
     

   

      

  

1 0 penjerahan 
KEDAULATAN. 

, Tidak lama Gina maka saat 
jang penting dalam sedjarah ke- 
bangunan kebangsaan Indonesia 

: akan mentjapai bentuk dan peru- 
musan jang njata. Bulan Desem- 

| ber sekarang ini menundjukkan 
| adanja kegiatan2 jang memun- 

»  ftjak dalam segala lapangan un- 
tuk mengadakan persiapan2 ke- 
— arah penjerahan kedaulatan nan- 
“ti, baik ditingkatan tertinggi, 
maupun dikalangan rendahan. 
Kesibukan, tidak hanja di Den 
Haag, Djakarta, Djokja, tetapi 
djuga diibu kota dari semua ne- 
gara2 bagian dan daerah2 jang 
tergabung dalam BFO. Pertama2 
orang sibuk mempersiapkan ba- 
gian formeel juridis dari penje- 
rahan kedaulatan dalam KM: 

. Mengenai hal ini, rupanja tik 
dak banjak tentangan2 jang mem . 

- banajakan ratificatie dari “De- 
wan2 Perwakilan Rakjat, meski- 
pun Republik untuk mendjalan- 

| kan itu kini mengalami kesukar- 
an2 jang mengenai soal tehnis. 

“Aksi Militer ke I dan ke II telah 
“mengadakan pergeseran demi- 
kian rupa, sehingga Komite Na- 
sional Indonesia Pusat dan Re- 
publik Indonesia, tak menjetudjui 
lagi kedudukan2 dari anggota2- 
nja dulu: sedangkan menurut ke 
putusan Kabinet Republik, Si- 
dang Pleno K.N.I.P..fah jang ha- 
rus  meratificeer persetudjuan 
K.M.B. itu. Dalam pada'itu,-un- 
tuk mendekati keinginan partai2 
politik di Daerah Republik, dan: 

         

        

' 5». untuk mendapatkan imbangan' 
. dalam Badan Pekerdja, Presiden 
F Sukarno telah mengeluarkan pe- 
: raturan, dimana diberi keluasan 
: untuk partai2 politik jang sudah 
:. mempunjai perwakilan dalam 

“— K.N.LP., untuk menambah djum- 
ai lah anggotanja di Badan Peker- 

dja sampai 12 orary.    
   

    

   
    

       
     

Mengenai pendaftaran tentang 
| anggota K.N.LP., maka berita2 

|. jang terachir menjatakan, bahwa 
“kini jang sudah memasukkan na- 
ma baru ada 225 orang: suatu 
djumlah jang masih kurang se- 
kali. (Menurut kabar2 jang achir 
soal itu sekarang sudah beres. 

2 IE $ Red.). 

akan mend 
lang bagi ratifikasi persetudjuan 
K.M.B. tepat pada waktunja. 
Karena dalam keputusan Dewan 
Menteri. Republik mengenai rati- 
fikasi itu sudah ada satu clausule 

| (aturan tambahan) jang memung 
| kinkan menjimpang dari ' prose- 
 dure jang telah ditetapkan. 5 
: Harian ,.Vrije Pers” Surabaja 
dan ,,Locomotief” Semarang da- 
lam induk karangannja, berke- 
pala : ,,Menghkitung-hitung”, men 

   

    

    

    

      

  

| 3 

de Kamer Belanda akan meratifi- 
ceer persetudjuan itu. (Tafsiran 
itu benar djuga: Re sar 

Sementara itu, djuga ditingkat 
tertinggi dari Pemerintahan Re- 
publik dan Belanda orang se- 

| dang sibuk meneropong. segala : 
Sasa. jang berhubungan dengan 

| tjara penjerahan kedaulatan nan- 
| Ipti Kundjungan Menteri Luar Ne 

|. geri Belanda Stikker ke Djokja, 
|! dimana beliau mengadakan pem- 

bitjaraan deng an Presiden Su- 
karno dan Menteri Pertahanan 
An Buwe 5 

    

       

  

mbitja- 

  

“5 Bap nj jang aa. 
tentang masaalah2 jang berhu- 

  

daulatan panti dan hari2 jang - 
akan datang sesudah penjerahan 
kedaulatan. Presiden Sukarno 
mengenai hal itu akan mengada- 
kan pidato radio jang hendak di- 
tudjukan kepada seluruh rakjat 
Indonesia, 

Di Djakarta Panitia Persiapan 
Nasional sedang sibuk pula be- 
kerdja. Berbagai2 Komisi tehnis 
telan dibentuk, jang masing2 

| mempunjai pangan pekerdjaan 
— sendiri2. 
lum banjak, tetapi dapatlah 

| anggap betul, bahwa tanggal TG 
bulan ini Presiden R.LS. sudak 
terpilih, dan pada tanggal 25 a- 
dalah hari bertindaknja Pemerin- 
tahan RS. jang pertama: se- 

/ dangkan penjerahan kedaulatan 
: akan dilangsungkan tgl. 2 
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lan Desember 1 
- di Amsterdam. 

