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, Pada 
'esepsi tgl. 27 De- 
sember berhubung 
dengan penjerahan 

“kedaulatan. 

da hadirin jang terhormat, 

Pada hari ini kita merajakan 
“bersama suatu peristiwa jang ber 
sedjarah, istimewa bagi Indone- 
sia dan bersamanja bagi Neder. 
Iand. 

Di Istana Radja dikota Amster 
dam, maka pada hari ini dilang- 
sungkan suatu atjara jang mulia 
jaitu: Pemerintah Belanda menje- 
rahkan kedaulatan atas sebahagi- 

& an besar dari Indonesia k 
: Pemerintah Negara baharu: Re. 
— publik Indonesia Serikat. 

£ Hikajat jang mendahuli i penje 
rahan kedaulatan amat pandjang 

| dan telah mendjadi sedjarah. . 
Betapa indah segala peristiwa 

5 jang telah lalu, .semuanja itu ber: 

| satu pada saat ini, jaitu pada pe- 
' ngakuan kemerdekaan kedaulat- 

an Republik Indonesia Serikat, 
mula2 oleh Keradjaan Belanda. 
Kalau kita merajakan hari ini 

dengan gembira, maka itu adalah 
penjataan kesukaan jang tak ter- 
hingga besarnja. 

Perajaan kedaulatan pada seka 
|. rang ini mendesak kita, supaja in- 
£ saf akan pertanggungan: djawab 

jang besar, jaitu pertanggungan 
. djawab uniuk membangun dan 

" mempertaharkan suatu Indonesia 
' baru jang sungguh2 merdeka. 
: Kita telah menfjita-tjitakan su- 

atu penghidupan. nasional sendiri 
| dan telah berdjoang untuk itu 

dan kini harus menundjukkan ke- 

  

    

  

  

    

   

      

   

    

    
     

   

“"nia, bahwa kita sanggup djuga 
- membangunkan dan memperta- 
| hankan suatu tertib hukum jang 

“( baik dan sehat, serta membangun 
: Btn suatu masjarakat jang subur 

berdasarkan peri kemanusiaan 
dan keaditan sosial. 

Kita sekalian harus bersedi 
| tuk membuktikan, bahwa untuk 
“itu kita rela bekerdja dengan se- 

| | kuat tenaga 'dan berkorban, serta 
endirikan suatu Negara Hu- 
m, dimana tiap2 manusia akan 

Sen biigap didalam” ke- 
alan sosial. 

Djika kita membuka bahagian 
kelima dari babjang pertama da-" 
ri Konstitusi dari Regublik Indo- 
nesia Serik, at, maka . tdidalamnja 
kita akan mendagat beberapa so- 

1 jang .bertalian AN nata dasar2 
-Yukum kemanusiaan dan kebeba- 

. Kita semua akan harus melak- 
“ sanakan pasal2 ini dan djuga ber 
“usaha, agar pasal2 itu harus di- 

€ taati, sehingga kata pembukaan 
dari Konstitusi kita itu djangan 
hendaknja mendjadi suatu ba- 
rang jang kosong: 

Kata preambule : aU. 
“mah ini, berbunji-sebagai I 

| Kami bangsa Indonesia semen- 
| djak berpuluh2 "tahun jamanja 
“S bersatu-padu dalam perdju. Kp 
“kemerdekaan dengan senantiasa" 

' berhati teguh, berniat menduduki 
8 hak hidup sebagai bangsa jang 

| merdeka-berdaulat, kini dengan 
| berkat dan rachmat Tuhan telah 

| sampai pada tingkatan sedjarah 
“jang berbahagia dan luhur, maka 

“demi ini menjusun kemerdekaan 
pegas itu dalam suatu piagam Ne- 

  

  

    

    

Pearasi berdasarkan pengakuan : 
— IKetuhanan -. Perikemanusiaan - 
5. #Kerakjatan - Kebangsaan dan Ke 

(adilan Sosial, untuk 'mewudjud- 
“kan Kebahagiaan - Kesedjahtera- 
an - Perdamaian dan Kemerdeka ' 

“an dalam masjarakat dalam Ne- 
gara hukum Indonesia Merdeka 
jang berdaulat sempurna" F 
Demikianlah b 

   

    

     
    
   

     

  

   

      
          

  

   

  

   

    

   

    aa utan « 2 
a kita tidak memp 
an perasaan tani 

Fa tuk memberkati Jp k 

mu4 ini, maka ki 
dak mv 3 C 

              
    
    

    

         

  

   
   

sudah Ka AN an 
hormati kemerdekaan'dan 
tan Pemerintah dan bangsa In 
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£ pada rakjat kita dan kepada du- - 

     

  

   
    

  

    
   

    

    

  

   

   

   
   

  

   

   

  

“gara jang berbentuk Republik Fe. 

