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. Sedjarah Indonesia. dalam abad

ce 20 ini, adalah sedjarah perdju-

'nesia
I Ta
berikan

Indo-

Negara

Ta Negara.

25— tamoh-air In1 2
ai
sa
dengan
gan ,
3 atu bahasa — bahasa Indone1

presiden Sukawati, pada hari Dju
konperensi pamong. pradja
ruh Indonesia Timur, .

rajuan Satu lagu Ke-

selu-

Dalam pidato pembukaannja,
Perdana Menteri Anak Agung

sekarang ini, tampaklah

memperingatkan, bahwa didalam
atjara disebutkan sedjumlah po-

derigan njata, betapa perasaan per
satuan — sebangsa — setanah air

kok2 pembitjaraan jang pemetja-

dan me

han dan pekerdjaannja akan men
resap dalam hati djiwa kita, seludjadi
penutup.
ruh bangsa Indonesia
!.
“Na Paman”
bahwa tidak
Konperensi Inter Indonesia jg | sadjapokok2 pembitjaraan itu, tedilangsungkan dikota Djokjakar- tapi djuga kedudukan pegawai

merupakan

dari para pesertanja

ta dan Djakarta, adalah mendjadi

simbol

bukti jang menggembirakan, bahwa tjara pemerintahan jang dua-

. dari 'kembalinja

Persatuan bangsa Indonesia, sim-

listis itu sudah hampir 'berachir
dan bahwa Indonesia Timur su-

' “bol dari pada kemauan kita untuk

—. melaksamakan tjita2 rakjat Indo-nesia dalam perdjuangan jang ber
puluh2 tahun, jaitu menegakkan
Negara dan Bangsa. Indonesia jjg
bersatu dan ta" berpetjah-belah!
Tidaklah mengherankan — dji-

dah

mendapatkan rangka

akan

hukum negaranja, sebelumnja penjerahan kedaulatan jang membe
rikan kemungkinan kepada semua
daerah2 untuk berkembang me-

nurut :sifatnja sendiri. :

'ka dalam konperensi babakan jg
“pertama — “di Djokja, telah 'ter“dapat diantara para pemuka dan

satu an Indonesia.

bang

sesudahnja 2 1 taselaku

persatuan, oleh

N.LT.
kasat

05
Ketjuali menegaskan sekali la“gi pendirian terhadap 1 bangsayan kademenjan satu
Laga

In-

Negara

.Dengan demikian

donesia. Haag

pemimpin bangsa Indonesia jang
sangat kita pertjajai, kata
seia|
sepakat, terhadap lambang2 per--: 'pemaksibak bkan
aa

Jlam-

Pemerintah

Pengin su-

ji

Ikita”,2

1. k

Negara, demikian katanja. Belex
pemerintah Indonesia Timur di
sandankan pada azas2 ini da
rena itu pula, maka mendjad
wadjiban pemerintah untuk :

jang

Kata sepakat diantara berbagai2
golongan Indonesia dalam soal

atau menolaknja. Malahan semua
“utusan, baik dari Negara2 dan
“. Daerah2 Bahagian jg terikat da-

lambang dan bendera

Repu-

diangkasa Indonesia.

bang dan bendera Bangsa Indo- nesia. 'Dengan suara bulat, atau— dengan kata lain atas

kehendak

dari selu-

djudkannja.
dengan saat.barak

ihak

kedua

tan oleh Nederland kepada Repu

blik Indonesia Serikat.

:

'anah ba

jatah

blik Indonesia Serikat

Sang Merah Putih” dalam
rajuan lagu kebangsaan sIn-

Bagi

. jang

“Sekali Jagi bukan karena
: keimanan Republik dan keka-.

antara kita sama kita.

ruh N.I.T., sekali lagi disini kami
tekankan dengan keras, bahwa da
lam pemakaian dan pengibaran
lambang persatuan kita itu, adalah sebaiknja djika segenap rakjat
taat dan menuruti dengan saksama segala petundjuk2 jang akan

Pemerintah

Ke-

akan berakibat terbitnja suatu per

selisihan jang pasti hanja akan me
rugikan kita, serta mentjemarkan

di

seialsepakat — “sepaham, hasil
tama di Djokja. Seperti telah di
dari suatu persetudjuan, suatu sin . njatakan diatas, dengan suara

itu sudah tentu Pemerintah jang
bertugas memelihara kesedjahte-

“ lainkan adalah hasil

Ya

tara kita

sama

kita itu, telah

kata . peroleh dalam K.I-I. babakan per-

' these antara seluruh bangsa Indo-

tuan kita bersama.

Dalam pada

raan umum, pasti tidak akan rabulat telah disetudjui oleh para
. pemimpin dan pemuka kita bang- . gu2 untuk mengambil tindakan2
jang tepat terhadap sifat2 merusa Indonesia jang bertanggung
Negara Indonesia Timur...
sak sedemikian.
- djawab, “bahwa. sang Meraherkengan
dengan ketetapan
Putih - jang”
telah
dipilih
— Dengan tertjapainja kata sepa-

| nesia, seperti jang sudah sekian
$ lama-diusahakan oleh Pemerintah

g telah diambil dengan suara
tdalam K.LI. di Djokja 'ini,

mendjadi lambang persatuan 2.

bangsa Indonesia dan lambang
suatu pe-mmmegahan negara kita: ga

Nae

Ikita kepada

aa

Pena jang harus

ang : Indonesia Serikat",
Kepada kitalah 'seluruh rakjat
dan bangsa Indonesia terletak kewadijiban sutji, untuk mendjaga
Tagi Ne Mena
agar lambang persatuan ini dja“itu sebagai
ngan didjadikan alat nenen
| belaka,

teta-

dan

alat pemetjah-belah,

gap sebagai — lambang Kemagakis Tanah Ai ki
ta djangan dinodai oleh

5 ka dari
itu.
ik
ta
akan datani Baja
€ ai Jambang ji

tindakan

jang
San atas nai, ki

(.

mempunjai tanggung djawab.
Selaku suatu lambang kebang'saan kita jang sutji-sakti jang di
lahirkan dari kehendak dan keinginan rakjat seluruhnja, maka
sudah. semestinja pula pemakaian
“ngan tjara jang teratur rapi, isti-

Sedjalan den

5

. bersedjarah »
aa aa

VM

dan pengibarannja pada kali jang
pertama pun harus berlaku de-

intai,

diakui:

perbuatan jang ti-

dak tepat dari orang2 jang tidak

ak
jang: Tia

dan

sesuatu

mewa-resmi,

serentak pada saat.

