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Adpertensi

TIMUR
rentja-

ma

Boston

Kamis

hari

erika mempertimbangkan dilan“ jutkannja bantuan-Marshall keada Indonesia. Setelah suratka-

'bar'itu menjatakan, bahwa ,,orang
di Indonesia mendjadi berpengha

|

Menentang “Aliran memisahkan diri
“dan
perwakilan
tersendiri untuk

"

' banjak. darah, dikatakannja, bah"wa diantara para
in dike-

AL dus belah fihak ada Pe

| tuk mentjapai persetudjuan selekas mungkin.
1
, Para penindjau merasa chawatir, sampai pemasrahan kekuasaan di Djokja jang bersifat kkriDalam suatu sidang lengkap ter
tik itu berachir. Akan tetapi bahbuka jang begitu hangat djalankan setelah itu bagi|
olik jg nja, dimana pihak chalajak ramai
dikembalikan lagi dalam kekuasamenundjukkan menat besar, suatu
annja masih ada soal menekan : ge
menat jang belum pernah dialami

sesuatu

rombolan2
Ma

ka

Ta

Bintantiah aa

dapat

.jang

desk

menguasai

aa

dalam
sidang2Znja
selama ber“ dirinja, maka
kemarin Dewan
Minahasa telah memperbintjangkan 2 buah mosi jang kedua2nja

ikonpe-

rensi di Den Haag, dimana masaalah2 sulit tentang
pemasrahan
kedaulatan kepada Negara Indo7 mesia Serikat harus ditindjau.

Hanja dengan membajangkan
akibat2 jang merupakan bentjana

hadir
suara

an2 mana

i sekarang memi-

'Isahkan kaum Republik, federalis
- 'dan'orang2 Belanda jang konsertif-liberal.

»Akan tetapi pengalaman2 ada
h tjukup pahit untuk menjakinian semua fihak, betapa perlunja
sntjapai kompromi jang tepat,

perti
Mn

sudah ' dibuktikan o-

aksi2 Belanda baru2 ini.

kaga

sekarang dapatlah di-

an, bahwa

tudjuan

umum

- olitik Perserikatan Bangsa2
- 'rutama tudjuan pengaruh

Mosi

menentang

politik, sosial kebudajaan, eko

nomi dan ketatanegaraan Minahasa ta' boleh ditjeraikan

DEWAN MINAHASA dktani
“sidang

oleh

pada
dan

anggota

lengkap pada tanggal 7

“Minahasa.

M.

Amerika

Indonesia,

1.

mengenai pertikaian di

telah tertjapai.

Memutuskan:
Tidak menjetudjui serta meno“lak segala aliran separatis jang
ditudjukan kearah
memisahkan
Daerah Minahasa dari lingkung-

an N.I.T. dan tetap menghendaki
supaja kedudukan daerah Minahasa

Kare-

na demikian halnja, mungkin akan tibalah waktunja untuk me-:
neruskan bantuan-Marshall kepa
da Indonesia. Dalam arti ekonomi
ini perlu sekali dan satu tanda setudju dari Amerika dan bantuan
pada. waktu ini akan membantu
memperkuat tudjuan jang sedang
dalam pimpinan kedua belah fihak”, demikian ,, Christian Science Monitor”.

Bahwa

Dewan

Minahasa

sebagai daerah otonom da-

lam N.LT. dipertahankan dan di

gian sendiri dalam lingkungan
N.LS.
Menimbang:

“

dari N.L.T,
Bahwa pertjeraian sedemikian
pasti akan membawa kerugian
rohani dan badani bagi rakjat

6.

Djuli 1949.
Memperhatikan:
1. Pergolakan politik di Mina-

waktu pemungutan
“memang sebelumnja

K. M.B.'"

5, Bahwa dipandang Sati sudut

oa.

(aliran memisahkan diri).

telah meninggalkan sidang.

dari kegagalan2 dulu dalam men-

tjapai persetudjuan,
dapatlah
'» konperensi mengatasi perbedaan2
faham setjara djudjur,

Daerah dalam

hasa chususnja dan di Negara
Indonesia Timur serta disegeSondakh c.s.
nap
Indonesia pada umumnja.
Tentang kedua mosi ini telah
2. Aliran separatis di Minahasa
timbul perdebatan jang” “hebat.
jang mendapat bentuk antaraPada achirnja kedua mosi tersenja dalam Komite Ketata-Nebut diterima baik dengan 17 suagaraan Minahasa, jang mengra setudju dan 6 suara tak setu: hendaki supaja Daerah Minadju, sedang 5 orang anggota dari
hasa terlepas dari N.I.T. akan
Twapro/Singa Minahasa
tidak
mendjadi suatu negara baha-

dimasukkan

penganut2nja

sendiri.
»Setelah itu datanglah

nemutuskan:

Dewan Minahasa

rapan setjara hati2”,
meskipun
“kemungkinan« tetap
masih ada,
bahwa akan ditumpahkan
lebih

5

sabulan
sebaris

f 3.—

untuk

sekolom, #
3

baris

5
$$
:

TOLLY
PHOTO
STUDIO
PASSERSTRAAT
TELF.
No 209.

supaja pemerintah A-

Sa

:

UNTUK KOTA MANADO:

Tomohon

meng-

f 4.—
—
f 1.—

(sekurang2nja
atau kurang).