. masjarakat kita sebagai 
- min didalam konstitusi kita. 

ae ikan dapat berkemi 
- sewadjarnja melalui “dalan jang 
sentosa dan tiap2 oknum akan 
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' disambut. di Dic 

  

karta dengan 
kegembiraan jang melangit. 

PM. Ir. 
35 

  

  

SUKARNO, 

mm 3 Presiden pertama R.I.S. 

 Rakjat done telah menje- 
iakan Suatu pegapaa jang    

5 »
 

Ki
 

a “
 

tiba Tagana kerbann “aa 
joran dengan pesawat jang per- 
tama dari .,,Garuda Indonesiart 
Airways” dari Djokja.- Beberapa 
djam sebelum beliau tiba telah: 
eribu-ribu orang berkumpul -di- 

dekat lapangan terbang. Anak2 
mengambil tempat dipohon2. dan 
engan demikian mereka dapat. 

“ melihat dengan baik kedatangan 
Presiden pertama RIS. Sesudah 
djam 11.30 kelihatan 2 buah pe- 
sawat Dakota dengan berwarna. 
Merah Putih pada bahagian be- 

  

. Sebaliknja Pemerintah dan 
.Indonesia akan meng- 

ti kemerdekaan dan kedau- 
latan Pemerintah dan bangsa Be- 
tanda. 

' Kedua-duanja Sgdah berdjan- 
dji untuk kerdja sama setjara sa” 
habat untuk memperhatikan ke- 
pentingan2 bersama dalam suatu 
Uni - Indonesia - Nederland ber 
dasarkan kerelaan hati, persama- 
an dan keme In penuh. : 
Sekarang tud  perdjuangan 

kita telah tertjapai dan berbang-    

galah hati kita, bahwa azas. pan 
tjasila itu djuga pada saat ini men 
djadi dasar hidup dan susunan 

terdja- 

Kesemuanja tiita2 ini bisa ter- 
tjapai, djika sjarat2 untuk itu, se- 
bagaimana tertjantum. dalam kon. 
stitusi sementara, dapat ditaati. 
dan dihormati oleh tiap2 warga 
negara. 

Maka tiap2 Ne ara Bagian a- 

“boleh merasa dirinja aman dalam 
. suatu tertib hukum jang mendja- 

min kebebasan .dari diri sendiri. 
“Bukan hanja kita sendiri, akan te. 

. tap djuga dunia luar menunggu . 
dengan penuh perhatian akan la- 

“3 hirnja penghalugan 2 nasi-, 
Pn Snasa 
   

   “ Kopdgn 

kemadjuan 

“ 

  

   

  

- Pn 

  

ta sendiri dan saja kira, 

i olitik dari pendiri. 
sional Ia etis telah diper 

oleh, Pembangunan, 
s on dan perkembangan, sekarang da-” 

lakang diatas kota dan disambut 
oleh rakjat dengan gembira. Te- 
“pat dan : 24 anda terba: 
P. N      

    

lapangan. ebelum “bebai keluar 
dari pesawat terbang, maka Sang 
Merah Putih jang bersedjarah jg 
dinaikkan ketika proklamasi ke- 
merdekaan pada tgl. 17. Agustus 
1945 dikeluarkan dan dibawa de- 
ngan sebuah jeep jang diiringi o- 
leh pasukan bermotor. Berdiri di- 
atas sebuah oto jang berwarna 
merah anggur  P.J.M. Presiden 
“Sukarno, menudju ke Istana. Di- 
sepandjang djalan beliau disam- 
but oleh chalajak ramai dengan 