    

  

pun telah berkemas2 untuk Hi meng 
$. hadapi pelaksanaan tehnis dari" 

Pt Sitrdera ran kedaulatan nanti. Un 

| tuk itu telah dibentuk satu ko- 
misi terdiri dari 8 orang, sama 

  

Suasana sekitar |" 

    
    jad 1 mena 

dapat kesimpulan, bahwa Twee- 

5 Ng mengumumkan « 

bungan dengan penjerahan ke- k 

25 Bu. 

di Mapan dan Lis? 

f £ Pemerintah Fedita Sementara : pu 

    NEGARA 

INDONESIA 

— TIMUR 

KANTOR TJABANG 

TOMOHON. 
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Ba rian untuk Sulawesi- Utara 

  

an mam 

  

sn Senin pagi djam 11, KNIP: 
pleno bersidang lagi untuk men- 
dengarkan keterangan pemerin- 
tah mengenai pemandangan u- 
mum' instansi pertama. Premier 
Hatta mengatakan, bahwa banjak 
anggota jang berbitjara tidak me- 
ngenai hasil2 KMB, tetapi sekali- 
pun demikian, pemerintah tak ber 
keberatan. Hasil2 KMB ini seke- 
dar untuk mengachiri claim Be- 
landa jang katanja masih mempu- 
njai kedaulatan di Indonesia. Da- 
lam segala hal pemerintah dan de- 
legasi Indonesia tak melepaskan 
proklamasi 17 Agustus, sebagai 
pokok pangkal perdjuangan dan 
sekali-kali tak pernah membatal- 
kannja. Mengenai Irian dikata- 
kan, bahwa soal ini akan disele- 
saikan setjara perundingan anta- 
ra dua negara jang sama merdeka 
dan berdaulat. Penjerahan Irian 
oleh Belanda kepada lain negara 
tak akar terdjadi, ketjuali kepada 
pemerintah RIS. Mengenai kon- 
stitusi sementara RIS dikatakan, 
bah va konstitusi itu tak liberal 
“dan ci'egaskan bahwa RIS ada- 
lah negara pantjasila. Pasal 27 
dan 33 konstitusi Republik tetap 
berdjalan di Republik Indonesia 
dan tak perlu dipindahkan pada 
konstitusi RIS. Dengan konstitusi 
itu, maka persatuan seluruh Indo- 

  

djumlahnja dengan Komisi Pusat 
dari P.P.N. Ta 

Tugas Panitia ini, jang dike- 
tuai oleh Mr. 's Jacobs, adalah 
untuk mengadakan kontak dan 
PerundIAaN dengan Komisi Pu- 

t-P.P.N. Dalam hubungan itu, 
maka suara2 untuk segera meng- 
adakan peraturan2 guna pendja- 
gaan keamanan dalam hari2 jang 
akan datang itu, makin tegas ter- 
dengar. Hal itu dapatlah dime- 
ngerti, karena tiap2 pemimpin 
dari golongan manapun, insaf a- 
kan kepentingan terwudjudnja 
pengoporan kekuasaan jang ber- 
djalan dengan lantjar. Dalam pa- 
da itu umumnja orang2 sangat 
berhati2, agar supaja kekosongan 
kekuasaan dapat ditjegah disaat 
berlakunja penjerahan kedaulat- 
an Nanti. 
Pemerintah N.L.T. pun sangat 

- memperhatikan hal2 demikian. 
Korps Polisi Negara jang seka- 
rang ini sudah ada, dipertimbang 
kan untuk memperluas diumlah- 
nja dan mempermodern persen- 
djataannja. Djuga Pemerintah In- 
donesia Timur dalam sidang Ka- 
binet baru2 ini telah memutus- 
kan, bagaimana tjaranja pengiba 
ran Sang Saka Merah Putih di- 
lakukan, sewaktu hari perajaan 
penjerahan kedaulatan. Untuk 
ini diantara lain Pemerintah NI. 

    

    

    

    

Pada saat terbentuknja Pe- 
merintah R.I.S. jang harinja akan 
diumumkan lebih landjut, maka 
segenap pendudk N.L.T. dari 

  

    

   

iadjak turut 
mengibar- 

gsaan Sang 
Saka Merah Putih. 

Pengibaran itu akan didahu- 
lui oleh suatu upatjara parade 
bendera, jang diibu kota 'Ma- 
kasar akan dihadiri oleh P.J.M. 
Presiden Negara Indonesia Ti- 
mur serta pembesar2 Negara dan 

 diibu kota daerah oleh Kepala 
Daerah dan pegawai2 ditempat 

Untuk maksud ini bagi kan- 
tor2, instansi2 dan badan2 peme- 
rintahan oleh Pemerintah disedi. 

ang keluar 13 aa bendera2 , sedang bagi rak 

    

    

  

    
   

     

    

pn dengan rx 
in dengan peran 
distribesi "uu 

Segala kedjadi 
- but tadi, menun 

jang telah p as 

jan kita" se- 
satu hal 

kni bahwa ga- 
dan kegiatan itu, 

esatu titik 
1 untuk 

Jet bad !Oaut lapangan juri. 
disch, maupun de facto, 

meemmetan 

nesia dapat dikembalikan din me 
milihkan pula suatu pemerintahan : 
jang meliputi seluruh Indonesia: 
dibawah satu pimpinan. Menge- 
nai statut Uni diterangkan, bah. 
wa memang itu digunakan seba. | 
gai dasar kerdja sama dan bukan | 
undang2 dasar, karena undang2 

$ 

dasar nasional bukan suatu peng-: 
ikat dalam perdjandjian internasi- 
onal. Kepala Uni tak mempunjai | 
hak apa2, melainkan mempunjai 
kewadjiban jang hanja ceremoni- 
eel itu. Djadi kepala Uni tak 
mempunjai hak veto. Kebudajaan 
Belanda dan persetudjuan kebuda 
jaan jang tertjapai dalam  KMB, 
itu berdasarkan sukarela. Dalam 
menindjau soal ekonomi dan ke- 
uangan, haruslah diakui lebih da- 
hulu, bahwa adanja modal asing 
dan tenaga asing di Indonesia itu 
adalah suatu realiteit jang tak da- 
pat dihapuskan begitu sadja. Des 
ngan diterimanja persetudjuan ke . 
uangan perekonomian ini tidaklah 
berarti keadaan ekonomi di Indo- 
nesia tetap liberal kolonial seperti 
dahulu, melainkan kita menjeleng 
garakan program ekonomi berda- 
sarkan pasal 27 dan 33 konstitusi : 
Republik» Perlindungan2 “ antara 
RIS dan Belanda nanti mengenai 
ekonomi keuangan hanjalah bersi- 
fat pembitjaraan jang tak mengi- 
kat dan keputusan jg terachir te- 
tap berada ditangan RIS. Tjampur 
tangan pihak ketiga tetap ditje- 
gah. Hutang RIS jang berdjum- 
lah 4,3 miljard itu sekalipun be- 
rat, adalah tak berat dan dapat 
dipikul oleh RIS. Tiap tahun RIS 
akan membajar 60 sampai 90 dju- 
ta, sedangkan kekajaan' nasional : 
RIS ada 3 miljard jang hanja ber- 
arti 2 sampai 39x sadja. Kedudu- 
kan uang orientasi sesuai dengan 
penjerahan souvereine attributen 