' Bah: SULAWESI-UTARA,

aristian Science . Moni-

Ka

Pemimpin UMUM (rumah) Tha tIf. 55

INDONESIA
Dalan

Ti.

| EXPEDISI (PENGADUAN)

NEGA R A

— (Aneta)

“Tomohon

ADMINISTRASI

perjokotan

Mosi

menentang

& tersendiri
| K.MB,

te-

perivakilan

Daerah2.

dalam

lah menjatakan dalam mosi jg
sudah diterimanja pada tangDEWAN MINAHASA dalam
gal 22 September 1948, pensidang
lengkapnja pada tanggal
diriannja terhadap Pemerintah
NI
: 7 Djuli 1949.
Memperhatikan:
2. Bahwa N.L.S. baru dibentuk
Bahwa
Daerah Minahasa adaatas negara2 bahagian jang
lah
suatu
Daerah otonom jang
sebesar mungkin.
sah
.
dalam
dingkungan susunan
3. Bahwa wakil2 Minahasa deNegara
Indonesia
Timur.
ngan bebas telah turut mem“Menimbang:
bentuk N.I.T.
wa segala perwakilan dari
4. N.LT. ini adalah bentuk 3
. terserah atas kebidjaksasatuan jang tersempurna bagi
merintah dan Badan Perpulau2 dibahagian Timur taRakjat.
nah Indonesia.

Pidato

salahan2 dahulu atau berpikir dengan merasa puas terhadap
diri

Wakil
Ketua K.N.L.P,
pada penjambutan akan

sendiri, bahwa hanja Djokja jang

PRESIDEN danWAKIL
PRESIDEN

di

. mahkan

Djokja.
«

tentang penjambutan Presiden
Sukarno maka diwartakan, bahwa
wakil

ketua

Knip

Iskandar

Te-

dja Sukmana seorang anggota Par
tai Sosialis dari Sjahrir telah mengutjapkan sebuah pidato

menjambut Presiden dan

#

untuk

Wkl.

Presiden, didalam mana ia memberikan djaminan, bahwa
,,kita
akar melandjutkan perdjuangan
dari Djokja agar musuh tidak men
dapat kesempatan untuk membawa kita tiap2 kali pada suatu kedu
dukan jg terdesak. Kami telah me
nerima penarikan kembali pasukan2 Bel. dari Djokja, kembalinja
Presiden dan pengembalian
Pemerintah dengan maksud untuk
mengambil kesempatan supaja disatukan kembali dan dapat mendjalankan maksud2 kita untuk ha ri2 jang akan datang dalam suatu
suasana jang bebas.
'Kita sekarang berada dalam kota Djokja
jang merdeka dimana kita dapat
bergerak dengan bebas tetapi ti“dak untuk melakukan kembali keMEA
ara
—

ANE
2
Aher

MI

ERA

tentara

kita dengan me- .

njetudjui suatu , penghentian tem
“bak menembak" jang dibuat2 sadja dan suatu persetudjuan peletakan sendjata'.
la mengachiri dengan mengatakan, bahwa dari kota Djokja sekarang kesatuan kebangsaan de-

(Aneta-U.P.). Menjusut berita
€

AA

Memutuskan:

Bahwa tidak pada tempatnja
suatu daerah, menundjuk perwakilan sendiri dalam Konperensi
»Medja Bundar”, malahan sebaliknja amat menjetudjui kebidjaksanaan Pemerintah N.I.T. jang
menghasratkan terbentuknja satu
delegasi untuk seluruh Indonesia.

Pasal 34.
:
'besar pemungutan suara menolak menerima daf“var hari2 jang diumumkan untuk itu:
IX N tangan dari orang2 jang berhak untuk memi1
gg ja jang “ditulis disampingnja, Tea

FN

pena

3

nama tjalon.

:

ar, Ketua memberikan surat, sebagai bukti,

- Aa
'h keberatan2

lain terhadap isi daftar itu,

: daan surat tanda penanam. itu

:

:

2

5

& berisig
- ifa, pada “waba

(1 edtan

“Bahwa kejang akan di-

untuk membantah

ada terhadap daftar itu.
Pasal 35.
jang sudah ditetapkan untuk

kebera-

“ban2 jang mungkin Pakan
3
5 Ui

Setelah tempo

pentjalonan

itu

| liwat, kantor besar pemungutan suara menjelidiki, apakah daftar2
"itu memenuhi sjarat2 jang sudah ditetapkan dengan undang2.
2)
Djika sebuah Satar tidak memenuhi suatu sjarat jang ditetap-

Ikan dalam pasal 33, maka Ketua seketika memberi tahukan hal itu
kepada salah seorang dari orang2 jang menanda tangani daftar itu.
13)
Kepada orang2 jang menanda tangani daftar itu diberi kesempatan membetulkan kesalahan2, jaitu hingga waktu daftar2 itu di“sahkan dimuka umum.
Ke”
Pasal 36.
1)
Pada hari jang ke 14, jaitu dihitung dari liwatnja tempo jang
ditetapkan bagi pentjalonan, kantor besar pemungutan suara me#mutuskan dalam rapat umur tentang sahnja datang jang sudah
2), Djika keterangan dari tanda tangan salah: dobel dari orang2
'ng menanda tangani itu tidak memenuhi sjarat2 jang, ditetd
alam pasal 33 ajat 1 huruf e, maka tandatangan itu harus ditj
“)
Djika seorang pemilih atau Kana panah, men: den
#bih dari satu daftar tjalon, maka semua tand