“seruan2 merdeka", sambutan 
mana dibalas oleh beliau dergan 

pat-dimulai setjara teratur. Seba- 
hagian dari tenaga2 nasional tak 
usah lagi terikat lebih lama kepa- 
da perdjoangan dan pertahanan, 
tetapi mulai sekarang dapatlah - 
dimana2 diusahakan untuk mero- 
bah ,,Perdjoangan” mendjadi u- 

saha ,,Pembangunan” jang tera- 
ter. Insaf dan.jakin akan per- 

“ tanggungan-djawab kita bangsa 
Indonesia sendiri, dapatlah kita 
sekarang memegang kendali ke- 
ikuasaan dan kebidjaksanaan atas 
"Negara ini dalam tangan kita 
sendiri... : 

Kita mempunjai kesempatan 
. mengalami dalam hidup kita me- 
"njaksikan lahirnja Republik -Indo 
nesia Serikat jang merdeka dan 
berdaulat, sebagai penduduk Da- 
erah Minahasa. 

Sedjak dulu, maka didaerah ini 
tinggal terpelihara segala fatsal 
jang tersebut dalam  preambule 
undang2 dasar Republik Indone- 
sia Serikat. 

Oleh sebab itu Hadalah ragu2 
kita- menjambut kedaulatan ini, 
malahan berkewadjiban mejakin- 

“kan tiap2 okum jang mungkin hi. 
: #0p "dalam kebimbangan. 

“Sifat Minahasa tiada akan hi- 
Sana dalam keadaan mana atau 

5 perhubungan apapun, artinja, sa- 
ja harap tiap2 orang djalankan 
fugasnja dengan sepertinja, dika- 

— langan apapun ia bekerdja. 

Nasib kita sendiri dan bersama 
bergantung besar: pada usaha ki-. 

bahwa 
Pemerintah dan segala persatuan 
masjarakat tjukup kuat mendja- 
'minkan kebebasan hidup kita. 

Satu dalam roh dan usaha, sa- 
tu dalam kidung serta kehidupan, 

   

   

2 aa 

8 tiba -di 4 

melambai2kan tangan. Dekat is- 
tana, meskipun dibatasi oleh tali, 
rakjat tidak dapat ditahan lagi. 
Dengan susah pajah Komite Pe- 
njambutan. dibawah pimpinan 
Menteri Urusan Dalam Negeri 
RIS, Anak Agung Gde. Agung, 
dapat melakukan kewadjiban 
mereka, Sebenarnja Presiden 
Sukarno akan mengutjapkan pi- 
dato beliau diatas sebuah plat- 
form lihalaman Istana, tetapi o- 
leh karena beliau tidak dapat ber 
djalan imadju disebabkan oleh 
chalajak ramai, sehingga beliau 
mengutjapkan pidatonja dibordes 
Istana. Pidato beliau berkali2 
diputuskan oleh seruan2 ,,mer- 

' Presiden Sukarno a.l. me- 
an, bahwa waktu 4 tahun 

u £ meninggalkan Djakarta, 
liau adalah sama dengan 

n. Dimana-mana sang 
| Putih berkibar, oleh se- 
uruh rakjat telah berdju- 
landjutnja beltau menga- 
bahwa djuga Irian sebe- 

r tahun datang harus 
bahagian dari RIS dan 

maksud ini kita harus be- 
, berdjuang dan memper- 
in persatuan kebangsaan. 

ab itu Presiden memo- 

   

  

   
    

    
    
   
   

  

     

     
    

  

amanan dan memperta- 
etertiban dan ketentera- 

. 

Tr 2 asing, djuga bangsa” 
Bela a, mereka adalah tamu2 
kita jang terhormat dan adalah 
tjita2 saja, bahwa kamu sekalian 
berlaku sebagai tuan rumah”, .de- 
mikian Presiden. 

Kemudian beliau bertjakap2 de 
ngan Komisaris Tinggi Belanda 
Hirschfeld dan Sultan Djokja. 
Diantara para tetamu kelihatan 
al, Laksamana Muda Kist dan 
Djenderal Buurman van Vree- 
den. Dr. Hirschfeld menjampai- 
kan kepada Presiden Sukarno se- 
putjuk surat pendahuluan dari Srft 
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satu dalam tudjuan, telah lama 
dinjanjikan dan dilaksanakan di- 
sini. 

Dalam dunia baru kita sudah 
dituntun oleh guru2 kita, sebaha- 
gian besar dari padanja adalah 
warga negara Keradjaan Belanda 
dari dengan sendirinja djasa2nja 
tiada akan terlupa dan tetap ting- 
gal berharga. 