' Republik kepada RIS. Javasche 
Bank tetap mendjalankan peker- 
djaannja sebagai circulatiebank, 
sampai dewan perwakilan rakjat 
RIS menentukan bankwet. Dalam 
Javasche Bank akan duduk wa- 
kil2 RIS. Mengenai soal militer, 

  

NIP. 
Hatta mengatakan, bahwa tenta- 
ra Belanda adalah tentara jang 
sementara dihapuskan, sedangkan 
tentara Indonesia sedang dalam 
pembangunan. Pemerintah insjaf 
Gan sedar akan kesulitan2 dalam 
lapangan ini, tetapi pertjaja akan 
dapat menjusun tentara jang be- 

| Yar2 merupakan kekuatan nasio- 
nal. Konstitusi RIS tak memuat 
rasdiscriminasi dan tak membeda- 

kan segala matjam waga negara, 
.dan bahwa sadja presiden RIS ha 
rus orang Indonesia itulah satu2- 
nja pengetjualian sekedar menga- 
kui bangsa Indonesia sebagai ma- 
joriteit. Hantaman anggota Suba- 
dio terhadap politik Sukarno- 
Hatta di Bangka dianggap rele- 
vant onparlementair dan dasar tu- 
duhan anggota PKI “Laut Sire- 
gar, bahwa KMB adalah penje- 
rahan claim nasional kepada cla- 
im internasional disangkal. - Di- 
ingatkan, bahwa pembitjara sen- 
diri pernah terlihat dalam pertum- 
pahan darah jang merupakan per- 
istiwa jang anti nasional. 

Pemerintah akan benar2 meng- 
awasi apakah oposisi luas dan par 
tainja benar2 parlementer dan da- 
lam batas2 demokratis. Tuduhan 
Sajuti Melik terhadap anggota 
parlemen RIS jang dapat disuap 
adalah onparlementer. pula. Per- 
dana menteri Hatta mengachiri 
keterangannja: dengan pernjataan, 
bahwa beratlah tanggung djawab 
kita untuk membuka atau menu- 
tup segala kemungkinan jang ki- 
ta hadapi ini. Sesudah Hatta, ma- 
ka menteri kehakiman Susanto 
memberikan keterangan tentang 
sjahnja undang2 nomor 9 tentang 
guorum darurat. Kepada sidang 
lalu dimadjukan dua usul, jaitu 
usul Diah untuk meniadakan in- 
stansi kedua dan mempertjepat 
pemungutan suara dan usul Sajuti 
Melik untuk membatalkan un- 
dang2 nomor 9. Kedua usul itu 
ditolak dan sidang pemandangan 
umum instansi kedua akan dimu- 
lai pada hari Selasa djam 9 pagi. 

  

PADA “AGENRNJA TUDJUAN MEREKA ADALAH 
SATU SADJA: KESEDJAHTERAAN DAN KEAMA- 

NAN DALAM MASJARAKAT INDONESIA. 

  

Seboyst kawan mdalngan opsir2 TNI dan opsir2z-bawa- 
han KNIL beramah-tamah pada suatu pesta di Djakarta. Pada 
gambar diatas nampak suasana persaudaraan diantara mereka 
itu jang semua pada hakehatnja adalah berbangsa satu dan 
bertanah-air satu. 

  

(Ipphos-Aneta). 

  

Pegawai" Republik fiiogeri 

Belanda. 

  

(Aneta). Pada tanggal 13 rs 
sember jang akan datang serom- 
bongan pegawai2 Republik akan 
berangkat kenegeri Belanda un- 

tuk mempeladjari pekerdjaan2 
dan soal2 luar negeri dari kemen 
terian luar negeri Belanda. 

Rombongan ini akan terdiri 
dari mr. Icksan, sebagai pemim- 
pin rombongan, H. Thajeb, Su- 
narjo, Mohd. Husein, I. Ham- 

zah, Talibul Arifin dan H. Mu- 
tahar, 3 

Mr. Icksen jang kini mendjadi 
pegawai tinggi pada kementerian 

luar negeri Republik akan kem- 
bali ke Indonesia sesudah dine- 
geri Belanda dilangsungkan pe- 
njerahan kedaulatan kepada RIS. 

Dalam pada 'itu di Djakarta 
sekaranga sedang diadakan per- 
siapan2 mengenai gedung ke- 

menterian luar negeri RIS, demi- 
- Radio Republik Indonesia. 

  UIN 

surat-kabar ini.   

  

G.NA. DI INDONESIA DI- 
BUBARKAN. 

— (Aneta). Menurut keterangan 
jang didapat oleh Aneta dari fi- 
hak sekretariat Groter Neder- 
land Actie, maka mulai tanggal 
3 Desember G.N.A. di Indonesia 
telah dibubarkan. 

MERLE COCHRAN DUTA 
AMERIKA JANG PERTAMA 

DI INDONESIA? 

(Aneta). Kalangan2 resmi di- 
Washington “pada hari Senin 
membenarkan kepada djuru war- 
ta Aneta, bahwa dapat ditunggu 
pengangkatan dari Merle . Co- 
chran menga duta di Indone- 
sia, 
Dikonsulat djenderal Amerika - 

di Djakarta orang tak dapat 
membenarkan atau menjangkal 
pengumuman dari New York ini. 
“Orang hanja mengatakan, bahwa 
sampai sekarang nama tuan Co- 
chran selalu. disebut2 sebagai 
bakal duta Amerika Serikat di- 
Pakistan, untuk djabatan mana 
ia telah ditundjuk pada bulan Pe- 
bruari tahun ini. 