'orek, jang sn
itu, masih tjukup
angan.
Uh
Sebuah aatodrb ak tidak berh.
:»
djika tanda2 tangannja tidg gk and
alam pasal 33 ajat 1 ana Oh
')
djika daftar itu tida
“lasal 33 ajat 1 .
djika tidak

- merintahan daerah dan badan perwakilan atau badan perwakilan itu

mefunjgi

di-

ah

tanda

:

harus dikumpulkan oleh kepala daerah, djika sekurang2nja seperempat dari djumlah anggota2 menghendakinja. Badan jang bersama2 dibentuk oleh pemerintahan daerah dan badan perwakilan
itu bisa berunding dan mengambil keputusan tentang pentjalonan
tambahan, djika sekurang2nja hadir seperempat dari djumlah ang-

landjutnja ia berkata, bahwa, pada saat ini hari dimana semua pemimpin2 dari seluruh nusantara
akan datang di ibu kota, sedang
ditunggu2 ,,untuk menjusun bersama2 suatu rentjana untuk suatu
pertahanan kebangsaan dan untuk
mengakui Republik sebagai sumber kekuatan kita bersama dan
memperkuatkannja dan
membe-

KOMUNIKE

5)

Sebuah daftar hanja boleh berisi

(Aneta).

K.P.B.B.I.

Kumisi

Perserikatan

merintah

Republik

ke ibu kotanja

dahulu dapat dinjatakan, bahwa
peristiwa ini telah melahirkan suatu kedjadian penting jg dapat diambil selaku tjontoh, jakni, bahwa
untuk pertama ikali suatu pemerin
tah dam ibu kota telah dikembali-

kan pada kedudukannja dahulu jg
konstitusionel dengan djalan bantuan

organisasi

internasional

de-

ngan tidak memakai kekuasaan
sendjata, tetapi dengan djasa2 jg
bersifat damai.
Peristiwa ini, demikian pendapat Kumisi tersebut, berarti per-

k

perwakilan
Fi

buat satu
8)

e

jang

Seora:

gan

Oa

mung: setan

$

|

Me
t AA
ee
persetudi
Peron
Keong be

dengan

bagi para tjalon un-

terang2an,

maka

tjukup-

eka
suara dapat memperoleh
jaRon tidak akan menentang pentjalonan
dfajani lain.
ex besar pemungutan suara tidak boleh menerima
ja gg diundjukkan sesudah habis waktu tiga minggu
T Maki rapat jang disebutkan dalam-ajat 1 dari pasal 36.
9. Sehari sesudah waktu tiga minggu jang tersebut diatas itu
ht, maka kantor besar pemungutan suara menetapkan tentang berAaku atau tidaknja daftar2 tjalon jang diundjukkan itu.

Jang tidak berharga ialah daftar tjalon:

14)

$ Pn

Dedaah2,

dimana Pen

Ketua

ikantor

besar pemungutan

suara mengumumkan

alas-

annja, maka daftar2 itu didjadikan tidak berharga.
,
15) Pernjatean mendjadikan tidak berharga ini ditjatat dalam
pemberitaans:
| kantor besar pemungutan suara.
.16) Daftar2 jang diundjukkan itw disimpan oleh kantor besar pe-

| Pasal 37.

tidak dilakukan oleh badan

e

mungutat' swara selama waktu anggota2 Badan Perwakilan itu dipilih,
TR

Te.

1)

ini dipergunakan
(geloofsbrief).

oleh

jang

terpilih

sena

surat

Pasal 40,

:

aa
2

Nae
rtjajaan

Ni

rn

lon itu sudah 1 meninggal dunia.

-

hanja ada |
Pd
sadja jang bisa dimasukkan
m daftar tjak
ntor besar Debu. Suara menetaptjalon ini
NN
Tea
keputusan2 jang ter
at2 depan, kantor
tan suara membyat ke
Beritaan, jang diumumdah
leh dilihat oleh siapapun

2 bk”

. df jang diketahui oleh kantor besar pemungutan suara, bahwa tja-

y Kantor besar Sani utan suara, djika mungkin eni
surat
2
harus segera memberi tahukan kepada kepala daerah mama2
1
g daftar2nja ternjata sah adanja.

ini K0

'u djika tidak ada
A9antor besar pemungu, bahwa tidak ada orang

jang berang? dibent
,
wakilan jang tersebut dal

13)

pa

sa.

(3

6)
Kepala daerah hanja akan mengund:
tua kantor besar penenanan: suara,gik

a) jang tidak diundjukkan oleh kepala-daerah.
b) jang tidak memenuhi sjarat jg disebutkan dalam ajat Ka
c) jang tidak ternjata padanja, bahwa Pan itu setudju dengan
pentjalonan atas dirinja,

Ctak berharga Pm
Daan Jang sudah

2

Kahtor besar pemungutan s

nama2 “jalon jang undjukannja t ia

de

:

Bangsa2 Indonesia sesudah kembali dari Djokja telah mengeluarkan sebuah komunike, dimana dikatakan:
,Pada upatjara kembalinja Pe-

agan sebagai
5

.

kita”.