Istimewa daerah Minahasa in- 
safi benar, bahwa keadaannja se- 
karang adalah hasil synthese jg 
telah lama diletakkan dan dilak- 
sanakan. 

Dua ratus tudjuh puluh tahi 
lalu utusan2 Minahasa berhadap- 
pan dgn utusan2 Belanda seba- 
gai orang2 merdeka akan menen- 
tukan perhubungan antara Mina 
hasa dan Belanda. Dan kini kita 
berhadapan pula dalam zaman 
dan suasana jang lain, akan te- 
tapi sebagai warga negara jang 
merdeka dalam lingkungan Repu- 
blik Indonesia Serikat jang ber- 
daulat, 

Dalam hubungan jang baru, di 
lakukan dengan kejakinan jang 
sutji, kehidupan dan pengemba- 
ngan dari pada Republik Indone- 
sia Serikat, disertai dengan ber- 
kat jang Maha Kuasa, pasti men 
djelang suatu masa en ma mur 
dan mulia . 

Saja djemput para hadirin me- 
njerukan bersama2: 

Hidaaa Republik Indonesia Seri- 
kat! 

Hidup Republik Indonesia Seri- 
kat! 

Hidup Republik Indonesia Seri- 

kat! e    Se AN : : 5 

tg £, | 

Li 

.erat antara bangsa2 

  

Ratu Juliana. Komisaris Tinggi 
tersebut berpakaian duta. Beliau 
menerangkan dalam pidatonja 
al. : ,Kemarin, waktu2 jang te- 
lah lampau telah dikuburkan 
dan sekarang kita menanam bibit 
untuk hari2 jang akan datang. 
Kiranja dalam waktu jang akan 
datang kerdja sama antara ke- 
dua bangsa berhasil banjak untuk 
kedua2nja”. 

Dari berbagai2 kota seperti 
Medan, Palembang, Makassar, 
Purwarkarta, Semarang, Cheri- 
bon dan Manado telah diterima 
berita2, bahwa penjerahan per- 
tanggungan djawab militer dan 
perajaan penjerahan kedaulatan 
telah berlangsung dengan tenang. 

Pengakuan2 akan R.I.S. 2 

Dalam pada itu tiba satu kabar 
dari Washington, bahwa Ameri- 
ka Serikat telah mengakui RIS. 
Sebagai duta jang pertama telah 
dilantik Merle Cochran. Djuga 
sedjumlah negara2 jang lain di- 
antaranja Belgia telah mengakui 
RIS 

Birma telah mengakui RIS dan 
Presiden Sao Shwe Thaike, Per- 
dana Menteri Thakin Nu 
Menteri Luar Negeri Sao Khun 
Hio mengirimkan utjapan sela- 
mat kepada Presiden Sukarno 
dan Hatta. Dalam pesanannja 
Ran Hatta, Thakin Nu menu- 

.Kita sangat mengharapkan 
: adanja kerdja sama lebih 

Indonesia 
dan Birma dan mudah2an mere- 
ka akan mendjadi temary untuk. 
seterusnja dan dengan  bergan- 
dengan dapat berdjalan menudju 
lahirnja kembali Asia”. 

x . 

Belgia telah mengakui RIS, de- 
mikian pengumumarr resmi, jang 
dikeluarkan hari” Rabu pagi. 
Konsol Belgia di Djakarta telah 
mendapat perintah untuk mem- 
beritahukan hal ini kepada Pre- 
siden Sukarno dan menjampai- 
kan ntjapan selamat bangsa Bel- 
gia kepada bangsa Indonesia ber 
kenaan dengan masuknja Indone- 
sia dalam lingkungan bangsa2 jg 
merdeka. 

x 

Konsol Pilipina dan wakil kon- 
sol Pilipina telah berkundjung ke 
Istana Gambir untuk meniampai- 
kan surat Pemerintah Pilipina, 
dalam mana dinjatakan penga- 
kuan de jure dari RIS oleh Pili- 
pina. Surat pengakuan ini diteri- 
ma oleh acting Menteri Luar Ne 
geri Moh. Rum. Pilipina adalah 

J.M, Drs. Moh. HATTA 

- Perdana Menteri pertama R.I,S, 

Sea 

  

dan - 

  

  

BERITA TATA-USAHA. 

