap2 pikiran harus 
dipendamkan, Sa 

    

an sebagai Sekretaris Djenderal, 

KEMENTERIAN PENERANGAN 
- NEGARA 

| woonEsiA 
: “TIMUR 

Bah: SULAWESI-UTARA. 

  

  “Tomohon 

Delegasi? Konperensi N 
menjusun 

Keterangan djuru-bitjara P.P. 
F. di Den Haag. 

(Aneta). Djuru bitjara P.P.F, 
di Den Haag mengeluarkan kete- 
rangan sbb.: Menurut peraturan 
tata tertib (Bab 5 pasal 20 sub 
1), maka wakil2 golongan2 ketjil 
dapat turut serta dalam sidang 
pleno, djika salah satu dari dele- 
gasi menjatakan maksudnja untuk 
itu. Untuk menghindarkan salah 
paham, oleh djurubitjara ditegas- 
kan, bahwa menurut tata tertib 
tsb. diatas, wakil2 itu dapat dide- 
ngar sesudah diberikan idzin oleh 
kumisi pusat. TS 

Keterangan ini diberikan oleh 
djurubitjara P.P,F. sesudah penje 
lesaian sidang pertama kumisi pu- 
sat pada hari Rabu sore dengan 
ketahuan Menteri Van Maarse- 
veen ketika beliau meninggalkan 
ruangan persidangan. Kemudian 
beliau kembali keruangan persida- 
ngan 'bersama2 dengan Sultan 
Hamid II, Anak Agung dan Su- 
parmo. Dari pihak Belanda sesu- 
dah itu tidak diberikan komentar 
lebih atas keterangan jang men- 
dapat perhatian besar dari pihak 
pesuratkabaran Belanda. 

Dari pihak P.P.F. -diberitahu- 
kan kepada Aneta, bahwa ketera- 
ngan jang membitjarakan peratu- 
ran tata tertib jang dipersoalkan 
ini dikeluarkan, berhubung de- 
ngan beberapa komentar dalam 
soal inj dalam surat2 kabar Be- 
landa. Wakil golongan ketjil 
Blaauw menerangkan kepada A- 
neta: Kami sudah membatja per- 

5 ngkutan, gd 
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mana memang ternjata, t 
wa kumisi pusat menentukan, ke- 
pentingan2 mana bersangkutan 
dengan golongan2 ketjil, akan te- 

2 tapi djika kumisi pusat sudah me- 
rat mutuskan, kepentingan2 mana 

    

Tetapi Tuan Ketuajang terhor 
mat, saja datang kemari ini, tidak 
lah dengan mengandung perasa- 
an kesal. 

Hati sanubari saja menggerak- 
kan saja datang kemari dengan 
tulus ichlas. Masa kesulitan besar, 
rintangan, kesalahan, keketjewa- 
an dan kesalah-fahaman sudah di 
alami, tetapi meskipun demikian, 
bangsa Belanda ta' pernah kehila 
ngan kemauan jang tulus dan ber 
sama-sama dengan golongan pen 
duduk lain siap sedia turut mema 
djukan keselamatan nusa ini. Pen 
dirian inilah selamanja kita ambil 
sebagai petundjuk dalam perkum-. 
pulan2 kami bangsa Belanda, Da 
lam usaha kitapun hal ini dinjata 
kan dengan perbuatan, 

Tjahaja mulai terang, 

Dan saja boleh mengatakan, 
'Tuan Ketua jang terhormat, bah- 
wa sesudahnja empat takun jang 
penuh kesusahan itu lampau, di- 
mana maksud kami jang baik di- 
sangkal, sekarang tjahaja telah 
mulai tampak dipermukaan bumi. 
(Pemimpin2 Indonesia telah mem- 
peroleh persesuaian faham dan 
pendirian, sehingga banjaklah jg 
menjerupai dinding perpisahan 
itu telah hilang lenjap. Nederland 
dan Republik pun telah berdjaba- 
tan tangan dengan kepertjajaan 
besar dan dalam semangat jang 
ta' melihat-lihat kesalahan jang 
telah lampau, tetapi hanja melihat 
kemasa kemudian kita bersama, 

Semangat kepertjajaan itulah 
Tuan Ketua, jang memberi ilham- 
pada saja, djika saja berdiri dide 
pan tuan. Pun kami bangsa Be- 

landa di Indonesia Timur rela me 
lihat hari ini selaku perlambang, 
ialah hari, diana kami kuntjikan 
buku kedjadian achir2 ini, dima- 
na pula dengan ichlas kami me- 
ngenangkan tanggal 17 Agustus 
ini selaku pembaharuan kehendak 
kami untuk kerdja sama. 

