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Indonesia Timur
lan Agustus di Djokja, dimana
orang telah mentjiptakan perasaan
| pertjaja-mempertjajai, dimana te- - KONPERENSI PEMERINTAH N.I.T.
lah dibentuk suatu badan kontak .

DAN PARA SUAPRADJA.

:

Santoso dibantu oleh njonja Sam

Pada tgl. 28 dan 29 Nopember

sudin. Sementara waktu itu seka-

Timur di

legasi2 Indonesia pada KMB telah tjukup memperoleh keuntungsian2 Ban
KMB untuk bergembira

“8 itu djuga di Sumatera Tir: Selama tentara ini belum di

negara

Medan pada

tentang hasil2 ini. Hanja satu soal jang masih belum beres: Pem-

tuk, tiap2 negara bagian
deAan
pers, demona an ,
pat dipindjam" s
“ngan alat2nja sendiri tetap bertikus sur dan ketua delegasi N.S.
ahli dalam dasbor anta
Nanang djawab atas keamanan.
Konperensi Medja Bundar, Roda”
untuk waktu #tabug Yaa Nederarisan Pengawal jang ada sekaKaliamsjah, mendjawab mehenna
land.
$
rang di Sumatera Timur akan di
pertanjaan.
apuskan sebagai demikian, bilaDi Noord Oost Polder dengan
— mana tentara RIS dibentuk.
perhatian besar tuan Wisaksono - Dr. Mansur Nb
bar

telah menjaksikan perusahaan
pertanian mechanis bekerdja: soal bagaimana pertanian di Indo-

Federalis

2

dan Republiken

in, apakah

at tuan

anta-

mbil orang2

nomi Indonesia.

ar:

rentjana kemakmursaksono kana
i

eko-

dja untuk mengembangkan

mendjadi bendera

nasional

bahwa Sang Dwi Warna itu
seluruh Indonesia.

“Suatu

pertanjaan

.akan dilagsungkan pada achir

Sumatera

kan, bahwa ketertiban dan keama

nan dalam RIS jang

akan

da

dan 'Republiken.

tang itu seluruhnja akan dipeli-

STATUT

un ini, diundurkan sampai th.

menimbulkan

Sebelas orang mengutarakan
pemandangannja dalam mana semua fraksi menjatakan
persetudjuannja dengan hasil2 jang telah ditjapai dalam K.M.B. Bahkan Fraksi Nasional
mengusulkan, supaja tak usah lagi membitjarakannja dalam termijn kedua
akan tetapi segera akan mengadakan pemungutan suara. Masaalah Irian mendapat perhatian be

bitjara. In mengandjurkan supaja
bekerdja sekuat2nja untuk pembangunan, jang segera akan dimu
lai setelah penjerahan kedaulatan.
Untuk ini telah terbukakan kewa
djiban untuk tiap2 orang wanita.

'wakilan sementara didjawab dengan keterangan, bahwa perselihan2 untuk dewan ini jang tadi

en dalam segala soal, dengam permintaan mana wali negara terutama maksudkan perbedaan2 jang masih ada di Sumatera Timur antra kaum Federalis

hasil2 K.M,B.

“Djawa Tengah, dr. Sudjito, ber-

per-

g akan datang. Ratifikasi perudjuan di KMB harus dilakun1oleh dewan jang sekarang.
ada penutup konperensi pers
dr. Mansur 1minta kepada se-

Pada hari Sabtu pagi, Parlemen
N.ILT. mulai membitjarakan rentjana undang2 desar RS. dan

Sebagai penutup, ketua dewan

mengenai
dewan

PARLEMEN N.I.T. MULAI MEMBITJARAKAN RENTJANA UN- “
DANG2 DASAR R.I.S. DAN HA:
SIL2 K.M.B.