Kalender 
merdekaan dan kedaulatan 1950. 

Diterbitkan oleh Kementerian 
Penerangan Negara Indonesia 
Timur, 

terjan Penerangan NIT di Tomo- 
hon, selama persediaan mentju- 
kupi,   

istimewa tahun ke- | 

Permintaan dapat disampaikan | 
kepada Kantor Tjabang Kemen- | 

  
  
  

megata jang pertama kali mengi- 
rimkan utusan untuk mengakui 
RIS. 

n 

Australia telah menetapkan 
untuk mengakui penuh RIS, de- 
mikian keterangan menteri luar 
negeri P.C. Spender pada hari 
Selasa. 

x 

Pemerintah Kanada telah me- 
ngakui RIS dengan penuh. De- 
nga dua surat jang tersendiri, 
Perdana Menteri Kanada telah 
memberitahukannja kepada Per- 
dana Menteri Belanda dr. W. 
Drees dan perdana menteri Indo- 
nesia, drs. Moh. Hatta. Dalam 
pesanannja jang disampaikan ke- 
pada Perdana Menteri Hatta, 
Saint Laurent menerangkan sbb : 
,Penjerahan kedaulatan jang 
baru2 ini diadakan merupakan 
suatu penghormatan kepada ke- 
ahlian dalam urusan negara dari 
tuan dan teman2 sedjawat tuan. 
Kita djuga menjambut dengan 
senang hati ikatan tuan dengan 
rakjat Belanda jang diadakan de- 
ngan sukarela dalam Uni Indo- 
nesia-Belanda baru. Saja berha- 
rap, bahwa Indonesia akan meng 
indjak suatu masa perdamaian 
dan kemakmuran jang akan mem 
beri sumbangan dalam kemakmu 
ran dan keseimbangan semua ne 
gara didunia, baik negeri tuan 
maupun negeri saja akan mem- 

pererat tali persaudaraannja guna 
kemakmuran kita bersama, U- 
tjapan ini dapat dianggap seba- 
gai pengakuan jang penuh . 

-RIS- oleh. Pemerintah... Kan 
Dalam pesanannja kepada n 
Drees, Saint Laurent menjata- 
kan kejakinannja, bahwa Uni 
Indonesia-Belanda akan memberi 
sumbangannja guna perdamaian 
dan keseimbangan dunia. 

x 

Duta besar istimewa Inggeris, 
Malcolm Mac Donald, diterima 
oleh Presiden Sukarno dan pada 
kesempatan ini ia menjampaikan 
utjapan selamat dari Radja Ing- 
ggris. Ja mengatakan, bahwa 
pengangkatannja sebagai duta 
besar berarti pengakuan de jure 
jang penuh dari Indonesia oleh 
Inggeris. Atas nama radja 'ia 
mengharap, supaja negara baru 
akan kuat, aman, makmur, MaF 5 
dju, damai dan Selamat. Perdana 
Menteri Inggeris Attlee mengirim 
kan pesamannja kepada Perdana 
Menteri Hatta, dalam mana ia 
mendoa selamat bagi Negara ba- 
ru, Utjapan selamat diterima dju- 
ga dari Ceylon, federasi Malaya 
Singapore, 

$ 
si 

      

  

  

         
   



   
   

      

   —. (Aneta). Pada waktu pagi ha- 
—ri penjerahan kedaulatan, kota 
“Djakarta telah penuh dengan 
warna2 Merah Putih. Djalan2 se- 

-.pi, serdadu2 Belanda telah dikon- 
. sinjer. Sepandjang hari 'kereta2 

pi, dan betjak2 masih mengang- 
kut orang2 dari luar “Djakarta 
kekota. Pendjual2 bendera Me- 
rah Putih sangat beruntung da- 

m pendjualan mereka. Seluruh 
ota teduh dan tidak ada kegadu- 

  

  

  

   

   

  

rang sekali orang2 Eropah didja- 
- lan2. 

Dalam suatu upatjara pendek 
di Djakarta, kolonel De Vries te 
lah menjerahkan basiscommando 
kepada letnan kolonel Taswin da 
ri TNI. Dalam pada itu djalan2 
makin lama makin penuh, tetapi 
kira2 pada djam 2.45 tengah hari 
rupa2nja hudjan akan menggang 
gu segala sesuatu. Sesudah djam 
3 maka tjuatja mendjadi baik. 

