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antara K.M.B, dan perintah hentikan permusuhan
bungan,

terdapat perhu

tetapi permulaan

K.M.B.

tidak usah diundurkan karena itu.

sibuk de-

S emua Sele

penjelesaian

ngan

lah Konperensi diadakan
gedung Parlemen,

Kesibukan ten
ai
pada
penglaksanaan
hentikan
tembak-menembah.

dalam

sedang

un-

' tuk perslah2 sidang, orang mem
pergunakan. dinas
stenografie
“— Badan Perwakilan, hal mana
| sangat baik bagi tjepatnja penjelenggaraan segala
jang
diperundingkan itu.
Komisariat-komiSariat Negara.
Kali ini maka jang utama dari
perundingan2 di Konperensi adalah keputusan jang diambil o-

“leh Pemerintah Indonesia Timur,
untuk

membangunkan

Komisa-

- riatZ Negara. Maksud2 tentang
| hal itu dikemukakan dalam pet

rundingan dan dibitjarakan se£ fjara luas dalam berbagai-bagai
“bentuk — rypa oleh para anggota konperensi, untuk mendja. min penglaksanaan satu dan lain:
jang baik dan praktis.”
Pembangunan Komisariat? Ne
..gera ini ada mempunjai arti jang
“istimewa, karena ia boleh diang«gap. sebagai bagian penutun pe'robahan2 tatanegara dan bangunyan. Negara Indonesia Timur jang
' berlangsung dengan
tertib dan

—

tepat.

Berhubungan dengan

“ maka selama
«

|

hal

al itu belum

mi
berdiha-

#iteka « Siseluruh
esia Timur,

Tentang perdebatan dan djawaban Pemerintah dalam Madjelis Rendah.

aa

maka

2

KRU

jang

mengawasi penglaksanaan
rumah tangga Daerah jang mendjadi tugas Negara itu, tidak lagi diselenggarakan se'jara pu“sat dari Makassar. Tetavi untuk
maksud itu maka daerah Negara
dibagi dalam
tiga
lingkungan
“kepegawaian administratif
(ko.-misariat2), jang dalam
masingmasingnja berada seorang Komi-

-saris Negara

jang akan dilan-

tik oleh Presiden Indoresia I':.
.mur, jang
akan mendjalankan
.pengawasan

ini atas nama

.merintah Indonesia Timur.
Pada

penetapan

Pe-

pembagian

“lingkungan kepegawaian ini adalah berbagai-bagai pertimba.ngan jang

memainkan

lakonnja:

Pertama-tama seharusnja diper'hatikan, bahwa hal" ini tidak
bermaksud mengadakan perse-

— Pasukan2 di Indonesia jang hanja dipergunakan untuk memper' tahankan keamanan dan keterti-

ban tidak mentjukupi dan

harus

didapat . uatu gabungan dengan
ctip dari penduduk, hal
mana memerlukan lebih kepertjaan, Ya bertanj ja, apakah politik

tuk sebahagian besar
“hal itu tidak benar.

un-

penduduk,

Pemerintah telah menjukarkan
“tertjapainja maksud jang achir
“dengan

menempuh

djalan baru

dan orang tahu, bahwa

hal itu ti-

dak dapat diobahkan lagi.
“Sudah
terang
sekali, apakah
Parlemen akan memberi lagi kesempatan kepada Kabinet untuk
meneruskan politik itu dan ia harus sadar, bahwa

menempuh

dja-

lan itu berarti menimbulkan kesukaran dan perselisihan di Negeri
Belanda sendiri.
Tentang perhubungan Pemerin

tah dan Miadjelis Rendah ia tidak
menjaembunjikan, bahwa perhubungan itu adalah soal intern. Me
nurut pendapatnja, sekarang harus dipertimbangkan, apakah Ma
djelis bersedia meneruskan
'kon-

sekwensi2nja. Madjelis tidak menerima

tanggung

djawab

penem-

kutuan2 hukum baru, jang sedi.kitnja menuntut perhatian pada
perhubungan
kemasjarakatan:
dan kebudajaan daerar2
,ang
berada dalam lingkungan Komisariat2 jang baru itu, tetapi ini
hanja merupakan resort2 kepe-

puhan

gawaian

ini kita tidak boleh berbitjara

semata-mata.

Bilama-

na disatu pihak ternjata bahwa
pengawasan atas seluruh
Daerah jang berpusat di Makassar

. tak dapat didjalankan, maka di'pihak lain djaminan hidup oto.nom Daerah2 dan penjelengga| raan rumah tangga setjara ber“diri sendiri serta penglaksanaan
tugas otonom pemerintahan oleh
' Dewan2 Daerah,
me 'ghendaki
supaja

itu

alat pengawas

tidak

pula berada terlalu dekat dengan

Bennininhan
Daeran.
Na:
maka
sesudah
pertimbangan jang pandjang le—
bar, tibalah orang pada penjele|: saian untuk membagi-bagi seluruh daerah Indonesia Timur da— lam tiga Komisa iat Negara.
|.
Sedang pada -pembagiannja
. djuga turut « ipertimbangkan

adaan perhubungan
—-

antara

ke-

nri-

terinsulair) dalam Nega1 jang mendjurus dari Timur

Oleh sebab Tni Maks

Komisariat Ta

a.)

Koni

aris

1 der

djalan baru itu oleh

dan

Utara

Maluku

Peme

rintah, tetapi menerima baik penjelesaian' tindakan2 itu dan bersedia bekerdja setjara konstruktip
untuk membantu tertjapainja mak
sud

Pemerintah.

berpendapat,

S

Schermerhorn

bahwa

dalam hal

Komisariat Selatan,
kungi Daerah2 jang
dikepulauan

Sunda

ten

meling“berada
Ketjil.