Ada tempat untuk kami. 

Pemerintah Indonesia Timur 
| telah sering menjatakan, bahwa 
dalam Indonesia jang merdeka 

INDONESIA 

.ngena pemba 

    

“pembahagian pekerdiuan jang 
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fadia Bundar 

,working papers" masing”. 
   suat 

bersama2 —, maka ketua berke-. 
wadjiban memberi kesempatan pa 
da wakil2 itu mendjelaskan pen- 
dapatnja. : i 

Persetudjuan bulat tentang hal 
“ini dalam kumisi pusat kami tidak 
lihat dalam peraturan2, demikian 
Blaauw. 

hal mana memang harus 

— Rapat resmi Kumisi Pusat K. 
M.B. 

Wartawan istimewa Aneta di 
Den Haag mengawatkan tentang 
rapat resmi dari kumisi pusat da- 
lam Ruangan Treves pada hari 
Rabu dibawah pimpinan van 
Maarseveen. 

Rapat diadakan dalam suasana 
menjenangkan dan dalam roch 
kerdja-sama sebagai dinjatakan 
oleh kumisi pusat. 

Kumisi Pusat mempunjai ang- 
gota2 Belanda: Van Maarseveen, 
Van Royen, Stikker. Anggota2 
delegasi P.P.F.: Sultan. Hamid, 
Anak Agung, Suparmo dan ang- 
gota2 delegasi Republik: Hatta, 
Rum, Pringgodigdo. Pembentuk- 
an Kumisi2 seperti diketahui de- 
ngan pendjelasan ini, bahwa Ku- 
misi Ketata-negaraan politik dise- 
but ,,Kumisi untuk Urusan2 Hu- 
kum Negara dan Ketata-negara- 
an”. Diputuskan, bahwa delega- . 
si2 pada hari Kamis pagi sebelum | 
djam 12 akan diberitahukan ke- . 
pada sekertaris djenderal oleh 
anggota2, penasehat2, para ahli 

jang ditundjukkannja untuk kumi . 
si2 tersebut, sehingga penetapan . 
kumisi mendapat ketetapan. Me- 

maka TnaN E 

Dalam Kumisi Urusan2 Hukum 
Negara dan Ketata-negaraan: Un 
dang2 Dasar untuk sementara 

  

dan berdaulat, pun untuk bangsa 
Belanda jang berkemauan baik a- 
da disediakan tempat dengan se- 
gala senang hati. 
Oleh undangan Tuan pada sa- 

ja selaku bangsa Belanda, untuk 
hadir dalam hari perajaan gembi- 
ra Indonesia ini, Tuan Ketua, sa- 
ja berpendapat, bahwa dari pihak 
Tuan ada'kemauan untuk kerdja 
sama, £ AS 

Sebab itu saja pertjaja, bahwa 
saja dapat katakan “atas nama 
bangsa Belanda, bahwa kami se- 
mua siap sedia untuk mentjurah- 
kan tenaga kami untuk memadju- 
kan negara ini, pun dalam keada- 
an dan suasana jang baru, 

Bahwasanja saja mengharga- 
kan undangan Tuan Ketua, hal 
itu njata, oleh berdirinja saja di- 
sini. Haa 

- Dan saja berdiri disini, dipenu- 
hi dengan semangat Ratu kami 
jang dulu, Seri Ratu Wilhelmina 
dan pengganti Beliau, Seri Ratu 
Juliana djundjungan kami jang 
bersabda, bahwa adalah tjita2nja, 
bahwa bangsa2 Indonesia dan Ne 
derland: dalam suasana kemerde- 
kaan dan jang suka rela dapat hi 
dup bersama-sama didunia, guna 
keselamatan kedua belah pihak. 

  

Kerdja-sama dan persaha- 
batan. 

Pendirian itw adalah dianut o- 
leh segenap bangsa Belanda, Tu- 
an Ketua, dan djika pikiran ini pa 

“da hari peringatan ini djuga hi- 
dup dalam hati sanubari bangsa 
Indonesia, maka orang2 Belanda 
dan Indonesia berdjabatan ta- 
ngan dengan mempunjai kepertja 
jaan penuh akan hari kemudian 
jang gilang-gemilang dan olehnja 
dapatlah kami bersama tuan mem 
peringati tanggal 17 Agustus ini 
dengan kejakinan, bahwa betapa 
berdjuta-djuta sekalipun ra'jat 
kita sekalian, bila kita hanja ma- 
nusia ketjil djua, kebahagiaan ta' 
dapat ditjapai oleh sikap permu- 