'jang sama diseluruh pelosok

ta-

“nah air kita, Republik Indonesia

K

|

-bahwa

m

ling

kat diantara berbagai2 kalangan
bangsa Indonesia dalam K.IA. di
Djokja itu, terutama jang menge-

nai putusan, bahwa Sang Merah

Putih itu dipakai sebagai lambang
kebangsaan jang sutji jang tidak
sekali2 hanja merupakan lambang

jang bersifat perdjuangan dari sa
tu golongan

atau satu partai sa-

. dja, maka simbol kesatuan kebang

saan kita jang tiga sepilin itu,
mulai disaat ini telah memperoleh

bentuk dam ketetapan jang resmi.
Pemerintah N.I.T. jakin, bahwa
rakjat seumumnja nanti, akan
mempergunakannja kelak sebagai

aing

dari daerah

Utara

N.LT,

Perkundjungan

bangsa Indonesia diselu-

kesutjian bendera kita, sebagai
lambang kebangsaan dan persa-

Kini tentang kata sepakat dian-

lahan P.P.F,, atau sebaliknja, me-

KII itulah jang menjebabkan optimis terhadap KMB. Pertanggungan djawab itu harus dikembang
3 n.diantara rakjat dengan sedalam2nja, agar supaja rakjat tidak
akan mengambil langkah2 jang da
at merugikan perdjuangan naonal. Hanjalah negara hukum da
at memberikan | kemungkinan 2

Raja”.

diberikan oleh

persatuan kita, oleh karena perse
| lisihan jang mungkin timbul di-

- kan terwudjud dan pertanggung:

jang

merdeka dan berdaulat!
,
Satu bahasa, Satu Bangsa jg
bernaung dibawah Ikibaran
donesia

kemerdekaan Indonesia itu a-

“gi
3

Hepu

Mengibarkan: suatu lambang
bangsaan ikita. Tiap2 tindakan jg
dan bendera jang tidak diperoleh
terburu2 jang disengadja — atau
dengan permupakatan jang bulat
pun jang tidak disengadjakan,
dan jang dilakukan dengan setjatindakan jang hanja didorongkan
tidak lain a- . oleh sentimen belaka, tidak Pai
“ra terburu2 Lg
kibatnja hanjalah membahajakan
dan tidak bukan hanja mungkin

ruh para pemimpin bangsa Indo.nesia ! Djadi bukanlah suatu peKana atati kekalahan dari satu

|

ini, harus

diperoleh terlebih dahulu, sebelum
orang dapat bertindak untuk mem
pergunakan dan mengibarkannja

bilik, “dengan suara bulat, sama2
menghendaki supaja Sang Merah
Putih ditetapkan mendjadi lam-

aa dan kemauan bersama

Indonesia

bangsa dan bahagian2 Indonesia.

membantah

— lam P.P.F., maupun dari

kemega

Serikat jang merdeka dan berdau
lat. Suatu lambang
persatuan dan
kemegahan jang sutji jang harus
ditetapkan serta diterima dengan
chidmat dan taat oleh seluruh

nesia! Dalam mengambil ketetan tentang putusan terachir imi,
tidak ada satu-suara pun didalam

"KIM.

ba

han Negara Republik

Putih men-

djadi lambang Kebangsaan Indo-

“sidang

mes

sar jang ditundjukkan oleh pemerintah disamping usaha2nja untuk

. an djawab sepenuhnja akan diterima.
la menerangkan, bahwa hasil2

tak dengan penjerahan ked
tan itu terlaksanalah apa jang
iasa Hanoi ibn
an
nja ana
lambang dan ben- . ae Tama ena
dera keba Mn
Suar
e
ska
i
tom

bang menjaksikan perhatian be-

memperkuat bentuk pemerintah
"parlementer terhadap otonomi jg
setinggi2 mungkin dari golongan2
Selandjutnja ia menata
'bahwa dengan bantuan parlemen kanan, atjara komperensi ini sehadan korps pemerintahan, rantja- rusnja mendjadi saat untuk .menenangkan diri. Negara dan susu
ngan pemerintah itu dapat
diw
djudkan dan ditjapai, sehingg: | nan negara sekarang mendjadi pu
sat perhatian, sedangkan dari daIndonesia Timur mendjadi apa
erah2
terutama
sekretariat2nja
dikatakan oleh WTM ketika
. akan ditindjau sebagai pusat2 kemengundjungi Makasar:
,,S
tjontoh dari apa jang diharapkans giatan pemerintah. Komisariat2 ne
gara. dan sekretariat2 daerah auntuk negeri ini sebagai suatu sa'C 'kan mendjadi pusat2 tenaga adtuan”.
Ss. ministrasi jang baru jang akan
- ' mengkoordinasikan
dan memper
ter Indonesia itu telah
diteri 2.
satukan”,
baik sebagai azas2nja ialah demo-.
Pada achirnja perdana menteri
krasi dan federalisme. Ini adalah : Anak Agung sekali lagi menegas
sjarat mutlak untuk kemadjua ' kan, bahwa sangat tidak lama Ja-