Djadi dalam tiap2 resort
ini
berada satu Komisaris
Negara
sebagai pegawai jang mengawasi
“ atas nama Pemerintah Indonesia

Timur, masing2 bertempat
kediaman
di
Manado/Tomohon,

Makassar dan Singaradja,
Mengenai

Pemerintah

“Komisariat Selatan,

telah

mempertim-

bangkan keadaan
di Daerah2
Lombok, Flores dan Timor, dimana faktor2 setempat2 didalam
suasana Zelfbestuur menghendaki, supaja instansi jang menga-

wasi itu lebih dekat, sehingga
untuk ketiga Daerah itu masing2
akan

dinundjukkan

seorang

Wakil
Komisaris
Negara
jang . akan ' mewakili
djabatan pengawas sebagai, pegawai jang diperbantukan kepada

Komissaris tersebut. Dan
lawesi

dan “kakak
Utara:

Komisariat Tengah, meling.kungi Daerah2 Sulawesi Se-

latan dan Maluku Selatan,
“

tang

penempuhan

Pemerintah
kwensi2

djalan baru.

mendjalankan

konse-

dari keadaan jang sudah

Van
#bahwa

Maarseveen
Pemerintah

mempertahankan

selama

hal itu dikehendaki oleh
Daerah2 jang bersangkutan,
maka
pegawai
tersebut akan
dapat
membantu Daerah2 dalam tugas

daerahnja,

lau

memperingatkan

akan segala

sesuatu jang bersamaan dengan
politik pantai, karena masih dihadapi banjak kesukaran2 jang njata. Orang dapat bertanja, kepada

i dalam

K.M.B.

harus

pada pelaksanaan
“kan permusuhan

K.M.B.

tentang

undang2

Da-

didasarkan

perintah. henti
itu. Memang

stan

1

i

Agung, Dr. Mansur dan Dr. Su-

pomo
telah
menghadiri sidang
Madjelis Rendah jang dilakukan
dalam gedung Madjelis Tinggi,

K.P,B.B.L..di

sertai oleh djenderal major |
hardjo, kolonel Simatupang:
dan
beberapa anggota , #Kumisi iPusa
Bersama”.
Gd
Menteri
Pertahanan berdebat "
menerangkan . kepada
-Anetandi

Djokja,

bahwa

maksud.. kuridju-

ngan ke Djakarta itu adalah untuk mengadakan perundingan dengan Wakil Tinggi Mahkotasdan
ketua delegasi Republik, Mr.:S
santo
Tirtoprodjo. tentang::si
penglaksanaan
perintah »hengi
kan tembak-menembak'.. Pada
hari
Sabtu, Sri Sula
Hamangku Buwono akan kembali
ke Djokja, karena pada--hari: itu
beliau akan memimpin sidangukabinet.
Kolonel Simatupang-akan
meneruskan perdjalananke:Den
Haag
“untuk menghadiri: Konperensi Medja Bundar. Dalami waktu singkat djengeral major Suhardjo akan terbang ke Kalimantan
untuk
menjelesaikan
perintah
hentikan
sana.

tembakmeneinbakh Idi

Sutan Sjahrir.

ingat, bahwa
”

(Sesradiy SRgkob Ban katja mata dari orang2 Republik. "
Beliau merasa

chawatir, bahwa

terlalu banjak anggota telah berbitjara tentang Irian dengan penuh sentimen ,,supaja kami sedikit2nja masih mempunjai apa2”.

Kepentingan Belanda terletak
dalam kerdja sama dengan R.I.S.

dan djika hal ini tidak mungkin,
serta kekatjauan meradjalela, maka ibaik kami, maupun mereka
tidak dapat membiarkan lenjapnja
4000 djuta rupiah Belanda disegenap Indonesia, bukan di Irian,

tetapi di R.LS.

Beliau mengata-

kan, bahwa

Royen

Van

dapat me

lenjapkan kesalahan2 dari kedua
pihak, dengan mana Van Royen
telah membuat sedjarah..

,Apa sekarang terdjadi di Djakarta, sesudah ,,heelmeesters” me
ninggalkannja?”
,,Apa gunanja
membitjarakan
lagi pelarangan
berkibarnja bendera
merah putih ?”
Beliau

»Kumisi Ketjil” jang: terdis
Van Royen, Benja Agung
Rum telah mengadakan ipemi
raan2 pada hari Rabu mengena
peraturan ketenteraman 'da:
Tan
urusan2 Teen

penjataan

, Anggota K.P.B.B.I., Cochran
| pada hari Selasa malam telah mengundjungi Wakil Presiden Hatta di Hotel Palace dan meskipun
tidak diketahui tentang maksud
kundjungan
ini, dapat diduga,
bahwa kundjungan tersebut bersangkutan ' dengan
kedjadian2
baru2 ini dalam lapangan ketenteraan di Indonesia. Djuga duta
India, Mehta telah mengadakan
perkundjungan pandjang kepada
Hatta jang pada hari2 belakangan
ini telah bertemu dengan Dr, Van
Royen,
Van
Mlaarseveen
dan
Drees. Pertemuan tidak resmi antara Hatta dan Romme jang diharap2kan tidak diteruskan. Dalam pada itu anggota2 P.P.F., di
antaranja Sultan Hamid,
Anak

hugrenpin dengan

-dasar sem

soal

Kundimg. mengundjungi sam-

siapa harus diserahkan kedawlatan dan orang dapat berunding.

ra. . Orang hat

hari Seni

Sultan Djokja ke Djakarta
untuk kepentingan hentika
suara setjara bebas bagi daerah2 '
tembak-menembak,..,
Ya
seperti Minahasa mendjadi pokok
(Aneta).
Pada-hari Kamis sidalam
atjara,
Pemerintah akan
ang, 'Menteri Pertahanan Repumengusahakan segala sesuatu unblik, letnan djenderal, Hamangku'
tuk mendapat kerdja sama seperti
Buwono telah terbang.ke Djakarjang Manan oleh Romme.

