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tentang ulangan pemungutan suara untuk memilih satu anggota Badan
Perwakilan Indonesia Timur dalam distrik-pemilihan
TAN pada tanggal 16 Nopember 1949.

Kementerian

| merdekaan politik dan 'kedaula-

Penerang-

|
Setelah

penjeranga:
gan

terhadap
o-. pos polisi di Masamba, Daerah
ng Selebes Selatan jang dilakukan
pada tanggal 30 Oktober

lalu

gara

amanan. Karena

kekuasaan

' 1948 membawa kepada ,,Resolusi:
Bandung” jang terkenal. Dengan

tepat dan

dirampas
kembali.

.

Interim

Federal

Indo-

.nesia jang merdeka, mentjiptakan
kemungkinan untuk mengeluarmerupakan djuga ha : tan yen
jang sedang diselesaidari politik kebangai

Aa

Ti

ia

aa

Ti-

Kan itu dari pertjetjokan, supaja
barangkali dapat dengan mudah

- mentjapai penjelesaiannja

dida-

dalam

perhubungan2

antara Ne-

pember jbl. telah ditetapkan, bah
wa selain dari pada hari Ahad

dengan

baik di

ban dan ketenteraman

Nja,

sebagaimana

ti

di Negara

NIT

terkemuka untuk memuah pa-

Delia

halnja

jang akan menetapkan gaetundjuk bagi upatjara2 dan
perajaan ini. Sesudahnja
rapat

mentjo

mendapat bantuan dari penduduk. Bahkan sebaliknja: setelah
sebelum itu salah seorang
dari

pemimpin2

itu diserahkan oleh

geri, maka pemimpin2 jang seka-

1

| rang telah ditangkap

kah

jang penting dalam

Maret/April 1949, ol

itu lalu me.

| larikan dirinja dari bagian. Ma-

tenaga2 nasional Indonesia dapat
lah madju dengan sebuah lang-

Dalam restaurant K.L.M. pada lapang penerbangan

pertama pada hari Senin tanggal

Men

bulan

“Pemerintah NIT. dengan segera

membantahi

Aa EA

dimana dinja
mewudjudkan azas2 dan kepentitakan olehnja, bahwa, dengan ' ngan2 jang demirkan oleh PPF
mempertahankan kejakinan2 serdengan semestinja,
ta pendirian azasi sendiri, tuntu
Delegasi NIT pada KMB
se
-tannja terutama hendak ditudju
nantiasa memberikan
perhatian
kan kepada tertjapainja kerdjapenuh kepada usaha mempertasama jang sehat dan jang diperhankan pemandangan2 dan pendi
timbangkan dengan baik antara
rian2, jang diambil oleh Pemerin
golongan2 Indonesia jang ber- tah NIT dengan
persetudjuan
sangkutan pada KMB, dan bahPerwakilan Rakjat terhadap pelbermaksud

am
1

tar

diadakan

memberi

dasar

pemimpin2 dari
dari Repu-

lah menundjukkan, bahwa pendi:-

berapa hal:

rian Pemerintah dalam hal ini ternjata adalah tepat, dan bahwa
politik jang didjalankan olehnja

dan dengan melalui

PPF

telah

mengakibatkan dasar persetudjuan jang luas pada Konperensi Me

dja Bundar.
tudjuan

an

gian2 po
ketatanegaraan

donesia

dari Su
dari Re-

dan daerah2
p
kk dari"
ri

jang

merupa-

kech

jang

14. Pada galibnja dapatlah di
sesalkan, bahwa ternjata
tiada
mungkin djuga mentjapai penje
lesaian jang memuaskan terhadap
Irian dalam waktu ini, sehingga
pendirian2 delegasi Indonesia jg
bertindak bersatu bulat dan de-

oleh

de-

P.P.F, berhubung

dengan

kan dasar untuk kerdja-sama jg ' konsepsi2 delegasi Indonesia Tisangat rapat serta berfaedah, jg mur.
mendjadi sifat dari tindakan2 deb)
Dalam peraturan kedudulegasi2 Republik Indonesia dan
kan
Landschap2
Zelfbestuur, seppp pada KMB.
sa
bagai jang termaktub

10, Dengan berdasar atas per
setudjuan ini dan oleh kerdja-

dalam

mengenai

,,time

legasi Belanda, belumlah
saling berdamai.