Dengan demikian, maka ser

“Republik Indonesia Laka" dan
Sang Merah

y

bemakiu

ba
amankan
semati
berharga untuk pembangunan
publik Indonesia Serikat. Wi:
san ini 0.
membangga

u

: memilih

'dapat

bagi

azas2 demokrasi itu dengan bim-

“Hania). “Dengan dijoadira oleh

bangsas
Pada masarjang sangat penting

suatu

Hukum

, Miangas.

ke

Pada umumnja Ka

Tidaklah dapat disesalkan, ika-

pengresmian

pe-

makaian Sang Merah Putih itu.
Karena dengan serentak pengres-

Serikat, Dan saat pengibaran jg
mian pemakaiannja itu, barulah
pertama. jang kita harus dan wakita akan dapat meletakkan sesua
g. . djib tu.ggu2 Tn dalah saat jang . tu jg sutji pada tempatnja jang su
— tidak Mana lama lagi. akan bertji dan terhonmat pula,
ada dihadapan kita, ja'ni tepat

disebelah

utara Tahu-

na. Kini pulau itu masuk Daerah
Sangihe dan Talaud. Pulau

itu

sangat djelita dan romantis, tetapi sangat terpentjil pula.
Tidaklah mudah orang sampai

kesana.
Hampir sepandjang ta-,
hun, laut disekitar tanah sepeng-

gal ketjil ini hanja sekian meter

tingginja, sehingga Miangas tak
dapat disinggahi oleh kapal diam
apabila angin Selatan telah bertiwp

didaerah

itu,

tidaklah

ada

penduduknja jang berani berlajar
keluar pergi ke Talaud, oleh se-

bab, besar sekali kemungkinan ia
akan tenggelam. .

»

Ada suatu masa Las Palmas
(Miangas) itu mendjadi sebut2an, bahkan memegang suatu pera-

nan disekitar Mahkamah Djustisi

Internasional. Jakni sewaktu harus diputuskan tuntutan antara
Pemerintah Belanda dan Pemerin
tah Amerika Serikat terhadap pulau ini. Beberapa tahun sebelum
penang dunia pertama, perselisihan ini telah diputuskan dengan
djalan jang damai menurut undang2 internasional. Miangas semendjak waktu itu defintif masuk
daerah Kepulauan Hindia Belanda.
“Sedjak
terbentuknja Negara
Indonesia Timur ia terletak dibawah

Pemerintahan

NA.T.,

terle-

bih pada chususnja dibawah penjelenggaraan jang langsung dari
Pemerintah Daerah Sangihe dan
Talaud.
Bdhwa tidaklah mudah
untuk menjelenggarakan perhubungan jang agak sibuk dengan

dja Talaud dan dokter dari Tahuna

letaknja

Buat penduduk jang kurang le
bih 1100 orang djumlahnja itu di
udjung ketjil di Lautan Teduh,
hal ini adalah suatu . 'kedjadian

tika sadja menerangkan

dimana

Miangas.

'Miangas pada peta2 bumi jang
agak landjut, kebanjakannja dinjatakan dengan . sebuah nama
Spanjol »Las Palmas”. Negeri ini

-

pen-

duduk disana sangat menjenangkan. Hanja ternjata, agak banjak
diantaranja jang kena
penjakit
framboesia. Pada waktu itu pa-

sien2 jg datang dilajani oleh dokter dan pembantu2nja. Kesempatan itu dipergunakan djuga untuk
mientjatjar anak2 penduduk pulau

itu jang mana sedjak sebelumnja

peperangan tidak pernah diperoleh kesempatan untuk melakukannja.
Beruntunglah telah dapat ditetapkan, bahwa berita2 jang agak:
digembar-gemborkan - beberapa
waktu jang lalu jang disiarkan
terutama
dari sumber Pilipina
tentang keadaan sosial dan ikesehatan diipulau itu, tiada benar ada
nja, Kabar2 jang tidak benar ini
agaknja disiarkan oleh penjelundup2 Pilipina
jang banjak kali:
mengundjungi Miangas Las Palmas.

Hasil jang terbanjak

idi Mia-

ngas ialah kopra. Seberapa mung
kin kopra itu dibawa dengan perahu, milik penduduk sendiri sedjumlah sepuluh buah banjaknja
jang dapat dilajarkan dilautan ke
Talaud. Tetapi bila ,,musim Sela-

tan telah datang hall itu tak mung

kim terdjadi, sehingga kopra itu
diangkut ke Pilipina jang dapat
dilajari Ikira2 sehari semalam ta-'
manja.
Kapal2 K.P.M. sampai
kini tidaklah memasukkan Miangas itu dalam rentjana pelajaran
nja, demikian pula coaster2 dari “
maskapai

,,Nocemo”.

Karena

itu

pengangkutan barang2 dagangan
penduduk 'haruslah berlaku 'dengan alat2 sendiri atau memperbahagian Daerah
jang djauh tergann kesempatan jang. 2 i
adi
an
djalan
mendj
nijatakan diatas
Beberapa
rang2 , dagangannja ini bsa
waktu berselang, telah dilakukan | pembeli2 dari Pilipina. Ini berarti
suatu perkundjungan inspeksi ke
suatu 'kerugian bagi masjarakat
pulau itu, tetapi laut jang tinggi
Indonesia Timur, tetapi perbaikan
menghalau para perkundjungan
jang agak baik dalam keadaan ini
kembali, sehingga Miangas terhanja akan bisa berlaku bila opaksa
pula bersabar menunggu
rang telah berhasil memperbaiki
kesempatan jang baik itu.
perhubungan Tn
arah sebePeristiwa ini terdjadi pada bulah Selatan.
lan Djuni jibl., waktu
Residen
Banjak penduduk Mia 251 itu'
Manado jang ditemani oleh Ratelah mentjari pekerdjaan di Pili-

lau orang tak dapat dengan seke-

dapat mengundjungi

pulau

itu.

pina dimana mereka dengan penduduk aslinja tampaknja djuga .
mempunjai perhubungan menurut
ilmu bangsa2. Disana mereka men
dapat upah kira2 2 peso's sehari,
dengan atau tidak makam.
&

jang maha penting. Sambutan pen

AT AA

INDONESIA

'endapat nTimes' tentang perkem:bangan 'terachir di Indonesia.
SAK

(Arp).

