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api saat, pada

Indonesia

akan

terwudjutnja

tjita2

dengan pembentukan Re

kan meliputi seluruh Bangsa dan

Tanah air Indonesia adalah baik-

4

nja merenungkan

soal terpenting

sebagai pelaksanaan

ini kami sadjikan se-

lengkapnja buah tangan Perdana Menteri Ide Anak Agung Gde

Mk 1

ketatanegaraan Indonesia adalah satu soal Indone-

aa mma AN

an

PARA

sia intern (dalam negeri) an-

tara kita dengan kita.
Pendirian

pada

hepat

bahwa

ini ya

saja soal ini dalam

“anggapan umum, telah terlampau
lama dan setjara jang kurang
tepat, tertjampur dengan pertikai
an Belanda-Indonesia.
' Saja tidak bermaksud akan me
njangkal tanggung djawab dari

pihak

Belanda tentang

negaraan

Indonesia

ketata-

terhadap du

nia internasional sebelum Kedau

latan ,,de jure” diserahkan pada
kita”
“Pun saja sekali-kali tidak menuduh Republik Indonesia berhu
“ bung dengan taktik perdjuangan
.nja dalam fase pertama. . Tetapi pada dewasa ini, kita
harus insaf, bahwa sesekalian
karang kita menghadapi pengha

,
pg

bisan

fase kedua,

penghabisan

|

fase

perdjuangan

politik

1
3
3"

mulaan fase penjelenggaraan ke
MerIndonesia
tata-negaraan
5
deka,

5

dan

BELANDA

Untuk. menghilangkan

keragu?an
landa

pihak

Be-

terhadap Repu:

Djumat j.l. oleh Mr. Susanto Tirtoprodjo telah diserahkan kepada

blik, kata Ruslan
Abdulgani.
(Aneta). Aide memoire jang di

sampaikan oleh Mr. Susanto pada hari Djumat j.l. kepada W.T.
M. dimaksudkan untuk menghi-

langkan keragu2an fihak Belanda
akan sikap Republik jang dinjata
kan oleh Belanda dalam aide memoirenja pada tgl. 20 Oktober j.l.

Kita memegang

teguh

pendirian

kita sebermula, demikian
wakil
menteri
penerangan - Republik
Ruslan Abdulgani.

Tentang isi aide memoire dikatakan, bahwa

Republik tetap. men

tjahari penjelesaian

dari

penje-

permulaan fase ketiga, ialah per- - lenggaraan sebaik2nja dari perse

Tentang tudjuan nasional dari
Bangsa kita saja tidak usah men
dalam lagi. Dikalangan“kaum na
sional dari kita seluruhnja soal

ini tidak pernah menimbulkan per
selisihan faham sebagai ternjata
pula di Malino.
Marilah
kita .mendjundjung

tinggi tjita2 jang mulia ini jang
mempersatukan kita dan manis
kita

memperbedakan

tudjuan penghentian permusuhan.
k
mengikuti
Republik tidak
dapat

pendapat Belanda,
pemerintahan

bahwa

merupakan

soal

soal

(Aneta). Dari pihak Republik
didapat kabar, bahwa pada hari

jg

tidak dapat dilepaskan dari penjelenggaraan
penghentian per-

W.IT.M, sebuah aide-memoire jg
a.l. memuat pemberitahuan, bah"wa semua surat2an dan aide memoire2 jang
bersangkutan
dengan usul Belanda mengenai pemerintahan bersama di Djawa ser

bulnja kekatjauan dan tidak adanja infiltrasi dari gerombolan2

REPUBLIK.

tak bertanggung djawab.
- Dikatakan, bahwa pasukan Be.

kan
lam
dan
ran

ditetapkan dengan resmi dasuatu sidang kedua delegasi
K.P.B.B.I. Mengenai pekabadari pihak Republik, seakan2

keadaan di Dosti

bajaran2 itu setjara natura. Pada

tgl. itu permintaan tsb. diterima
dan diadakan pembitjaraan2 untuk pemberian barang2 jang tertentu pada tgl. 1 Nopember, da-

nitia fasal 7, suatu panitia tersen-.
diri dalam susunan delegasi dan

Timur ia mengatakan, bahwa keadaan disini, terketjuali dalam da
erah2 dari
,,Gerakan
PembelaProklamasi" Kak daerah
Selatan.

dari Kumisi

dengan baik. Djuga kabar2 dari “hukan, bahwa setengah dari djum

musuhan. Sebagai bukti ialah patidak mendjadi suatu
Pusat
ngan

subpanitia

Bersama. Inipersetudjuan

n tgl. 7 Mei. Per-

edj

kemana.

benar-

Malang

dan

daerah2

jang

Kediri)
baru2

rupanja dianggap
bantuan itu.

berkembang - “lam

hal mana

ditinggalkan

itu

—lah

akan

T.N.I.

memberita-

diterima

di

Medan

oleh. Belanda adalah memuaskan.' “dan setengah di Sibolga. Kolonel
Pedjabatan2 federal didaerah2 ini Droog, ketua perwakilan Belanda
bkumisi untuk persediahakeaka:t terus dan na
jang “

perhatian, demikian Ruslan.
INSIDEN2 DI BLITAR
BERTAMBAH.
(Aneta). Pada hari2 Achir ini
insiden2
di Blitar bertambah.
Minggu lalu, sedjumlah
orang
menjusap kedalam kota dan mengadakan perkelahian. Pada hari
itu djuga beberapa pegawai polisi melarikan diri. Malam beri-

3

|
f

sknag Abe

“FP

GagrG

|
|
|

ta anesiotak
anggapan
seakan2
njata usul Menteri Pertahanan
bahwa setjara tenang dan. da:
Republik bermaksud merusak Ne
kita akan ana
dapatEz Jaka
Paskaaan
$ gara Pasundan dan Djawa-Timur.
Anggapan demikian timbuloleh
djutkan bersama2 penjusunan ke
karena perasaan takut.
“Dengan
tata-negaraan negara kita.

pertjajai, kita

harus

bertek

BILA
KITA TAK DAPAT
MEMUTUSKAN SOAL INI
SETJARA TENANG DAN DA
MAI DALAM SUASANA PER
DARAAN
DIANTARA
KITA DENGAN, KITA,
MAKA TAK PATUT DAN TAK

LAJAKLAH KITA AKAN DISEBUT SATU BANGSA, MELAINKAN HANJA KITA ME-

orang2 jang takut, kita tidak da-

pat mendirikan Negara
kuat”, demikian Rear

R.I.S. jg
Abdul-

gani.