Merle Cochran dilahirkan pa- 
da tanggal 6 Djuli 1892 di Craw- 
fordsville dinegara bagian Ame- 
rika Indiana dan menuntut pela- 
djaran di Arizona. Ia memulai 
dalam lapangan pekerdjaannja 
jang sampai sekarang sudah 30 
tahun lamanja itu dalam dinas 
diplomatik Amerika, sebagai wa- 
kil konsul di Mannheim dalam 
tahun 1914 dan setelah itu me-, 
mangku berbagai djabatan, dari 
1916 sampai 1918 terputus oleh 
suatu periode dalam mana ia 
mengusahakan suatu ranch. 

Antara lain tuan Cochran itu 
pada tahun 1941 dengan sebuah 
misi istimewa telah dikirimkan 
ke Tiongkok dan sedjak tahun 
1942 ia adalah inspektur dari 
dinas diplomatik Amerika di E- 
ropah dan Asia, 

Mulai bulan Nopember 1947 
ia digelari pangkat gezant. Da- 
lam KPBBI ia menggantikan tu- 
an Court Dubois sebagai ang- 
gota Amerika. 

TENTARA BELANDA DITA- 
RIK MUNDUR DARI SUMA.- 

TERA TENGAH. 

(Aneta). Pada hari Sabtu pagi 
kota dan daerah Pajakumbuh tc- 
lah diserahkan kepada Republik, 
demikian wartawan istimewa 
dari warta harian Penerangan. 
Penierahan itu dilangsungkan di 
markas besar dari PMC dengan 
disaksikan oleh komandan terito 
rial Belanda, letnan kolonel van 
Erp. residen dr. L. B. van Stca- 
ten, mr. Nasrun gubernur mili- 
tx Republik, komandan TNI let. 
nan Fclonel Dahlan Djamsek 
dan perindjau dari KPBRI, E- 
mersen F. Hurley. 

Keterangan penjerahan itu o: 
leh fihak Belanda ditandatangani 
oleh asisten residen P.C.F.K. 
Textor dan dari fihak Republik 
oleh mr. Nasrun. Dalam ketera- 
ngan tersebut dinjatakan, bahwa 
pada tanggal 3 Desember Paja- - 
kumbuh telah diserahkan kepada - 
Muin Datuk Rangkajo Maradjo, 
jang telah ditundjuk oleh guber- . 
nur untuk itu. Selandjutnja dika- 
takan, bahwa djawatan2 federal, 

| UPATJARA 

DANA SANG SANA 3 ar 
DI DAERAH MINAHASA PADA PELANTIKAN PEMERIN- 

TAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT. 

 Menjambung pengumuman kemarin (13/12), dalam surat-kabar 

ini mengenai pengibaran tjara resmi bendera kebangsaan Indone- 

sia, Sang Saka Merah-Putih, jang bakal dilangsungkan di Manado 
pada tgl. 15 hb, ini, maka dengan ini dipermaklumkan, bahwa me- | 

nurut kabar resmi dari Pemerintah di Makassar, maka pemben- 

tukan dan pelantikan Pemerintah pertama Republik Indonesia 

Serikat diundurkan sampai pada tanggal 17 Desember jad, 

Berhubung dengan pengunduran ini, maka upatjara pengibaran 

“bendera Merah-Putih di Manado itu djuga diundurkan sampai pa- | 

da tanggal tersebut, ialah HARI SABTU, 17 DESEMBER 1949, 

Terketjuali perobahan tanggal ini, maka atjara upatjara terse- 

but tinggal berlaku, seperti sudah diumumkan kemarin dalam 

seng daa Dj Sapa te ap LP AP Pn ep 

'strasi2 

  

Tomohan M 
ADMINISTRASI | TE No li 

EXPEDISI (PENGADUAN) 8 2 

| Pemimpin UMUM (rumah) Tha if. 55: J | : 
Langganan #4.- sebulan 
Adpartensi Tt sebaris sekofom. 
(sekurang2nja t 3, — untuk 3 baris P 
atau kurang). 

| UNTUK KOTA MANADO: 
| TOLLY PHOTO STUDIO 
Ha PASSERSTAAAT TELF. No 209. 
  

  

Ld   - Me maan saman 
NON gp M0 Ap Op tega aga an apa 

  

Indonesia Timur 
  

PARLEMEN N.IT. MENUNDJUK 
ANGGOTA2 UNTUK PARLEMEN 

R.LS. 

(Aneta). Parlemen 'N.I.T. di- 
hadapan Komisi jang dibentuk 
untuk soal ini telah memilih ang- 
gota2 tsb. dibawah sebagai Ang- 
gota2 badan perwakilan Federal: 
T. Olii, A. S. Bachmid, E. U. Pu- 
pella, G. E. Dauhan, ds. A. Rotti, 
Mr. Teng Tjing Leng, I. B. P. 
Manuaba, A. C. Manoppo, A. 
Mononutu, B.. Sahetapi-Engel, 
Andi. Gappa, Sonda Dg. Mata- 
jang, Nj. A. Waroh, A. D. An- 
dilolo, L. E. Manterio, E. Jamco 
dan F. A. P. Pitoi, djadi sama se- 
kali 17 anggota. 

Selandjutnja, dua wakil NJLT. 
akan duduk dalam Senat. 
Untuk kursi pertama dimadju. 

kan:" 
Radja Goa, Pelupessy dan Sultan 
Ternate. Untuk kursi kedua: Sul- 
tan Kaharuddin,  Tangkilisang 
dan Radja Amarasi. 