Dalam tadjuk rentia-

nanja. jang berkepala

,,Cease fi-

te” di Indonesia, surat kabar Times jang terbit di London menundjukkan, bahwa djalan perun

di sumber pewelii

jang telah

lama memetjah belah kaum
“ralis dari kaum republikan.

fede

Kedua golongan sekarang

in-

saf,

bahwa

tudjuan

mereka

Sama dan teristimewa kaum repu
blikan telah berdaja upaja untuk

an2

merasa chawatir,
bahwa
kaum
republik akan menekan
ibadan2

Van Royen-Rum,

membuk-

tikan dengan dijelas, bahwa

pe-

rintah- menghentikan permusuh
an itu dipandang oleh kedua be

lah pihak sebagai suatu permula
ani baru dan tidak sebagai suatu
fase jang hanja akan berlaku: un

tuk

sementara

dalam

suatu -per

djuangan jang masih harus didja
lankan. Kehendak untuk mentja
ri satu pendirian bersama untuk
menghadapi
Konperensi Medja
Bundar jang akan diselenggarakan di
Den Haag tidak lama Ia

paknja sepintas lalu sebagai su
atu hal jang terlalu mementing-

kan hal2 ketjil. Tetapi
jang menjusun

djukkan

mereka

ini telah menun-

'ketjakapan mereka de-

ngan tidak membiarkan

sesuatu

bagaimana ketjilnja dju -

«mungkin dapat mendja-

menenteramkan hati mereka jang
federal. Rakjat Djakarta, demiki
an

Times,

pada

achir2

PAHAM2 KOLOT BELANDA. Ti.
DAK LAGI MENDJADI RINTA-:
NGAN.

itu

dingan antara delegasi Belanda
dan Republik jang telah menjebabkan dikeluarkannja keterang-

lambang: kesutjian bangsa idan itanah air jang ta' boleh sekali2 dinodai oleh rasa tjongkak dan se- - gi ini, telah mempersatukan ka
um republikan dengan kaum fe
mangat bergelora jang ta' terkenGeralis,
demikian harian tersebut.
"dalikan..
»Banjak
dari pasal2 jang telah
Oleh sebab" itu, marilah kita
i
disetudju
oleh kedua pihak tam
bersama2 sekarang ini, dengan
taat menunggu

Ja adalah se-

letak kira2 5 deradjat lintang U-

en

mat pagi di Makasar telah dibuka

itu telah Leanma

ngihe dan Talaud.

beras jang sepantasnja, gula dan
kain2, dapatlah dibagi2kan kepada penduduk pulau itu.

buah pulau'kelapa jang ketjil, ter

“ Desding Heanilant itu terutama
“akan diperhatikan pengikatan dari
. bagian2 Negara. Bagi. mereka.
: jang pada pengwudjudan dari

sangat 3

rena jang datang itw tidaklah dengan tangan hampa. Sedjumlah

kan Sulawesi dengam kepulauan
Pilipina. melalui kepulauan Sa-

Timur ci

kemungkinan

duduk adalah ramai dan

sungguh2, terlebih2 lagi oleh ka-

negeri jang besar pada zaman
pra-sedjarah
jang menghubung-

tara tepat

| laku penglaksanaan djandji dan
"sumpah pemuda dalam dn, 1928
bangsa

1Paman

Konperen

ngan bangsa kita untuk mentjapai Indonesia Mlerdeka jang bersatu dan tidak berpisah-pisah, se

nesia, dalam .

KAK RA

adalah termasuk dalam sisa2 jang
tak beranti dari sebuah djambatan

2

sesuatu Bangsa dan Negara,

Satu bangsa —

sea

£ 3,— untuk - 8 haris

“

(kuat jang mengikat kesatuan rO'hani dan semangat Kebangsaan

Aa

sebulan

sebaris

TOLLY
PHOTO
STUDIO
PASSERATRAAT
TELF. No 209.

nh “dan Bahasanja:
:ga Kebangi
Ketiga lambang "persatuan sutji.
- inilah jang mendjadi tali rantai jg

sebagai

f 1.-

atau kurang).
UNTUK KOTA MANADO !

Bah: SULAWESILUTARA.
Tom o h on

hui, Ba
Tuai Nan an
tah | diwudjudkan antara lain dalam tigalamb:
jang dianggap
tenderanja, La.
! sutiifluhur, jaitw

Es dalam

f 4.—

(sekurang2nja

mengakui :

Se

Pemimpin UMUM (rumah) Thn tf. 55

"Nndodikan

jang

TE No. 7
)

ini telah

dapat melihat pemimpin2 gerilja
jang
ternama
berdjalan-djalan
dikota dengan damai “dan 'mengundjungi resepsi2 dimana
diperdengarikan lagu Indonesia Ra
ja dan Wilhelmus bersama-sama
untuk an
kali, sedang bebe
rapa hari jang lalu,orang akan
memberi
hadiah, djika
mereka
dapat ditangkap atau dibunuh”,

Madjalah itu mengachiri tulisannja dengan menjatakan sikap

Perdana Menteri Indonesia Timur,

Anak

Agung,

pada hari

Minggu 'malam dalam pidato radio menundjuk pada kepertjajaan
besar jang terdapat dimana2 dan.
harus ada untuk memberi kemung kiman kepada kedua partai men-

tjari penjelesaian, hal mana adalah dasar pertama untuk memeliihara persahabatan serta kerdja
Delegasi Indonesia Timur

pe- -

nuh skepertjajaan ini dan mengakan menerima kewadjiban2, tang
gung djawab serta tjinta terhadap
tanah air dan selandjutnja meng
hormati serta menjelenggarakan
nilai2 positip jang timbul dalam

waktu jang lampau. Delegasi In-

kan dan federalis itu merupakan
pokok permulaan

selandjutnja mengatakan,

jang baik bagi

Konperensi Medja Bundar.