Apa
39.
SN
jang. ditja
antor

3)
Pentjalonan tambahan dilakukan dengan mengundjukkan sebuah daftar oleh kepala daerah pada ketua kantor besar pemungutan suara. Pengundjukan ini boleh dilakukan dengan surat PN
4)
Daftar dari seorang. tjalon harus berisi:
a)! nama tjalon itu (dengan huruf2 potongan nama “9
tambahan2 lain jang perlu untuk menerangkan orang it:
b)
tempat tinggalnja :c)i. waktu lahirnja jang sedjelas2nja.

.

napkan perdjuangan kemerdekaan

Runtutan para tjalon ditentukan dengan berundi dan diperingati
dengan runtutan huruf.
2)
Pada daftar tjalon dibawah huruf runtutag dimuat keterangan2
.jang didjadikan sjarat menurut pasal 33 aja:
3. ajat a, b dan
C atau pasal 37 ajat 4, anak ajat a, b
Ketua kantor besar Pegn 1
kedia mengumum3)
kan daftar-tjalon itu didistri
ta mengirimkan salinannja jang dibubuhi tanda 3
“3 Balai Pusat Pemu| ngutan Suara.

gota2.

3

ngan segera akan ditetapkan. Se-

Fata

perwakilan. daa
itu, maka badan jang bersama-sama dibentuk
oleh pemerintzhan daerah dan badan
kilan, mempunjai hak
untuk mengadakan pentjalonan tambahan. Didaerah2, dimana pemerintahan dilakukan oleh badan perwakilan daerah, maka badan
perwakilan daerahlah jang mempunjai hak untuk mengadakan pentjalonan tambahan. Badan jang bersama-sama dibentuk oleh pe-

4

kepunjaan Republik atau mengam
bil keputusan2 jang dapat mele-

1)
Dalam hal sebagai dimaksudkan dalam pasal 39 ajat 1, setahun kemudian diadakan pemilihan antara-waktu (tussentijdse Verma
kiezing).
2)
Dasal 32 hingga pasal 75 berlaku djuga.
Pasal 41.
Djika dalam daftar tjalon itw terdapat lebih dari seorang tjalon,
maka diadakanlah pemungutan suara dalam waktu jang ditetapkan
oleh Balai Pusat Pemungutan Suara.
Bahagian 5.
TENTANG PEMUNGUTAN SUARA.
Pasal 42.
1)
Mulai dari hari jang ke 1 dan 4 selambat-lambatnja pada hari
ke 5 sebelum hari akan diadakan pemungutan suara, orang2 jang
berhak untuk memilih dalam distrik-pemilihan, dipanggil untuk datang memilih ditempat jang ditetapkan untuk itu dan pada hari
jang disediakan untuk itu.
2) Orang2 atau pengurus perusahaan2 dan badan? (instellingen)
jang mempunjai pekerdja2 jang berhak untuk memilih, harus berusaha, agar kepada masing2 pekerdja itu diberikan kesempatan

untuk melakukan haknja untuk memilih, pada waktu jang ditetap-

kan untuk itu,

Pasal 43.
Pemungutan suara, jang dilakukan dimasing-masing distrik pemilihan atau didistrik pemungutan suara, dengan disaksikan oleh
kantor pemungutan suara, dimulai djam. 8 pagi dan berlangsung
sampai djam 8 malam atau sebelum djam Tea
djika ternjata
mung kin.
Pasal 44.
,
Maventn iman
kantor pemungutan suara, Ketua kantor bas
pemungutan suara memberikan sebuah tabung pemungutan suara
(stembus) ataw lebih, jang dikuntji dengan anak kuntji jang disimpan pada kantor besar pemungutan suara, sedangkan
induk
Ikuntji itu disegel oleh kantor besar pemungutan. suara,

(Akan disambung.)

-

onesia

Timur

.

sul djabatan “diluar dan badan
tjadangan itu. Ia katakan, bahwa

ENSI GURU2 DI MAKASAR.
:
eta). Kementerian

usaha2

penga-

akan mengadakan konpereni guru2 jang akan dilang-

pat dilapangan pengadjaran,

konperensi mana petundjuk-

idjuk buat rentjana

penga-

an-baru disusun. Rentjana ini
|

oleh

sekretaris-djendral

Ijaran,

tuan E. Katoppo.

n akan mulai berlaku pada ta-

(hun pengadjaran jad.

Berdasar-

ini dan karena sementara itu

dah terdjadi perubahan didaIndonesia Timur, maka menpengadjaran
menganggap
dalam waktu singkat meng-

lagi satu koperensi
. ang

ten-

pengadjaran jang mempunjai

sar lebih luas dari pada dalam

1947.