Berhubung dengan kabar2 tentang penangkapan keluarga dari
Presiden
Sukarno di Blitar, Dr.
Koets mendapat kabar, bahwa se
orang ipar dari Presiden Sukarno
telah ditahan di Blitar karena me
ngandjurkan pemogokan dan sepandjang pengetahuan Dr. Koets,
maka ipar itu sekarang belum dibebaskan. Pada hari Sabtu sore,
maka subkumisi untuk persediaan

(Aneta).
,,Perbaharuilah
tekadmu untuk mengabdikan segenap djiwa dan ragamu
kepada
Tuhan, Bangsa dan Negara. Sing
kirkan semangat
mementingkan
diri sendiri dan mementingkan go
“longan sendiri”, demikian
order
harian Presiden Sukarno sebagai
panglima tertinggi angkatan pe-

rang Republik, pada hari peringat
an ke 21 dari lagu
Indon

djiwa
jang tertjapai dengan djalan epoBangsa 'kita.
lusi mengandung segala kemung
RUPAKAN SATU ALAT PER
Pada lain pihak hendaklah kikinan untuk perkembangan dan
MAINAN POLITIK BAGI DUta jg berpendirian federalis insaf
peredaran laras jang sesuai deNIA LUAR.
,
ngan zaman.
' pula, bahwa kita harus djauhkan
2. Ketata-negaraan
— Indonesia
sifat provinsialistis
sempit dan
Marilah kita pandang perobadjangan menutup mata kita un— harus mewudjutkan dan menhan2 di Amerika Serikat
jang
djamin persatuan Bangsa kituk kemauan zaman modern detertjapai dan masih terus-meneta terhadap dunia luar.'
ngan
mempergunakan
warisan
rus diadakan -setjara damai se- Djanganlah kita menaruh sjak ' kebudajaan dan adat
lembaga
bagai akibat ,,New Deal”.
“yasangka satu kepada lain tensuku2 Bangsa mendjadi ,,rem” di
Marilah kita mengarahkan mi
tang tudjuan2 kita.
atas roda
kemadjuan,
sebagai
nat kita kepada ,,geleide ekonoTudjuan kita bersama, tak lakedok tjantik untuk menjembunji
mi” di Negara Belanda,
in dan tak bukan hanja
akan
kan consercatisme dan egoisme
Marilah
terutama kita Na
mewudfutkan persatuan kebangbelaka.
:
perhatikan ,,hervormingen”
pesaan jang kokoh dan kekal jang : 3. Ketata-negaraan — Indonesia robahan2) di Negara2 Inggeris
berkembang
makin lama akan
harus berdasarkan demokrasi.
dan Negara2 Utara.
dan mendjadi erat.
2
Bila saja sebutkan demokrasi,
Siapa jang mengira, bahwa neSistim manapun kita pilih, hasi
maka disini saja kenangkan kegara2 demokratis itu masih ber| daklah kita insaf, bahwa kita sedua prinsip:
sifat kapitalis belaka, maka
seuntuk
| kalian hanja memilihnja
benarnja ia tak mengetahui sea, Pemerintah menurut kemauan
mentjapai persatuan.
Rakjat,
2
dikitpun tentang keadaan disana
Bila kita di Negara Indonesia
atau dengan sengadja mempersub.
Pemerintah
bertanggung
djafederalis,
berpendirian
Timur
arakan propaganda Rusia sadja.
wab terhadap Rakjat.
maka alasan kita tak lain dariDunia sedang mengalami dan
Pengakuan
prinsip2
ini
tak
ber
an mentjahari sistim sehat, me- arti, bahwa kita mengikat
mewudjutkan
sesuatu epolusi hediri
mpuh suatu djalan baik untuk
1
bat, peredaran mana di Negara
kita
kepada
salah
satu
sistim
deudjutkan persatuan kebang2
Barat
melangkah terus-menerus
dunia luar de mokratis diluar negeri, tetapi de-

|| saan kita terhadap
(ngan kemungkinan penuh untuk
perkembangan intern bagi daerah2 setjara harmonis, agar se,
endjadi
:
schani

dan kemampumaupun djas

Kita Sa struktur federa-

rembukan untuk mentjari Bata
naan peraturan setempat2 dalam
beberapa hal jang tentu.

KETERANGAN
RUSLAN ABDULGANI KEPADA ANETA.
(Aneta). Wakil menteri penerangan Republik, Ruslan Abdulgani, terangkan
kepada
Aneta,
bahwa
pengosongan
beberapa

ngan

sendiri membawa,

bahwa

dari saat kesaat setjara sistimatis

setjara prinsipieel kita menolak
sistim2
jang . mendengungkan
sembojan2 demokratis, tetapi hakekatnja berdasarkan kekerasan
dan penindasan sifat2
peri-ke-

dan teratur, berkat adanja demokrasi, sedang di Rusia perobahan2
itu dilaksanakan setjara paksaan
dengan mengorbankan berdjuta2
djiwa memperbudakkan segenap

.