-

djak para pendengar bersedia a- “

donesia Timur mengharap
lekas
tertjapainja hasil2 dalam K.M.B.,
hal mana nanti djuga betarti pembaharuan perhubungan2 persahabatan antara bangsa Indonesia

nja, bahwa persetudjuan jang telah ditjapai antara kaum republi

.

sama,

dan Belanda.

Perdana

Menteri
bahwa

dari konserpatisme Belanda tidak
lagi mendjadi rintangan fjita2 ki-

-

EMA MENERIMA UNDA—. NGAN USMAN.

Kegiatan Kumisi

perintah hentika

Coresponden
Haag, mendapat

Wongsonegoro jang duduk
lam ,,Central Joint Board”

“dise-

“Tanggal 4 Augustus misi ini telah

pergi ke Bandung untuk pembitja-

raan2 dgn kepala staf dari dipisiC Belanda dan para
penindjau

' kan soal pekerdjaan delegasi Re-

i berangkat kesuatwu tempat deKuningan, dimana markas be-

publik Indonesia dan pelaksanaan perintah ,,hentikan tembakmena

K.P.B.B.I. Sehari kemudian

misi

sar Aibimanju terletak. Misi ini
disentai oleh para penindjau miter, major Bali dan sguadroneader Millburn
Australia).

(Amerika

dan

Para pembesar militer Belanda

di

Bandung

telah

memberikan

“ djaminan2 jang berikut: 1) ikeamanan orang2 jang telah mem-

berikan keterangan2 untuk maksul ini, 3) kumisi militer Belanda
di Tjeribon akan diberitahukan
tentang kedatangan misi tersebut.
Di Kuningan mtisi telah mendapat perhubungan dengan para

“pembesar militer Belanda di Kuningan. Djam 5.30 petang misi
tersebut tiba disuatu desa dimana
markas “besar Abimanju

D jenderal Major Suhardjo mem
beritahukan, bahwa. pada hari
Minggu beliau telah pergi ke Kediri, tetapi belum bisa bertemu
dengan kolonel Sungkono, ikoman

Ngandjuk.

K.M.B. SEDAPAT MUNGKIN
AGUSTUS.

dan p. 6.30 perintah hentikan tem
. bak-menembak diserahkan.

Abimanju

menerangkan,

ba-

x

ah).

Dalam interpiu

gan
Aneta,
Wakil
Perdana
Menteri Hamangku Buwono menerangkan, bahwa hingga kini

bar

AB

lapuran dari letnan

Dr. Hutagulung dan letin kol onel Suadi tentang perone:

Pt Ba
di Djawa
untuk
menjampaikan

Tengah
perintah

kepada pemimpin2 pasukan. Keua misi tersebut boleh dikata“kan berhasil. Letnan kolonel Hu-

tagulung

dapat bertemu

ikolonel

Bambang

dengan

Supeno,

se-

dang Suadi belum berhasil bertemu dengan pemimpin lainnja, ka

rena waktusitu petjah pertempuran, tetapi ia dapat mengadakan

rhubungan djalan lain. Djende
ral Major Suhardjo belum kirim
lapuran2nja.
'

ngan sebesar f 19.870.11 (peng

umuman No. 33/1949) dan sedjumlah' f 11.414,21
(pengumuman No. 38/1949), teruta
Kalimantan

dan

gara Indonesia Timur.

21

»

».
3
:

Semarang

Klaten

»

Surabaja
(Koordinator )
»

3

“Purwokerto

»

(Djakarta:

2 5 423.20

,,

donesia
Bundar.
tersebut
(Sunan
disertai

ke

Koperasi

Aa

Dalam pesawat terbang
a.l. berada Paku Buwono
Solo) dan Mangkunegoro
oleh adjudan2 mereka,

2. hm

Mr. K. H. L. Enthoven penasehat

K.P.B.B.I. dan Alastair

Timur dan Martinot

kepala

In dea: akan menerima perke
!

an ini, karena insaf akan tradan kekuatan mereka
jang

Pada hari Aihad petang kira2

3

djam

4.30 antara

Tjiandjur

Sukabumi satu oto bis telah

dan

di-

tahan oleh suatu gerombolan. Lima murid dari sekolah pulisi di
Sukabumi jang terdapat dianta-

5

Wakil

Presiden

Hatta

Beli pakaian

,,

858.50

.,,

1095.50

.

f 30388.40

Djumlah

sebagian Iketjil dapat

Panitia

Politik

di

Sosial

Djakarta

untuk para tawanan dibebera-.
pa tempat.

perdjalanannja ke Dan Haag.

antjaman dari pihak komunis

3

rentjana2

tindakan dalam pembentukan Uni Pasifik. Chiang Kai Sjek sekarang sudah terbang kembali
ke Taipeh. Dari pihak Philipina
belum didapat komentar
resmi.