R.LS,

tak dapat ditarik kembali, kini
tak dapat disangsikan lagi :

c. djadi telah tertjapai penamatan untuk selama2nja dari masa
perdjuangan dan
pertentangan,
sehingga kini segala tenaga bersama dari rakjat Indonesia dapat

rundingan jang meliputi semuanja, jaitu penetapan kemerdeka-.
an dan kedaulatan R.I.S,
jang

ditudjukan kepada

tak

merupakan halangan bagi perutu&,

tapkan

pembatasan

lingkungan

letakkan dasar jang terang untuk

pekerdjaan otonom daerah2 bagi.
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aa
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tuk kebahagiaan kebangsaan dan
ketinggian rakjat umum.

Sa omi

perundingan politik jang redelijk, .

- NN

perkembang-

an setjara damai, pembangunan
ketatanegaraan, tehnis dan
kemasjarakatan, serta
peneguhan
dari RIS sebagai negara hukum
jang demokratis dan fedefatif un-

dapat tersinggung lagi..

gan
Indonesia
sendiri,
ter 'gasi2 Indonesia sekali-kali
ma se
ka
tak beral
li
asan.

:

b, olehnja telah berachir segala
ketidak-pastian tentang hari kemudian politik dari
Indonesia,
dan telah tertjapai perwudjudan
dari tjita2 kebangsaan mengenai
kemerdekaan dan kedaulatan:

dapat

daerah2 bagian jang otonom, detiada dapat dihalang-halangi la“ mikian djuga harga jang selalu. gi.
11, Akan tetapi tudjuan, jang
diberikan dalam linkungan' PPF
er dengan sendirinja adalah terutakepada funksi daerah2 bagian itu
15, Hasil penghabisan K.M.B.,
ma pada perundingan2 di Den
terhadap “kesatuan seluruh ,fedewalaupun suatu titik penting peHaag, dntuk mendjaga pengerti- ratif R.LS' mendapat
bajangan - rundingan inasih tertunda, menuan serapat mungkin antara deledalam tjara jang diatasnja ditz- - rut pendapat Pemerintah telah me
#

—

a, kedaulatan Republik Indonesia Serikat jang tiada bersjarat

dapatlah diwudjudkan bagian pe

h
terima setjara demikian, sehings
bah. ga kini pendirian RIS jang mer- | Para Zelfbestuurders.
c) Pengakuan tentang arti jg
lahir. deka serta berdaulat telah menbesar dari negara2 bagian dan
djadi suatu kenjataan jang tak

dari

berdaulat menurut

dari hasil K,M,B., bahwa:

waktu satu tahun sesudah penje-

Indonesia Timur, diatas dasar pe

daerah-kekuasaan

jang

17. Achirnja Pemerintah NIT
menetapkan sebagai pengertian
jang menguasai segala
sesuatu

and

rahan kedaulatan masih diambil
suatu keputusan, tiadalah merugikan peristiwa, bahwa di KMB

rundingan antara Pemerintah dan

NASA

fjara, jang paling sesuai dengan
kepentingan2 pulau tersebut dan
djuga dari Indonesia selaku kesatuan jang tak dapat dibagi2:
kan,

Tetapi
Pemerintah Indonesia
Timur mengharapkan, bahwa ke
adaan terhadap titik ini didalam

pa-

"sal2 64 hingga / dengan 67 rentjana undang2 Dasar, dapatlah di
kenal buah2 pikiran jang
telah
mendapat bentuk jang kokoh di

sama jang rapat ini telah ternjata

engan tegas,
rangkawatiran
- dite
wa

dinjatakan dalam rentjana-undang2 Dasar, mengundjukkan su-

1949

EN RR

sehingga Irian akan dimasukkan

didalam

conditions” K.M.B,

ngan apa jang lebih dahulu tentang hal itu telah direntjanakan

mungkin untuk membawa masa“alah2, jang dihadapi pada KMB,
kepada pemetjahan jang dapat di

|”

Djuni

TINTA

16. Pemerintah N,ILT,, seperti
nistjaja djuga Pemerintah kebang
saan pertama dari'R,LS,,
akan
: tetap
mengarahkan tuntutannja
dengan keteguhan dan ketetapan
hati kepada pemetjahan
masaalah, jang masih belum diputuskan
jaitu soal Irian sedemikian rupa,

ditetapkan dalam persetudjuan 22

Ta

RR

sehat, dan suka damai pada perhubungan selandjutnja antara In
donesia dan Belanda,

Dasar Fed, ten-

a) Azas federatif jang terang
dari bentuk R.LS., sebagai jang
. atu persetudjuan jang luas