. suhan satu sama jang lain, mela- 
inkan hanja oleh kerdja-sama da- 
lam semangat keichlasan dan per- 
sahabatan, 1s 
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waktu bagi Negara Indonesia Se- 
rikat, piagam penjerahan kedau- 
latan, Uni Indonesia-Belanda, pe 
ngawasan supaja persetudjuan2 
dita'ati, perhubungan2 luar nege- 
ri, hak menentukan nasib sendiri, 
perdjandjian2 “dengan lanskap2 
Sua Pradja, kebangsaan dan ke- 
warga-negaraan, pertukaran komi 
saris2 tinggi, Pulau Irian. Dalam 
Kumisi Keuangan dan Ekonomi: 
perhubungan2 keuangan dan eko- 

. nomi. Dalam Kumisi Militer: per- 
setudjuan2 militer dan penarikan 
kembali tentera Belanda. 
Kumisi Kebudajaan: perhubungan 
kebudajaan. Dalam Kumisi Sosi- 
al: kedudukan menurut hukum 
dari amtenar2 sipil jang pada sa'- 
at penjerahan kedaulatan berada 
dalam djabatannja. 
Pertemuan pertama dari Kumi- 

'ssi2 ini ditetapkan pada hari Dju- 
- mat pagi djam 10 untuk memberi- 
kan kesempatan kepada mereka, 
supaja dalam minggu ini djuga 
sudah memulaikan pekerdjaan me 
reka. Telah diputuskan, bahwa 
pimpinan Kumisi2 tersebut, seper 
ti Kumisi Pusat, jaitu berganti2 
oleh anggota Republik, P.P.F, 
dan Belanda sedang K.P-B.B.I. 
djika perlu boleh menghadiri si- 
dang2 Kumisi tersebut. ' 

Komunike mengachiri: ,,De- 
ngan suara bulat semua 'pemim- 
pin2 delegasi2 dan K.P.B:B.I. me- 
njatakan pendapat mereka, bah- 
wa Konperensi telah mulai dalam 
suasana baik dan orang umempu- 
njai pengharapan penuh, bahwa 
Konperensi akan  dilandjutkan 

dan berlangsung dengan lantjar 
3 4 ana. tika: Renja 2 

' Sidang pertama dari Kumisi Pu 
sat berdjalan 215 djam lamanja. 

— Working papers. 

Tentang workingpapers Aneta 
mendapat kabar, bahwa ini nanti 
mempwmjai bentuk jang tetap, dji 
ka atjara K.M.B. sudah ditetap- 
kan, sehingga sudah diketahui, de 
ngan djalan bagaimana beberapa 
soal harus diatur, 

Delegasi Belanda pada hari2 jg 
achir mengadakan perundingan2 
pandjang lebar, tempo2 dalam ka 
langan ketjil, tempo2 dalam ikala- 
ngan delegasi lengkap untuk me- 
ngetahui pendapat2  kalangan2 
Den Haag dan Djakarta tentang 
berbagai2 soal, tentang mana ter- 
dapat banjak keterangan2, sehing 
ga perlu diadakan pertukaran pi- 
kiran untuk menambah atau me- 
.ngatur, supaja, djika soal ini nan- 

ti diperbintjangkan, soal itu dapat 
dimadjukan dalam bentuk wor- 
kingpaper jang sesuai dengan tja 
ra bekerdja dalam kumisi, 

Dalam ' 

    

-Djuga Delegasi P.P,F... seka- 
rang sedang mengerdjakan wor- 
kingpapers. Kumisi ketata-nega- 

raan 'P.P,F, pada hari Rabu pagi . 
memulai  pekerdjaannja "untuk 
maksud itu, sedang dari pihak Re 
publik Aneta mendapat kabar, 
bahwa pihak itu telah selesai de- 
ngan beberapa rentjana working- 
papers pada bahagian satu ten- 
tang 11 soal2 intern dari R.L.S. se 
perti pembahagian pendapatan de 
viezen antara negara2 dan peme- 
rintah pusat, pembentukan ang- 
katan perang. federal dsb. dan pa 
da bahagian lain tentang soal2 jg 
mengenai Indonesia dan Belanda 
seperti Uni. 

Sesudah Konperensi Indonesia 
Raja babakan kedua diterangkan, 
bahwa Republik dan P,P.F. ten- 
tang beberapa soal telah menda- 
pat persetudjuan lengkap dan da- 
lam menjusun workingpapers itu, 

baik pihak Republik, maupun pi- 
hak P.P.F. mengindahkan hasil2 
jang terdapat dalam konperensi 
tsb., demikian dibefPahukan kepa 
da Aneta oleh kalangan2 konpe- 
rensi. Dalam mengerdjakan soal2 
itu lebih djauh, maka workingpa- 
pers kedua delegasi Indonesia a- 
kan berlainan, karena di Djokja 
dan Djakarta mereka tidak mem- 
bitjarakan soal2 itu sedalam2nja. 
Antara prinsip2 umum jang seka- 
rang telah “disetudjui, demikian 
terdengar dalam kalangan2 kon- 
perensi Indonesia, adalah soal ke- 
dudukan Mahkota, karena penga 
limatan, bahwa Mahkota 'diang- 
gap sebagai kepala Uni, diterima. 