Djenderal Wuteh Chen, sekreta
ri djenderal Koumintang, bekas
Wakil

Perdana

Menteri

menja-

takan, bahwa mungkin pada hari Djumat ia akan terbang ke To

kio untuk 'berbitjara dengan Mac

rereka dapat dari kejakinan dan
Arthur tentang Uni Pasifik. Mu
rtjajaan mereka,
la2 ia akan berunding dengan
Tsjang Kai Sjek dan Syngman
Chiang lalu pergi ke TTokio untuk
Ree.
satu
minggu dan akan pergi ke
Senuilah berunding selama dua
hari, maka Chiang dan
Syng- Korea Selatan selama 3 hari,

baru ,,£ort

12.450 ton dan bertenaga

motor

belum

memperlihatkan

,,Port

pada dok Swan, Hunter and
Gambar

diatas

memulaikan

Brisbane”

perdjalanannja

lia.

jang
besarnja
lama diselesaikan

Wigham Richardson

ke New

Brisba

menunggu

sebelum

Zealand

dar nang

tjana baru mengena politik Ame-

rika terhadap
Tiongkok dan seluruh Asia atas desakan Menteri
pertahanan Johnson.
'Perkundjungan

presiden

Oviri

no kepada Amerika dipandang
sebagai sebab2 tambahan, apa se
bab pemimpin2 politik Amerika
selekas mungkin

akan

berusaha

untuk mendapat suatu penjelesai
an untuk masaalah ini jang adalah
salah satu dari pada jang penting?
untuk kedudukan Amerika Serikat dalam dunia pada waktu2 jang
akan datang.
Ada dugaan2 jang mengataikan, bahwa kedatangan Ouirino
di Amerika bermaksud untuk me
raba sikap Amerika terhadap
Pakt Pasifik. Pada umumnja o-rang berpendapat, bahwa meskipun melihat sikap bermusuhan

Duta Tiongkok di Amerika Se
rikat, Wellington Koo, dalam suatu komentar atas buku putih Amerika telah

wa

menerangkan,

sesedikit2nja

Nama

Pembesar? imigrasi tak berhak mengeluarkan Abdul
Samat dari Australia.
Ketika

meninggalkan

gedung

pengadilan, Abdul Samat dipeluk

selama enam bulan, sambil
menunggu
dipertasinja. Abdul Samat jg menjatakan, bahwa ia ada
lah warga negara Inggeris, telah
mendapat
peringatan, bahwa ia
dianggap sebagai imigran jang
ilegal jang kemudian akan dikalu-

memberi selamat.

oleh isterinja,
seorang wanita
Australia, sedangkan kawan2nja

berkerumun

ber j.a.d. akan berlaku pembukaan Sekolah-Pertukangan di Gedung Pertemuan
Protestan di
Tomohon..
Pemasukan nama berlaku pada
kantor Synode sampai tgl. 15
Augustus 1949 dan sjarat2 adalah sebagai berikut:

a.

bah-

Mn

aaaanaaan.

PennaaNanN?

MaAANNehEA
5

:

jk

Han BA
ja KIA Pa
Untan PON ANGN
DKali
ROTI
Pap
9

Umur sekurang2nja
dan tammat

sematjam demikian dl.

kan membetulkan semua kesalahan2 dimasa jang akan datang.

:

Kawat

15 tahun

Sekolah Rendah.

2.

—

pengiriman

kawat

tiepat (dringend”

dalam negeri diperkenankan pula. :
Tarief 40 ct. satu perkataan,
Diatas adres pada kawat2 ini harus

ditulis ,,D" atau ,DRINGEND",
Diperingatkan, bahwa segala pengiriman kawat2, djadi djuga kawat.
tjepat (dringend) masih terdjadi atas
tanggungan sipengirim sendiri.
Pengeluhan tentang terlambatnja

Uang sekolah adalah f 10.—
sebulan dan dibajar pada per-

pengiriman, atau kesalahan dalam
kata2 ia' akan didjawab lagi.

mulaan tiap2 bulan pada bulan pertama harus dibajar untuk dua bulan.
c. Il. keterangan “kepala ikampung tentang kelakuan:

Kantor P.T.T,

b.

2. keterangan

kepala

Seko-

lah.

-

tjepat

aa

D (Driagend).
Mulai pada tgl. 8 hb. ini, maka

M., bahwa pada tgl. 1 Septem-

Abdul Samat,

9

PERTUKANGAN.

Kami mendengar (kabar dari
Badan Pengurus Synode G.M.I.

Dewan Appel memutuskan, bah

djaran2 dari jang lampau dan a-

ngani!
LN

SEKOLAH

wa pembesar2 imigrasi dalam hal
ini tidak 'berhak mengeluarkan

kan, bahwa Pemerintah Nasional
bersedia
untuk mengambil pela-

Hanja SATU fitik putih jang boleh

Minahasa.

wadjibkan,

menerang-

LUMENTA H. A.
MONGULA J. P.
MANGOWAL J. U.
TULAAR J.
MAWEIKERE J.
PITOI F. A. P.
SONDAKH M.
SISAR M. H.
ABDUL MADJID

Kartu ini tidak boleh ditandata-

imigrasi Australia jang berlaku di

tahan Nasional, Koo

untuk

Tjalon

dihitamkan!

di Awstralia selama lima tahun ter
njata belum dapat memenuhi dictaat proef, jang menurut undang2

dokumen

sekelilingnja
nenen
mana

arkan, karena ia setelah tinggal

masa sekarang berarti suatu ttindakan jang kurang biasa diambil,
karena dewasa ini Pemerintah
Tiongkok sedang berdjuang ea
Mao Tse Tung, lebih baik diama
bil sikap menanti dahulu "dari pa | ti2an dengan kaum komunis.
mengharap dari Amerika suatu
da mengambil tindakan2 sulit a
sikap jang lebih baik terhadap ke
laku pembentukan Pakt Pasifik.
dudukan
Pemerintah
Nasional
Tiongkok. Atas tuduhan2 AmeriKOMENTAR WELLINGTON KOO ka tenitang korupsi dalam pemerin

ATAS BUKU PUTIH AMERIKA TEN
TANG TIONGKOK.

Indonesia-Timur)
za!
Distrik-pemilihan:
F" MINAHASA - SELATAN.