Dalam

bil menindjau.

mendjawab,
akan tetap

Undang2

menghasut dan mempermalukan
dari pada politik jang hanja dibim
bing oleh .perasaan2 sentimen.

€
“dar

pada

ta dengan pesawat

diselidikinja dengan masak2
dan “sar dalam K.M.B. dan azas2 Renorang sekarang harus bersenang Fville jang tidak bertentangan de» Pada hari Rabu malam si
atas berlakunja K.M.B. Kebanja- jngan Undang2 Dasar. Mengenai
17) sesudah djawaban Van Maar
kan penduduk mengharap
akan “pertanjaan2 tentang Ambon, Mi| seveen atas perkataan? pembitjahasil2 baik.
Djumlah orang Be-' “nahasa, beliau mendjawab, bahwa
ra dalam perdebatan tentang Indonesia, Madjelis Rendah Belan- “landa makin bertambah jang se- "Soal ini adalah soal K.M.B. dan
da menerima-surat dan nota dari ' sudah terlepasnja hubungan2 tua, # 9 orang dapat mengambil bahagimelihat kemungkiman2 dalam per ' an sebagai wakil2 Belanda.
Menteri sebagai pemberitahuan.
Kehubungan baru dan sadar, bahwa 'bebasan
Dalam sidang. tengah“ hari
mereka tjukup didjamin.
Romme mengatakan, bahwa ia djalan ini adalah djalan jang utaTerhadap Irian,
Pemerintah
ma untuk mengatasi segala ikes
menjetudjui pendapat . Pemerin“mempertahankan
hak2njapenuh.
litan.
Berdjuta2
orang
Indonesia
tah, bahwa penetapan detail2 ten
melihat hal ini sebagai suatu ipe- “Pemerintah bersedia memberi pen
tang K.M.B. akan mengeruhkan
kepada Madjelis Renlaksanaan tjita2 kebangsaan dan' "dielasan2
suasana dan ia mengharap, bah.dah
tentang
djalannja hentikan
kedua
pihak
mempunjai
hasrat'a..wa perasaan2 perbedaan akan hipermusuhan dan suasana terang
kan mentjari hasil2 jang baik. Belang.

ea bahwa
jang

tidak ada politik jang lebih buruk,

TIM ULIMN.

“D1 DJAKARTA /DJOKJA:

Ra $ Ba r
djuga.
Berkat bantuan jang
diberikan oleh Ketua Badan Perwakilan Sementara,
maka
dapat-

Beliau mengatakan sebagai djawaban kepada Gerbrandy, bahwa

sedang: delegasi Repubi
bersidang

menjatakan,

bahwa

K.

M.B. harus
menjelesaikan soal
Indonesia dan orang2sdi Djakarta
harus mengerti, bahwa
Bitiakan
waktu baru sudah tiba.

Achirnja, maka

bagi

Daerah

Sumba jang perkembangan tatanegaranja belum demikian
madju itu, semua pertjampuran tangan oleh Pemerintah pada tugas Residen atau Ass. Resiaen
belum dapat diseralkan ' penuh

ea

ju- mr

tau merugikan perdjuangan
irne

Tekad,

CMUa)

terga

ke-

pada waktu, tempat da keadaan
dan segala persoalan dalam KMB
haruslah diukur sampai
“dimana
pihak Belanda dapat ,concretiseren” djandjinja, jaitu kemerdekaan penuh, sungguh dan tidak
bersarat, demikian Sjahrir.
Dikatakan, “bahwa penglaksanaan
cease-fire .inipun bisa mengunsiang terbang kembali ke Djakartungkan atau merugikan perdjuata setelah berada di Djokja selangan kemerdekaan. ,,Hal ini ter“ma dua hari.
Sjahrir belum mengetahui
'ka- . gantung kepada kemampuan kita
untuk mengorganiser dan memepan ia akan berangkat ke
Den
lihara kekuatan png. ada pada
Haag dan surat pengangkatannja
bangsa Indonesia"
sebagai penasehat delegasi Republik belum sampai ditangannja.
. Hutang-piutang.
-.Saja
berkejakinan, ' bahwa
'Roem-van Bata. statement bukan
Perkara hutang-piutang, demiMena djalan
untuk
mentjari
kian Sjahrir, haruslah kita berpenjelesaian. Sedjarah tidak dapendirian, ' bahwa
pengeluaran
pat diundurkan dan sekarang bujang merugikan bangsa Indonesia
kan waktunja lagi untuk memper'bintjangkan soal statement itu.
tidak bisa dipikulkan pada Indo'Soalnja sekarang djangan sampai
nesia. ,,Saja jakin, bahwa pendirian sematjam ini mendapat sokokita 'kalah dalam permainan polingar sepenuhnja dari dunia intertidak
"tik sekarang ini, sehingga
nasional”.
-merugikan perdjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia”.
Paki-Pasifik.
| Selandjutnja diterangkan olehnja, bahwa baik deadlock maupun
Tentang pembentukan jang diberhasil perundingan KMB,
keusahakan oleh @uirino cs. dengan
dua2nja bisa menguntungkan
ajara dengan Aitinitah Re.
re
tentang situasi politik datam negeri sekarang berhubung
dengan penglaksanaan penghen(permusuhan', demikian diterankan kepada koresponden Aneta oleh penasehat Presiden, Sutan
Sjahrir jang pada
hari
Sabtu

pat dipertanggungkan
pada Komisaris2 ini.

pu'a

ke-

Pokok-pokok lainnja,

disamping ini dikemukakan sebagai azas, bahwa djikalau djabatan2 jg tertentu dgn baik dapat
dipersatukan, maka kepada jang