Soal lain tentang mana terda- 
pat persetudjuan “dalam prinsip- 

nja, adalah Undang2 Dasar da- 
lam.hari depan. 

Sesudah Konperensi Indonesia 
Raja soal ini diserahkan kepada 
kumisi bersama jang terdiri dari 
orang2 Republik dan Federal un- 
tuk mengerdjakan terus hal itu“ 
dan dalam kalangan Indonesia o- 
rang mengharap, bahwa tidak a- 

“kan terdapat lagi kesusahan2 da- 
lam membitjarakan lebih landjut 
soal ini, 

. Pihak Republik menerangkan, 
bahwa dimaksudkan oleh Delega- 
si Republik, supaja selekas mun 
kin disusun undang2 dasar semen 
tara, sehihgga segera sesudah 
kembali di Djakarta dimulaikan 
dengan mewudjudkan soal itu ser 
ta sudah disusun suatu organisasi 
jang akan menerima kedaulatan 
dari Pemerintah Belanda. 

Aneta selandjutnja memberita- 
kan, bahwa pihak Republik ber- 
maksud, djika mungkin, djuga se- 
Jama berdjalannja K.M.B. untuk 
mengadakan persediaan2 lengkap 
tentang suatu pemerintahan, da- 
lam mana dipikirkan penjusunan 
Badan Perwakilan Rajat semen- 
tara di Djakarta jang terdiri dari 
Delegasi2 Republik dan P.P.F, 
jang hadir pada K.M.B. dan 
mungkin ditambah dengan anggo- 
ta2 K.N.LP, is 

  

BD 

Pada gambar diatas terlihat pertemuan  komisaris2 

tinggi Angkatan Laut Inggeris dalam ruangan perte- 

muan Admiralitet di London, BLS, 

KESUKARAN LALU-LINTAS. AN- 

TARA REPUBLIK DAN LAIN2 DAE- 

RAH INDONESIA. 

Pada hari Rabu sore Departe- 
men Perekonomian mengadakan 
pembitjaraan2 tidak resmi di Dja- 

ta untuk mentjari penjelesaian 
PNP kesukaran jang didapat 
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dalam praktek lalu lintas antara 
Republik dan lain2 daerah Indo- 
nesia, Dari pihak Republik turut 
serta Menteri lalu lintas Ir, Laoh. 
Dari pihak Belanda hadir Van 
Hoogstraten, De Villeneuse dan 
kolonel Droog dari Departemen 
lalu lintas, pertambangan 'dan in- 

dustri, 

Ireoarsi Tomohon $ 
ADMINISTRASI (Tif, No. 7 
EXPEDISI (PENGADUAN) 2, 
Pemimpin UMUM (rumah) Thn If. 55 

gganan f 4.— sebular 3 Hasan 1 Sean 
'(sekurang2nja f 3.— untuk 3 baris MW 
atau kurang). 

UNTUK KOTA MANADO: 
TOLLY PHOTO STUDIO 

PASSERSTRAAT TELF. No 209.     
BELANDA. 
KEBAKARAN BEBERAPA GU- 

DANG DI AMSTERDAM. 
Beberapa gudang2 simpanan 

di Amsferdam baru2 telah terba- 
bar habis. Gudang2 Oudescham 
33 dan 31 mungkin dimakan api 
jang datang dari perusahaan 
pembuatan gula. Tjorong asap 
paberik itu mungkin sudah terla- 
lu panas, sehingga menjebabkan 
kebakaran tsb. Hal jang sangat 
menjedihkan ialah, bahwa pabe- 
rik itu baru mulai bekerdja. Sa- 
tu hari sebelumnja, pabrik itu 
dengan resmi dibuka dan gu- 
dang2 itu masih penuh dengan 
karangan2 bunga, 
aan aa 

Ir. Laoh. achir minggu ini akan 
memberi lapuran tentang pembi- 
tjaraan soal ini dalam sidang 'ka- 
binet di Djokja. | 

KEKATJAUAN2 DI KALIMANTAN 
SELATAN. Sa 

Lebih dari 20 orang2 pengerdja 
rumah sakit di Bandjermasin de- 
ngan membawa obat2 dan perka- 

kas2 telah melarikan diri dengan 
memakai kapal motor. Diduga, 
bahwa mereka telah menggabung 
kan diri dengan kaum gorela. 