,

ntuk konperensi

jang

b

Lie 1 ntuk mem

Indonesia Timur memutus

. pengawal

Amerika Serikat ' menundjang

rentjana pengawal PBB jang telah diubah dari Sekretaris Djen-

dral Trygve Lie: menurut rentjana ini akan dibentuk suatu

tempatkan

3

pada

rentjana

rangkan,

ini.

bahwa

akan menghindarkan tekanan jg

tidak perlu kepada beberapa

gara anggota,

ne-

karena diadakan

permintaan pegawai untuk sedjum

2.000 orang. Usul baru dari Lie

mai. 'Untuk menuruti keberatan2

ini akan

sebagai tjontoh, jang berganti2
mendjadi anggota Komisi Gen-

jang dimadjukan dalam perundi-

dengan

serp

sedjumlah

memerlukan

biaja

kira2

$ 1 djuta setiap tahunnja, sedang-

kan usulnja jang terdahulu sebe-

sar 800 orang pasukan pengawal
memerlukan biaja setahunnja sebesar $ 4 djuta. Lie telah mengubah rentjananja untuk memenuhi

keberatan2 jang dinjatakan

da-

lam sidang jang pengabisan dari

lah missi2. Ia

bisit dan penjelesaian setjara da-

usulkan untuk membatasi peker-

dian

Yang

sebutkan Belgia

fjatan Sendjata Palestina dan
Komisi P.B.B. untuk Indbnesia.

ngan2 Dewan Umum, Lie meng-

. Dalam mendjawab pertanjaan2

sematjam itu hingga

.sampai pada anggota dari badan
tjadangan.

jang

dimadjukan

kan

pembitjaraan

Feller,

Keith Shann dari Australia dan

sebelum

diada-

umum,

A.S.

penasihat

umum

P.B.B.,

menjebutkan pengalaman2 P.B.B.
untuk menundjukkan perlunja u-

Sven Grafstrom dari Sweden pun

akan

datang itu jang diundang bukan
penilik2 dilapangan penga-

saatnja untuk melepaskan politik
»Wwait and see” (menunggu
dan

SOAL TIONGKOK TAK DAPAT DILUPAKAN OLEH AMERIKA SERIKAT.
i

(Aneta-U.P.).

Wakil2

partai

republik di Senat Amerika hendak
mengadakan aksi baru untuk ban-,
tuan kepada pemerintah nasional

Tiongkok.

Rupa2nja mereka te-

lah mengadjukan suatu
rentjana
kepada kementerian luar negeri,
tetapi djuru bitjara
kementerian
tersebut

tidak

mau memberikan

komentar jang dapat memastikan,
aan

dari Ame-hari

Selasa

dalam suatu komite chusus "jang
terdiri dari 14 negeri, jang diangdepartemen Pengadjaran, Ke
kat gleh Dewan Umum untuk
jaan dan Pengetahuan, akan
pi “ djuga dari semua
negara 5 memeriksa dan memberikan lapuran tentang segala usul2 tentang
an di Indonesia. Dalam atjapasukan
pengawal internasional
ditjantumkan rentjana pengajang akan melindungi missi PBB
an-baru buat Indonesia Tijang bekerdja diluar dan melinpelbagai matjam pengadjardungi milik PBB. Noyes menjatan dinegara ini, .pemberantasan
kan, bahwa Perserikatan
Bang'utahuruf, kemungkinan
mengasa2 harus mempunjai suatu djaba“dakan rentjana-sepuluh-tahun bu
tan,.jang djika
diperlukan
depengadjaran di Indonesia Tingan selekas2nja dapat memberinur dan soal2 anggaran belandja.
“kan staf pegawai2 jang terlatih

an di Indonesia

kembangan2

Timur

baru

dan

jang penting

am usaha2 semua partai jang
'bersangkutan untuk membawa suatu penjelesaian jang tetap dalam
“masaalah

Indonesia.

rentjana

baru

jang

jang

Menurut pengumuman tersemulai 1 Djuli Ori adalah alat

:

takan

sangat

Djokja dan bahwa
c

uang merah tetapi

ti-

k ditetapkan nilainja.

ANTI

KEMUDIAN

2 MINGGU.

Aneta). Sri Sultan Djokja me
akan kepada ,/Merdeka” dasuatu interpiu, bahwa mungkemudian 2 minggu koresponBelanda akan diluaskan per-

2

gi ke Djokja.

JENDERAL MAJOR MEYER DAN
KOLONEL VAN LANGEN.Aneta).
angkap
wa

Komandan
komandan

teritorial
pasukan

Tengah dan komandan di-

, djenderal major J.K. Me-

bermaksud untuk pergi dean pensiun mulai '1 Oktober.

arian ,,De- Vrije

rkan tentang hal

Pers" menga-

ini, bahwa

enderal major Meyer sangat ke
a terhadap
persetudjuan 7
akan tetapi, bahwa ia pada
genting tersebut tidak mau
a
ggalkan pasukan dan memu
tuskan

untuk

menglaksanakan

iri pengosongan kota Djokja.
ndjutnja ,.De Vrije Pers” me-

jabarkan

, bahwa

kolonel

D.R.

. van Langen, komandan militer

ja dan komandan brigade-T

mengadjukan permintaan
enti. Kalangan militer jang
asa di Djakarta membenar-

n berita tentang djenderal ma-

Meyer
dan menambahkan,
ihwa-ia akan berangkat dalam

D
ba

ulan September. Tentang kolonel

'an Langen

kalangan

tersebut

idak mau memberikan keterang-

NUBUNGAN KAWAT DENGAN

DJOKJA.

£

Selasa
(Aneta). Sedjak hari
kawat de-'
ih

n

ada hubungan

Djokja. Hanja

djawaban

kawat de-

dibajar belum

a kembali akan tetapi

belum

SIDANG LENGKAP K.N.L.P.
2

neta).