Merdeka” akan terlaksanakan.

kepada RIS.

nga . Belanda. ditarik

delegasi

Radja

setelah kedaulatan dise-

»mendemokrasikan”

Timur jang djuga duduk dalam
komisi
militer di -KMB, menerang

| mem-

ditetap-

Ban

mundur dari sana, Tengku Dam-

Misepi

“sudah

tapi baru

tera Timur, sampai penduduknja

rah, anggota

Ti-

sional untuk seluruh Indonesia, te

sendiri setahun lagi menjatakan
“keinginannja tentang status jang
tetap dari daerah2 tsb: Seterusnja san, bahwa orang dalam kalang- ia menerangkan, bahwa adalah lebih baik masaalah Asahan Selatan
an2 ini merasas tenteram-dan puas
persetudjuan keuangan- — ini untuk sementara disimpan dulu
dan terutama Mangan sepenifa: F
n jang telah ditjapai
2 oleh entim

aah

sedang

di Sumatera

ag
mendjawab,
bahwa
“Sang Merah Putih itu memang
betul akan mendjadi bendera na-

Pada para ondernemer ini ia
melihat Sasa kesukaran2
dane
masaalah2 danan ia mendapat ke-

-

Aa

unftik

tuk sementara tetap berada dibawah pemerintahan negara Suma-

fihak ini ingin sekali turut beker-

ngan pertani-

|

HINDIA

sar. Masaalah

UNI DAN
BARAT.

djian2 K.M.B. Dua wakil kalang-

Harian ,,De Tijd”
(AN.P.).
menulis, bahwa sampai 'kini orang
tidak begitu

an Islam.jg tidak mewakili sesuatu fraksi menerangkan, bahwa ha
sil2 K.M.B. tidak
mengandung
kemerdekaan penuh, akan tetapi
aa
mengatakan,
bahwa

hal,

memperhatikan

dengan diterimanja statut
6 an
, bukan sadja uga Belanda,
an tetapi dju.
ah2 di Hin,

us merasa puas,

negeri Belanda jang merupakan
keradjaan serikat, jang . nantinja
akan menentukan mengadakan uni
dengan Indonesia, melainkan negeri Belanda dengan
Suriname

sesuatu. Perdjuangan harus diteruskan hingga kemerdekaan
penuh tertjapai. Para anggota Parlemen memadjukan
pertanjaan2
tentang

Antillen.

ranita

Ta
“Fi awa “ uga tela Ten
Pageiatiatan Kepublik. Tu
un
"

begeromoboian “dain
didaerah :
murang pada “gi. 14 Nopemoer
teian tibaZ mengadakan Serangan
atas pos penajayaan polisi di vvo

aga

aan gapat

merebut

sen-

ata gari polisiZ disini.
“yua Orang
'rechercneur
ayam penjas ana kembasi

jang

dari

ni.

K

dan

kemu-

itu.

mengadakan

: sil2 K.M.B.

uraian tentang

ha-

Berita2 tentang hasil2 K.M.B.

memang sudah banjak ditulis dalam berbagai surat kabar, tetapi

tuan dinegeri sendiri

hal2 itu tentu mendjadi lebih djelas kalau diuraikan setjara lisan.

membawa Bajak

perhubungan2 te
jang direntjanakazerne polisi di.

a dalam da

ini,

ta kepala sendiri, apa

ngan bantuan militer
dilakukan
pembersihan. Banjak orang jang
t serta telah ditangkap,
se-

jang

Setelah ini njonja Sunarjo Ma-

ku-

raharr kedaulatan itu. Dalam

rang terang.

nita jg telah diadakan pada bu-

tahun

ditjari

tentang ulangan babongaka

' ok

3

|.

untuk memilih

tits

Suara2 sah dari Distrik-pemilihan

dibahagi dua — 28.350

. .

.

.