BLS.

ney telah memutuskan perkara (pe
ngadilan federal istimewa
jang
telah memberi perintah untuk me-

3. keterangan

pengakuan

orang tua atau pengampu
jang membajar wang sSe!

Oleh karena belum ada pemon
dokan, maka murid2 harus mentjari sendiri tempat tinggal.

we

— (Pasal 47 Undang-undang -Pemil

Pn

. nangkap Abdul Samat bin Amjah

"(Ane
UP, )- Menurut kala.
ngan2 jang mengetahui di W
hington, State Departement ":
pa2nja akan menjusuh suatu ya

Limited.

$

(Reuter). Dewan appel di Syd-

alias berhati-hati?

in-

Kapal pengangkut

dari Sulawesi-

'kepada

Korban

Aninn ri

dihitamkan!
Kartu ini tidak boleh ditandatangani !

pakaian2 jang telah dite-

Kiriman tembakau dari Sulawesi Selatan wmumnja diterus

kan

akan

TUMBEL M. B.
DENGAH E. D.
RATULANGI W. J.
KAMBEY F. Th.
SUMUAL F. D.
MOMUAT W, —ROMPIS AL AL"
TICOALU H. R.
LALAMENTIK E. W.
KAWENGIAN J.
BOLUNG F.

Hanja SATU titik putihj jang boleh

f 3000.—

(Semarang).

3,

Tjalon

Kartu Pemungutan Suc.

dikirimkan ke Djawa Tengah

"naik kedalam pesawat terbang ini
di Karachi untuk melandjutkan

guio untuk menjusun

dan

bi

wa Barat jang datang dari pe

-daktur Aneta.

— (Aneta-Reuter). Dalam suatu
pidato penjambutan kepada presi

Rakjat2
pada

4 orang

38735

Orang sakit

dalaman,

re-

kan kepada Ovirino, supaja sege
ra diadakan konperensi di Ba-

Negara2

tertua), 4

kan kepada pengungsi2 di Dja

pressofficer Kumisi tersebut, Dr.
Darmasetiawan, Kaliamsjah Sinaga pemimpin delegasi Sumatera

hat Washington dari udara,

perbatasan2

jang

wakil Republik, 4 orang
wakil
dari daerah2 P.P,F. Kumisi akan
membentuk 13 kumisi setempat2
untuk mengawas2i
penghentian
rmusuhan di Djawa dan Suma

Selatan sebagian besar diberi

Taylor

tjaman itu setjara kollektip dan
sendiri2. Selandjutnja - diandjur-

ita

ter(pe-

Sosial

rima, terutama

ketata-negaraan dari delegasi Belanda, J. A. Romanos sekertaris

tu jang ditentukan, sehingga wak
itu dipergunakan untuk meli-

kesetiaan kebangsaan.
kit kembali akan —

Kumisi

500.—

3

ternasional dan kepada Negara2
itu diandjurkan menentang
an-

at ini didunia sedang berlaku su. perkelahian baru, jaitu perke

tang ppulisi dari pos Karangdoeren didesa Setugur telah bertemu
dengan suatu gerombolan
jang
kuat.
Sesudah satu pewkelahian,
dipihak gerombolan tersebut telah tewas 12 orang.

-i3

- UTARA.

Nama

(Aneta). Pada hari Senin pe-

K.P.B.B.I.

Belanda,

- MINAHASA

GEROMBOLAN2 PENGATJAU

ke Belan-

1500.—

sons

ruman, anggota2 kabinet dan 21
tembakan
meriam. Pesawat be-

den Ouirino, presiden
Truman
mengatakan a.l., bahwa pada sa-

militer

Distrik-pemilihan : ”

Indo Tjina.

”

'Penjambutan skin Guirino di man Rhee mengeluarkan bersaAmerika.
ima2 suatu komunike di TiongPresiden Ouirino, bodadan per “kdk dan Korea Selatan, dengan
menjatakan, bahwa Negara2 Titama dari Republik Pilipina jang
mur Djauh terutama mendapat
mengundjungi Amerika
tiba di

au datang 5 djam sebelum wak-

/nasehat2

Indonesia-Timur)

,

Mau diambil sika

oleh

K.P.B.B.I.
wakil2

(Pasal 47 Undang-undang “Pemilihan

6000.—
250.—
500.—

313100.—

3

Se

Negeri

dan disambut

pimpinan
diri dari:

Kartu Pemungutan “Suara

Presiden Sukarno, Hadji
Agus
Salim dan Sultan Djokja dan
mungkin
untuk
membitjarakan
keadaan politik di Tadebesn dan

f 3000.—
dari fonds lain).
».
Bukittinggi
“Medan
SS
Sato

kata

Kemadjuan? komunis mendesak pembentukan Uni
Pasifik dengan segera.

Washington

perdjalanan

aama maan

Pemberitahuan.

ral (Perantjis, Salade untuk meng
adakan perundingan2
dengan

(Disamping itu ada lagi

£..

Luar

han

orang wakil

Ne-

Pengeluaran jang besar2 adaJah sebagai berikut :
FP P50.—
Untuk Djokjakarta

UNTUK PERGI KE K.M.B.
naa y. Da, Den

dari

telah

Pada hari Selasa di Djakarta dia
dakan sidang pertama dibawah

1. Sebagaimana
telah 'kami umumkan, telah diterima sumba-

ma

bumlori

ame

Pada hari Rabu di Djokja diharap kedatangan konsul djende

“SIDANG PERTAMA KUMISI PUSAT BERSAMA.

PENGUMUMAN PERWAKILAN
PUSAT PALANG MERAH
INDONESIA.