HARI KAMIS (BESOK) AKAN DIA. 
DAKAN SIDANG PEMILIHAN 

PRESIDEN R.LS. 

(Aneta). Dari pihak resmi di 
Djokja Aneta mendengar, bahwa 
hari Kamis j.a.d. (besok) akan di 
adakan sidang dari dewan untuk 
memilih presiden R.I.S. Tiap2 
negara bahagian dalam si- 
dang ini akan diwakili, dan 
karena dalam hal ini . hanja 
diperlui satu tjalon, maki menu- 
rut peraturan2 jang telah ada ti- 
dak akan diadakan pemungutan 
suara, Tjara memilih akan berla- 
ku dalam pembitjaraan umum, s— 
hingga dewan bersetudju tentang 
tjalon jang akan ditundjuk. Si- 
dang? dewan ini dirahasiakan dan 
akan diadakan di Sitinggil, dima- 
na djuga sidang K.N.I.P. diada- 
kan. 

  

perkebunan2 dan perusahaan2 
bekerdja terus setjara biasa de- 
ngan pegawai2 dibawah pimpin.. 
an sendiri hingga RIS menetap- 
kan hal2 jang berlainan. 

. Sesudah keterangan tersebut 
ditandatangani, bendera Belanda 
diturunkan setelah mana pasu- 
kan2 Belanda meninggalkan kota 
tersebut.dengan kendaraan  ber- 
motor, ' sedangkan  pasukan2 
TNI memasuki kota dari empat 
djurusan. Kemudian mr. Nasrun 
dan  kolonel Dahlan Djambek 
mengutjapkan pidato jang ditun- 
djukkan kepada TNI. Letnan ko- 
lonel Dahlan Djambek menegas- 
kan, bahwa kewadjiban dari pa- 
sukan2 TNI ini adalah mendjaga 
ketenteraman dan ketertiban. 
- Wartawan Penerangan selan- ' 
diutnja mengabarkan, bahwa pen . 
duduk jang telah diprintahkan 
supaja tinggal dirumah, pada 
hari Minggu telah mendapat id- 
zin lagi untuk bergerak dengan - 
bebas. Kini telah dikeluarkan 
larangan untuk membawa sen- 
djata api, mengadakan  demon- 

sedangkan djam malam 
tetap berlaku seperti sediakala.  . 

Sidjundjung dan Kalawi telah 
diserahkan pada tanggal 1 De- 
sember dan djuga disini penje- 
rahan itu berlangsung dengan 

  

tenteram. Persiapan2 untuk pe- 
njerahan Bukittinggi kini sedang 
dikerdjakan dengan giat. Pendu- 

      

   
   

  

    
     

        

    

  

    

  

 



    

. “ an 
“serah “ari? liberal dan , .du- 

(landelijk) Da. Bekerdja' 
Ka dalam de Cw 

      

   
   

    

   

   h Taka pedana men. 
aa Chifley, mengutj 

sihnja atas fundj 
   

an pengi- 

dalah anggota partai liberal, Ro- 

  

   Ppt 1939: 
negara dan akan wan akag Ipa, s 
- komunis tidak sah: 

   
   

    

    

  

   

              

"pengawasan ikendali aa mulai 

    
    

dian Inggris satu2nja negeri be- h 
| sar dian tara gemenebest, jang ma. 
— sih .mempunjai. suatu pemerintah 

  

    g. dalam perdjuangan poli- 

konservatief difundjukkan: bahwa mar, maka teman2 sedjawat saja 
kemenangan kaum kanan Aystra- '-dan saja sendiri akan memulai tu- 

“Nia adalah suatu bukti, bahwa ge- gas kami dengan perasaan tang- 
Menengah, 1 egsondang kekanan... 

an NA 

    

   

   
   

    

Deslarangn ot 
“1 

     

   
     

   

  

    
      

    

   
   

    

  

(Anta). Dalam pertjakapan 
dengan djuruwarta Aneta, mr. 
Moh. Yamin menerangkan, bah- 
wa' dalam minggu ini semua de- 
partemen pemerintah federal 
sudah diambil opor oleh Panitya 
Persiapan Nasional, sehingga pe- 
merintah RIS jang pertama me- 
nerima segala kekuasaannja tidak 
dari, tangan Belanda, tetapi dari 

On 1 tangan PPN. 

duk kota itu telah diperintahkan 
supaja djangan keluar rumah pa- 
da tanggal 7 dan: 8 Desember. 
Djuga' lalu-lintas didjalan2 dila- 
rang sehingga. orang 'menduga, 
“bahwa penjerahan kota ini tidak 
akan dilangsungkan dengan. me- 
ngadakan upatjara besardan: dan 
perajaan2.' Be 

JURIS AR KEL UAR- Paling lambat tanggal 20 De- 
Me BA TINGGI sember pemerintah RIS sudah ber 

: diri dan pada hari penjerahan 
kedaulatan pemerintah RIS de- 
ngan segala alat2nja sudah da- 
pat bekerdja sebagaimana mesti- 
nja, demikian Yamin. 
Dikatakan selandjutnja, bah- 
PG pada tanggal 28 bulan ini 
circulatie-bank RIS sudah ber- 
djalan, sedang pada tanggal 4 

jg Djanuari . terdjadilah peristiwa 
jang -bersedjarah, karena pada 
hari itu bangsa Indonesia akan 
menjatakan »Peclaration of In- 

PIHAK B BELANDA D Di Gap bean — (proklamasi 

Hg Pee Ui daa 

Tada . 3g2 2 
: sember tel -Julus dari Perguru      

  

   

    

   

   

    

   

  

    

  

    
   

    
   

      

     

     

   
    

    

an 

   

1950 sudah terbentuk suatu Con- 
stituante, demikian Yamin. 

i “Mengenai Irian mr. Yamin ja- 
Timur pada hari Rabu minggu kin-bahwa Irian akan masuk 
jl telah “dikirim kawat” kepada Indonesia, karena merebut Irian 

ketua Madjelis Rendah Belanda dengan RIS adalah lebih mudah 
Jang Berbanji demik n: 3 bagi bangsa Indonesia daripada 

1 22088 merebut zonder RIS, demikian 
P3 Ruletinda Vereiigtng” se- mr. Moh. Yamin achirnja berka- 
bagai badan 'jang mewakili ma- ta kepada Aneta. 

| sjarakat “Belanda “didaerah ini GA 
hendaknja memadjukan hal jang Hp Me ni ebi PAMA DJ 
berikut kepakai badan Perek LEE. RUSLAN ABDUL GANI. 