Ketjuali titik-atjara jang pen
bersangkutan sendiri dibiarkan
ting ini, maka Konperensi Pangmemilih, djabatan atau pelajanan
reh Pradja mengerdjakan
djuga
manakah jang lebih disukainja.
hal2 lainnja jang banjak atau sekepada
pemerintahan
Dazzan,
Sebagai biasa pada Konperendikitnia diperbintjangkan
sctjasehingga lebih dahulu masih disi2 ini, kali ini berbagai2 iMenra
luas.
,
tempatkan dalam Daerah ini seteri, djuga berkesempatan untuk
Jang demikian itu dapatlan diorang pegawai pemerintahan omenghidangkan pokok2 jang sesebutkan
sebagai
jang
ber
ut:
leh Negara.
pesial mengenai
depertemennja,
re“susunan dan
pengendalian
jang
dari
padanja
dipergunakan
Dapat diharapkan, bahwa daserse Negara dan susunan Pooleh Menteri2 Sosial dan Pene“lam waktu jang sangat singkat,
lisi Negara berhubung
dengan
rangan.
beslit pembentukan Komisariat2
kedudukan pemerintahan2 DaeNegara ini akan diadakan. Serah, demikian pun tjara jang seKeterangan Politik.
mentara itu pekerdjaan2 pers'abaik-baiknja bentuk dan susunan
pan jang perlu, segera dapat disekretariat2 Daerah, jang padaPada penutup konperensi ini,
mulai, supaja sebagai jang dihanja dapatlah ditarik keuntungan
maka Perdana Menteri merang.rap-harapkan,
maka
!
berselang
dari pengainman2
praktis jang
kap Menteri Dalam Negeri jang
dua hingga tiga bulan, Komisasementara itu telah diperdapat.
waktu antara
kembalinja beliau
ris2 Negara akan dapatsdibenum
Selandjutnja, maka Konperensi
dari Konperensi
Inter-Indonesia
dan akan dapat, menesima
tuPamong Pradja telah bertukar
dan berangkatnja beliau ke Den
gasnja.
pikiran tentang
soal,
apakah
Haag, dapat mengambil bagian
terhadap djabatan2 dan pe'ajaDengan
Pemerintah Federal
pada perundingan2 ini, mempernan2 jang ter'entu, tidak
akan . gunakan
Sementara di Djakarta,
dalam
kesempatan itu untuk
pada itu, telah diadakan perundi
ditetapkan atas djalan jang sah
memberikan ichtisar kepada para
batas2 jg menjatakan djabatan2
hadirin tentang
perkembangan2
ngan untuk mengerdjakan sedadan pelajanan2 itu tak dapat
pat mungkin, supaja kekuasaan2
baru, jang berhubungan dengan
dipersatukan? Perlunja suatu pejang hingga kini diberikan oleh
soal Indonesia. Didalam suatu piran tentang hal
itu diakui
dato jang memberikan banjak kePemerintah Federal kepada Res" “ra

siden2, pada masa itu SG der Uas
ep,

Ne

NP.

lasan2 jang praktis, sedang

san2 dan jang diminati

Packe

Dogikai

dikatakari,

Bi

TUirg

dengan

Dua Gada

jang Tai

mempunjai

rentjana

saja Hsudah
sematjam

it

berdasarkan faktor2 jg bersama:“
an didaerah Asia Tenggara, tetapi tidak ada perhatian tentang
hal itu. Sekarang tiap Negara di
Asia terlibat dalam. Resulitan2 dalam negeri jang sukar diatasi. Saja bertanja, 'bagaimana bisa mentjurahkan tenaga dan. fikiran dalam
lingkungan
pembentukan “
blok”.
Perdjuangan Vietnam.
Sjahrir

menerangkan,

tentang Vietnam

hwa orang

bahwa

diterimakan, ba-

mudah

mengatakan

perdjuangan rakjat Vietnam
itu
'adalah suatu gerakan
“komunis.
,Tidak benar ini. Perdjuangan
itu benar2
adalah
perdjuangan
kemerdekaan.
Saja peladjari segala peraturan
dan programa Vietnam dan tidak
ada jang menundjukkan hal itu
adalah gerakan komunis”. Ho Chi
Minh belum pernah. mesj Bt kan
berdiri dibelakang Sov,er. Rusia,
demikian Sutan Sjahsir,

'

1
“

perhatian jang
penuh, Perdana
Menteri memberikan suatu..,,ba:

jangan

sa'at”

tentang keadaan

politik umum

dimuka

terdjadinja

Konperensi Medja' Bundar.
Konperensi

Pamong Pradja.di

tutup
pada hari Minggu 7 hb.
Augustus dengan pidato Menteri
Dalam

Negeri,

Agoeng

Gde

P:J.M..Ide

Agung.

Arak

Kemudian

berpidato Residen Dr. C, van. der
Zwaal atas nama pegawai2 kepe-

rintahan bangsa Belanda dan. Kepala Daerah
Maluku Selatan,
tuan M. A. Pellaupessy, atas nama Kepala2 Daerah.
Pada hari Senin tgl. 8.h. 5, Alugustus masih, diadakan

pembitja:

raan2 teknik setjara informil diantara pengundjung2 Konperensi
dan Kepala2 afdeling. Kementeri-:

an Dalam Negeri, demikian dju-

ga dengan
lain.

departemen2

jang

Achirnja boleh Mn sepintas lalu, bahwa pada. kali inilah jang

pertama-tama

Indon

dipakai sebagai bahasa

bahasa,

pengantar, selama
berlangsung
nja Konperensi itu,
Tan

"

en

Pada waktu pemberontakan itu

itik
pe las atas buku
Kr tik pedas
x

Tiongkok tidak hanja meP dari
rtawan AFan
oleai.h Mawa
g2 2
sjarakat
or

duta besar di Washington.

usul diadjukan

olehnja

ia

HAN
Et

nerangkan kepada United Press,
bahwa Rusia telah tidak memper-

PEMBUNU-

BESAR2AN Di MADAGASKAR.