Hari Selasa malam disekitar 
Bandjermasin terdapat perkelahi- 
an tembak-menembak. Djuga di- 
sekitar Kandangan terus terdapat 
perkelahian2, sehingga Wali Da- 
erah Bandjar, Mohammad Said, 
tidak bisa pergi ke Bandjarmasin, 
dimana dia sangat diperlui. 
Dalam pada itu wartawan Ane 

te mendapat kabar, bahwa : 
konvoi terdiri dari beberapa puluh 
jeep dan oto2 berlapis wadja te- 

lah tiba di Bandjermasin dari Hu 
lusungai, tetapi kira2 9 buah oto 

penumpang partikelir jang pergi 
ke Hulusungai dari Bandjarmasin 
tidak tiba ditempat tudjuannja, se 
hingga lalw lintas sudah terputus. 

Wartawan #Aneta selandjutnja 

menerangkan, bahwa kedatangan 

terlambat djenderal major Suhar- 
djo dan pentjulikan terhadap be- 

  

  

berapa pembesar2 Indonesia men" 

desak pada Gabungan Buruh Ka- 
limantan untuk mengirim kawat 
kepada W.T.M. dan Kumisi Pu- 

sat Bersama di Djakarta dengan 

desakan, supaja wakil2 Kumisi 
Pusat Bersama sudah datang se- 
belum tanggal 26 Agustus, se- 
dang mereka djuga memadjukan, 
bahwa pentjulikan2 menimbulkan 
ketakutan dalam kalangan2 pega- “ 
wai di Borneo dan djika tidak le 
kas diambil tindakan2, keadaan 
akan mendjadi lebih buruk. 

PERSLAH2 STENO SIDANG2 
TERBUKA K.M.B. 

Pada Perusahaan Pertjetakan 
Negara boleh didapat perslah2 
steno dari sidang2 terbuka, K.M. 
B. dalam bahasa Indonesia, Be- 
landa dan Inggeris, 

UNTUK MEMUGAR KERUSAKAN2 
— KARENA PEPERANGAN. 

Menurut surat kabar ,,Sedar”, 
maka pembesar2 Republik di 
Bantam mengeluarkan sebuah 
pengumuman, dalam mana ke- 
pada semua warga negara Indo- 
nesia dari umur 16 sampai 50 
tahun diperintahkan memberikan 
tenaganja selama 8 djam dalam 
satu minggu untuk bersama2 me- 
ngerdjakan sawah2, gedung2 
ibadat, sekolah2, pekerdjaan2 pe- 
ngairan2, djambatan2 dan ge- 
dung2 pemerintah. . Tindakan2 
ini dibuat sesudah perintah hen- 
tikan permusuhan dan dimak 
sudkan memperbaiki buah2 pepe- 
rangan. 

— REPUBLIK DJUGA DIWAKILI. 

Republik Indonesia menerima 
' undangan Ecafe (Economic Coo- 
peration Administration for the 
Far East) untuk menghadiri kon- 
perensinja di Bangkok. 'Wakil2 
Republik jang ditundjuk, ialah Ir. 
Dipokusumo dan Ir. Supardi 
Prawironegoro, dibantu oleh daa 
orang assisten, 

Untuk menghadiri konperensi 
Unesco di India ditundjuk Mr, 
Sutopo dan Prof. Sutedjo. 

ABDULKADIR TIBA Di DJAKART 
PULA, 

| Pada hari Rabu pagi tiba di 
Djakarta dari New York Abdul- 
kadir jang untuk beberapa waktu 
telah bekerdja.di. Amerika, 
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Ar : Sesudah ber- 
jam “lebih kurang 19 djam di- 

kota sementara, pukul 09.35. 
Kk berangkat dari 
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Se ia mengadakan 
| an pembesar paran “deng 

er dan Pa Pu 
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Aneta-ULP.). ah tanggal 
justus tahun 1930 djam sete- 

gah sepuluh pagi hari, Joseph 
ce Carter, seorang hakim jg 

rika menghentikan sebui 
untuk ditumpanginja. Meng- 

tikan daa .menumpangi se- 
ah suatu perbuatan 

uan jang 

Ian 

taxi ataupun pengen - 
ga kini- 2. s80- 

Pain 2 sa ini 
sebanjak 500.000 

pi dengan tidak men- 
1 sedkitpun. Dan dewa- 

enjelidikan masih dilan- 

    

   

  

    

  

     

     

  

   
   

    

   

  

   

   

    

   
   

  

    

   