, Go 00de »dAneta). Bertepatan dengan 
Mega konperensi dinas 
kementerian Penerangan, sekre- 
taris/ djenderal Ruslan Abdul 

an peni telah mengeluarkan buah 
hn. penanja-jang ditjetak oleh kemen 

3. terian Penerangan dengan nama 
sa »Penerangan tentang Penerang- 

'ke. ani Buku tersebut tebalnja ham- 

yen- pir seratus halaman dan dikarang 
a. untuk memberi petundjuk dan 

| pegangan Paga para pegawai ke- 
menterian senar dalam 

  

   

  

dnayasukdh Peminat kdi ter- 
diri dari Ka 2 Henna 

   

  

   

  

   

  

   

   

        

   

  

   

  

   
   

  

   

  

   
      

  

    
   
   
   
     

  

   

nja, buy: tersebut memuat sja. 
mentaire grondbeginselen dari- 
pada-taktik dan siasat penerang- 
an jang” didjalankan oleh Repu- 
Tn Indonesia. 

“ MOBIELE POLISI UNTUK 
SURABAJA 

: pasa suatu pertjakapan sing- 
P2 kat dengan djuruwarta R.L, tu- 

- an Mohammad Jasin, komisaris 
i mobiele brigade polisi Repu- 

donesia di Djawa Timur, 
ngkan, bahwa pasukan2 

“ mobiele. brigade akan masuk ko- 
a ' Surabaja sebelum tanggal 15 

1 Desember. Diterangkan: olehnja 
h Tandjut, bahwa pasukan2 

ag an Renata 

   

      
   
    

   
   
   
   

  

njai tugas untuk . . mempertahan. 
“kan keamanan bersama-sama de- 

atuan2 TNI jang djuga 
empatkan di Surabaja. 

Aandetyk ta men 
n suara 15, dan TN 

n melindu 'bert'Menzies, jang memimpin pe- 
“peng merintah koalisi jang memegang 

x . Saja berpendapat, 
| Kekalahasi Adotenai ini Tebet i Hota. pemilihan2 ini telah meng- 

asilkan salah satu keputusan2 

Data Ket Desember tahun 

kan terima 

kut2njas: Perdana menteri baru a- 

.Agaknja. Te men 

TING : 

: Djika keterangan2 diwaktu 
sosialis. Di London oleh kaum sekarang ini ternjata adalah be- 

gung "et dan terima Kasi be: 

ke- 

“dalam kedjahatan ,,sebagai 

- (AFP). 

, bahwa 

  

Kegenbisang dalam kalangan 
koalisi hanja tertekan oleh tanda2 
bahwa partai Buruh dalam Madji 

5 i 
Mg Suara. 

Kesudahan p Penahan un 
k “ai ic 

    

agaknja, "bahwa partai et a- 
kan memperoleh 33 dari 60 kursi. 
Hanja dipilih satu pertiga dari 
djumlah kursi sama sekali ditam- 
bah dengan 27 kursi baru. Akan 
tetapi susunan pemerintah akan 

. tergantung dari partai2 jg mempu 
njai kelebihan suara dalam dewan 
perwakilan. 

WARD c«.s. DIDJEMPUT, 

(AFP). Maskapai perkapalan 
Amerika ,Pacific Par East Li- 
nes” menerangkan, bahwa atas 
permintaan kementerian luar ne- 
geri Amerika akan dikirimkan 
salah satu dari kapalnja, ,,Lake- 
land Victory”, jang ada di Dje- 
pang, ke Takubar didekat Tient- 
sin untuk mendjemput konsol- 
djenderal Amerika di Mukden, 
Agnus Ward dengan stafnja, jg 
telah diusir dari Tiongkok oleh 
pemerintah komunis. Kapal ter- 
sebut akan mengangkut mereka 
ke Djepang. 

NEHRU TENTANG KUN. 
DJUNGANNJA KE AME. 

: RIKA . 

Perdana menteri In- 
dia, Pandit Nesru, menerangkan 
dalam pidato radionja tentang 
kundjungannja 

    ikan tetap mempan! & 

“hadiri oleh 

ke Amerika ba- 

  

- Saling Met jang baik an- 
| tara India dan Amerika Serikat, 

jang menurut pendapat Nehru 

| adalah hasil jang terpenting dari 
kundjungannja, akan memberi 

dorongan untuk mendekatkan Ti 

mur dan Barat dan mungkin pula 
mendatangkan perdamaian dan 

dan keamanan di dunia. 

KONPERENSI GEREDJA2 
SELURUH ASIA. 

(Aneta). Dari tanggal 4 sam- 
pai Il Desember di Bang- 
kok dilangsungkan suatu 
konperensi dari wakil2 geredja 

dan Christenraden di Asia Ti- 
mur. Orang mengharapkan akan 
dapat membentuk suatu buro ber 

sama untuk urusan geredja2 di- 
bagian dunia ini. « 

Utusan dari Indonesia, jang ber 
angkat ini ke Bangkok, terdiri da- 
ri ds. R. H. Luntungan, sekretaris 
Dewan Geredja regional untuk 

Indonesia Timur, ds T, Sihom- 
bing, sekretaris Dewan Geredja 
regional untuk Sumatera, ds. R. 