(Reuter). Sebentar lagi Peran-

Pope — dekan dari faculteit theo
logie dari universiteit Yale — ten

meletakkan

itu hanja adalah suatu mati

be-

rangai

(schijndood)”,

Ne-

Djika

selama2nja,

hatikan protes Iran terhadap pen-

x

tang pembunuhan besar2an

oleh

tjing dengan alasan2 busuk untuk

Menurut
menuntut.
. letnan dan
“Rusia, jang

sepuluh lainnnja
komunis.

PERLOMBAAN

NN

kemu- .

tetapi

adalah

naa

jang

PERSENDJATAAN

(U.P.).

Pada

hari Selasa di

London telah diterima kabar, bah-

MEN

telah mengirimkan

kebelakang

pembesar2nja

,,Tirai Besi” untuk

mentjari sendjata dan mesin. Cer-

ropah Barat dari kementerian
luar negeri dewasa ini telah berada
di London sesudahnja mengundju

ngi Paris, Brussel dan Den Haag.
Kepala bagian Eropah Timur dari kementerian tersebut dewasa ini
berada di Moskou.
»

Ta 3

Menurut berita2 dari Israel, ke

23
-

Pemakaian mesin pemilih telur di Amerika memberi kelonggaran

waktu

banjak pada mereka

(Aneta). Menurut kabar dari
djuru warta ,,Sedar” dari Djokja,
Pemerintah
Republik Indonesia
dengan resmi telah diundang untuk menghadiri sidang Unesco jg
akan dilangsungkan pada
tang-

legasi Republik kekonperensi ini
' telah berangkat ke India, Dr. Sutopo dan Sutedjo.

jang memelihara
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NEGERI DAN DI DJAKARTA.

,

Na Oa

Nop ana

Palar, sesudah ia

mengundjungi

. Presiden Sukarno.
— Di Manilla hari kemerdekaan
(Aneta). Dibeberapa ibu kota
dirajakan dengan resepsi di Hodidunia, hari proklamasi kemertel Manilla jang diselenggarakan

dekaan diperingati oleh bangsa
Indonesia dengan perajaan.
“—. Di Scheeveningen
di Hotel

“Palace, tempat tinggal delegasi
ublik, pada hari Rabu malam
lah diadakan resepsi, dimana
akil2 Republik dan P.P.F. men-

di tuan rumah. Tidak diada“undangan resmi, supaja
ada

perasaan

ti-

tersinggung.

— Di Canberra pada resepsi jang
ikan oleh Dr. Usman, men-

luar negeri Australia Dr.
t Evatt

menerangkan, ba-

Australia ingin

bersahabat

an Indonesia dan Belanda.
am resepsi ini djuga telah
wakil Belanda.
Di New York, sekalipun bangIndonesia tak mempunjai atja-

Bangsa

mi, tetapi di ,,per-

Indonesia” telah

umpul banjak orang Indonea jang mendengar pidato L.N.

oleh

Charles

Thambu,

djenderal Republik

di

Manilla,

penghidupan sosial Manilla
seluruh

dan
korps

diplomatik hadir, djuga nampak

.anggota2

kabinet,

kepala

staf

tentera Pilipina dan
diplomat2
Pilipina. Ruangan dihiasi bendera2 P.B.B. dan Merah Putih.
Diantara jang hadir nampak
djuga wakil Belanda
A. J. D.
Stestra Toussaint, duta besar
Tiongkok, “dewan
kedutaan

Tiongkok, menteri muda luar ne- geri Pilipina, Felino Neri, konsul

“djenderal Pilipina untuk

“kan,
bahwa
mereka
tidak
menduga akan adanja ,perlombaan persendjataan”, karena sum.ber2 kekajaan negara2 Arab dan
Israel sangat terbatasnja.

DISTRIBUSI

hon dan Tondano.

Untuk tempat2 lain masih lagi
dipergunakan tjara jang tua.

3. Pendaftaran. Mereka jang ber
sangkutan dibahagi dalam 3

van

2

lakukan oleh Dr. Thambu, wakil
Da

BII,

IL

teradapat

gedung Delegasi Republik, dalam
mana dirajakan hari proklamasi

II.

Bitung,

Matungkas,

tan, nama2

dari barang2

diaan kurang atau karena alasan2 tehnis tidak dapat dilakukan setjara oknum, maka
tiap2 bulan sebelum tgl. 25
harus dimasukkan suatu daftar nama dengan IJoonstaat

geliiks Nieuws”.

Orang mendapat pembahagian-

nja pada toko2 tsb,

padjak

upah

atau pa-

“kai,

-a0 peralihan sudah dilunasan.

Segel2 hanja boleh digunting
oleh toko2 bersangkutan. Se' 9e12 jang telah digunting lebih

. Segel2.
Bagi golongan kemakmuran jg

tsb. diatas, maka dipakai segel2 dalam 3 warna dan dinjatakan dengan huruf2 tanda
dengan arti2nja:

AAWM—

golongan

dahulu,

7.

hip 25 Agustus j.a.d. sore dj.
3 sampai 5 menurut peraturan
dibawah

Selasa,

AAG A1, 2, 3 Ag.) golo-

BI keluarga dari

1, 2, 3

keluarga2 dari 3 orang.