Ina RP.

Menurut harian

tik dan

seksi2 luar negeri, dalam

negeri, pertahanan,
kemasjarakatan.

kemakmuran,

,,Pe-

hari Senin pagi telah menga-

sidang tidak resmi dibawah

nan wakil ketua Tedja Suk-.

Vonizeles
kembali

(Aneta). Baru2 diketahui, bahwa djambatan kereta api antara

Purbolinggo dan Bandjarsari pada malam 28 Djuni telah dirusak-

ikan oleh pekerdjaan sabot, sehing

ga perhubungan kereta api antara kedua tempat tsb. untuk
sementara waktu dihentikan. Pada
malam itu djuga penduduk Purbo
linggo dikedjutkan oleh tembakan2 dipinggir kota dan pada pagi-

nja njata, bahwa

anak

lelaki Re-

gen Purbolinggo bersama 2 orang

spulisi agen dan 2 orang penduduk
telah ditjulik. Pada malam itu djuga penduduk Purwokerto
terkedjut karena tembakan2. Ternjata,
bahwa seorang agen pulisi telah
kera tembakan, tetapi tidak be-

fat. Diluar Purwokerto baru2 ini
anggota2 pulisi daerah telah -ditembak oleh seorang jang memakai pakaian preman, sehingga seorang agen pulisi tewas dan seorang mendapat luka2 enteng.
Be

' (Aneta).

Pada

'

malam

antara

29 dan 30 Djuni 2 orang guru da-

ri desa Brati di Purwodadi telah
ditjulik oleh satu gerombolan ber
sendjata dan sampai sekarang belum diketahui bagaimana
nasib.
mereka, tetapi sebaliknja guru2
jang ditjulik pada tanggal 7 bulan

lalu oleh T.N.I. di Nambuan dan

Klampok dalam pada itu telah dibebaskan kembali. Sekarang djuga baru2 diketahui, bahwa Wali

Kota

Republik kota

Magelang,

ditjulik pada bulan Djanuari, sesudah pada achir bulan Desember
tahun 1948 dipaksa oleh T.N.I.
untuk pergi ike Punduh dengan ke
luarganja. Sedjak ia ditjulik oleh
suatu gerombolan bersendjata da-

“ri tempat kediamannja jang baru,

tidak diterima kabar tentang na-

sibnja.

2

RE

K3

sekarang

bantuannja,

menarik

menurut

ka-

bar sebagai akibat dari keterangan jang diutjapkan oleh duta Amerika di Athena, Grady. Dalam
ini ia berkata,

bahwa

,,pemerin-

tah Amerika menaruh perhatian
terhadap pembentukan
pemerintahan Junani, jang akan memikut
pertanggungan dijawab jang besar, dengan tak menghiraukan a-”
pakah partai2 Junani jang ditentukan atau orang2 menjetudjui atau tidak”.

'.
“.

Grady

MENIKAH:

s8

Ha

:

GE

Pia

NIO

.

Tondano, 9 Djuli. 1949.
Kepada anggota? kaum keluarga“

Taan

H. G. Wattimena

(kedua

dari

Indonesia, menerangkan artinja patung jang
sil kesenian pada pertundjukan pekerdjaan2
more, Amerika

Serikat.

kanan)

jang

mewakili

Pemerintah

dan kenalan2 diberikan kesempatan
untuk
mengutjapkan
selamat pada

Federal

“3

4

“ 8

KE

TJENG

Kegiatan politik di :
Den Haag.

AP

|
4

Setelah memorandum
tentang
Konperensi Medja Bundar diumumkan, prof. Romme tanggal 23
Djuni menerangkan dalam
Kat:
bahwa

dari

komunike

KPB

BI ia menarik kesimpulan, bahwa
pekerdjaan komisi setelah keterangan2 van Royen-Rum memberi
hasil tertentu dan lantas ia mengadjukan pertanjaan, apakah Peme
rintah bersedia memberi keterang
an2 kepada Kamer. Sesudah ketua
mendjandjikan kemungkinan itu,
prof. Romme kemudian menanja“kan, apakah mungkin
memperlihatkan surat2 tentang akibat selandjutnja dari keterangan2 Van

Royen-Rum sambil menunggu kedatangannja Menteri van Maarse

merasa chawatir sekali terhadap
djalannja sesuatu di Indonesia.
Menurut kabar, dikalangan fraksi
katolik jang paling luas sekarang
djuga terdapat keberatan2
jang
besar
terhadap. kebidjaksanaan
jang didjalankan oleh Pemerintah
mengenai Indonesia, — keberata12 jang, sepandjang mengenai
KVP, ini kali tidak hanja terbatas
sampai rombongan
ketjil dari
'Romme dan pengikut2nja sadja,
akan tetapi djuga disetudjui oleh
bagian terbesar fraksi itu.
Sampai sekarang adalah demikian, bahwa diantara kedua golongan dalam fraksi katolik jang sa-

tu sama lain berlainan sekali, dari

mana Romme dengan pengikut2veen, setelah mana ketua Korten- - nja merupakan golongan
'kanan,
horst mengumumkan,

bahwa hari
AL

itu djuga kepada anggota2
diberikan kesempatan untuk
-peladjari surat2 tsb. Sedjak
Den Haag terdapat kegiatan
tik jang sungguh2, demikian
ta koresponden Aneta dari
Haag.