Sabtojo Judokusumo, direktur se- 
kolah theologi di Malang, mr. 

Yap Thiam Hien, pemipin pemu- 
da dari Geredja Tionghoa di Dja 
wa Barat dan ds P. H. Rompas, 
sekretaris Oacumenische Raad 

van Christen-Jongeren. 

Konperensi itu djuga di- 
jbr. dr. U. H. van 

Beijma, konsol Zending di Indo- 
nesia, sebagai penindjau untuk 

Nederlandse Zendingsraad. 

- enowasatnn 
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Mi ina hasa. 
  

PEMILIHAN DEWAN HAMINTE. 
MANADO. 

(Penutup) 
“16. Comite ,, Wanita” 

Manado. 
1. Nj. Lengkong-Logahan V. 
2. Nj. Wateponggk. Ren- 

cung G. 
Ng Menot Bolang E. 

4. Nj. Kalalo-Tanod R. E. 
5. Nj. Waworuntu-Pande- 

Iroot N. J. 
. Gerakan Indonesia Merdeka. 

. Ratulangi A. I. AL. 
. Voege F. F. 3 

. Kumenit D. AH”. 
. Harimpat M. B 
- Nj. Parengkuan-Pangema- 
nan S. M. 

, Andries A. F. A. 
Kountul A. 

. Masengi A. 
9. Mandagie H. 

10. Parengkuan E. 
12. Watuseke B. 
12. Pangerapan B. 

18. Gabungan Serikat Bw: 
lawesi Utara. P5 

Hermanses C. P. 
rata. 

. Lapian B.J. Ta 
. Lie Boen Hoa. 
sintama Fa 
. Maramis A. A. 
. Rumokoy P. 
. 'Tambahani E M. 

9 'Wowor HE AL M3 
10. Wenas Ch. 
Ketiga partai ini, 16, 17 dan 18 

bergabung. 
19. Twapro. 

1. Tombeng P. H. 
2. Tinga E. 

3. an A.A. 
4. Sembel K. T. 
Wakil ketua Kumisi Pemilihan 
dr. W. J. Ratulangi. 

SUPAJA DIPERHATIKAN 
OLEH PEDAGI! ANG2. 

Pada tanggal 30 September 
dan 7 Oktober 1949, oleh Hakim 
Negara Pengganti, tuan J. A- 
wuy telah didjatuhkan hukum- 

Bendar 

I
a
 

H
a
 

  

an 

a
n
a
k
 

m
e
n
t
a
 

an denda kepada 19 orang peda- 
gang2 di Manado besarnja ma- 
sing2 diantara f 500.— sampai 
f 1000.— karena dipersalahkan 

se- 
orang jang mendjalankan pentja- 
hariannja dalam memperdagang- 
kan barang2 dengan sengadja ti- 
dak mempenuhkan kewadjiban- 
nja untuk dalam. hal2 jang dite- 
tapkan oleh Secretais van Staat 
voor Economische Zaken dengan 
»Beslit Penjataan Harga 1949” 
untuk kepentingan langsung dari 

  

suatu pengendalian harga jang 
patut dan dengan mengindahkan 
'petundjuk2 jang diberikan pada 

“itu oleh Pembesar tersebut, mem- 
berikan penjataan harga menurut 

 perhitungannja dengan djalan jg 
terang ternjata bagi umum pada 
barang2 jang diperdagangkan 
atau pada tempat dimana ba- 
rang2 diperdagangkan”. 

Empat orang diantaranja, jaitu 
Ta TLT IG dan AT. 
jang dihukum berturut-turut den- 
da f 500.—, f 750.—, f 750.— 
dan f 500.—, telah memadjukan 
pandjatan repisi (appel), akan 
tetapi mereka telah didjatuhkan 
hukuman denda jang lebih berat 
oleh Mahkamah Djustisi di Ma- 
kasar berturut-turut  besarnja 
f 750.—, f 1000.—, f 1000.— 
dan f 1000,— 

Olehnja itu, maka masing2 di- 
peringatkan, supaja menuruti pe- 

raturan Pengendalian Harga de- 
ngan teliti. 

USAHA MENGURUS DAF- 
——TAR2 BANTUAN. 

Menjambut Hari Perajaan Pe- 
njerahan Kedaulatan, maka oleh 

pihak golongan Tionghoa di- 

Manado pada tgl. 10-12-49 te- 

lah dibentuk satu komite ketjil 

untuk mengurus mendjalankan 

bantuan dari daftar2 jang diala- 

matkan kepada orang2 Tiong: 

hoa. Daftar2 digabungkan dan 
diurus oleh komite tersebut. 

URAIAN TENTANG KEBU.- 
DAJAAN BARU INDONESIA. 

Pada tgl. 9 Des. j.l. malam da- 

lam aula A.M.S. di Kaaten telah 

diadakan uraian tentang Kebu- 

dajaan baru Indonesia oleh tuan 

M. R. Dajoh dari Kementerian 

Penerangan Negara Indonesia 

Timur. . 
Berhubung dengan suasana jg 

meliputi masjarakat kita dalam 

menunggu2 penjerahan kedaula- 

tan dan pembentukan R.LS., ma- 

ka causerie tsb. mendapat minat 

jang memuaskan dari pihak pen- 

duduk. 
Tampak hadir waktu itu Ke- 

ala Djawatan Pengadjaran, tn. 

H. Senduk, Direktur A.M.S. dan 

Sekolah Guru Negara, Dr. Boel- 

man, para guru sekolah2 itu dan 

lain2. 
Pembitjara" menguraikan soal 

Kebudajaan baru Indonesia sela- 

ma 214 djam dan diikuti oleh 

tanja-djawab jang berdjalan de- 

ngan lantjar. Pertanjaan2 teruta- 

ma ditudjukan pada kesusastera- 

an. 5 

  

Pertjetakan Kementerian Penerangan N.I.T, - Tomohon, 

  

Pem berilahuan. 