Sabtu, 20 Agustus — untuk
keluarga2 dari 4 orang.
Senin, 22 AguStus — untuk
keluarga2
dari 5 orang dan
lebih.

orang dst. (segel keluarga).
ACWM—
golongan BII pekerdja lelaki, ACWV— golongan BII pekerdja wanita,
ACG (1, 2, 3 dst.)— golo-

Selasa 23 Ag., Rabu

ngan BII keluarga dari 1, 2, 3

orang dst. (segel
keluarga).
Segel2 ini diuntukkan bagi pega
wai2 pedjabatan
pemerintah
pedjabatan2

semi

officiel

serta keluarga2 militer, polisi
dan angkatan laut,
Untuk pegawai perusahaan2

partikulir segel2

ini ditandai

huruf C usahkan A.
Segel2 ini dinomori berturut2:
WM 3, AAWM 4 dst.
AAWV 1, AAWV 2, AAW
dst.

2/3, AAG 2/4 dst.

AAG 3ll, AAG 3/2,
3/3, AAG 3/4 dst. dst.
ABWMI, dst. dst.

AAG
AAG

laut,

Untuk

golongan2 lain seperti

kepala2 kampung dan anggota2
pengurus koperasi2, orang2 berlibur (sipil dan militer) dan peker
dja2 tidak bergadji, maka distribusi berlaku seperti biasa.

SELAMAT HARI RAJA
KEBANGSAAN
7 AGUSTUS
Putjuk Pimpinan

segel.

murannja serta keadaan. keluarganja,

Tjara mengerdjakan.
“Rentjana . pembahagian

-Tempok Tompasso.
B. Watuseke

de-

Warem-

bungan, (Menerima murid2, jang sekurang2nja menamatkan kelas II
Sekolah Rendah).
S.M. (Sekolah Menengah Istimewa) di Tomohon.

Permintaan mendjadi murid dialamatkan kepada afdelingsbestuur jang
bersangkutan, permintaan mendjadi guru dan keterangan2 tentang peraturan sekolah kepada beheerdernja pad: tuan F. D. Sumual, anggota
Dewan Minahasa.
FD.
SUMUAL.

Tompasso.

Keluarga
PANGKEY-MAMUAJA
Kuranga-Tomohon

PEMBERITAHUAN,

Udjian

masuk

Sekolah

Mon-

teur ,PESMI" di Tomohon, dilakukan pada hari Sabtu tgl. 3

September

1949

mulai

djam

pagi.

Udjian:

segel2 jang bersangku-

Tatelu, Koha,

K.G.P.M.

Langoan

suai dengan golongan kemak-

Talawaan,

militer, c. polisi, d. angkatan

AAG

Tiap2
lembar mempunjai 30
segel jang ditandai oleh kantor distribusi.
Lembar2 jang tidak ditandai
tidak berlaku.
'Lembar2 segel ini mempunjai
nomor2. pengawasan.
Tiap2
orang jang berhak menerima
distribusi menerima atas penjerahan kartu
identiteitnja
dan atas keterangan sudah terima, lembar2 segel jang se-

ngan

2.

24 Ag.

dan
Kamis 25 Ag. — untuk
mereka jang pada hari2 tsb. di
atas tidak bisa datang.
Pemberian lembar2 segel untuk sementara waktu berlaku
pada keluarga2:
pengerdja2/gadji bulanan. b.

$

AAG I/l, AAG 1/2,
1/3, AAG 1/4 dst.
AAG 2|/1, AAG 2/2,

. Lembar2

ja

antar,

keluarga2 dari 2 orang.
Djum'at, 19 Agustus — untuk

(segel keluarga):

ngan

— untuk

Kamis, 18 Agustus — untuk

ABWM-—golongan BI pekerdja lelaki, ABWV— golongan BI pekerdja wanita.
golo-

ini :

16 Agustus

keluarga2 dari 1 orang..

ngan.A keluarga dari 1, 2, 3

(1, 2, 3 dst.)—

lembar2 segel.

Ini akan berlaku dari tgl. 16

A. pe-

“ABC

tidak akan diterima.

Penjerahan

ngerdja lelaki, AAWV— golongan A pengerdja wanita,
orang dst.

diatas:

jang bersangkutan dapat memilih sendiri, toko mana disu-

penghabisan, dari mana njata,

bahwa

toko, dimana ba.

. rang2 itu dapat diambil, serta
djuga babakan waktu berlaku
nja segel2 akan diumumkan
dalam s.s.k. ,,Pelita” dan ,,Da-

jang berhubung dengan perse

Sekolah2 dari Twapro-Singa-Minahasa akan diperdirikan:
T.PLP.S.R. - M.S. (Taman Pengadjaran Penghubung Sekolah RendahMiddelbare School) di Remboken, Airmadidi, Kasar, Kauditan, Lilang, Girian,

"Pada pagi hari tgl. 17 Agustus
“ dari segenap “ djurusan. Djakarta
orang2 datang kesebelah Selatan

jaitu

Pendaftaran

kan kepada jang berkepentingan masing2, Untuk pemba-

M. Farol, konsul djenderal Pili-

dimana

kemakmurart,

kartu2 identiteit jang diserah-

x

Koningsplein,

BI dan

berlaku setjara oknum dengan
memakai kartu2 pendaftaran
jang
diisi menurut
keterangan2 setjara oknum dari kepala rumah tangga.
Berdasar
atas
“keterangan2
pendaftaran ini, maka dibuat

adalah suatu bukti, bahwa peringatan tanggal 17 Agustus tidak
sioner,

akan. dipergunaka

tuk sementara' waktu hanja
berlaku untuk Manado, Tomo

A,

pengerdja2

V3

Tjara pekerdjaan baru ini un-

Schooreeten.
et
Subandrio mengatakan, bahwa
hadirnja wakil Belanda disini
dianggap lagi perbuatan revolu-

SISTIM

sistim segel.

Di Londen Dr. Subandrio telah mengadakan resepsi jang dihadiri oleh wakil Belanda, Mr.