Suatu dasar persekemudian

—-

BI ME

tang hal itu.
:
13..Oleh sebab itu, maka Pemerintah Indonesia Timur memandang djuga keputusan K,M.B. sebagai hasil terbaik jang dapat di
tjapai, dapat diwudjudkan pada
saat ini dan dalam waktu
jang

12. Untuk smembuktikan apa
jang disebut diatas ini, maka teristimewa dapat dikemukakan be-

selaku persiapan jang perlu untuk KM
2
nt
Kenjataan2 dalam praktek te-

pembitjara-

dasar Undang2

bagai masaalah. Maka dapatlah
ditetapkan, bahsva pekerdjaannja
telah mendapat hasil baik setjara luas.
.

resmi kepada ,,perundingan Indo
nesia Umum”, jang dipandangnja

K.M.B., se

n dan

akan

terutama

TAN EA

deral R.LS. itu. (Djumlah limitatif 'tugas2 dan kekuasaan2 pusat).
:
d) Peraturan2 dalam hubungan dengan hak menentukan nasib
sendiri jang sekarang ditetapkan
setjara undang2 Dasar diatas dasar pengakuan setjara demokratis akan kemauan bebas
rakjat
dan pernjataan2 jang teratur atas

didalam Parlemen,

wa permohonan P.P.F.

AN EA

an dan jang dari Pemerintah fe-

san NIT, pun bagi delegasi2 lain
nja dari lingkungan PPF untuk

kechawatiran ini

Ke-

majoran, maka Drs. Hatta didjemput oleh beribu2 orang
pada saat beliau tiba di Dja karta,
:
Drs. Hatta mengutjapkan beberapa perkataan dimuka microfoon, mendjawab beberapa pertanjaan dari pers serta
bertjakap2 dengan ketua delegasi Belanda di Indonesia,
mr. 's Jacob dan direktur Kabinet
W.T.M.,
Dr. P. |.
Koets.
Ipphos-Aneta.

21 hb, ini, maka akan diberikan
keterangan2 selandjutnja
dalam
garis2 petundjuk oleh panitia tersebut,
:
5
Sementara itu telah dimulai de
ngan pembentukan panitia2
se-tempat,

penduduk kepada pembesar2 nekekarab Sya

.

Wilhelmina.

telah mengundang beberapa
ir

e- ba untuk menimbulkan
:
kekatjau| an2, mereka itu sama sekali tidak

Tudjuan

Puteri

jang diumum-

$

8.

M.

kan pada tgl. 14 hb. ini, supaja
diberikan sifat jg umum dan cidmat kepada perajaan pengerahan
Riiiaulatan kepada Republik In'donesia Serikat, maka
Presiden

ini. Orang2 jang tidak bertanggeri Belandala ddan Republik Indonesia, maka Pemerintah di Ma- . gung djawab ini telah
hasut
orang2 jang diadjaknja

saan Indonesia.

.

Indonesia - Timur, tetapi Peme- sekolah2 akan ditutup djuga pa
24 Desember: Hari pembentukan
ngatjau2 jang ditangkap itu, nja.rintah akan mengambil tindakan2
NIT.
da tanggal:
talah, bahwa pemimpin2 jang se- jang tepat terhadap orang2 jang
Pena Pa
kenar2nja dari rombongan itu, tidak bertanggung djawab, jang 1 Djanuari: Tahun Baru.
adalah dua orang jang
berasal beberapa pekan sebelum Indone“4 dari luar Negara Indonesia Tisia menerima kedaulatannja jang.
Drs. Hatta tiba di Djakarta.
“mur, jang melarikan dirinja kepenuh, mentjoba untuk menimbul |
djurusan Utara. Pemimpin2 ini se kan kekatjauan.
karang djuga sudah
ditangkap.
Perbuatan2 jang illegal, jang
Mereka menjebutkan dirinja Abakan menimbulkan kekatjauan,
“ dullah Riu dan Hassan. Mereka
tidaklah akan dibiarkan sadja.
ini beherapa waktu jang baru lalu datang di Selebes sebagai pe- — UPATJARA2 PERAJAAN
ngungsi.
—. PADA PENJERAHAN
:Hal ini patut sangat disesalKEDAULATAN.
kan, karena orang2 ini, jang diKementerian Penerangan NIT
terima disini sebagai pengungsi
mengumumkan sbb:
dan mendapat kemerdekaan ber. Untuk melaksanakan maksud-

lam lingkungan Indonesia sendiri,
— dan'demikian berusaha untuk ter
#japainja suatu synthese,
7. Ketika djalan ini sesudah
sia,
pengharapan2 semula jang baik
e- —dan diluar kehendak Pemerintah “gerak jang tidak dibatasi dalatn
Negara Indonesia Timur,
tiada: hal manapun, lalu mempunjai pidapat didjalani lagi, tersebab o- kiran untuk mengadakan pertjobaan buat mengatjaukan ketertileh perkembangan2
selandjutnja
ii-

nan ini diterima

Djuni: Hari maulid S.P.J.M.
Pangeran Bernhard.
17 Agustus: Hari Kemerdekaan.
31 Agustus: Hari maulid S. P. J.