  

      

  

umum 

is merogo ngnja. Salah 
satu mas'alah jay sangat ba-. 
nj: memakan biaja, ialah pem- 

in atas Adele Born war 
a “isteri dari seorang pega- 
wai kementerian luar - negeri ' 
“an Lima tahun jang lam- 
pau, perempuan malang tersebut 
ditembak mati didalam suatu pe- 

napan jang sangat mewah di, 
cago. Dalam penjelidikan un- 
membukakan tabir pembunu- 
ini, polisi telah terpaksa me- 
uarkan 1.000.000 dollar sebe- 
ia mengakui, bahwa mas'alah 

Ek “untuknja, 
. dol- 

elu taun Klan 
'alah Takan manga ini Em 

. majatnja pada 2 
h ni diketemukan di 

Haa baka 
benje Ik telah bepergian 

Getah .men- 

  

Chungking. Sepan- 

al dari pengadilan tecridu- - 

nerangkan, ae we 

   

  

   

    

     

     

    

     

    

   
    nge Tn pama 

mena Cbinglengn ama 4 Namu: 
   G-mendjadi 'ibu-kota semen: 
djak tahun 1946. Menurutkabar, 
Dewan Tertinggi sudah membu- 
ka'tjabangnja di Tar Peh: Ketika 

«“berangkat  Tsjiang Kai 
Sjek dihentar oleh! pembesar2, 
diantaranja- Li Tsung Yen dan 
Yen Shi: Naa : 

. 

  

(Reuter): Kementerian luar ne. 
geri' Inggeris: Tn 
Rabu: bahwa Inggeris telah me: 
mutuskan ae menutup: konsolat 
djenderalnja-di Kanton.- 

Dalam'ketetapan ini terlihatiper 
| tentangan derigan penutupan kon 

. solat''djerideral Anterika: di Kani 
toni, silatir tanda, bahwa" Inggeris 
dan Amerika. Serikat mendjalan 

kan'politik berlainan terhadap Ti 
orngkok: Inggeris akan tetap mem 
buka kemungkinan untuk memeli 

    

hara perh: 1 dengan setiap 
pemerintah de facto'di Tiongkok. 

& 

(Aneta-LI.P:): Kepentingan? 
Amerika" didaerah” Kantom pada 
“hari Rabw telah diserahkan ke: 
pada Inggeris ketika kantor kon- 
sul Amerika ditutup setelah be- 
kerdja-63 tahun. Penutupan ini 
diperintahkan oleh departemen 

| Juar negeri Amerika pada ming- 
gw lalu: Konsulat djenderal Ing- 
geris di Kanton akan mengganti 
perwakilan Amerika. 

& 

(united Press). Pegawai ke- 
dutaan Amerika jang pertama 
dari Hana siak: Na di 
Hongkong. Dalam beberapa hari 
anggauta2-dari kedutaan akan 
menjusul dengan semua alat2 da- 

: @ri kantor kedutaan tersebut. 

Haa, 

(Kenta- P. PJ. Kebtsnai sum 
ber jang boleh dipertjaja, konpe- 

on rupanya, Lea ditinggaikan oleh kan pada tanggal 10 September 
LI 

# 

CTASIL “3 $ kini sudah. 

  

(United Press). Skenenberiata 
Juar negeri Tiongkok telah me- 
ngadjukan sebuah-protes kepada 
pemerintah" Inggris: atas 'pensitas  ... 
an dari hangar2 dan alat2 dari 

PGA jaksa. Magna Pena ang nasio- 
nal'T Aa una as lapangan 
terbang Kaitak didekat Hong- 
kene an 

2 

(Aneta). Menurut: kabar2 dari 
medan pertempuran-Junani, maka 
oleh tentara: pemerintah: telah 
diketemukan: dipegunungan: Vitsi 
markas: besar orang-orang par- 
tisan jangiberada- dalam rua- 
ngan2. jang:dapat menahan pem: . 

boman.: Ruangan itwterletak da- 
lam djurang: jang dalam. dan 
mempunjai tempat2. kantor, tem- 
pat2. persediaan alat2- sendjata, 
mesiu-dan-makanan. dan suatu 
pertjetakan mutahir lengkap. 