Badan

MINAHASA-

Minahasa-Utara

. Menurut keperiksaan maka tjalon:
I. tuan TUM B EL M. B. beroleh suara sah
2. tuan TICOALU
H.R. beroleh suara sah
d. Oleh karena #jalon tuan TI C OALU H. R.
hasil bagi pemilihan sebagai tersebut pada huruf b

“URAIAN TENTANG HASIL K.M.8,

au

ber-

djumlah . .
b. Menurut pasal 45 dari Undang? Pemilihan Indonesia. Timur,
maka hasil bagi pemilihan Mae
Lela
56.700
:3

KAI

suara

Perwakilan Indonesia Timur. dalam distrik-pemilihan
UTARA pada tanggal 16 Nopember 1949.
Tas

an2 oleh pihak polisi dan militer,

ka akan bebas dari akibat2 jang

Statut uni akan segera diadjukan
annja.
bahwa

me-

reka atas nasehat delegasi2 akan

memberi kuasa kepada negeri Be
landa atas nama keradjaan serikat

untuk menerima baik uni.

PERDJALANAN ABDUL GANI KEMAGELANG GAGAL.

wal,

rentjana

untuk

antara

.

.

56.700.
28.350.

. . : 24.314,
. . : 32.386.
sudah mentjapai
diatas-ini, maka

beliau dinjatakan ab

MANADO,

Ja tgl. 24 November 1949
Kamis j.a.d,) mulai tepat

21 NOPEMBER 1949,

Kantor Besar Pemungutan Suara"

Minahasa-Utara,

4

kementerian

kepada Aneta.

sebagaimana

pemerintah

me-

Fraksi

I.E.V.

dalam

diusulkan

oleh

parlemen

de-

ngan keras ditolak olehnja. Kepu-

tusan ini didjelaskan dengan keterangan, bahwa dalam konperen
Si inter Indonesia dan dalam KM
B telah diputuskan, bahwa soal2
militer sematjam itu adalah UruSan RIS dan bukan urusan negara”
bagian.

Abdulgani, masuk kota Magelang
kontak

diharuskan

Gapki telah mengumumkan, bahwa pembentukan barisan penga-

Polisi
militer
Belanda
tak
mengidzinkan sekretaris djenderal
kementerian penerangan, Ruslan
sehingga

dapat

Dalam suatu keterangan
dari
pihak Fraksi nasional ditundjukkan, bahwa Indonesia Timur adalah suatu negara hukum dan bahwa karena itu - apapun djuga jg
mendjadi alasan - tak boleh ada
kedjadian2 jang
melanggarnja
dan bahwa terhadap hal2 demikian itu, harus diambil
tindakan2
keras. Hal itu umpamanja menge
nai peristiwa Masamba, demikian “
keterangan fraksi nasional tersebut.

kepada masing2 dewan perwakilkanan

ten-

mengemukakan sebagai
pendapatnja, bahwa para wakil .golongan ketjil dalam badan2 perwakilan haruslah warga negara Indonesia.

berhubungan dengan keuangan
dari masuknja dalam uni itu.
Dalam arti ini pemerintah Belanda bersedia memberi djaminan
kepada Suriname dan
Antillen.

- Dapat

tak

ketjil, pemimpin

mendapat kepastian, bahwa mere-

mikian

wak

ditjapai “kembar.

uni.

mengadjawatan

penerangan Republik daerah Magelang dengan RVD gagal”, de-

keku-

i

Senantiasa

kepu-

mengadakan

lain terhadap soal ini, asal sadja

dakan

atan! getombolan2 ini telah dapat
dipatahkan dan tidak lagi berbahaja, tetapi usaha menjusul anasir2 jang sisa akan Pen

hal

ini ia memperirrgatkan kongres wa

dang sisa2nja jang telah melaridak dee MN
EA
diri kesegala eps
lah bersiap
terus.
. Dapat dikatakas, Bhar
segala tin-

konsekwensi2-

ngunpuspito mengutjapkan pidato, dalam mana ia mengemukakan
bagaimana seharusnja seorang wa
nita harus berlaku terhadap penje

njaksikan K.M.B. itu dengan ma-

de-

dan hal. ini

nja.