Ata

—.b) oleh menetapkan suatu Pe-

pengungsi jang hendak memberi-

Menurut beslit Menteri Penga
'djaran a.i. NIT tanggal 1. No-

Jia

dirasa sebagai keperluan jang sangat penting dimana2 di Indonesia.
TA 3

. merintah

kan tenaganja untuk pembangu-

Juliana.
29
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30 April: Hari maulid S. B. Ratu

INDONESIA,

TN

5

“hukum jang merdeka. Pengungsi

buat sementara didapat dari pe-

dan jang di- | dalam waktu-jang singkat adalah

Negara

telah

diambil

Dari keterangan2

pembangunan

KOLAH2

MENENTANG

kebangsaan dan kedaulatan

pufnakan

HARI2 LIBURAN UNTUK SE-

ialah menjem-

2

an

djuga dapat

-3

3

Belanda,

saan. Tudjuannja

MANADO, 21 NOPEMBER 1949
Kantor Besar Pemungutan Suara
Minahasa-Utara,
:

dilandjut

“hi

Negeri

bahwa perwudjudan kemerdeka5
Ha

sendjata2 jang

t

—

1

onesia-

terang kepada

mana

beliau dinjatakan terpilih:

NN

t.

ah

dibantu oleh rajat, ma

ka sebagian terbesar dari rom:

untuk menjatakan dengan . pada

masih

J. sudah menfjapai

na

$

EPA
Indo

a)

emeriksaan

EIKERE

tjalon tuan MA W

hasil bagi pemilihan sebagai tersebut pada huruf b diatas ini, maka

' Pemerintah Indonesia Timur
selalu mendjalankan politik jang
konstruktif dalam arti
kebang-

jang dilakukan dengan tjara jang
lu dengan lekas ditangkap, dalam

Pel

ahan dalam negara a-

jang teratur,

bongan pengatjau itu dapatlah la-

Piagam

baik2nja sehingga selalu
dapat
menguasai keadaan, harus dipu-

tindakan alat2 3

Negara

d.

se-

33.115.
32.146.

Mn

(in ditudjukan kearah dua mak.

an kewadjibannja jang

ketika mengambil tindakan2 jang
“keras untuk mengembalikan ke-

kan Na
jg
pertama, jang dalam bulan Djuli

suara sah
IL
MAWEIKERE J. beroleh
"2. tuan SONDAKH
M. beroleh suara sah

. hari2 jang achir ini telah mendja-

Indonesia Timur deng an se

Tenang

SANA

lisme dan synthese ini, untuk me

Ne-

£5,261.

Indonesia-Tiberdjumlah

Fa

nasiona-

maka Pemerintah

Pemilihan

abi

mur telah mengambil inisiatip da.

. lam lingkungan politik

itu,

dah sepatutnjalah djika tinkan Pemerintah jang
pada

K

ber-

Ya

OAT

Indonesia Ti-

:

Menurut pasal 65 dari Undang2

De

mur, maka hasil bagi pemilihan (kiesguotiant),
65.261 dibahagi dua — 32.631
c. Menurut keperiksaan maka tjalon:

disesalkan

erachirlah.

Minahasa-Selatan

NN

aa

$

0. 6. Pemerintah

:

jang amat

an

KN

jang tiada da

Masamba

b.

3

ia bi Adaa

maksud tudjuan ke-

2

BEA

"eka,

ruh Indonesia itu dira-

ba, Mereka ditangkap diluar
atas Daerah.
:
“ Demikianlah maka peristiwa

sbb:

an mengumumkan

a. Suara2 sah dari Distrik-pemilihan

s

MINAHASA-SELA-

Saba Ba

RNai

wa dalam suatu rapat bersama2
dari semua
perserikatan2
Irian

ditetapkan akan

disusun

,braintrust”

akan

suatu

mengusa-

'hakan rentjana2 kolonisasi serta

kerdja-sama dari pinak. Belan-

dahharus diartikan tepat.

: “has. Sebwak.cik Kira un
“tuk pembaharuan susunan ketata.negaraan, prof. mr. K.LJ. Entho-

ven pada tgl. 3 Desember

akan

berangkat ke Belanda sesudah be
kerdja selama 37 tahun di Indonesia dan akan tinggal di Den
Haag. Dalam suatu pertjakapan

:

orang beranggapan, bahwa
Belanda bermaksud meneruskan usaha kerdja-sama dengan Indone
sia mati2an, karena Belanda dengan tidak ada Indonesia, 'akan
turun deradjatnja mendjadi nega

ra kelas tiga, serta, bahwa kemak.
muran Belanda akan
pukulan jang hebat.

mendapat

terbaik.

dja di Indonesia...

direktur

Aneta

. ngenai hal ini saja

— ngan

pendirian

mentara

beliau

setudju

Pemerintah

untuk

2

Fede

menjerah-

daerah ini kepada R.I.S. Sta-

tut Uni saja anggap sangat baik.
“Saja pertjaja
kerdja-sama

dan

akan kemungkinan
antara
Indonesia

Belanda.

ai

pu

Indonesia

dja dalam lapangan pengadjaran,
tehnis, peruangan dan perekonomian,

tetapi

dalam

Kemasjarakatan.

sa lain jang suka

ngan

begitu

seluruh

nuhi keperluan2 Indonesia, seper

biban,

maha2guru,

Tidak

.ini harus «

djawab lagi! Apakah orang2 Be.
landa disambut dengan -utjapan:
»selamat datang”, bilamana mere

ka datang di Indonesia? Pertanja

sedikit

hasilnja,

memperkuat ketatanegaraan.

se-

pat mempertahankan

'bagaimana orang Belanda 'beker-

maka

Enthoven

diri sendiri,

bala

HANJA DR

daerah

Belanda,

djelaskan,

bahwa

mungkin

sia, djikalau kepertjajaan itu nan-

dengar penjataan2 seperti ini:
merasa

senang,

usaha mereka untuk

bahwa

tinggal disi-

ni, tidak mendapat hasil”.

Ie, A. P. C, Kerkhoven:
Irian,

(Aneta). ,,Tuan van
Gennep
dan saja telah mengadakan pem| 'bitjaraan dengan K.P.M.
untuk
menjewa sebuah kapal jang kira2
pertengahan bulan Desember j.a.
d..dengan langsung akan pergi ke
Irian dan dapat membawa kira2
1400 orang kolonis”, demikian di

atau dua Sa

sa

sadja menundjukkan sebentar sebelum pukul Sebelas. Kaum komunis telah merebut negara jang

paling besar didunia ini: Tiongkok dengan penduduk 475 djuta

mengalami

masa jang sukar. Djika Barat, ter
dalam Sunday New York” Times
Amerika
“- tentang ,,perdjoangan antara Ti- . utama hal ini berarti
Serikat, memberikan tjukup permur dan Barat untuk mendapatkan Timur Djauh” dengan meli ' tolongan kepada bangsa Indonesia
dalam. membangunkan. kembali
hat uSaha2 Barat untuk menekan
kebun2nja dan dalam memadju'komunisme di Asia, tentang Indo
kan
perkembangan
industrinja,
nesia: ,Suatu soal keuntungan be
agaknja akan terdapat sedikit kesar bagi Barat di Asia dalam bu“lan2 terachir ini dalah penjelesai- - sempatan, bahwa komunisme disana akan mempunjai arti tidak
— an jatg-berhasil baik dari Konpelebih banjak dari pada kerusuhan,
- rensi Medja Bundar di Den Haag
seperti di India, Pilipina, Thailand
antara Nederland dan Indonesia
dan Djepang dan daerah
Putih
.dengan sebagai hasil penjerahan
satu2nja di Timur Djauh : New
kedaulatan kepada bangsa IndoZealand dan Australia”.
nesia pada tanggal 27 atau 28 De
. sember.
Hailey menutup artikelnja setelah berkata tentang komunisme
. Mendjadi melarat oleh empat
“tahun peperangan dan blokade -dinegara2 Asia lainnja jang berBelanda dan dibebani oleh pindja bunji: ,,Pada saat sekarang ka| man2 luar negeri jang berat, ma- , rena itu adalah terlihat, bahwa

' ka bangsa Indonesia untuk

satu

djam untuk Barat di Asia

orang, tetapi dinegeri2
lainnja,
ketjuali Indo Tjina, dalam bulan2
terachir ini Barat dapat mempertahankan

lebih dari pada

Orang

mengira,

bahwa

nasio-

sih mendjadi faktor jang menguasai berdjuta2 orang Asia. Beta-

pa luasnja dan betapa

tjepatnja

hal ini dapat dan akan

memper-

tahankan kedudukannja di Tiong
kok dan bagaimana tjaranja nega

ra2 Barat dgn melihat kepentingan2nja di Timur Djauh.akan
mengakui kebutuhan2 dari nasioini dan

memenuhi

Untuk

da-

dari V.K.N.

itu harus diserahkan se

djumlah besarnja f 19000 sebagai

djaminan”. Aecomodatie akan sa
.ngat

sederhana

hal2

ini, akan menentukan difihak mana dari pagar Asia mungkin akan
“berdiri dalam abad jang akan
datang.
:

baru

kira2

kolonisatie jang mem-

punjai alat2 modern serta segala

dan

“kebanjakan

berdjumlah

f 500,—

bifat tiap orang. Inilah lebih dari
ongkos K.P.M. biasa, tetapi dalam djumlah ini termasuk djuga
“ongkos2 pendaftaran,
makanan
setjara sederhana,
pengobatan

Tn hak2 atas tanah p
lonis2 di Irian,
,Siapa sebentar akan m
tah Irian, tidak hanja akan p
membuka daerah itu, tetapi
ga harus mempertahankan

peperangan jang mungkin
di Pasifik.
Hanja

njataan2, seakan2

dimana

»

:

Achirnja sidang mengirim sua- '

Seberang Lautan, dalam mana di |
desak, supaja kedaulatan Belanda k
atas Irian dipertahankan
serta '
djangan
memenuhi
tuntutan? t 5

RS.
Seladjutnja didesak akan pem
berian hak2 atas bumi pada Ber :

Minahasa.

PERKUMPULAN TENNIS MANADO MENGADAKAN PERTANDINGAN.
|

Hal

Menteri

tetapi

djuga

Negeri.

Tiba

berita

ketangan

kami, ,

bahwa
oleh perkumpulan
tsb..
akan diadakan pertandingan tennis:

Atjaranja sbb.:
Kamis 24-11-1949

AMERIKA
AKAN
BERUNDING TENTANG SUASANA
DI ASIA TENGGARA
DAN
TIMUR DJAUH.
“

mulai p. 4.30

petang.

Single tuan2 babakan I:
le. Manoppo — Lie Tjoen Seng

2e. 'Oeij Keng San — Vis Dieperink
3e. Van

Pada achir
bulan
Djanuari,
maka orang2 terkemuka dari misi2 diplomatik Amerika di AsiaTenggara dan Timur-Djauh akan
di Bangkok

menga
ba.

tu kawat kepada Menteri Daerah'

ini disaksikan oleh residen J.P.K.

berkumpul

dapat

landa di Irian,

ri dibelakang Johan Ariks.

Luar

laut dapat mem

minjak.

./Orang2 Irian dengan mengirim pemimpin mereka Johan Ariks
dengan terang telah menjatakan
bahwa mereka suka tinggal dibawah Mahkota Belanda. 9546 Dari kaum tjendekiawanIrian berdi-

Tidak sadja

angkatan

laut Amerika

Irian termasuk

Maarseveen,

pelabu

bom Rusia serta dimana angkata

lainan dari njamuk disini.

Bechoud.

im'bul

buang. djangkarnja. Disini terc
pat sumber2 minjak jang
tidak
dapat ditjapai oleh pesawat pem

di Indonesia. Sedangkan njamuk
jang terdapat disana adalah ber-

,Van

disini sandal

1

an2 untuk menerima 2000 kapa

gi, geografi dan geologi," maka
Kerkhoven menolak segala per-

Kerk-

Senin pagi

lam sidang terbuka
G. di Bogor.

kan

lisme, bukan komunisme, jang ma

nalisme

hari

orang2 akan diangkut sebagai pe
numpang geladak. Ongkosnja a-

daerah-

nja sendiri.

pada

kir, bahwa Irian adalah suatu negara jang mempunjai segala kelimpahan. Sebaliknja, Irian adalah suatu daerah penuh dengan
batu karang dan rawa2 jang mengandung 'bahaja malaria.

Berdasarkan ethnografie, biolo-

terkemuka

djikalau "dari pihak Indonesia ter-

hoven

Kerkhoven menerangkan, bahwa orang2 sekali2 tidak boleh 'pi-

pekerdjaan disini,

jang

mendjalankan

jang perlu

untuk mereka jang suka pergi ke
Irian akan dinjatakan dalam suatu sistim kartu2.

Orang2

kedu dn a.

pembitjara menganggap per

keterangan2

suka

ti didjelaskan mendjadi ,,hari depan dalam memenuhi kewadjiban
hidup di Indonesia”. Bukan suatu hal jang tentu, bahwa putera2
Belanda

Semua

bantuan2 dari tehnik modern dapat mengatasi segala kesukaran
itu. Djikalau tani jang menghada
pi soal itu, mereka tentu akan binasa.
3

terangkan oleh Ir. A.P.C.

(Aneta). Foster Hailey menulis

tena-

ga Belanda hilang bagi Indone-

dan

MEA

: Sunday New York
i
tentang Indonesia.

te.

Enthoven jang selandjutnja men-

menundjukkan

Tn:
MARGA

suatu

tapi tidak banjak. Hanja 1546 dari djumlah pembajaran kaum buruh didapat dari sana, demikian

,Kami

Mendjawab pertanjaan tentang

de-

ada bang

bekerdja

adalah

pendjualan barang2

Pamong:

sardjana dan pegawaia
Pradja. Pe

Indonesia

pengerdja2

alasan pendirian beliau, bahwa
Belanda dengan tidak ada kerdja-»
sama dengan Indonesia djuga da"

alat2

perindustrian

Indonesia tidak mempunjai te- ti misalnja dikatakan dalam K.M.
man lebih baik dari rakjat Belan- “Bu ekskursi di Enschede,
da. Ingatlah akan golongan keta-

an ini belum didjawab, demikian.
| memperingatkan, bahwa Indone-”
Saja, tidak pertjaja sama sekali - Enthoven dengan tegas. ,,Bagi.
saja pertanjaan ini bukan pertasia dihari depan akan menghada- hal ini.
i Belanda dan rakjatnja danjaan lagi. Waktu saja sudah ti- pi kesukaran2 'besar, djikalau ti- | pat berdjuang terus dengan tidak
ba untuk mengundurkan diri gudak mendapat bantuan dari paten: - mempunjai Indonesia, “demikian
“na banjak orang lain jang berke: ra2 Belanda.
7
Enthoven. ,,Bukan Belanda, tetadjuga orang Belanda
pi Indonesia akan mengalami se- 'kurangan,
..0,K.M.-B. berhasil baik,
ag
jang akan meneruskan pekerdjagala
kerugian2,
djika
kegiatan
Be
. tjuali satu pasal, jaitu Irian.
an 'berat dalam
menjusun
dan
landa disini dihentikan. Bukan sa
dengan

Memang

Belanda ditudjukan untuk meme.

nistrasi di Djakarta.

Terketjuali

dibawah Mahkota Bel

KAN antriyanea La

Maksud

- kerdja untuk mendapat hasil2 jg

admi-

Sabtu

Althuys

—

Lie Oan

26-11-1949 mulai p. 3.30

petang.

le. Makawalang

—

-Tjo

Eng

ad

.

kantor

dk

Pn Kn terba
Pa.
mi melihat, bagaimana orang be-

suatu

ih Sikeinans. sg

pembentukan

Hp sasa diksak ada

jang

dua menteri lain akan
kan djabatan, djikalau “di
berikan pada RLS. "demi
Kerkhoven.
Ai

Hong
R
2e. Lapian — Dajoh
Single tuan? Babakan 1.
3e, Tampenawas
—
pemenang
no. 4 (lihat bagan).
2
—
pemenanga :
4e. Pangerapan
no. 2 (lihat bagan).

untuk ber

tukar pikiran tentang keadaan umum didaerah2 ini.
Hal ini diumumkan dalam Gedan tempat
tinggal
sementara,
dung
Putih, sesudah
Presiden
mungkin djika terpaksa
dalam
Truman kurang lebih 115 djam
ag
selama waktu 'baru2 tiba
berbitjara dengan Acheson, Jesdi:
'Dengan perdjalanan
sup, Leighton Stuart (atau duta
an ke Irian orang menghin
Amerika
di Tiongkok), Webb
darkan segala kesukaran jang di dan tiga pegawai tinggi lain dari
dapat, djikalau singgah di Makas
State Departement jang semuanja
sar, Mereka jang turut dalam kaadalah ahli tentang Timur Djauh.
pal ini, mungkin adalah geromboJessup
akan berangkat
ke
lan kolonis jang terachir jang meBangkok, segera
pekerdjaannja
ninggalkan Indonesia sebelum pe
sebagai anggota delegasi Amerinjerahan kedaulatan, karena kaka pada P.B.B, sudah selesai. Da
pal2 biasa ke Irian sampai bulan
lam perdjalanan pergi ia
akan
Pebruari 1950 telah penuh
de-. singgah di Tokyo dan lain2 tem-ngan orang jang telah mendaftar
pat di Timur Djauh dan waktu
kan mamanja.
kembali ia akan singgah di India
dan Pakistan

Minggu 27-11-1949 mulai p. 3.30
petang.

Single wanita babakan I :

le. Njonja

Kandou

Mandagi.»

2e. Nona
Kapojos
Dauhan
“

—

—

Dn
Nionfa :
2

3e. Nona Lumanauw — Njonj
Ratumbuisang.
Double tuan2 babakan I :

1

4e. Lie Tjen Seng/Oeij Keng sa j
— Tampenawas|v. Althuys.

2

:

z1

8.

(Akan disambung).

Turut dengan kapal-jang dise-

€

wa ini berarti, bahwa
terhadap
# mereka tidak berlaku beberapa pe
raturan pembatasan tentang deviezen serta barang2 lain seperti
- mesin2, ternak jang nanti dapat
dipergunakan, karena Irian, administratip, sekarang masih terma
suk Indonesia.

Sesudah penjerahan kedaulatan
maka Irian adalah luar. negeri bagi Indonesia.
Belum diketahui sekarang, per
aturan2 mana nanti berlaku 'bagi
kolonis2 ke Irian, demikian Kerk. hoven.
Dengan persetudjuan
dari sidang, maka pengurus V.K.N.G.
bahagian Bogor menjerahkan sedjumlah f 2000.— kepada
tuan

mengalami,
bahwa Sabun
- Lux membikin kuliNg
mendjadi halus dan
K-”
harum serta mems

Kerkhoven sebagai bantuan per-

:

— mudah

2
L

.
:
1

da BADAN KEPOLISIAN,
kepada
sekalian sobat kenalan dan kepada

FILMA-lah
me
membuktikan keuta-

sekalian Pegawai2 K.W.Z. Manado,
jang telah menjumbang baik setjara

suamiku

tertjernakan, bahan-makanan-

bermanfa'at dan suatu keuntungan
bagi rumah-tangga, . na. ..Tusebab

WANG

Setelah dilas dengan
| kain dapat dipakai
kembali, sesudah tan,
pan

maupun setjara tenaga atau

' karangan2 bunga serta jang. telah
“ambil bahagian selaku penghorma-

2,

njata dan

2

tan penghabisan kepada suami saja
bernama :

erkat,

Tg

JOSEPH KASEGER
umur 24 tahun pegawai dari bahagian kepolisian Negara di Minahassa
(Manado) jang telah mendjadi KOR-.

tiada setetespun akan terbuang per- tjuma dari minjak- -tumbuh-tumbuhan
1
jang istimewa tulennja ini”.

ia

BAN sementara mendjalankan kewadjibannja dan telah dikuburkan di
Tondano (kpg: Watulambot) pada
tanggal

17 November

Aa

1949.

serta dua -anak, dan

SANGAT. sAIK

unTuR

MENGGORENG

DAN

MEMASAK

Pertjetakan

2, Famili Tag

2

ag

Penerangan N,IT, -

ta sobat Lg ab

WANGI

ari bintang
Siakmamirg

Njonja bisa

mengikuti tjonto dari..

DOROTHY

LAMOUR

dan dapat meniru bin| tang-film tersebut dalam
ketjan ik nnja dengan Sabun ini.

MINI 11 3s! ANA,

Kami jang berduka,
I. Njonja M. Kaseger-Parengkuan

N

5

pada: BADAN PEMERINTAH, kepa-

mendjelaskan
ini dengan nafsu-"
makannja. Dalam pada itu, Filma sangat

:

an

SA)
Ba

Mengutjap banjak terimahkasih ke

keris

Na

dengan

ALL

sah

maannja

LAMOUR

BINTANG PARAMOUNT

BN

»Oleh karena
“daging apapun

DOROTHY

1

LEVER'S ZEEPFABRIEKEN

Pa

1

Temohon,

Ha Laba Mat

NN

bom

Me

kata

jang segar, kata, 1,”

ia: p

Ti

EU

berikan ketjantikan |

AN

|

tama untuk pelaksanaan rentjana.
Kerkhoven memberitahukan bah-

Hak Ng

Tape Sia

ia

1 Pane