(Reuter). Pasukan2, jang ber- 
patroli di djalan2 di Damaskus, 
sesudah terdjadi perebutan keku- 
asaan' oleh kolonek- Hinnawi te- 
lah kembali lagi. ketangsinja ma- 
sing2, sedangkan sensur militer- i 
Wen 

orang jang ditawan 
oleh: “Husni El Zaim 
dalam: ahama telah dimerdeka- 
kan lagi. Pemerintah baru telah - 
memberikan tanda djasa kepada 
kolonef Hinnawi untuk tindakan2 

Na 

'rensi politik rakjat jang berkewa- 
'djiban merantjangkan undang2 
dasar sementara dan pembentuk- 
jari peineriritah te akan diada 

x 

Menteri Pertahanan Amerika, 
Louis “Johnson, mengeluarkan 

untuk melepaskan perintah 
1351000 pegawai: sipil dari ang- 
katan Laut, Udara dan Darat dan 
mengurangi djumlah opsir tjada- Th . 
2gpa dengan 12.000 berhubung . 

n pengurangan rentjana 
   

Baliawapai Sa militer . 
ditutup, sedang erdjaan mere- 

ka akan depe kebadan2 
lain. 

  

- Tnygoe Iie- membuat ang- 
. garan belandja. 

PBB, seperti untuk Tin kam an Reuter). Biaja dari pa- 
da organisasi2 untuk perdamaian 
dari pada PBB untuk th. jang a- 
kan datang ditaksir akan mema- 
kan biaja satu djuta dollar. Me- 
hurut rentjana anggaran belan- 
dja jang dibuat oleh sekretaris 
djendral PBB, Trygve Lie, maka 
untuk tahun 1950 bagian militer 

“akan memifita $ 198.900, Komisi 
ini jang berkewadjiban mem- 
bentuk terftara internasional da- 
ri pada PBB, dalam tahun jang 
lampau tidak melakukan apa2 
dan diduga pula tahun “dimuka 
tidak akan bertindak djuga. 

Kegiatan2 Dewan Keamanan 
dalam tahun 1948 telah meminta 
biaja lebih kurang $ 06 D00, “ka ka. 
sena dewan tersebut telah 

- sangkut pes dengan soal2 er 
F, Degan kepada organisasi A des tik jang agak 

Biaja | 

  

dinaikkah, 

  

L ran dafi Mb komisi .wtak 
stafnja. membatasi 

Lie, j untuk bagian 'sekre- 
tariat Tembang &-a 413.270, me- 

aa Ban ao    
ma disebabkan Bagan “akan vi 
pensitaan dari pada hutang2 dari 
pada Volkenbond dahtilu, suatu 
rentjana bantuan tehnis dan pula 
karena ada perluasan pegawai, 

: Sebagi ian besar dari pada ren- 
tjana anggaran tersebut akan di- 
peruntukkan untuk membiajai sz: 
kretariat, seperti djuga dalam ta- 
hun2 jang lalu dan pula untuk 
dinas2 dari.pada markas -besar 
PBB. Sidang2 dari pada Sidang 
Umum PBB, dari pada dewan2 
dan badan2 lainnja meminta bi- 
aja $ 2.373.130. 'Biaja2 urituk 'me- 
melihara “komisi2 2 geger “dari 

  

   

  

Balkan dan lain2 daerah, ditaksir 
kira2 membutuhkan $ 5.000.060, 

Mahkamah Tinggi internasio- 
nal di Den S0. akan meminta 
biaja $ 627.350. 

Tera 

ennneommanomnann 

— (Reuter). Kaum tjerdik pan- 
dai dari tudjuh negara telah me- 
njusun sebuah laporan, dimana 
didesak supaja pemberantasan 
malaria diutamakan dalam me- 
laksanakan rentjana "pengobatan 

dari PBB. Laporan tersebut telah 
diadjukan kedepan sidang komisi 

sosial dan ekonomi dan "telah di- 

“Kaum tjerdik 
pandai dari Amerika. Inggris, : da: Perantjis,     Pakistan, In- 
aa sa “"Venierusia memeengkan, 
bahwa bagian Timur dari Lau- 
'tan Tengah Asia Tenggara, ba- 
gi8n Barat dari Pasifik dan Ame- 
'rika Selatan akan diutamakan 

0 “dalam gerakan: "pemberantasan 
(malaria setjara besarZan, 

Apabila rentjana “tersebut di- 

  

an, maka “dalam tahun 
pertama penglaksenaan akan di- 

“keluarkan untuk biaja sebanjak 
:20 Ta Ng 
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#kanesat dikata Olkndjaka dollar: 
akan 

  

iduhe bihan Ha at 

an suara bulat, bahwa: Dewan 
Minahasa jang menurut Peratur- 

: Pemilihan. Aagaetak, Badan 
Perwakilan berhak mengadakan 
Aa ana tambahan, tak akan 

  

- menggunakan hak ini, berhubung 
dengan tjukupnja djumlah tjalon 
Ke telah dikemukakan. 
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'RANTJANGAN PEMBAHAGIAN 
UNTUK BULAN AGUSTUS 1949. 