Djadi memang amatlah
penting
kita menghadiri perhimpunan ini,
dimana kita boleh mendengar dan
menanjakan dari oknum jang me-

“Dj

Pada hari Sabtu sore

ngutjapkan selamat datang kepada hadirin. Ia menundjukkan, bah
wa karena sekarang
penjerahan
kedaulatan itu akan terdjadi seben
tar lagi, maka pekerdjaan dari ge
rakan wanita telah sampai keting
katan baru: kita sekarang adalah

sihat2 delegasi dari N.I.T., akan
.

tentang

dan

letakkan djabatannja, hal “mana
oleh Fraksi Progressip dianggap
tak demokratis. Fraksi tsb. menganggap .perlu diadakannja suatu
politik zelfbestuurder jang
modern dan hubungan2 baru.
Dalam pembitjaraan soal - golongan

“ Akan tetapi karena mereka berada dalam hubungan jang
agak
djauh dari uni itu, maka tidaklah
dimaksudkan untuk berpendirian

di Gedung Rakjat Indonesia telah
djam 3 petang, Ea
Pen
di Gedung Bioskop Flora di Ma- berlangsung pertemuan dari gera
kan wanita Indonesia Semarang jg
nado, maka Tuan M. Sondakh
jang baru2 kembali dari Konpe- dikundjungi ramai sekali.
Pertemuan ini telah dibuka oleh
rensi Medja Bundar di Den Haag
ketuanja, nona Sutinah, jang mebersama-sama dengan Tuan M.B.
Tumbel, kedua2nja sebagai pena-

ena 1 fukaZ

hak pula untuk mengambil

'arti-intikabinet

tang hal, bahwa baik Pemerintah
maupun Parlemen
selama”
satu

pat, bahwa negeri2nja mempunjai

tusan

karena

Bukan sadja Semanan Da? toh djuga tertjapai

dia Barat tersangkut.

dan

ini tetap merupa-

kan pokok perselisihan. Pada hari Sabtu tidak ada reaksi keras
terhadap soal ini, akan tetapi diduga, bahwa masaalah ini paga
hasi Senin (hari ini) akan dibitja
rakan lebih landjut, pada waktu
mana akari dibitjarakan perdjan-

Delegasi2 kedua daerah seberang ini jang berkenaan dengan
. Konperensi Medja Bundar baru2
ini hadir di Den Haag, berpenda-

hara oleh tentara. RIS sendiri za

un

j

Wisaksono orang dari

kenapa

3“

Labuanbatu, Kaliamsjah menerangkan, bahwa daerah2 ini un-'

pen-

para ondernemer. Menurut

njakan,

ai Sang Merah Putih hanja boai dikibarkan disamping bendera

terda-

nesia dapat dimechaniser, akan
pat hubungan jang baik. Ia 'me| mendapat perh atian ng teruta-. njatakan penjesalannja,
bahwa
' ma.
' “sekembalinja di Sumatera Timur
“Di Nederland seks negara
dibeberapa kalangan ia masih meini, sebagai penasehat delegasi Be ' lihat perbedaan2 jang dulu. Wali
landa pada KMB, telah mempunegara mendesak supaja diantara
njai hubungan teratur dengan di- “kedua golongan itu diadakan kerreksi2 onderneming2 di Indonesia dja sama jang memuaskan, untuk
i dalam penedi. Nederland, . kepentingan nasional Indonesia.
sedang melang- jang bertempat
baik dengan ondernemer2 persebetul. Apa
an an
Mengenai Aka
Selatan dan
orangan maupun dengan” dewan
, akan dapat

ih opsi disini”.

bebasan dari para tawanan poli-

tik. Hal ini masih harus dibereskan sebelum penjerahan kedaulatan. Pembitjara selandjutnja mengatakan, bahwa kaum wanita
mempunjai tanggung djawab jang
dan
besar terhadap Be ui
terhadap rakjat. Kita masih harus
lebih mengatur diri. Djuga kaum
harus duduk dalam dewanita
wan2 kota dan lain2. Pembitjara
mengachiri dengan mengutjapkan,
bahwa kaum wanita masih akan
menerima kewadjiban jang berat.
Orang harus turut bekerdja, supa
ja kata2 ,,Sekali Merdeka, Tetap

Dari pihak pers Republik dita-

wa selama KMB dinegeri Belanda diantara jang disebut" kaum

adakan antara Negara- Indonesia
Timur dan.zelfbestuurder2 di Negara Indonesia Timur, setelah kedaulatan dipasrahkan oleh keraRepublik
djaan Belanda kepada
Indonesia Serikat.