Rakjat kepada satu golongan ke-

Seluruh sedjarah riwajat membuktikan, bahwa tiap2 sistim dik-

tjil, satu lapisan tipis dari pemimpin2 militer, politik dan perekonomian, dengan kaki tangannja
jang dengan tjara2
jang
ber-

manusiaan.

tatorial jang dikirimkan
maksud

untuk

mentjapai

dengan

salah

satu tudjuan, tak akan menghah

maksud

tambah2 dahsjat dan kedjam ber

ichtiar

untuk

Pa
s bei

ialah sua-

Na! satu beak

bersangkutan.

— “Pada lain pihak perobahan2
sosial
| dilapangan ekonomi dan

paa
,
tara Fan Mad pr pada PP menjusun perekonomian diantara Negara2 bersangkutan.
Pada

satu

pihak" Karapaklah
1.0

Marshall-plan, jang tak lain dan
tak bukan dari satu
rentjanaekonomi raksasa dalam seluruh
bahagian demokratis dari dunia,
dgn pusat jg terletak di Amerika
Serikat,

tetapi

diselenggarakan

siika rela dan kerdja sama
dengan memperhatikan kepentingan2 dan kemauan2 Negara2 ber
sangkutan. Barang siapa mengatakan, bahwa Marshall-plan berarti imperialisme atau kapitalis-

me, maka ia sebenarnja
hanja
mendengungkan
anti-propagan-

da dengan tak berpikir, oleh karena

jang

merentjanakan

dan

melaksanakan plan Marshall itu,
ialah sekali-kali bukan

kaum

mo

dal Amerika tetapi negara

dan

Pemerintah Amerika Serikat. Pa
da lain pihak kita lihat pembentukan ekonomi internasional da-

lam blok Rusia dengan tjara penindasan dan kekerasan.
Sistim diktatorial adalah

tentangan dengan

ber-

wudjut

budi

manusia jang bersifat kritis dan
(senantiasa

berkritik,

senantiasa mentjahari
ru).

dynamis

djalan2 ba

Fase kritis dan

dynamis

dari

repolusi Rusia jang bermula memang tampak, telah lama ditammatkan diganti dengan stabilisasi
.diktatur

jang sekedjam2nja

statis2nja, hal mana

djutkan penganut2

se-

telah menge

terkemuka

di,

luar Rusia sebagai Andre Gide,
Panait Istrati dan lain2nja. Singkatnja, terdorong oleh tjinta terhadap Nusa dan Bangsa, penghargaan. peri-kemanusiaan
dan
fikiran sehat, kita harus memilih

dasar demokratis untuk

ketata-

negaraan kita, bersendi atas kedua azas tersebut diatas.

4. Ketata-negaraan — Indonesia
harus mendjamin adanja, autonomi kedalam bagi Daerah2
dan Suku Bangsa.
Apakah perlu saja mendalam

kebangsaan,

ia Raja.

an itu dikatakan, babak
kini sedang dihadapi tanggal satu Nopember, hari ketentuan berachirnja konperensi
medja
bundar.
Dalam konperensi itu kita
tak
boleh
dan tak akan melepaskan
pendirian kita jang
essentieel”,
demikian order harian itu. ,,Kami
jakin, bahwa angkatan perang Re
publik Indonesia dan segenap pah
lawan2 dan rakjat kita akan mendjundjung tinggi pula setiap tugas kewadjiban nasional jang a-

an

rochani kita, menganiaja

dengan

Hari

2

Nopember

kantor2

Peme-

rintah akan ditutup dan surat
kabar ini akan tidak terbit.
kutnja terdjadi ledakan
dipusat
perusahaan tenaga listerik.
Beberapa djam, Blitar tak mendapat
aliran litrik. Malam itu djuga, beberapa polisi lain melarikan diri
dengan mobil reparasi dan sen-

djata2.

Sekarang

djam

malam

ditetapkan mulai pukul 5 sore, tetapi mulai pukul empat sudah tak
ada orang didjalan2.
Selain dari ini di Blitar terus
menerus terdjadi pentjulikan. Dr.
Sutrisno beberapa hari j.l. hilang
bersama mobilnja.
Terutama penduduk Tionghoa
gelisah dan kebanjakan dari mereka mentjari kesempatan untuk
mengungsi: achirnja dikabarkan,
bahwa
pegawai2
dibeberapa
kantor di Blitar tak bekerdja pada hari Senin.

Perintah harian Presiden
Sukarno pada hari peringatan lagu Indonesia Raja.

akan mengadakan pe

-

Berhubung

.

enNGEI al

ng

membutuhkan

Kedjadian2 ini diikuti oleh pemerintah Republik dengan penuh

pembajaran kepada bahagian2 T.

N.I. belum atau baru sebahagian
berlaku, maka Dr. Koets mengatakan, bahwa dari komandan2 Be
landa diberbagai2 tempat telah
ta usul2 balasan dari Republik
diminta keterangan2 tentang hal
untuk memperbaiki suasana daini dan dari Sumatera Utara telam lapangan kemiliteran teruta- : lah diketahui, bahwa pada tgl. 7
ma di Djawa-Timur, telah dikiOktober j.l. telah dibajar dengan
rim kepada K.P.B.B.I.
chegue Javase Bank
sedjumlah
Dalam konperensi pers ming- ” 1.766.500 rupiah kepada letnan
guan pada tgl. 30 pagi, maka Dr.. . Alwi Nurdi dari T.N.I. dan pada
tgl.
25
Oktober
sedjumlah
Koets menerangkan, bahwa hari
£ 1.913.000, pembajaran2
mana
itu telah dikirim olehnja djawabberdasar
atas angka2 T.N.I. di
an pihak Belanda atas aide meSumatera Utara, jaitu 20.000
moire Mr. Susanto dari hari Djumat j.l, akan tetapi Dr. Koets ti- . orang terketjuali Atjeh untuk badak mau memberi keterangan a- , bakan waktu jang selesai pada
pa2 tentang isi dari kedua doku-“ tal. 28 Oktober j..
men itu, berhubung dengan perSebelum tgl. 27 Oktober dari
djandjian tentang hal ini senayan
pihak Republik belum
diterima
Mr, Susanto.
permintaan untuk melakukan pem

Mengenai

landa dipindahkan kedaerah2 Dja
wa Timur dan Djawa Barat jang

telah berkumpul dan hasil2nja a-

NOPEMBER

Raja Asjura, maka besok, tgl.

persetudju-

an.
bina
T.N.I. serta ketangkasannja mengambil tindakan segera jang perlu, karena pengosongan itu menjebabkan tidak tim-

ji
Tn
Ai er Men

Dikniad

2

pos di Djawa Tengah dan Djawa Timur oleh tentara Belanda
dilukiskan oleh fihak Belanda sebagai kemurahan hati mereka dan

publik Indonesia Serikat jang a-

.

sekolom,
3 baris

Pen

ana

AN

tentang premisse ini? Sesungguh
nja saja kira tidak.
Pada hemat saja tak terdapat
satu nasionalis sedjati diseluruh
Indonesia jang akan menjangkal
haknja Daerah2 dan Suku2 Bang
sa kita untuk menjusun dan mem
perkembangkan

dirinja,

asal

sa-

dja dengan mengutamakan perraturan2 jang sah dari Pemerintah Pusat Indonesia Serikat.

Tjontoh2

dan

kenjataan2

du-

nia
membuktikan,
bahwa hak
otonomi untuk suku2 Bangsa dalam satu Negara sekali2 tak melemahkan persatuan Negara itu
keluar negeri.
Bagi ketata-negaraan Indonesia adanja autonomi — tentu di
bawah Pemerintah Pusat — adalah satu sjarat mutlak mentjapai
persatuan dan kemerdekaan sedjati serta perkembangan
laras
bagi sekalian Daerah, pun jang
paling djauh terletak dari pusat,
pun jang paling
terkebelakang
dalam perkembangan modern.

Hal ini diakui oleh

siapapun

djuga, pun mereka jang principeel berpendirian unitaris.
Negara Indonesia Timur pun
berdasarkan autonomi
Daerah2
dan suku2 Bangsa dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah N.LT,
Noot :
(autonomi — hak
memerintah
diri dibawah pimpinan dan peng
awasan pemerintah pusat).

Kesimpulan dan penutup.
Apa sebab
Negara Indonesia
memilih struktur federalis.
Sesudah penguraian jang
dimuka ini, kiranja tak perlu dengan pandjang lebar lagi
saja
bentangkan alasan2 Pemerintah

N.I/F., untuk mengambil pendiri
an federalis,

kan diakibatkan oleh
ketentuan
jang dibawa oleh tanggal 1 Nopember itu”.
Achirnja order harian tersebut
menjerukan, supaja mendoa bersama2 moga2 tanggal 1 Nopember ini berhasil dan membawa segala apa jang diharapkan oleh ha
ti nasional kita. ,,Hati keperadjuritan harus tetap peradjurit, tetapi adalah hati jang ichlas,
hati
jang siapa mengabdi pada tjiptajang selalusiap sedia

untuk bana hong
Memandang
perdjuangan kita masih lama, mes
kipun sifatnja
selalu
berganti2
menurut keadaan.
Kemenangan
hanja dapat ditjapai oleh
siapa
jang berdjuang terus sampai kemenangar itu tertjapai', demikian Panglima Tertinggi
Republik
Indonesia, Ir. Sukarno, pada tang
gal 28 October 1949, berkenaan
dengan
hari ulang tahun ke 21
lagu Indonesia Raja.

MA

MS

SA

NE

Autonomi didalam negeri adalah mungkin didalam negara kesatuan,
tetapi adalah pasti dalam Negara federal.
Maka dari itulah dalam prinsip kita memilih struktur federalis. Apakah pendirian ini perlu
membawa pertikaian dikalangaa
kita dengan kita?
Sekali2 tidak, tentang praktek
nja tidak ada perselisihan faham
diantara kita dengan kita.
Peadirian kaum federalis dan
unitaris hanja berbeda dilapangan prinsipieel. N.I.T. meletakkaa
aksentnja diatas federalisme.
Tetapi dalam usaha penglaksanran kelak akan ternjata, bah
wa kita akan dapat dan berwadjib setjara demokratis
salingmendekati

pendirian

kita

ma-

sing2 untuk mentjahari
bentuk
jang memuaskan: asal sadja selalu kita insaf akan
tjita2 kita
bersama, tjita2 nasional bangsa
Indonesia.

Kita

sebagai

suku2

Bangsa,

harus menalukkan semangat regional kepada semangat nasional, sjarat mana berlaku
untuk
tiap2 suku bangsa dan Daerah,
“baik jang ketjil maupun untuk jg
besar, terutama untuk jang besar dan terkemuka, jang
sekarang terutama jang berwadjib me
nundjukkan zelf-disciplinnja dan
sikap altruistis (melindungi) terhadap suku2 jang lemah dan ter
-belakang.
Sekianlah sumbangan saja jang
sederhana
dan
populer sadja,
tetapi mungkin dan moga2 akan
menambah pengetahuan dikalangan Rakjat N.I.T. tentang soal
ketata-negaraan Indonesia umum
nja dan pendirian federalis chususnja.
na yaa

kepada ang- "
dari PBB jang akan datang

o.t

nesia, 1 api beliau menundjukkan

dengan

ing perasaan

mana D.R.R. mendjadi tuan dalam
xumahnja
sendiri
dan
pengawasan - dari pihak Pa-

Dr. M: Boon, njonja

“dan -ass.-residen Wb -p.t.

mong

'Pradja

lah

eka disambut dikapal oleh
epala Daerah tuan B.J.

lu dan sekretaris

N.LT.,

ada dalam tangan orang2 Indone-

o-

dlaksanakan

an

Belanda

dihapuskan.
ini

jota2

Pengawas-

sekarang

diletakkan

dalam tangan Komisaris Negara,

daerah,

jang diangkat oleh

Bertsch dan didaratan ta-

£

ja Medellu dan
deng
EN ORA
Knp PEROjA

.

Perwakilan

u2,

Rakjat,

djo-

kepala2 pedjabatan,

wa-

D.R.R. bertanggung djawab

geredja

pintu gerbang

D.R.R. akan tetap mendjalankan
kerdja-sakewadjibannja dalam

jan tulisan ,Se“Di geredja rom-

yngan-p.t. Dr. Boon

Bertsch,

oleh tuan

beslit dari Men-

teri Urusan Dalam Negeri N.L-T..
esudah itu wakil Komisaris Negara Utara mengutjapkan sebuah

Negara

D.R.R.

dan

harus

djasa2

mereka

terha-

Atas nama D.P.R. Sangihe-Ta-

dalam hal mana kepenti-

ngan umum

laude berbitjara anggota S.K. Salindeho jang menerangkan, bah-

diutamakan.

' Achirnja Dr. Boon menjatakan te-

wa walaupun

.rima kasihnja atas bantuan dan,
jang beliau telah
pertolongan
D.R.R.
dari anggota2
“'dapat
kememohon
dan
j.l.
hari2
pada

sudah

dari

dahulu

beberapa kekuasaan telah
diserahkan kepada Radja2, maka me
reka tetap terikat pada garis2 per
aturan, sebagaimana termaktub
dalam Peraturan
Pemerintahan

pada Jang Maha Kuasa, kiranja
karunia Tuhan dapat ditjurahkan . 1938 (zelfbestuursregeling 1938)
jang terkenal itu, jang hingga sekepada Anggota2 itu dalam men-

' bahwa dengan penjerahan ini, ke
dalam

lingku-

djalankan

diletakkan

dalam

itu.

| 'kuasaan2 residen

ta

anggota2

atas

diberikan
kiranja
an
Maha
karunia dan kekuatan dalam men
djalankan tugas jang baru ini,
tuan Medellu menutup pidatonja.

rakjat daerah ini beliau memadju

ato
TS DEA
:
AL pt. Dr. Boon mengatakan,

ngan

Kepada

- DR.R.,

“sesudah mana p.t. Dr.

membatja

Boon

“

Ma-

dap daerah ini.
Dengan memohon kepada Jang

disambut kan permintaan, untuk membantu

leh-orang penari tjakalele- -

— Upatjara, dibuka.

|rat, tetapi

han atas bekas keresidenan
nado

nia penuh dengan D.R.R., dalam
hal mana beliau menundjukkan
bahwa kewadjiban ini adalah bemulia.

resi-

den jang dalam waktu jang lampau telah memimpin keperinta-

- Wakil Komisaris Negara menjatakan pengharapannja, bahwa

telah

Achirnja beliau
terima kasih kepada semua

kewadjiban

jang berat

Ba

karang masih djuga berlaku

da-

lam N.L.T.

:

Penjerahan ini jang dapat dise-

kan kepada Dewan Sangihe-Ta-

5

' Belum lama berselang, PA

Badan Pekerdja KNJIP. mejang jang mendapat perhatian ba-.

- .njak dari rakjat.- Dalam sidang itu berbitjara Sultan Djokja,
- Wakil Perdana Menteri merangkap
Menteri Pertahanan
Republik jang memberi pendjelasan atas djalannja K.M.B.
.. dan-keadaan politik di Indonesia,
. Gambar: Seri Sultan sedang memberi pendjelasan,

turut serta dalam menjusun undang2. Achirnja beliau mengandjurkan kepada rakjat untuk mem

bantu Pemerintah, supaja ftjita2
rakjat Indonesia serta tjita2 pemimpin2 besar kita dapat diwu-

djudkan dalam suatu R.LS. jang
berdaulat

dan

merdeka.

FA

Sesudah pembitjara ini, wakil
Kepala Daerah berdiri lagi untuk
membatja suaut kawat dari Kepala Daerah, p.t. Sarapil, jang

.Ipphos-Aneta.

1 .

berada

Komunike Kumisi Pusa
MB
. lagapan jang telah mengadakan

di Makassar

berhubung

“dengan sidang dalam Senat.
Dalam kawat tsb. p.t. Sarapil a.l.
meminta, supaja dalam upatjara

“penjerahan ini atas nama beliau
diutjapkan banjak terima
tas

djasa2

semua

kasih a-

residen2 jang

komunike

pembitjaraan dengan presiden Su

Minggu j.l., maka Kumisi Pusat

karno dan wakil perdana menteri
Hamangku Buwono. Beberapa ka

dalam waktu jang lampau telah
memberi
perlindungan kepada
rakjat Sangihe-Talaude dalam

langan resmi menjatakan, bahwa

lingkungan segenap Indonesia. .

jang dikeluarkan pada hari

KMB mengadakan pertemuan de

ngan KPBBI pada hari Sabtu seama

oal

segenap

perundingan jang dilakukan Dr.
Allagapan itu ada bersangkut pa-

hari, dalam mana

arakan statut Uni sebagai
pertama. Kini soal itu telah

selesai sama sekali. Kemudian ditetapkan persetudjuan mengenai
OA

wa hal ini akan diatur

“dengan

antara per-

dana menteri Nehru

dan

wakil

HASIL2 PENARIKAN UNDAIAN
WANG BESAR DI DJAKARTA.
(LOTERY WANG).

ae

Mengenai pertukaran komisa2 tinggi, maka ditetapkan, bah

penukaran nota.

ut dengan pertemuan

Republik di P.B.B., L. N. Palar.

dja sama dilapangan perhubugang har negeri

.

(Aneta). Dalam penarikan Un

ntang perbedaan kewargane"

daian Wang Besar di Djakarta

irnja bunji resoludokumen2 di

ka hadiah2 telah djatuh pada no-

n

seterusnja didapat penje--

langsungkan petang.
pe

ang kurang madju, djuga di

nakan

pada

anggota2

secun-

der (associate) dari komisi tersebut: Indonesia, Malakka, BorKambodja,
neo Utara, Ceylon,

jang berlaku pada tgl. 28 j.l., ma-

mor2 sebagai berikut:

4 100-000 — no: 67504.

Selandjutnja dinjatakan “dalam
kawat,

bahwa

rakjat dan peme-

“rintah jakin, bagaimana berat per
tanggungan djawab dan kewadjiban jang sekarang diletakkan dalam tangan D.R.R., akan tetapi
p:t. Sarapil pertjaja, bahwa se-

gala kesukaran2 dengan tenaga
bersatu serta dalam kerdja sama
dapat

diatasi.

Ta

PELANTIKAN PROFFP. Dr.
:
VERSLUYS.
(Aneta). Pada hari Senin ma-

RBITJARA DE

146486. Berturut2 di Semarang
dan Medan,

f 25.000 — 134408 (Djakarta).
f

100000 —.

| 57836, 104205.

ari Sabtu siang tiba di Djok-

ja konsol djendral India, Dr. Ala-

120201,

17259,

gurasi

berkenaan dengan

angkatannja

pada

mendjadi

tjana2 mereka dalam hal penglu-

'asan dalam
dengan

lapangan

tehnis

bantuan

rentjana
sarana en

ekonomi

naa

me

ng

IN-

SEKITAR PARLEMEN
““DONESIA TIMUR.

(Aneta). Parlemen Negara Indo

telah mengadakan

nesia Timur

pembitjaraan dl. babakan pertama
mengenai anggaran belandja tam
bahan th. 1949. Beberapa pos dari
anggaran belandja

di-

itu telah

kurangi dalam sidang ini. Hal ini

pada umumnja telah menimbulkan perasaan chawatir pada pa-

pedjabatan2

ra anggota, kalau2

pemerintah

“dengan

demikian

ti-

dengan

ba-

dak dapat berdjalan

ik.

chawatir

terutama

Mereka

pekerdjaan
terhadap djalannja
dan
dari pedjabatan2 kesehatan

pendidikan rakjat. Kemudian di-

desak, supaja diadakan suatu dasar jang sah bagi gadji para
Pula ditanjapegawai negara.

tjukup

pemerintah

kan apakah

menaruh perhatian terhadap usaha untuk menempatkan pegawai

tinggi bangsa
Pemerintah

Indonesia.
akan mendjawab

bahwa

juridis

pokok2 kaidah

itu

WAKIL2 MENTERI2 PE-DANGADJARAN, URUSAN
LAM NEGERI DAN URUSAN
SOSIAL
SIAL NIT.
'Menurut

beslit Presiden

nakan berturut? oleh” Menteri
Urusan Sosial, PJ.M. Mr. S. Bi-

nol, dan Menteri Lalu Lintas dan

Pengairan

P.J.M. ir. P. D. Dia-

pari.

Selandjutnja ditetapkan,

Urusan Sosial dan Pengadjaran,
mengendalikan
kebidjaksanaan
urusan2 jang bersangkutan de-

ngan Menteri2 tersebut, akan dilaksanakan berturut2 oleh Men

W.
teri Kesehatan, PJ.M. Dr. J.
raPene
eri
Ment
Grootings, dan
seDan
.
Doko
H.
1.
M.
PJ.
ngan,
AIde
M.
lama ketiadaannja P.J.
djak
nak Agung Gde Agung, kebi
an2
urus
n
ika
dal
gen
men
sanaan
Men
an
jang bersangkutan deng
akan
ri,
Nege
am
teri Urusan Dal
.
—

dilaksanakan oi
ikki
kongssian

Mana

DaEng Masikki.
aa
San
—
T

“NN
:

nja pekerdjaan borduur, krawang

tiba

perundingan dengan pemerintahnja dengan menghadapi kemungkinan pengakuan pemerintah Mao
Ise Tung oleh India. Dari pihak

mendesak

tan menjokong
amal ini.

Shek. Diduga, bahwa putusan pemerintah India untuk mengakui
pemerintah komunis Tiongkok akan diumumkan di New-Delhi, apabila Pandit Nehru telah kembali
pada atau sekitar tanggal 11 Nodari Ikundjungannja di Amerika,
pada atau sekitar tanggal 11 Nopember.

pekerdjaan
ja

akan

berlaku

pada

DINES P.T.T. TGL. 2 NO-

VEMBER

dengan perajaan
2 Nopember
jla.d. pedjabatan Pos dan Telegrap di MANADO
dag kanmaka

tgl.

tor2 pembantunja akan diaterSeperti berikut:

POS:
Loket2

DITUTUP:

Pengiriman

TI BIASA.
TELEGRAP :

mendesak,

pos

dll.

SEPER-

Loket dibuka: 9 - 10 pagi.
Kepala Kantor P.T.T,

supaja diadakan
pembitjaraan2
antara Timur dan Barat
jang
pada pendapatnja sangat perlu.
Baik organisasi partikelir
maupun ahli2 negara harus mentjoba
mendapatkan suatu penjelesaian

menemani

PEMBAJARAN

WANG

PENSIUN.

Kantor Pos Manado akan mem
bajar

ini.

wang2

pensiun

tersebut dibawah ini:

Robert Sarrazae dari Perantjis,

seperti

hari

hegemoni dan. membantu organi-

Kamis 3-11-49 huruf A sampai K
Djum'at 4-11-49 huruf L sam: O.
Sabtu 5-11-49 huruf P samp. S.
Senin 7-11-49 huruf T samp. ZSelasa 8-11-49 pembajaran pada

maian

7-11-49

wakil dari gerakan warga negara sedunia jang dipimpin oleh
Garry Davis, mendesak kepada

Djerman untuk membuang
sasi jang

bekerdja

untuk

tjita2

mereka jang

perda-

dunia.

di

Cairo.

atu peringatan,

imbangan di Timur Djauh. Selan-

pasukan2

UTJAPAN TERIMA. KASIH.
. Dengan djalan ini kami meng-&
utjapkan diperbanjak terima kasih
pada para tetamu jang telah ser-g

djutnja Caffery berkata, bahwa ia
diperintahkan untuk mempeladja"Ti dengan seksama keadaan di Timur Tengah, dimana Mesir telah
mengusulkan sebuah pakt perdamaian bersama dengan ketudjuh

ta dan menjatakan bala -sngakawa
pada kepergian Suami dan Ajah4

negara dari Liga Arab.

kami jang kekasih:

Kalangan2 jang dapat dipertjaja di Kairo menerangkan, bahwa
pakt jg dapat diusulkan tersebut
sedang dipeladjari oleh sebuah komisi ahli2 militer. Menurut kabar
antara lain rentjana tersebut. meliputi suatu penggabungan
dari
staf2 umum tentara negara2 Arab,
saling penukaran keterangan2 militer rahasia dan misi2 militer, latihan2, bersama, koordinasi dari
pembuatan sendjata dan mendjadikan
sewudjud
perlengkapan
dari angkatan2 perang negara2 .

ARNOLD

TICOALU

dalam

usia

63

tgl.

18-10-1949

tahun,

district

meninggal

dinegeri

TONSEA,

dimakamkan pada
1949 djam 10 pagi.
Terutama
kami
utjapan terima kasih

dan

tgl. 19-10.
- ."
istimewakan
kami pada
pera-

wat dil. pegawai dari Rumah Sa-

Tuan

Dokter,

Zuster,

kit ,HERMANA"

para

“di Lembean,

jang dengan segenap kebidjaksa-g
naan telah rela menjelenggarakan
perawatan Suami dan Ajah semasa sakitnja.
“

PERTEMUAN
PEMIMPIN2
PERANTIJIS DAN VIETNAM.

Kami.

jang

berbela-sungkawa,

Djanda E. TICOALU-RORIM-

tgl. 26 j.l. pe-

PUNU.

Perantjis dan Vietnam

Anak-anak:

mengadakan
pertemuan
untuk
membitjarakan keadaan disekitar

A. R. TICOALU

- Eig. Toko

«KITA" Sukur.
EREDRIK G. TICOALU

Kweilin, ibu kota propinsi Kiang-

shi, jang sekarang diantjam oleh
tentara merah. Mereka

$

pada

SUKUR

tersebut.

mimpin2

bahwa

komunis akan meneruskan serangan2nja sampai meliwati perbatasan2 Tiongkok sendiri.
:

pakt jang akan bertudjuan mendjamin perdamaian dan berkese-

Pada

pia

hwa mereka lebih baik memberi
perhatian pada buku putih Amerika, didalam mana terdapat su-

(Aneta-Reuter). Dalam
suatu
interpiu dengan sebuah surat kabar Mesir, duta Amerika Jefferson
Caffery menerangkan bahwa perintahannja
menjetudjui
suatu

(Aneta).

Pada tgl. 2 sampai

berhalangan.

Duta Amerika

Keterangan

- HU-H

KUMTUA negeri Sukur.
NJONJA N. DEDEDAKA-TICO-

telah ber-

maksud hendak membentuk suatu bufferstaat (negara ketjil di-

ALU - KPM.
KAREL TICOALU

| antara negara2 besar) untuk mekotentara
nahan perdjalanan
bamunis. Orang berpendapat,

BLUE
7

|

Berhubung

Asjura,

Lady Parmoor, ibu sir Stafford
Cripps, menteri keuangan Ingge-

dewasa

Swartenhondt.
- Shell! House.

Pollyer Wuay Singapore.

.

BAND

2

Ta

MARGARINE

TERBIKIN

HANJA

TUMBUH2AN

DARI

diantarania

dihadiri oleh Presiden Sukawati.

Pen

Aan

Sa

bana

Perfjetakan Kementerian Penerangan N.I.T. - Tomohon,
»

(ai

BE

Ta

£

#

RN

Pemberitahuan.

hadir.

kesukaran2

akan

Pembukaan

man) kini telah diadakan suatu
pertemuan
internasional
untuk
perdamaian dan pendamaikan da
lam mana duduk
wakil2
-dari
Djerman, Perantjis, Inggeris, Belanda dan Belgia. Djuga pembe-

untuk

:

hari Sabtu tgl, 5 November mulai
djam 6 petang tepat day akan dilandjutkan pada hari Minggu pagi djam 10.30.
TE

PERTEMUAN INTERNASIO
NAL UNTUK PERDAMAIAN
DUNIA.
(AFP). Di Munster
(Djer-

ris, dalam pidatonja

"3

lupa makanan Tiong-Hda dan Mi
nahasa: Masing2 diberi kesempa.

sil merubah pendirian Pandit
Nehru, sungguhpun Nehru bersahabat baik dengan Chiang Kai

sar2 Djerman

-

dan bagus.
Tentang menjegarkan
badan
ta' usah chawatir, sebab djuga ter
sedia rupa2 tenda makanan, mi:
numan d.ll:, sedang pula tta' ter-

jang boleh dipertjaja, AFP menlam lapuran2nja telah

Tk

mendapat hadiah2 jang berharga

Pam

peng-

Kebudajaan di

Fort Rotterdam ini

bah-

i2
wa dalam hal ketiadaan Menter

fakultet ekonomi pada U-

gedung -Pusat

NIT

telah ditarik kembali beslit2nja,
jang didalamnja ditetapkan bahwa dalamhal ketiadaan Menteri2
Pengadjaran dan Urusan Dalam
Negeri, kebidjaksanaan mengen
ksadila
dalikan urusan2 sehari2

mahaguru

niversitet Indonesia di Makasar.
Upatjara jang dilangsungkan di

dan brei pun tersedia. Permainan
jang menjenangkan bagi tua-muda memberi
kesempatan
untuk

telah

dengan sangat akan pengakuan
tersebut dan achirnja telah berha-

Ecafe, untuk

-

di New Delhi untuk mengadakan

Pannikar,

menjerukan kepada semua negara didaerah jang termasuk dalam
ren-

pakaian

Rupa2 pekerdjaan tangan, antara

Sardar

dapat kabar, bahwa Pannikar da-

menjesuaikan

rupa2

' (Aneta-AFP). Duta di Tiong-

kok,

Hongkong, Laos, Vietnam dan
(orea Selatan. Achirnja komisi

lam prof. dr. J. D. N. N, VerMengenai — Hadiah ini djatuh di Bandung.
f 50.000 — no. 103831 dan ' sluys mengutjapkan pidato inau-

O—

ke-

menge-

keadilan
timbul dari perasaan
suapada
tuntutan2 dari suatu susunan de- ' dari penduduk. Djika
an
gina
kein
pat
terda
mokrasi jang lengkap dalam Nea
tu ketik
se.gara kita.
Haa
2
kan pokok2 kaidah baru —
perti dalam hal ini sekarang —
Sifat kedjudjuran kesadaran aakan
maka pokok2 kaidah ini
kan kenjataan2 dan kepertjajaan
taan.
kenja
jadi
mend
adalah faktor2 jang perlu untuk
Selandjutnja parlemen mengemendapat kepertjajaan dari rakritik kenjataan, bahwa pemerinjat.
La
Mani
F
:
(aa
tah Indonesia Timur agaknja pa
' Selandjutnja ia meminta perosegala pihak. terikat kepada
“bahan dari beslit Dewan Federa- . da intah pusat.
pemer
si Radja2, supaja D.R.R. djuga
laude, supaja dengan ini dipenuhi

| (Aneta). Menurut

rentjana

pertanjaan2 ini.
but suatu revolusi - dalam satu"
Kemudian dalam babakan kehari, disetudjui penuh oleh beliau “dua,
parlemen membitjarakan
dan beliau menjatakan penghara- “keterangan pemerintah mengenai
pan, bahwa dengan mendjun- tawanan2 politik dalam hal mana
djung tinggi segala
kekuasaan2 "ternjata'ada saling dekat mendependirian.
|
antara “kedua
jang telah diserahkan kepada pe- 'kati
pe
bahwa
ai,
mengharg
merintahan
daerah2
menurut
t“ Parlemen
2
Staatsblad 1946 No. 17 djuga ke ' merintah berpegang teguh pada
kuasaan2 ini nanti akan diserahlegaliteit, tetapi menundjukkan,

|... SIDANG UMUM BADAN: PEKERDJA K.N.LP.

-ngadakan sidang umum

dari

'nai bantuan tehnis kepada nega-

naga dalam usaha pembangunan

ke-

pada Pemerintah N.LT.

pers dil. jang mendapat unimuka

saan2 sendirj, mempersatukan te-

untuk kebaikan dan kemakmuran
kan, apa jg baik serta perlu bagi “Daer
ah.
kepenitingan rakjat. Dalam hal ini
mengutjapkan

dalam geredja “Protestan jang
pada djam permulaan upatjara
aitu djam 10, telah penuh” deagan anggota2 Dewan Radja2,
Dewan

d

Kepada rakjat beliau menjerumen“kan, supaja dengan tetap
kebiadan
adat
i
djundjung tingg

Perwakilan Rakjat merunding-

berlaku

“Utjapan penjerahan

Na

Pemerintah

disambut oleh anggota De- “N.L.T, Dengan ini, maka maksud
Pemerintah N.I.T. serta PemerinSangihe-Talaude. Sesudah
tah Pusat di Djakarta telah terngar kedua lagu kebangsadinj silikon Gek 'anak2 seko tjapai, jaitu pembentukan suatu
keperintahan daerah jang modern
ombolan famu pergi
jang bersama2
dengan
Dewan
iaman wakil Kepala
1 mereka berkena

#

untungan2

D.R.R.

adar akan pe
gnja kewadjiban baru ini . Namun beliau perji
va dalam mendjalankan
ini, sebagai
i
akan teta

te-

. mengadakan seruan, supaja

:

djual

nja2, nona2, anak2 dan ' 1...

BN,

“3 "Ay

Na

&

Manna

Otak,

Damin BD ep

leh Pemerintah

wakil komisaris Nega-

n

harus

ran2 jang

tinggi sampai jang terendah ber-

dan peratu-

telah

- WAT

.30, kapal motor « ,,Djombang”
dipelabuhan Tahuna dengan

jaitu otonomi

terachir

Sal

saan,

jang

a.

De AE

MA

Ll.

Aa

2

4

1

1

jl, djam

sidangnja

5

dja2) telah mengopor dua keki

SARDAR PANNIKAR TIBA DI
NEW DELHI.

UNA

5

pen'

ANAK2 Miur
Pada Pasar Ma.

$

Pada tgl. 22 O

“De

mana

Sr

be

kekuasa- Si srekonomiarn untuk Asia dan
an
1
m
. mengenai Kes.
aur Djauh) jang terdiri dari
perintahan dari lingkungan ter- dua puluh wakil2 negara, dalam
njerahan

ini, maka D.R.R. (Dewan

Malam oleh

.

mmm

Xx

ukan sebagai

Ki "

rentjana2 jg

sadja.

RAN

leh-komisaris Negara.

eliau menjatakan, bah-

sangat penting

TP

v

federal dipega:

kekuasaan2

hanja mengadjukan

an tulus ichlas.

dn

Tomoho.

Me Mag

sedang teris

| tangan Dewan Radja2,

ih

dan