Pendjelasan perbaikan Pemberitahu- 
an No. 46. 

Pembahagian dari beberapa ba- 
rang jang” tersebut-dibawah ini akan 
berlaku seperti berikut: 

Golongan A gadji bulanan (terke- 
#uali pendjawat2 negeri): 8 

IT. Handdook 3 £. 3.- sebidit. 
.12. Kaus gandengan & f. 24.30 dan 

Af. 18:50 selusin. 

Badju kaus A f. 2445 dan A 
f:3245:selusin. 

— Golongan'A gadji. bulanan (terma- 
suk djuga-pendjawat2 negeri): 
4: Cotton socks & f. 0:59:sepasang 

15. Kaus kaki buat tuan 3 f. 0.70 se- 
pasang. 

15. Smeer sepatu a f. 0.22 dan 4 
f-0.15 sekaleng. 

' Pembahagian “dari barang2 jang 
tersebut. diatas ini akan berlaku iber- 
sama2 (collectief) menurut persen- 
fase. 

'. 

  

—mMulai tgl. IL hb: September 1949 
kas. A.V.B. akan dibuka pada tiap2 
hari kerdja mulai djam 8 — 12 siang, 
diketjualikan hari Sabtu, jang mana 
pada hari itu kas akan ditutup”, 

Algemeene Volkscredietbank 
Manado. 
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4 pada hari Rabu jl. tgl. 24 
Agustus, telah memutuskan de- 

  

PENDAFTARAN MURID2 SEK LA LAH TEKNIK 2 TAHUN 
MAKASSAR, 

Pembukaan sekolah. untuk tahun pengadjaran 1949/1950: 
15 September 1949. 
Pada sekolah ini ada 2 bahagian : 
I.) Bahagian Ilmu pembangunan (Bouwkunde) 
2.) Bahagian Ilmu membuat djalan dan. pengairan, (Wegr.« en u Wates 

bouwkunde). 
Sjarat2 untuk masuk: tammat klas II Sekolah Menengah atau mempunjat 

pendidikan sekolah jang dapat disamakan dengan itu. 
Pendaftaran: Selekas mungkin pada Direktur Sekolah Teknik alamatnja 

Kementerian  Pengadjaran, Coenenlaan No. 13, dengan memadjukan : 
a. keterangan sekolah A, B afau C. 
b. raport sekolah jang paling achir. 
Peraturan uang sekolah seperti Sekolah2 Menengah. 

1 

'Orang2 tua, wali2 atau pemelihara2 harus mengurus sendiri pemondokan 
“untuk anak2nja. 

Makassar, 20 Agustus 1949. 

Kementerian Pengadjaran.     

  

  
Pemberitahuan. - 

Direksi. Dewan. Penilikan Hak. di Indonesia mempermaklumkan, bahwa 
Iolehnja nanti akan didjual (ditawarkan) bingkisan2 saham jang berikut 
“dibawah ini, jang mana menurut pasal 3 dari Beslit Harta Benda Musuh 
diIndonesia. (Staatsblad 1947 no. 7!) telah mendjadi milik Negara : 

I. 310 lembar saham N.V. Klapperonderneming Poigar 3 f. 900,— 
nominal 

Il. 369 lembar saham N.V. Klapperonderneming Tobelombang 
3 f. 9000,— nominal 

dengan harga menurut koers jang lajak. 

N.V, Klapperonderneming Poigar mempunjai modal jang kesemuanja 
| sudah ditempatkan dan dibajar penuh, sedjumlah f. 450.000,— dan ada 

mendjadi pemilik landbouw-toncessie jang namanja serupa, terdapat .di- 
| pesisir Selebes Utara di daerah Bolaang Mongondouw, besarnja 978 baoe. 

N.V. Klapperonderneming Tobelombang djuga mempunjai modal jang 
sama. besarnja (semuanja sudah ditempatkan dan dibajar penuh) 
f. 450:000,— dan ada pemilik beberapa landbouw-concessie terduduk 
dalam. keradjaan Banggai Afd. Selebes Timur dari Soebernemen Selebes 
“dan Daerah taaluknja. Besarnja j jang sudah ditanami ada 1192 baoe. Sesi- 
apa jang suka membeli saham2 ini dipersilahkan buat dapatkan ketcra- 
ngan, lebih djelas, berhubungan dengan Gouvernements Landbouwbedrij- 
ven di Betawi dan selandjutnja hendaklah memasukkan tawaran dengan | 
surat lebih dahulu dari atau selambat2nja pada I October j.a.d. djam 12 
siang pada Directie van de Raad voor het Rechtsherstel. 

De Directie van het Rechtsherstel,   
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