TU

Sumatera

“di K.M.B. harus
epen tingan nastonal,

kan teks kontrak2 jang akan di-

Bg

(Aneta . Diistana aa

de

ha-

mentjapai

ea

deralis dan 'Repubti
“di Ta
disini un tek

Fe-

kaum

k antara

telah

sil2: Penjerahan kedaulatan akan
dilakukan dan Nederland dan In
donesia akan bekerdja sama dida
lam sebuah Ulni. Pembitjara menjatakan pendapatnja, bahwa de-

Sa

KMB

rang

j.a.d. di Makasar akan diadakan
“konperensi antara pemerintah N.
IT, dan para wakil radja2
diIndonesia Timur untuk menentu?

SI

oleh njonja

KN

jang dipimpin

pusat

penerangan

Mobil sekretaris

f3

Kanaan
|
Ak

pidato penutup,

Gea

djenderal jang disertai oleh bebe-ea

rapa pegawai sudah sampai diper
batasan kota Magelang dan oleh
LV.G. diidzinkan masuk, tetapi
oleh sep pasukan militer Belanda

ea

en

banana Aa

anna

dana

paling

KENA

aan.

5

2

Mobil2 dari daerah
Banjumas,
Kedu, Semarang dan Solo bebas
masuk ke Djokja dan tak pernah
ada

jang datang kemudian mereka tak
diperkenankan masuk ke Mage-

jang

dikembalikan

asal

me-.

menuhi sjarat2. Pihak atasan berusaha mentjiptakan suasana baik,

. Ilang,
deral
- kap.
gani
RVD

Surat2 dari sekretaris djen-tetapi selalu ditorpedeer oleh kadan pegawai? itu sudah leng
um rendahan dan memang demiPermintaan Ruslan Abdulkian sifat pemerintah Belanda seuntuk berhubungan dengan
lama ini jang dapat mengakibatdan LJC dengan perantara
kan sulitnja djalan perundingan di
tilpon ditolak.
Selandjutnja

-an
kementerian

penerangan

waktu jang lampau”, demikian ke
menterjan penerangan kepada dju
ruwarta Aneta, berhubung dengan
gagalnja perdjalanan
sekretaris
djenderal Ruslan Abdulgani,

mene-

rangkan: ,Dengan kedjadian ini
pernjataan militer Belanda, bahwa daerah TBA itu adalah daerah
terbuka adalah bohong
belaka,

8

an

“

&

ON

2

Ea.

La Sera

:

seb alaSian: Mk

Sa

Naa

Pn
AR

3
8
Y

ng!

ha

agian2 dari brigade Warouw

'amggota kumisi bersama. setem-pat telah berangkat ke Malang

nilla.

USAHA

PEMBAHAGIAN DAERAH

an

Se

dari Medan dari tgl. 16 Nopember jang menurut mana lima buah
tempat pendjagaan telah diserahkan oleh pihak Belanda kepada
T.N.IL., berhubung dengan penje-

Indonesia

sama.

DEN HAAG.

ar (Aneta-Reuter). Dalam perdebatan tentang politik luar negeri
dalam Parlemen Inggeris,
Pata
:

IR

TANANY
Mean annaHaag.
B. di Den

:

“ baik

Eropah dan Asia Tenggara, demenambahikian Bevin, jang
an, bahwa anggota2 dan wakil2
pemerintah di Den Haag, menteutjapan “selamat

an

tian Tjiamis:

Na

1.

Di Djawa Tengah:

nangkan, baik tentang soal Indolain.

dng
Parakan (sebahagian).
Di Djawa Timur : keresidenan

LAPURAN K.P.8.8.I. DIMASUKKAN

kota Kediri, Tulungagung, Blitar,

tentang hal2 jang

nesia, maupun

DALAM ATJARAaa DEWAN KEA-

- (Aneta).

5

Pada

TE 'aeranZ

La

Ps

:

lagi:

Djumat

hari

jang

gisera Sa

akan

pada

maka

kan lapuran itu dalam atjara ser-

serta

” Djuga

ngan menimbulkan kerugian2 pa-

| antara T.NII. dan pasukan2 jang . awan, penasehat perdana menteri

- telah ,terdjankit”
'komunis

telah

oleh

terdapat

'han, maka-,Merdeka”

Republik Indonesia,

paham

ber untuk mempeladjari Djawatan
Kesehatan Rakjat Inggeris.5 Seorang djurubitjara menerangkan,
bahwa dr. Darmasetiawan hendak
'mempeladjari kesehatan yakjat .

wa pihak Kumisi Bersama seempat di Surabaja telah menga-

“dakan penjelidikan, dalam hal ma
a K.P.B.B.I. turut serta. Penjelidikan ini menundjukkan, bahwa

' baru menghadiri Konperensi Me-

taljon T.N.I. No. 17 dibawah pim

akan tinggal di Inggeris beberapa

Inggeris. Dr. Darmasetiawan jang

erdapat perseliszhan antara ba-

dja Bundar di Den Haag, tadinja

Jinan seorang bernama Abdullah

hari sadja, sebagai tamu kemente2

rouw jang.mendapat pe-

I. pada tgl. 15 Nov. jl. memberi- rekan2 dan kenalan2nja

—

:
kol. Sungkono pihak Belanda.me-

daerah ini sekarang semua perkebunan2 telah memperbantukan se

olehnja

bangsa

de-

ror. Tuduhan mengenai fraude di

- Tentang susunan dari pemerin-

Ia

terhadap

chawatir

lebih

demikian

Ouirino.

,,Ka

mi dapat menguasai kaum hukbalahap, tetapi kami tak dapat mena

han kaum

“komunis.

Golongan

Hukbalahap tidak mempunjai da-

sar2 untuk perdjoangannja
:

2

rangkan,

Tao

jang baru2

Oa

'k

“
£

a

£
an

Ah

an

DISTRIBUSI

No. 31/B.

Kartu2 segel ABWM dan AC
WM jang oleh kechilafan telah
diberikan pada Militer2 dalam li-

buran

(Militaire

Verlofgangers)

dengan memakai
tjap stempel
MV
harus dikembalikan pada

Balai Pembahagian Manado.
Pada
segel2 tsb.
tidak
akan diti
SD.
:
barang2
pembahagian
:

Pena

istribusi.
Balai Pembahagian

LI LIL

LIL

NAMUN

Manado,

,,ASIA”

:

(

:

Tiong

Hoa

No.

Telepon No.
MANADO
,

3
Kamar-kamar

1

Pe

"

$

S3

PE

2
k

bag Us

- Pelajanan menjenangkan
Kebersihan
Ba
Diurus denga F botul
2

rtv

vvrvovuuvlv
ve

:

:

:
Co

en

:

:

kan diri kepihak komunis. Orang2
pelarian ini telah mengalami banjak kesukaran2, karena mereka
terpaksa mendaki gunung2
jang
sukar dilalui orang ditapal batas

Tiongkok-Pakistan dengan
djalan

kaki.

Mereka

ber-

memberita-

Peta

Kapal

Seperai pada waktu ini adalah
barang jang sangat mahal.
Djanganlah dibikin lekas rusak dengan ditjutji sama sabun
jang kasar dan tadjam. Sunliahtmenghematkan isinja lemari- pakaiah
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