India

pina untuk
Djakarta Vincente
| Pastrans, wakil2 pesurat kabaran
dan semus koresponden luar negeri di Manilla, kaum perusahaan2 terkemuka. Pemerimaan di-

MENURUT
SEE Es

distribusi

Bags

C. Baron Bentinck

da

AAWM 1, AAWM 2, AA

Pemberitahuan No. 45.
1. Mulai bulan September 1949,
maka untuk penjelenggaraan

konsul Wilhelm Pesik dan wakil
perdagangan
Indonesia,
Re-

A. W.

didja-

N

golongan

ksoatmodjo.

— Tanawangko

— Amurang sudah boleh
lani dengan oto2.

konsul

Resepsi ternjata adalah salah'satu kedjadian jang berhasil dalam
dapat dikatakan,

Mulai hari ini tgl. 19 Agustus,

djalan Manado

lah tahu akan kepergian kedua
misi tersebut. Pembesar-pembesar - 2.
Inggeris
sebaliknja
menerang- -

3

ai

hagian2 setjara kolektip kepa-

dan

Pemberitahuan.

sedang

lau embargo sendjata ke Timur
Tengah telah dihapuskan,
:
' Menurut sumber2 Inggeris te-

. ajam2. Mesin ini dapat membahagi telur2 menurut besarnja, sehingga dalam mendjual telur2 ini terdapat uniformi£ et,
3
. (Usis).
2

perutusan tersebut

mentjari sendjata2 untuk Israel,
karena takut kalau2 negara2 Arab
akan segera memulai dengan perlombaan persendjataannja, djika

:

Djauh Amerika Serikat dan J. S. Furnival dari Rangoon,
penasehat Pemerintah Birma.
(Usis).

DIRI SIDANG UNESCO.

son Fish, wakil kepala bagian E-

2

Perekonomian Universitet Calcutta : tuan Sudjatmoko dari
Djawa, wakil Republik dalam Dewan Keamanan pada
P.B,B. : nona Cora Dubois dari bahagian penjelidik Timur

Mamn amkaaaamana

wa kementerian luar negeri Israel . gal 11 Oktober j.a.d. di India. De-

2

Dari kiri kekanan: Prof. Benoy Sarkar, dari Departemen

'REPUBLIK DIUNDANG MENGHA-

agen2:

Di TIMUR TENGAH.

“dua

Digambar ini terlihat wakil2 sesudah suatu pertemuan,

tadi akan

djurubitjara ini, Rusia
penjerahan
seorang
tiga orang
serdadu
telah melarikan
diri

jang melarikan diri,

“dan dianiaja.

dan kemungkinan2 penjusunan organisasi regional di Asia
Selatan dan kepulauan2nja,

para wakil instansi luar negeri akan diundang untuk turut menghadiri penguburan tersebut.

pat orang militer ini telah dipan-

dibunuh oleh kaum pemberontak mereka adalah sungguh orang2

mengadakan ,,perangtelah Bramuglia mele-

tional Relations pada universiteit Chicago, Illinois. Antara
“lain dibitjarakan : ekonomi, kebudajaan, faktor2 polttik

nja dan dikatakan olehnja, bahwa

tjulikan empat orang militer Iran
oleh pendjaga tapal batas Rusia.
Seperti telah dikabarkan, keem-

melewati tapal batas dan
dian ditjulik,

pembitjara

waktu lalu. mendjadi soal pembitjaraan dalam instituut
Norman Wait Harris Memorial Foundation in Interna-

berusaha sekeras2nja, supaja Su“rinamelah jang akan
mengubur-

kemerdekaan 17 Agustus
1945,
Pada djam 9 pagi sebelah Selatan
lapangan penuh sesak dengan opasukan2 Perantjis atas 60.000
rang2. Lalu lintas pada tempat itu
1 nasionalis sudah tidak da- orang penduduk dari Madagaskar
tidak diluaskan lagi.
pada tahun 1947, demikian Reumenahan lagi gerakan2 kaum
dari tentara merah, dan telah minBadju2 merah putih, kokarde2,
ter mendapat keterangan dari ka
yunis. Sebagai perbandingan
ta perlindungan dari pemerintah
bendera2 dan bunga2 merah putih
langan2 resmi di Paris.
ka menundjukkan pada keIran.
““disegenap djalan terdengar ,,Meran, bahwa Amerika telah
Dari fihak jang pada umumnja
deka”. Segerombolan besar pandu
Menurut
keterangan2
jang
dijual sedjumlah
besar besi
dapat dipertjaja dalam hubungan
jang diwadjibkan mendjaga keaberikan oleh peradjurit2
Rusia
kepada Djepang, ketika Djeini didapat keterangan lebih Ianmanan tidak lagi mampu menahan
jang melarikan diri ini, maka meg sudah mempunjai rentjana
djut, bahwa dalam keterangan Pe
penonton2 jang mau memasuki
reka tidak tahan lagi di Sovjet
uk menjerang Pearl Harbour.
rantjis itu tuduhan ini akan ditoruangan gedung serta mungkin
Uni,
dan
kata
mereka,
kebanjalaknja. Nota ini akan menganBRAMUGLIA DITANTANG GERO- dung jang berikut: adalah tidak kan dari pendjaga2 tapal 'batas dapat mengatjaukan atjara peradjuga akan melarikan diri djika . jaan ini jang terdiri atas pidato
:
NIMO REMORINO.
benar bahwa pasukan2 djadjahan
ketua komite perajaan Hari Raja,
| Perantjis dalam suatu usaha unmereka jakin, bahwa pemerintah
Jahja dan pidato Ketua Delegasi
(United Press). Geronimo Retuk memadamkan pemberontakan : Iran tidak akan menjerahkan meRepublik Mr. Susanto Tirtoprorino, duta besar Argentina di
dalam tahun 1947 telah membureka kembali kepada Rusia,
djo
serta menjanji lagu kebangsamerika Serikat, jang dewasa ini
nuh.60.000 orang: Lebih dari 100
Dalam tahun ini sudah ada le- “an (jang dinjanjikan djuga oleh
ada di Buenos Aires, segera
orang Eropah telah dibunuh oleh
bih dari 30 orang Rusia jang me- “penonton). Sesudah itu rakjat men
| mengirimkan sekondan2nja kepakaum pemberontak sedangkan be
larikan diri ke Iran, demikian dju- Ir pidato Presiden Sukarno.
a menteri
luar negeri Arberapa ribu penduduk jang memi
1
Bramuglia, untuk me- hak Perantjis dari pulau itu telah rubitjara tadi. Duapuluh diantara,
k terdapat insiden2.suy.