Koresponden
Aneta
di Den
Haag mendapat kabar dari sumber jang dapat dipertjaja, bahwa
maksud Pemerintah Belanda ialah
sebanjak mungkin membuka K.M.
B. pada tgl. 21 Agustus.

de-

Pa

kan.
-

major Suhar-

djo, dalam pertemuan mana diten
tukan pertemuan Suhardjo dan
Sungkono pada hari Selasa di-

terletak

ihwa dipisi Siliwangi akan turut
segala perintah dengan tepat. Dam pada itu misi Muharto telah
embali ke Djakarta.

“djenderal

mosi

permintaan, supaja kedudukan
para anggota Parlemen ditetap-

dan T.N.I. untuk Djawa Timur.
Tetapi kol. Sungkono telah mengirim wakilnja
untuk bertemu

dengan

Perdana Menteri Hatta

si Medja Bundar 2 anggota Parpula

Lebaai

KONSUL DJENDERAL PERANTJIS
DITUNGGU DI DJOKJA.

tiba di Karachi, dimana beliau di
sambut oleh Menteri Luar Nege“ri Zafrullah Khan. Beliau pada
hari Rabu disambut oleh Perda- na Menteri Liaguat Ali Khan da
lam perdjamuan makan
tengah
-hari dan pada hari itu djuga me-

Sela-

ambilnja.

penasehat.

PERDANA MENTERI HATTA DI
KARACHI.

hon, supaja dikirim 'ke Konperen
lemen lagi. Diterima

(Asahan

telah diserang oleh satw ge-

, dimana inspektur pendjaga budi daja pertanian dari
»Deli Spoorweg My", P, Soeters dibunuh. Gerombolan ini me
rampok segala apa jang boleh di'

jang mempunjai kedudukan2 tertentu dan sedjumlah besar para

pulisi keradjaan.

raja nasional, Sang Merah Putih bendera kebangsaan dan Indonesia Raja lagu kebangsaan.
Pemerintah
meminta,
supaja
tanggal 17 Augustus dirajakan
setjara tepat. Wali Negara mo-

KEMARIN PERTEMUAN DJENDERAL MAJOR SUHARDJO DAN
KOLONEL SUNGKONO.

Padanghalaban

tan)

'bungan antara pulisi haminte dan

nerima baik tata-negara
sementara dari Djawa Timur. Diterima
pula sebuah mosi, supaja tangaa
17 Augustus mendjadi hari

kan dipimpin oleh beliaw pada
hari Rabu malam, akan dibitjara-

tika fadjar menjingsing, setasiun

Goetzen dan Joekes, dan anggota2 adalah Dr. 'Blom, Mr. Gieben, kol. Thompson dan 9 orang

cetanah Belanda untuk mengetaIhui organisasi kepulisian terutama
2
segala
sesuatu mengena
perhu-

ubahan2, pada hari Senin malam
dengan suara bulat parlemen me

Dalam sidang 'kabinet jang a-.

KE

rangkat pada tanggal 13 Agustus

TIMUR.
(Aneta). Setelah beberapa per

djuga kolonel Djatikusumo.

na

(Aneta), Pada hari Selasa ke-

“lum ada.
Coresponden tsb. mendengar,
bahwa Maarseveen akan mengetuai" delegasi itu, wakil2 ketua adalah Dr. Van Royen, Stikker,

T
LISIAN.
— (Aneta). Mr. Urip Kartodirjo
pokrol djenderal dalam Mahkia2 Agung di Djakarta akan ibe-

teri .IPenerangan dan tak akan
memakan 'tempo lama.
PUTUSAN2 PARLEMEN DJAWA

dadan

laku, karena Beslit Keradjaan be

Ti KE Pera,

berdja-

dalam djabatannja sebagai Men-

ditunggu
kedatangan
Menteri
Urusan Dalam
Negeri,
Mr.

,/hentikan

agar perintah

perondaan

gal 14 j.a.d. beliau akan memeriksa daerah Kedu dan - Banjumas bersama staf pulisi militer
dan sipil. Pada hari Rabu pagi

bungan dengan letnan kkolonel
Abimanju, kemandan dipisi Sili-

akan

lan. Perdjalanan akan dilakukan

tetap merupakan kesulitan. Tang

wa Barat untuk mentjahari perhuwangi,

daerah

man resmi nama2 belum bisa ber

CA EB

wa (penetapan

T.N.I. dibawah pimpinan major
Muharto telah berangkat ke Dja-

tembak-menembak” dapat
rahkan dengan resmi.

Sultan menerangkan, bah-

sudah

Republik

di Australia.

Pasang. 'ke Komperensi Medja
Bundar, bilamana

Wakil

aga

oirt Board” (Kumisi Bsat
3 Ba
maka sebuah misi militer jang terdiri atas 3 orang opsir

- hari Rabu, akan tetapi pengumuui Ma

IN SEE

Sri

Mr. Sijamsuddin

menda

melolos-

rain Ka Ke ai

Atas perintah:, Cen-

BLIK TAKAN MENINDJAU KE
K.M.B.
, (Aneta). Menteri Penerangan

me-

mereka, 'karena mereka

pat kesempatan untuk

Dovovovoo

Pltatn

tetap

di Den
bahwa

Delegasi Belanda untuk K.M.B.
kan diri, Nasib dari kedua
(kasudah ditetapkan dan mengada- ' wan mereka belum diketahui,
kan perundingan pertama
pada

menuruti. Sai

Penetapan daerah perondaan,
rupakan kesulitan.

Aneta
kabar,

ra penumpang2 dipaksa turun da
ri oto lalu ditjulik, Kemudian 3
dari mereka 'kembali kesekolah

| | boooooooooo

Dipisi Siliwangi akan
tepat segala perintah,

DELEGASI BELANDA TELAH DITETAPKAN.

an

Man PAMER

Mastur eseslo ebook
:

:

Telah menikah:

P. BEYEN
Empl. S.V.P.M.

dan
j
E. MANGUNDAP
Sergeante V.K./Knil.
1 Semarang, | Augustus 1949.

:

