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sa Belanda ke KL me
terang, bala pema
ta2 Belanda dari KN
KL nistjaja 'akan disertai kes

ran2. Dalam hal ini terdapa

bedaan2 besar
dalam
mana

nerangkan kepada ANP, bahwa

pangkat2 militer tertentu,

pemerintah berpendapat, bahwa
perdjalanannja dapat "membantu
ngan militer

soal2

Meskipun pada umumnja tentang

kebutuhan KL dan djumlah opsir2

I-

' dan opsir2 rendahan dari KNIL
hubungan sendiri.
jang dapat dipindahkan soalnja ti
Difihak Indonesia terasa Singa
perlunja

dak begitu sulit, pangkat2 terten
tu disana sini djumlahnja terlalu

mengadakan

an lebih landjut. Disamping itu ia
ketjil atau terlalu besar, hal mana
bermaksud bertukar fikiran dedjuga dipetjahkan, Masaangan pembesar2 militer Belanda Aa

kit hari lagi maka kemerdan kedaulatan jang selu-

jang diberi tugas

oleh Be-

ni mungkin dipetjahkan, djika kita mempergunakan peraturan2 jang praktis dari pada menju
sun rentjana2 jang teoritis, kare-

melaksanakan

1

peraturan KMB, dalam hubungan
mana terutama penarikan dan pe
ngembalian pasukan2 Belanda me
minta perhatian. Seterusnja akan
dibitjarakan pula soal2 masuknja

'semannabi a.

Pe anna
nafsunja. Keiraan ini tentu akan meliputi

anggota2 KNIL kedalam tentara
RIS dan pindahnja anggota2 Be-

landa dari KNIL keangkatan darat dan udara Belanda.

Ia menerangkan dengan terus.

na hal jang belakangan ini mung

&

akan dinar Tn

dengan djalan be

kin akan menimbulkan

sesuatu fihak.
Pada umumnja

kritik dari

dapat

dikata-

kan, bahwa soal2 opsir adalah lebih mudah dari pada jang menge
nai opsir2 rendahan. Mr. Focke-

ntu mentjapai peme-
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ma-tama tidak dimak

an untuk

mana
harus diselesaikan pada
penggabungan kedua tentara itu.

mewudjudkan"perdjandjian2 jang
dibikin
na KMB dalam lapah

mengenai ' umur,
orang mendapat

memaksakan

12 dari atas, melainkan

Ih

bermaksud,

ggota2

agar

KNIL bangsa

perapeme

supaja

Indone-

edapat-dapatnja tetap tinggal
Pemerintah

jakin, bahwa

demikian

penje

mendjamin. pa-

ik kepentingan2 jang berutan, Djika seandainja dian

ra mereka ada orang2 jang ka-

ereka harus diurus, misalnja de
mendjalankan dinas tentara
n, Antillen Belanda dan da
a12 tertentu dinegeri BelanPemerintah dinegeri Belanda
ermaksud untuk mendirikan sa-

an tentara jang
adisi KNIL.

melandjutkan

tas pertanjaan, apakah ja dat pak uaan tentang pengem

kita Led

Penjerahan dan pene

rimaan kedaulatan

dan kemerde-

Sani ini tidak lagi akan Ea
2

tu

n,

salian

seluruh-

kan2 jang pertama2

bumaanNN
ata Deh Dab,
mereka itu tidak an ini sudah ada mendjadi soal
iki kedaulatan dan ke- segenap bangsa
Indonesia, dean, tetapi oleh sebab mengan tidak memandang kepada di
i beragu2 terpada seks bangsa-

jang akan

se.

Lai nanti:

oleh sebab

na

soal ini tergantung dari anja persediaan kapal. Memang
Pe
untuk
menambah ala
pengangkutan dengan
ergunakan
kapal2 asing.
bulan seperti jang disesebuj di KMB atas permintawaki, Indonesia,

engan

ja
keah

ke:

num dari Lk
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an ini dan kedua matjam

pun, atau jang
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apa djuapun, tiap putera dan pu.teri Indonesia sudah nanti harus
menerima kedaulatan dan kemerdekaan itu dan atas bahunja sudah nanti djatuh kewadjiban turut serta dalam memikul pertang-
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ini, maka
kami
mi Olga

bukan
mem-

jang nanti kelak
Pen eaen ab

gungan

djawab

memeluk

igama

terhadap

nasib

kita sekalian. Siapa djuapun dari

bangsa Indonesia, ta' dapat ia me
— narik dirinja dari pikulan pertang

| gungan djawab ini!
Saudara-saudara Seperdjuang-

an! Pembitjaraan ini bukan sadja

.

menghadapi
| saat itu,

' hendak kami tudjukan kepada u-

dan

jang

akan

menentukan

kita nanti dikelak enakan
Sepecsijuangani Nainja nasib diri saudap2 orang jang berde-

:

1 tjara per'pertalian

mum,

tetapi chususnja hendaklah

kami tudjukan kepada Saudara2

dari KNIL, jang nanti harus dju“ga turut serta dalam memikul per
tanggungan djawab
atas nasib
tanah dan bangsa kita.
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Dalam
menghadapi saat jang
bersedjarah ini, maka

ada

banjak

diantara Saudara2 kita dari KNIL

jang kurang atau tidak mengerti,
bahwa mau ta' mau, ia djuga a-

tentera. Bila kita dari tentera Tt

pat mendjaminkan keselamatan
dan ketentuan hidup dan pentja-

harian dari rakjat, maka sebaliknja rakjat itu akan dapat mendja

serta menangg
jang

jawab,

biar-

tapangan

lain!

. Kami merasa genjagitagemuka
kan ini, an
diantara sau-

dara2

seperdjuangan dari KNII
rk: ai

suatu saat nanti haruslah kita me

atau jang berbahaja! Tetapi

(Aneta).
Be enaan dengan
gaimana djuapun, semuanja itu a- pemberitahuan il van Kerckhoda terserah kepada kita, sega ap ven di Bogor tei yang Ka
4 kapal2 untuk ke sian, A . C. van
bangsa Indonesia sendiri.
meneratgkan,
bahwa
Mau ta' mesgamudaa2, hkita se “Ge nnep
kapal
pertama
jn
g
membawa
kalen suda
ti diharuskan:
.kita diharuskan menerima kedaurangkat perteng han bulan Delatan dan kemerdekaan itu, sebab

nja! Bagaimana

nantiynasibmu,

itu ada terserah kep
kamu sen
diri, kepada kesanggupanmu mem

pergunakan kedaulatan
merdekaan itu!”
Dunia telah berkata

dan kedemikian,

ta” ada kesempatan kepada
memilih lagi, melainkan

kita

hanjalah

| Ada beberapa matjam perkara
jang mendjadi pokok sebab sikap
e

“ini, tetapi tidaklah hendak kami
pada saat ini membitjarakan po-

kok2 sebab itu. Apa djuga pokok

“sebab itu, kita sekalian nanti akan
menerima pertanggungan djawab

1 . Perkumpulan
Irian
bermaksud

'akan diberi tugas untuk mendjaga keamanan didaerah Djakarta,
jang kira2 sama dengan kereside

nan Djakarta sekarang. Lt. Kol.

ngah dan Kol. Sungkono

Daan Jahja akan mendjadi koman
dan dari 4 bataljon infanteri,.1 ba
taljon polisi militer dan 1 bataljon
Mobiele Brigade (polisi special),

mengirimkan

800 orang kolonisa: ke Irian sebelum achir tahun ir Dalam per.

sunan jang berlainan.

Kol. Simatupang akan berdiri dibawah komando Lt. Kol. Taswin,

Sumatera.

tan bagi

rakjat,

kita akan

tetap

tinggal berdjuang dalam masa jg
is 'akan datang ini, jang nanti lebih
lagi berat tuntutannja pada tiap2
diri kita.

Tinggal tenang
berdj La

dan 2

at

Cuka

diri dari ikatan

longan

kepada

Bermula

van

dua tempat lain.

Gennep.
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Mendjawab pertan, an tentang.
perumahan
Gennep

untuk mi'eka,
van
mendjawa ,1.
bahwa

pertar 4

jang

diberi tugas
untuk
tendirikan
perumahan akan Ia it
dikemah-kemah
tentari!
Sudah
tentu dalam hal ini ar.k2 ketjil

sedikit jang

diperbolek

an ikut.

dingan dengan kantor sos.t, ma-

kak sekarang

diputuskan' 'mbo-

ngan2 mana jang memerluP' A|, betul dan apabila ini sudah « 'esai,
oleh pengurus besar. apat

diadakan pembagian tempat suat
tiap2 bagian dan kemudian garu

dapat dimulai dengan pemar gi
lan.

Menurut tuan Gennep setia
ongkos pengangkutan ditanggtaz
oleh kantor Sosial. Sesampai 'i
Iridg
orang kolonisasi akan dip:

kan dalam dinas

kantor sosial.

dimaksudkan

ari 6rang2

ini di Sorong,

untuk

kolonisasi

Manokwari

prinsipnja, orang2 itu nanti sebanjak2nja akan ditempatkan dikota2 besar sendiri jag djadinja a'kan mendjadi pusat swatu daerah.
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tu ditanja menerangkan

jat pada umumnja diharap

akan

'memberi bantuannja dalam mendjaga keamanan
itu”, demikian
kol. Simatupang.

dan

Supaja material diserahkan.

kepada

tahu apa2

sudah

mata-mata. Selandjutnja diterangkan oleh djurubitjara tersebut,
bahwa keberangkatan orang ke

Irian itu tergantung dari izin
HHB ditempat itu jang mana me-

diserahkan

sebagian

dari

material KNIL, supaja pada saat
penjerahan kedaulatan, TNI, su- :

dan

bahwa hal ini dapat dianggap sebagai
usaha
partikulir
tuan
Kerckhoven dan Van Gennep se-

|

dah, apabila mulai dari sekarang

dalam hal ini de-

belum
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Kol. Simatupang
menundjukkan, bahwa umumnja djumlak pa
sukan jang dikerahkan'untuk men
djaga keamanan“disuatu
daerah
tidak sebesar djumlah pasukan2
Belanda sekarang. ,,Dan memang
djumlah jang besar tidak seberapa perlu, karena organisasi2 rak-

partemen Sosial di Djakarta wakpartemen

gu

Si

Ditundjukkannja
pula, bahwa
dari de- | segalanja itu bisa sangat dipermu

djurubitjara

Aneta, bahwa

2)

Malang sudah ditetapkan orang2
jang akan
mengopor tanggung
djawab tsb. Tapi nama2nja kini
belum bisa
disebutkan.
Dalam

Hollandia, dan mungkin djuga diSeorang

ad

Bantuan rakjat-

dinas- ini,

'akan tetapi mereka
itu tidak diperbolehkan lagi me minta perto“Hunt Doli

maka

|“
:

Surabaja dan djuga Tjirebon dan

men dan diharuskan mendjalankan pekerdjaan2 jang diperintahkan oleh departemen. Baru sesudah ternjata bahwa orang2 koloni dapat berdiri sendiri, ikatan
dinas mereka dengan kantor sosial akan dihapuskan. Sebelumnja
itu orang dapat djuga melepas-

tengahan tahun p'Ytama 1950
mereka akan diikuti”
pai 50 ribu jang la1, demikian

Untuk pengangkutar 3 dimaksudkan
bermula untuk Yenjewa
ra dan tinggal bersama2, jang satu bersandar kepada jang lain, su . kapal K.P.M. lebih banja:: untuk
Pn
Perkumpulan Kolonyasi ke
paja
bersama2 dapatlah kifg me- Sa
Irian
mendapat ' priorite| « jang
nentukan nasib kita dikelak kemu
istimewa. Sebagai hasil perundian hari, nasib kita bersama! Ta

hankan keamanan dan keselama-

untuk

Djawa Timur, Keterangan itu diberikan berhubung dengan adanja
kabar angin, bahwa akan ada su-

Kota Djakarta sendiri, menurut

'kan

Tinggal tenang saudara-sauda-

sa jang lampau untuk memperta-

Eaja melainkan terse et ye. saDona Aa 8
tjara
aih kepada kitap dengan
jara sendiri. Kemen
Naa kalaha
inakah kita sanggup nanti giaan hanjalah dapat dilaksanakemerdekaan kan, bila dalam negara kita jang
inakan
alatan itu tinta nasib
meh itu ea
segala sesua-

sember dari Djaw

kita harus mendjalankan kewadji ' geromboli

.namlah perbahasaan itu . dalam
asib tanah dan bangsa kita hatimu: ,,Bersatu kita teguh, beritu “daa
|
ita sekalian akan turiut f#jerai kita runtuh!”
serta Tana ahmau ta'
mau!
Kita telah berdjuang dalam ma

komando

akar Sapa dil

ba-

la hendak neng
ban kita. Dan kewadjiban
kita
rinja dari kalangan tentera, bila | itu, ialah terutama sekali mendjananti sebenta r urusan ketenteradan ' pentjaharian
minkan hidu
an iki diserahkan kepada Peme- . bagi rakjat. Ha" ada pada tempat
rintah jang baru.
| nja lagi, kita harus beragu2.

latan d

atas nasib kita
kemudian hari,
dan putera In
lagi 'beragu2

di,

Jahja

Lt. Kol. Daan

kan bahwa

Djawa.

untuk Djawa diterangkan selandjutnja oleh Kol.
Simatupang,
bahwa pembahagiannja akan tetap sebagai sekarang jaitu
Kol.
Sadikin untuk Djawa Barat, Kol.
Gatot Subroto untuk Djawa Te-

is " ke krian benak
. pertengahan Desember
dari Djawa.

ngalami akibat2nja, jang baik atau jang buruk, jang berbahagia

an, sekalipun ia akan mengundur. “itu, sekaranglah kamu harus mene
kan dirinja dari kalangan tentera
rimanja dan mendjundjungkan-

pun pada salah seat

tehni

Tentang pembagian

nesia, dalam pertjakapan dengan
wartawan ,,Pedoman” menerang-

minkan ketentuan hidup bagi | e
vornin Lohan dan major angkat
inkan langsung dibawah komando
merintah bagi kita.
. an udara VL den Toom.
Ta' mungkin lagi bagi diri2 ki
Tentara
Teritorium
, Panglima
dan pada sesu- . ta pada masa'it
Djawa.
dahnja
penjerahan
kedaulatan
1:3.
dan kemerdekaan itu dapat berka
ta: ,,Ini bukan pertanggungan dja
wab saja!” Ta' mungkin lagi bagi
tiap2 diri kita berpikiran ini, sebab kedaulatan dan kemerdekaan
itu ada turut djuga terletak pada
bahu #iap2 diri kita, dan pada se-

- kan turut memikul pertanggungdunia telah berkata: ,,Kamu mean djawab atas nasib kita sekali- “nuntutk
annja,
sebab
maka oleh
dan kembali kemasjarakat biasa.
'Disanapun “ia (akan turut “djuga

-oal2

Pembagian Komando

(Aneta). Kol. Simatupang, kepala staf Tentara Nasional Indo-

Tentang Sumatera dikatakanjang djadinja berdiri dibawah Lt.
nja, bahwa soal pendjagaan keaKol. Daan Jahja. Berhubung dengan kedudukan Djakarta jang is- -manan.- disitu tjar:
anisnja a
Har Um La Sikalhakim seda t- S3
kan ditindjau lagi.
Ditanja tenah
sebagai
ibukota
RIS,
.kedapatnja untuk mempertjepat petang pemindahan tanggung djadudukan pasukan2 daerah Djakar
mulihan i
wab keamanan dikota2 lain selain
ta itupun akan luar biasa djuga,
Dalam perdjalanannja mr. FoDjakarta, diterangkan oleh Kol.
ckema akan disertat oleh adjudan
jaitu tidak berdiri dibawah koman
Simatupang, bahwa untuk kota2
nja, ritmeeter jhr. W. H. de Sado komandan Djawa Barat, mela besar seperti Bandung, Semarang,
a

D ngan memadjukan

dari Indonesia kenegea, mr. Fockema berkata,

tu jang perlu untuk seba
“13
1 Bg
bangkan kemakmuran dan keba-

hagiaan itu bagi rakjat

Daan Jahja, LetnanLag
Komandan Daerah Djakarta.

na sesuatu sebab tidak ' dapat
ntjari penghidupan
disesuatu
gianpun dari Indonesia, maka

Gia

| mr. W. H, Fockema Andreae me

Da

urusan peperangan,
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ANDI,

berangkatnja ke Pe
La
tanggal 30 Nopember, sekretaris

. DALAM SIDANG KABINET NEGARA INDONESIA TIMUR Ang
DILANGSUNGKAN. PADA TANGGAL | H3. INI, TELAH DIFUTUS- |
| KAN SEBAGAI BERIKUT:

dah sanggup mendjalankan tugas

nja. Penjerahan itu lain dari penje
rahan material KNIL, seluruhnja”
jang akan dilakukan sesudah ypemindahan kedaulatan, demikian
Pedoman”,

nurut pendapatnja akan berhubungan dengan departemen dalam

Ta

:

A

eemmamnarnan

negeri, jang achirnja akan memberi izin.
Dan ini, sampai sekarang belum lagi terdjadi.,

SEKITAR PENJERAHAN
TAPANULI,
:

Bahwa ongkos2 pengangkutan
akan

ditanggung

oleh

departe-

men Sosial sekali-kali adalah tidak benar, demikian djurubitjara
tersebut, gan beliau djuga. menjangkal pemberi-tahuan bahwa
orang2 — gr pa
akan dipekerBag Aa" dim, djawatan sosial dan
melakukan pekerdjaan jang
diperintahkan departemen tersebut.

depart:

2

b

Dalam lingkungan penjerahan
pos2 militer Belanda di Tapanali
pada tgl. 20 Nopember j.l., maka

negeri2 Sipilok dan Pidjon Kolong telah dikosongkan oleh pihak militer Belanda dan diduduki

oleh kesatuan2 dari T.N.I,
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ternjata dalam Staatsblad 1926

Susu Toko2

No. 452 jang berlaku bagi Daerah Minahasa
mulai
tgl. 3 Desem-
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sampai

tjatatan

permusi

dari rapat2

umum D

Zege
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Nam

| —
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a.n: BADAN PENGAWAS

ke-

sen

Pembahagian

yja 2 tahun dan diterima

3 | #jarakan

maka

“Tehnik,

entang

“kita teringat akan

Men

men Djustisi

rian Perekonomian. Tetapi dasar

Negara jang maha besar, te-

nan

Hong

16. Minahassa

17. Tononata

Jang bersangkutan harus membawa surat sero untuk mengundjungi
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rapat itu.
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tapi jang tak tjukup tenaga2 jang

nja ialah

terasa

'ini baru

kanja dengan resmi
Desember j.a.d.

- Itu sebabnja biarpun serba seder-

“hana, maka Pemerintah telah bekita

ini. Kesulitan2
emerintah mau-

rakjat memang

Kementerian

dikota

gawai2 kehakiman, risalnja Grif-

cali gus dapat mengatasi

, biarpun pembangunan
an gedung sekarang ini
rtjepat. Sudah tentu
'Pengadjaran akan

H
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Bandar Manado 1 kg
H- ongkos pengangkut-
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. Menurut keputusan Kepala Daerah Minahasa tgl. 30 Nopember

Djalan-Tengah kp. Kendis — Tondano.

AMONG PRA-

tu,

ternjata

dalam beslit

H.P.B.

di Tomohon tgl. 1 Desember 1948
. No. 90, dalam mana peraturan2

4
Baru2 ini telah dibuka pula se“
Perlu diterangkan disini bahwa
kolah hem “wah unt nasa
sesudah perangdunia II, maka
V
«
bing sekolah Pertanian
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dalam Staatsserta
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setiap hari.

peratu-

ran2 pelaksanaan ordonnansi tsb.

di- kota Malaig pada tahun jang

a .T.jan
gaiimanN.L
Dan sgatad
a kali men
ah jang pirtam
lal
pendidikan Pegaw
kan sekola
lalu. dikatakar
lah

kota

ja“ di ibu

ong
Pam
N.LT. itu

h

Sekc la

enengah.

Kehakiman

dibuka pada ta#lah
hun.1946 s/sagai kursus tahunan,
| artinja untk satu tahun lamanja,

tetapi berhibung dengan perobahan dalamketata-negaraan, maka
sekolah teah diubah mendjadi
sekolah jaig 2 tahun lamanja de-

ngan memakai kelas persediaan
berarti baselama 1: un, jang
3

hwa tang

djuga.
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“kursus itu 3 tahun
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Tarafsekolah ini kalau bukan

KE

“lebih tirggi paling kurang ber- '
deradja' sama dengan M.O.S.V.

kau k
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