terdapat

suatu

golongan

tengah

akan - jang 1besar dan bersifat
2
: sedang : di
mem
bawah pimpinan Andriesen, jang
itu di
sampai sekarang agak hati2 terpolihadap sikap jang dapat menimbul
warkan akibat2 jang merusak
bagi
Den
kabinet, demikian kalangan2 katolik. Golongan tengah ini dalam
waktu2 jang achir mengikuti keDikalangan2
politik terdapat
bidjaksanaan Pemerintah terhaperasaan tidak puas sekali terhadap Indonesia dengan
perasaan
dap fait accompli, jang dihadapchawatir
jang
makin
besar
dan pa
kan pada parlemen, bahwa ini kali
da beberapa peristiwa mereka me.
malahan demikian rupa sifatnja, se
njatakan tidak setudju akan tetahingga harus didengar dari beripi setjara resmi sampai sekarang
ta2 pers, bahwa di Djakarta telah
belum mendjauhkan diri dari patertjapai satu persetudjuan.
danja. Keterangan2 Van RoyenMenurut kabar lebih landjut,
Rum adalah bahan baru bagi kedjuga terdapat perasaan tidak
chawatiran ini: apa jang terdjadi
enak terhadap waktu enam mingsesudah itu, menurut
kalangan2
gu, jang ditetapkan dalam memokatolik,
telah
menjebabkan
sebagi
randum itu sebagai tempo jang dian terbesar dari fraksi Kamer jaberikan pada parlemen setelah K
kin, bahwa orang harus mendjauh
MB berachir, untuk selandjutnja
kan diri setjara tegas dari politik
menjelesaikan persetudjuan jang
Pemerintah.
telah terdapat itu dan menerimanja baik.
,
Keadaan adalah demikian, sehing
ga prof. Romme
sekarang tahg
Karena itu menurut ghli2 polibahwa
ia
ditundjang
oleh
tik, disini terdjadi suatu hal jang
terbesar dari fraksijskat
asing sekali bagi pertjaturan poPun dikalanga
litik Belanda, bahwa Pemerintah.
Historische
Unie
sebelumnja sudah menetapkan, be
puas
jang
sudah
Ia
rapa lama parlemen boleh membitjarakan soal itu, untuk diterima- . keras. Terutama

nja.

Pada

pa

Ran

ini semua

Te

REA

IA

“ditambahkan

pula, bahwa.banjak kalangan2 jg

Mahkota seperti jang

“dalam memorandum,

kan sekali
permulaan,

senen

di Tondano.

-

NED.-IND. JAGERSSENOOT
SCHAP.

0.p4 3. Au Bahagian Sulawesi-Utara.|

dinding dr Indonesi itu besar se
“kak dikalangan parlemen orang
dapat dikatakan hampir tidak menunggu
sampai . kedatangannja
mr. van Maarseveen, sehingga ma
lahan dikatakan orang, bahwa orang lain jang akan melakukannja. Dari fihak Pemerintah terha- .
dap desakan besar dari fihak Kamer tertentu ini dikemukakan, bah
wa baginja tidaklah mungkin mem
berikan 'keterangan sebelum mr.
yan
Maarseveen
kembali, jang
didjawab oleh fihak Kamer, bahwa dengan tidak ada Menteri van
Maarseveen rupa2nja dapat djuga
diambil keputusan2 penting, .karena apa djuga keterangan tentang keputusan2 itu sebelum van
Maarseveen kembali, djangan me
rupakan
suatu hal jang
tidak
mungkin.
Pemerintah mempertimbangkan
nja demikian rupa, sehingga diputuskan bahwa menteri Goetzen
dalam komite djenderal akan mem
berikan suatu keterangan. Kemudian fihak Kamer menariknja kem |
bali, karena mereka rupa2nja berpendapat, lebih baik menunggu
kembalinja mr. van Maarseveen.
. Demikian keadaan politik pada
waktu kembalinja Menteri van
Maarseveen dinegeri Belanda. Me
mang harus ditunggu, dengan alasan2 apaia akan muntjul dan a-

pakah alasan2 itu dapat menimbulkan perubahan
dalam
sikap
fraksi katolik.

Il,

Dalam rapat
F un”
maka badan |

Wen
23

telah dibentuk, tera
Ketua: E. D. Denga
Panitera/Bendahari :
Commissaris2 : 1. H.

:
SEA

Ta

US
g

e

:

:

:

PE

2. 1S
3.8
Penerima:

:

pada Sekrer
AA

angc

angan

| mane 23

Zr,

5

2
SA

“3

LE Djuli Y949”di KARrEN- Tomohon

pada P.t. S/W.J. RAMPEN,

Y
«

-

Insp. Lager Onderwijs.
15 Djuli 1949 di WALIAN-Tomohon
pada P.t. E.J. van BAARSEL,
Luit. Kolonel Infrie.