, bahwa pemerintah Amerika
h mengirimkan sendjata kepakaum nasionalis pada waktu

.

djabatannja

(United Press). Seorang ang- | derland tidak selekas mungkin
gota dari staf djendral Iran, memengubur kolonialisme itu untuk

0.

tjir akan mengirimkan sebuah no
ta kepada pemerintah Amerika me
ngenai tuduhan dari dr. Liston

kuan ini dianggapnja terlamterlambat diumumkan. Selantnja. mereka mengedjek den pedas berita, jang menjata-

sudah

da

““
Kenasionalan dan kedaerahan di Asia Selatan, beberapa

Gan

tjam-

pur tangan dengan kesukaran2
negeri dari kaum nasionalis
Tiongkok, dan terutama pe-

sudah

pes

IRAN KONTRA RUSIA.

,,dasar

Bramuglia

PERANTJIS TENTANG

diakui,

:

kolonialisme

ck

nasionalis.

“Yan

bahwa

1
4
na

Ma

dari

mereka telah memegang pimpinan
ja

sama sekali tidak setudju dengan

Jasubimi

kan,

benar2 dikubur. ,,Matinja kolonialisme jang telah dinjatakan
dulu oleh Ratu Wilhelmina jang

rontakan itu, dan dihukum karena

OS

tetapi

bertanggung djawab atas pembe-

:

Remo-

1

dari

Ke KPA

usul

nerima usul itu sebagai

sahaan, jang sekarang te-

| bahwa Amerika telah ikut

suatu

perundingan”,

h dilumpuhkan sama sekali oleh
itu

waktu

Pre-

djandjian dagang anntara Argentinia dan Am. Serikat. Peron me-

adalah dari orang dari du-

Putih

anak2, jang pada waktu timbulnja ' telah diubah, dikirim kepada Periserikatan Bangsa2 dan (Djokja,
pemberontakan itu mentjari tem- : pada hari Sabtu menerangkan di,
pat bersembunji dihutan2. Pasu hadapan De Staten, bahwa pada

rino, jang mau mengadakan
per-

“tidak penting. Kritik jang paling

Buku

jang sudah tua, perempuan2 dan — renfjana peraturan-peralihan jang

ara

mengenai

u pada waktu ini dianggapnja

Dalam

kan supaja suatu salinan mosi,
laparan atau karena penjakit. Me | dalam
mana De Staten menolak
weka ini kebanjakan adalah orang?

2 s1

lambat diumumkan, seangnja satu tahun tert, sedangkan
penerbitan bu-

#3

Suriname,

8

1. Berhitung
2. Bah. Indonesia

3. Menggambar. '
Pelamar2 harus mempunjai sekurang2nja surat idjazah tammat
Sekolah
Rendah
dan dituntut

membawa surat keterangan dari
Kepala Negeri.
Sekolah mulai

12

1949. Lamanja Cursus
Silahkan kembangkan

September

1 tahun,
Pengeta-

huan Techniek,

Wassalam,
N. V. Transport Onderneming
»PESMI”.
Directie,

(O, Mawuntu),

Kaku

be-

apan, bahwa Buku Putih ini

komunis dan blokade

dari

23

di Shanghai ini hanja terdiri

um

- red.)

bahan2 makanan dan obat2an, se
tidak mempropagandakan supaja
siden Peron menjokong ambasagera kalau mereka merebut kem
keluar dari lingkungan
keradjadornja dan tidak mnjetudjui ala- bali daerah2 jang telah diduduki
-an.
Apabila
ia
bermaksud
demisan2 jang dikemukakan oleh Bra- | oleh kaum pemberontak itu. Achir
muglia. Segera setelah ini Bra- nja penduduk Madagaskar, jg du- | kian, maka ia akan menggunakan
psychologis moment tersebut unmuglia mengadjukan permintaan- duk dalam parlemen Perantjis ' tuk
meminta pernjataan rakjat.
nja untuk meletakkan djabatan.
idan orang2 Ilainnja, dinjatakan
“Akan tetapi olehnja diinginAgaknja perbedaan faham
ini

beberapa ratus orang dari diiplomatik dan dunia perusa-

Pada umumnja orang

BERA-

NP). Anggota ,,De Staten”
- (parlemen

akibat

tentang tindakan2 jang telah di(lakukan oleh Remorino, sebagai 'kan2 Perantjis telah mengangkut

a »

Shanghai,

. NGAI" (SCHIJNDOOD).

f

di

JPENDJADJAHAN MATI

pemberontakan itu, dalam mana “Emile de la Fuente, jang pada
- 40.000 orang diantaranja mati ke 'tanggal 23 Djuli telah mengusul-

Pa

at
dari fihak masjar: ak
terutama

“ga

60.000 orang" telah mati

'rino telah berdebat dengan hebat

orang

“

— 10.000 4 15.

000 orang telah terbunuh oleh pa
sukan2 Perantjis atau oleh kaum
ak. Seluruhnja kira2

Kaka djabatannja. Pada hari Ka
mis malam Bramuglia dan Remo-

tetapi dia

ok,
nis di Tiongk

djutnja berbunji

I

|