  

UDJIAN2 IDJAZAH TELEGRAPIS 
DAN TELEPONIS RADIO, 

Udjian2 untuk mendapat idja- 
zah ,,telegrapis radio kelas 1 
atau kelas 2”, ,,idjazah umum te- 
leponis radio”, »idjazah terbatas 
telegrapis radio” dan ,,idjazah 
terbatas teleponis radio” dikapal 
.akan diadakan di Bandung da- 
lam tengahan kedua bulan Dja- 
nuari 1950, 

Pernjataan ' mau menempuh 
udjian tersebut diatas ini harus 
sudah diterima oleh Ketua Pani- 

| tia Udjian untuk Markonis dja 
Kantor Pusat P.T.T. di Ban- 

. doeng sebelum tg. 30 Desember 
j-a.d, disertai surat2 jang perlu2, 
dalah surat lahir atau surat bukti 
jang sah sebagai gantinja dan 
potret (pasfoto) 2 helai. 

sama-sama dengan sucat 
pernjataan itu hendaklah pula 
mengirim uang “udjian seb:sa: 
f 10,— (sepuluh rupiah) dengan 
poswesel kepe.la Kepala Bagian 
»Financitn”, Kantor Pusat P.T, 
T, di Bandoeng. Disegi kartu 
poswesel hendaklah diterai.gkan 
maksud penjetoran uang itu. 

Keterangan2 jang lebih djauh 
terperoleh daripada Kepala2 
kantorpos dan telegrap. 

mean 

PEMBAHAGIAN ROKOK2. 

Rokok golongan B. a f 0.85 
saban pak berisi 20 batang. 

Zegel No. 7. Gol. A. tiap2 pe- 
kerdja 20 batang, AAWM, 
CAWM, AAWV, CAWV: 
a 20 batang. 
(Termijn sampai tgl. 24-12-49.) 

Zegel No. 29. 
a. Gol. BI, BII werkerspremie. 

ABWM, CBWM, ABWV, 
CBWV, ACWM, CCWM, 
ACWV, CCWWV : a 200 bing. 

Terketjuali zegel2 tsb. diatas 
jang ditandai huruf P. 

Zegel2 itu boleh dianggap ti- 
dak berlaku lagi. 

b. Gol. BI, BII, pembahagian 
"umum, termasuk djuga Polisi dan 
Militer2 jang berada dalam libu- 
ran. 

ABGI, CBGI, ACG1, CCGi1, 
a 200 batang. 

ABG2 - 10, CBG2 - 10, ACG2- 
10 a 400 batang. 

Termasuk zegel2 tsb. diatas 
:zegel2 jang ditandai huruf P dar 
MV. 

c. Keluarga2 Militer. ABGI : 
10, ACGI1 - 10, ditandai huruf 
M: 200batang. 

Zegel No. 3: Penduduk kota 
Manado. RBGI1, RCGI : 200 ba- 
tang. RBG2 - 10, RCG 2 - 10: 
400 batang. 

s “Hap smga 

Manado. Suka Madju. 2 
Kawanua, 3. NA 4. Toro- 
nata, 5. Sudara, 6. Tan Tjoen 
Bie, 7. Hong & Seng, 8. Teng 
Keng Bie, 9. Liem Sioe Bo, 
10. Tjia Kiem Sioe, 11. Goan 
Hong Djoe, 12.-Sien Hoa, 13. 
Tjan Boen Tong, 14. Liem Eeng 
Lok, 15. Sadar, 16 Liem Liong 
Boen. 
Leena 1. Suka Madju, 2. 
Celebes, 3. Kawanua, 4, Maesa, 
5. Pesat, & Jeruzalem, 7. Kian 
Heng, 8 Hiap Hoo, 9. Sin Seng. 
10. Sin Tiong, 11. Lam Bie. 

Airmadidi. 1. Tjin Eng, 2. Ang 
Tian Kang, 3. Go Hoat Toan, 
4. Baru, 5. Kita, 6, Pakasaan. 

Tondano. 1. Indonesia, 2. Ka- 
wanua, 3. Ichtiar, 4. Moningka, 
5. Baru, 6. Kho Ka Seng, 7. Kho 
Keng Kiap, 8. Tjoan Liong, 9. 
Kho SY) Tjien, 10. Ong Seng 
Huat, 11. Toen Hoo, 12. Tjoa 
Hoo. 

Kawangkoan. 1. Perdamin, 2. 
Kawanua, 3. Ka 4. Lie 
Sien, 5. Azia, 6. Lam Tjong Jien, 
7. Maulit, 

Langoan. 1. Kawanua. 2. Ra- 
wung, 3. Tag Tjien Teng, 4. Phe 
Boen Kao, 5. Soerabaja, 6. Tan 
Gie, 

Amurang. 1. Wilbert, 2 Laoh, 
J., 3. Minahasa, 4. Kawanua, 5. 
Tjahaja Azia, 6. Ang Sioe Moei, 
7. Tiong Tetk, 8. Liau Eng Tian, 
9. Ang Tjeng Goan, 
Hong, 11. Hok Hien, 12. Nam 
Kong. 

Ratahan, 1. Rogahang, 2. Siong 
Yip,:3.: Yip “Tjoei, 4. : Fong. A 
Jeng. 

Kantor Distribusi Manado. 2 n 1 

  

sedia kami menerimanja. 

  

Berita Tata Usaha. -: 
Iklan pemberian selamat 

a. Hari pembentukan Pemerintah RIS pertama. 

b. Hari Penjerahan Kedaulatan. 

c. Hari Besar dan Tahun Baru, 

Untuk a. selambat2nja tgl. 15 Desember 1949. 

b. selambat2nja tgl. 20 Desember 1949. 

c. selambai2nja tgl. 30 Desember 1949. 

Harga tiap2 iklan jg. dimaksudkan pada a.b.c. adalah f 2.50. 

10. Djoe 
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