KURSUS BASA INGGERIS @
Peladjaran dengan
2xsebulan

4xsebl. langg.
basa

surat.

dikirim

wanglangganan

Indonesia,

f 3.—

f 1,50

Keterangan

tjukup

dengan

arti, sebutan ilmu basa latihan?
disb. mudah
dipeladjari segala
orang. PUTERA-PUTRI INDONESIA
ingin
tahu
INDONESIA RAJA
digelanggang Internasional, sege-

ralah berlangganan,
dikirimkan lebih dulu

PENDIDIKAN

pembajaran
pada:

UMUM,
MALANG-

1

t

|.
j

Lawang | la

Penindjau2 politik menamakan

(keadaan ini sebagai

»kegentingan

kepertjajaan”, jang hanja timbul,
djika tidak
diketemukan
suatu
djalan. Kalangan2 katolik mene-

rangkan,

bahwa banjak hal ter-

$

gantung dari kerdja-sama antara
golongan2 politik jang merasa tidak puas diwaktu jang akan datang dan kemungkinan membentuk zakenkabinet.
Disamping ketidak-puasan
ini
mengenai djalannja sesuatu di Indonesia,

terdapat pula

rasa tidak

puas jang makin besar terhadap
kebidjaksanaan mengenai luar ne
geri, terutama berkenaan dengan

Benelux dan politik keuangan, pe

rasaan mana sudah mengchawatir
kan, sehingga djika diambil seluruhnja, Den Haag sekarang seketegangan,

ci Omg
Lnusan

3

-

dang mengalami masa jang penuh

:

CHU.
desakan,

Perristakan Kementerian Penerangan N.I.T.-

HOEI

|

TIDE
LVD VD
BKD

' merintah segera-mendjelaskan
ke

7

"

djam 7 malam dirurnahnja tuan KHO-

dikerdjakan dengan tangan, salah satu haIndonesia digedung artja kesenian di Balti-

Dari kiri kekanan : Dr. N. A. C. Siote maker de Bruine, njonja J- Jager Gerlings
tuan Wattimena dan Dr. J. Jager Gerlings , penjelenggara Koninklijke Indonesisch Instituut di Amsterdam.
(Usis.)

mer,

:SABOT DAN TEROR.

R.M. Sutedjo Hadiprawono telah

ket, surat2 tertjatat,
:

Dalam sidang pada hari Senin
telah mulai bekerdja panitia poli-

£

baru

dan

tidak effisien”. Japun mendesak
diadakannja peraturan" jang lebih

Menurut rentjana, sidang
lengkap akan diadakan pada tanggal
7 Djuli sedang atjara ditentukan
oleh panitia rumah-tangga.

pemerintahan

KHO

dan

“Ori di-!' mana dihadiri oleh 22 “anggota.

“

TJAN KEK BENG

untuk se-.

GiSam

Paul

menjerahkan

Pemimpin liberal Vonizeles menjanggupi bantuannja, dan kabinet baru pada malam Selasa akan
dilantik.

HENDAK

| pembajaran jang sah untuk daerah

.

kepada menteri luar negeri Tsaldaris. Ia ini bermaksud membentuk pemerintahan, jang hanja sakan mengharapkan bantuan dar
partai populist.

me-

,”memboroskan

Junani telah

pembentukan

itu meru-

semula

8

sis kabinet hanja dapat diatasi de
ngan membentuk suatu
kabinet,
jang akan bersangga kepada partai2 koalisi jang sama dengan pemerintahan dulu.

NGUMUMAN HAL UANG DIminta diadakan pasukan P.B.B.
DAERAH DJOKJA.
“ sebesar 800 orang. Noyes mentjela tjara bekerdja jang sekarang
Aneta).
Menurut keterangan
ini dalam mengumpulkan pegaak delegasi Republik pada hawai2 untuk diluar jang dilakukan
»Merdeka”, pada tanggal 3
setjara
berdikit-dikit, djika keai Sri Sultan Djokja telah meluarkan
suatu pengumuman “daan memerlukannja, jang dika-

berlakunja Ori dan wang me

dari

pakan suatu ,,perubahan jang sehat jang dapat didjalankan” dari
rentjana

BENTUK-KABINET
JUNANI.

Setelah mengundjungi

Ia katakan, bahwa

Lie jang

DISEKITAR

Vonizeles berpendapat, bahwa kri

untuk memberikan bantuan kepada missi2 diluar untuk melaksana-

kan tugasnja.

dan membelok kedjalan

Seperti diketahui Radja

rika Serikat menundjang rentjana

baru dari Lie pada

2g
jain.

saat Yan

aa

Charles P. 'Noyes

untuk

pembentukan

djabatan diluar dan serapnja itu

anggota2 teknis jang tjakap

P.B.B.

panitia

Shann mmene-

“dari djabatan luar untuk menjelenggarakan dan mengawasi ple-

orang,

oleh

djuga menjatakan bantuannja ke-

lunak bagi Sekretaris Djenderal
dalam menggunakan satuan2 itu,
demikian djuga dalam menggunakan

missi2

ring tidak memuaskan. Perundingan tentang hal ini akan dilan-

djutkan

LI...

hal

menjelesaikan

.mendapatkan perlindungan dan
bantuan, tapi hal ini ternjata se-

A3

sebesar 300

pasukan jang aktif

untuk

ini dgn. Negara2 dimana ada di-

2

bahwa kaum demokrat tidak akan

menundjang rentjana tersebut.
Mereka jakin, bahwa kini belum

jx