" kembali. Sementara itu tibalah.se 
tengah djam-lebih dahulu daripa- 
- da waktu jang telah diharap Dr. 
Hirschfeld, Komisaris Tinggi Be- 
landa di Indonesia. Beliau disam- 

' but oleh Menteri Urusan Dalam 
- Negeri RIS Anak. Agung Gde 
Agung, Menteri Negara 
Rum. : 

Di Istana Gambir protokol pe- 
njerahan keperintahan ditanda 
tangani pada djam 5.35. Enam 
belas menit kemudian, maka upa 

- #jara penurunan bendera Merah- 
putih-biru disertai oleh lagu Wil- 
helmus dilakukan, lalu dengan di 
ikuti oleh Indonesia Raya, Sang 
Merah Putih dinaikkan dan di- 
sambut oleh beribu2 manusia di 
lapangan Gambir. Djam 4.50 Wa 
kil Tinggi Mahkota P.T. Lovink 

- mengutjapkan pidatonja dan se- 
gera didjawab dleh Sri Sultan 

“ Djokja. Sesudah W.T.M., Sri 
- Sultan Djokja, Mr. Rum dan Mr. 
“Kosasih menanda tangani proto- 
7 kol penjerahan, maka semua jang 

berada dalam Istana mendengar 
| pidato Sri Ratu Juliana: 

Penerimaan dari kedaulatan- 
nja, demikian Sri Ratu memulai- 
'kan pidatonja, oleh Negara Re- 
publik Indonesia Serikat dan pe- 

njerahan kedaulatan oleh Kera- 
djaan Belanda dan keduanja men 
djadi anggota2 suatu Uni, adalah 

, suatu peristiwa jang sangat meng 
rk an dan menarik perhati- 

Nk ada Tata ini jang pada pi- 
Bak jang satu menggemparkan o- 
leh karena kedjadian2 jang luar 
biasa dan jang pada pihak jang 
lain oleh karena tidak pernah ter 

   

   

    

) M inahasa. 

  

Pik Uh Ratulangie, 
Wakil Panitia Pera- 
jaan. 

Saudara Saudari, nona2, njo- 
. nja2 dan tuan2 jang terhormat. 

Dengan berkibarnja Sang Saka 
Merah Putih diangkasa pada ha- 
ri ini, berartilah, bahwa Negara 
Republik Indonesia Serikat, tanah 
tumpah darah kita diakui oleh se 
genap dunia selaku Negara mer- 
deka dan berdaulat. Bangsa Indo 
nesia kini berdiri sedjedjer de- 
ngan bangsa2 Negara2 lain. Za- 
man pendjadjahan sudah lam 
sudah mendjadi sedjarak. N 

   

  

5 emas buku sedjarahnja. 

Kemuliaan hari ini berarti un- 
“#uk bangsa Indonesia, bahwa mu 

lai sekarang ini kita sendirilah jg 
. bertanggung djawab atas bangsa 

dan tanah air kita. Dengan per- 
tolongan Tuhan jang Maha Ku- 
asa, 
sumbangan, supaja perdamaian 
dunia dikokohkan, supaja kekura 
ngan jang dialami dunia pada de 
wasa ini, dengan bantuan keka- 
jaan tanah kita, selekas mungkin 

    

2g 

    

   

  Tg $ an 

an ara penjerahan 4 
dinegeri Belar 

han apa2. Amat njata, bahwa ku- 
#jita2 jang 

Moh.” 

  

| pada hari ini rakjat Indonesia sen 
“diri akan menulis dengan tinta 

Indonesia boleh memberi 

“supaja maksud dan tjita2 

  

da d 
     

  

      

  

     Kang betul2 simpati jang: dalam 
dari kedua bangsa terhadap satu 
sama jang lain. Sekarang kita ber 
diri berdampingan meskipun pe- 
nuh kesedihan, kerusakan dan be 
kas2 hati dendam dan penjesa- 
lan. Selandjutnja Sri Ratw menga 
takan, bahwa kedua2nja telah 
menganggap tjukup kuat untuk 
memulaikan suatu permulaan jg 
baru. Dunia jang tertjengang2 a- 
.kan melihat hal ini dan berpenda 
pat, bahwa disini dan sekarang 

sedalam2nja, tjita2 
perdamaian akan terwudjud”. 
»Tetapi pada saat ini dan pada 
tempat ini saja berpendapat dan 
menegaskan, bahwa ditanah Be- 
landa semua orang. menjetudjui 
dasar penjerahan kedaulatan. 
Dan saja berseru kepada: sekali- 
'an, supaja berpatuh dan bekerdja 
bersama dalam susunan jang ba- 
ru ini” 
'Terlebih dahulu Perdana Men- 

teri Hatta telah memberikan ke- 
terangan, dalam mana dikatakan, 
bahwa untuk beliau adalah suatu 
kehormatan jang besar dan sua- 
tu kegembiraan jang sungguh2 
untuk menerima atas nama RIS 
kedaulatan berdasarkan persama- 
an, kemerdekaan dan sukarela. 
Beliau berharap, bahwa dalam hu 
bungan Uni kedua Negara akan 
mengal kemakmuran “dan kesela- 
matan. 

Upatjara di 

  

di Burgerzaal 
"Amsterdam hanja berlaku dalam 
waktu 35 menit. Dokumen2 terle- 
tak diatas medja jang ditutup de 
ngan kain merah, dimana nampak 
Sri Ratu dan Putera Bernhard, 
para Menteri Belanda, anggota2 
delegasi RIS, wakil2 Suriname 
dan Antillen Belanda dll. Sri Ra- 
tu duduk antara P.M. Drees dise 

“ belah kiri dan P.M. Hatta dise- 
belah kanan. Sesudah Sri Ratu, 
Perdana Menteri dan. Menteri 
Daerah Seberang Lautan menan 
da tangani Akte Penjerahan ke- 
daulatan dan pengakuan, Perda- 
na Menteri Drees menerangkan 
dengan suara njaring, bahwa Uni 
Indonesia Belanda telah terwu- 
djud. 

Pada waktu jang sama djuga 
di Djakarta beribu2 manusia te- 
lah berkumpul ditanah lapang 
Gambir. 9 Menit sebelum djam 6 
petang ketika W.T.M. dan Seri 
SultamDjokja telah mengambil 
tempat dihalaman Istana, maka 
korporal Knil Van Putten dan 
djuru tulis Angkatan Laut, Ver- 
heyen menurunkan bendera Be- 
landa diiringi oleh lagu Wilhel- 

diatasi, . 
Kemerdekaan kita harus kita 

pelihara “serta pertahankan. Kita 
harus membangun satu Negara 
jang Abadi, mulia serta dihorma- 
ti oleh segala bangsa2. Kehorma- 
tan dan kemuliaan ini harus kita 
rebut dengan mentjurahkan sega 
la tenaga kita untuk maksud ini. 

Tjita2 kita harus kita ambil se- 
tinggi2nja, supaja hasil senantia- 
sa akan menjenangkan. Presiden 
Sukarno pernah berkata dalam 
pertemuan pemuda, bahwa kita 

| harus bertjita2, supaja sekali ke- 
lak kita boleh naik kereta api da- 
ri Kupang di Timor .ke Kotara- 

i. dja di Atjeh: ahli2 pertanian ha- 
rus berdaja upaja, supaja menda- 
pat sedjenis padi jang tidak per- 
lu lagi diairi serta tak memerlui 
air hudjan. 
Negara Nippon telah membuk- 

tikan, bahwa dalam tempo jang 
belum setengah abad lamanja, sa 
tu Negara Asia boleh berdiri ber 
sama2 dengan Negara2 jang tet- 
kemuka didunia ini. 

Kita haruslah mengatasi kegia- 
tan dan semangat rakjat Nippon, 

lekas terwudjud! 
Rakjat kota Nan Sumba. 

lebih 

      

mus. 

nesia Raja Wan kemudian disam- 
but oleh rakjat dengan meriah. 
Sang Merah Putih dinaikkan o- 
leh sersan-major Sumarsono dan 
sersan Enoch dari TNI. 

  

Hari Selasa malam, Gubernur 
militer, Letnan Kolonel Jahja 
mengutjapkan pidato radio. Di- 
tegaskan, bahwa tugas jang di- 
berikan nanti dapat diselesaikan 

   

    

   

“bila ada bantuan sepenuhnja dari 
penduduk. Dikatakan, bahwa ke- 
adaan jang djhadapinja adalah 
sebagai berikut: Penduduk ko 
Djakarta dan sekitarnja. ben 
tjorak ragamnja, dikota ada dua 
tentara jang tak sedikit djumlah- 
nja, sedjak bulan Mei 1940 kota 
Djakarta tidak lagi memberikan 
tjorak dan gaja damai jang se- 
benarnja. Ditegaskan, bahwa 
TNI datang ke Djakarta bukan 
sebagai tentara asing jang ber- 
musuhan untuk menduduki kota, 
tetapi sebagai tentara RIS jang 
akan bermarkas disini dan ikut 
mendjaga keselamatan harta dan 
djiwa sekalian orang. Penduduk 
Djakarta harus sadar, bahwa ber 
sama untuk sementara waktu di- 
adakan pemerintahan militer di- 
daerah federal Djakarta Raya 
dan sekitarnja jang tidak akan me 
makan waktu lama, apabila kota 
ini tetap memperlihatkan tjorak 
aman dan tertib seperti sediaka- 
la. Selandjutnja diterangkan, 
bahwa penglaksanaan hak2 abadi 
dari penduduk didalam Negara 
jang demokrasi tidak akan di- 
halang-halangi. Gubernur militer 

selandjutnja menjatakan, bahwa 
keadaan ekonomi tidak menge- 
tjewakan. Persediaan makanan 
tjukup dan dapat diperoleh de- 
ngan djalan biasa. Dikatakan, 
bahwa anasir2 jang tidak ' ber- 
tanggung djawab jang mengira 
dapat mengail diair keruh akan 
mendapat hukuman berat. Pen- 
duduk diwadjibkan . melaksana- 
kan pekerdjaan sehari-hari seper- 
ti biasa, sehingga 
kealpaan jang tidak bisa 'diper- 
tanggung djawabkan. Tiap orang 
harus tetap pada posnja, sehing- 
ga pekerdjaan dan perdjalanan 
hidup sehari2 tidak mendapat 
gangguan, Achirnja ia mEndoa, 
moga2 kewadjiban bersama ini 
dapat mendjadi sumbangan un- 
tuk keselamatan Negara muda 
Republik Indonesia Serikat. 

  

Pidato? an upatjara pengibaran bendiita 
ditanah lapang Tikala (Manado) berhubung 
dengan perajaan penjerahan kedaulatan. 

ngan kita kepada Ken kita jg 
utama itulah membangunkan kota 
kita dalam tempo sesingkat2nja, 
supaja semua tanda2 peperangan 

hilang, supaja kota Manado men 
djadi satu permata jang 
untuk Indonesia Pinang 

      

Bertunangan : 

| H. PANGALILA 

- PALAR. 
Tondano Sae 

1 24-12-49, 
Tomohon 

1 Djanuari 1950, 

Membuka pekerdjaan : 

Zuster M, A. TAMPENAWAS 

Perawat-Bidan, 

Djalan Teling 
Manado. 

  

  

Selamat Hari Natal dan 
Tahun Baharu kepada 

sobat dan kenalan dan orang2 
jang sedang dirawati, 

R. Stam dan Isteri 
Dokter gigi Militair 

Manado, 

   

« Nenitan Kain Merah Pu- 5 
tih dinaikkan diiringi oleh Indo- 

' Belanda diserahkan 
' sepenuh2nja dengan tiada bersja 

Indonesia 

tak terdapat ' 

    

Pi 3 P. Mongula, Wa- 
“krl Kepala Daerah. 

Era Hadirin jang terhormat! 
Hari ini adalah peristiwa jang 

terpenting didalam sedjarah Ta- 
“nah air kita. Dengan hari ini, ma- 
ka Indonesia “menghadapi satu 
“babakan jang baru dalam sedja. 
rahnja. Pada hari ini,-di kota 
Amsterdam, Ibu Kota dari Kera- 
djaan Belanda, oleh  Keradjaan 

kedaulatan 

rat dan dengan njata dan sah se- 
“#jara hukum atas Indonesia (ter: 
ketjuali daerah Irian untuk semen 
tara), kepada Pemerintah Repu- 
blik Indonesia Serikat dan oleh- 
nja Keradjaan Belanda mengakui 
Indonesia selaku satu Negara jg 
merdeka dan berdaulat. 

Ini berarti, bahwa mulai pada 
hari ini, dua puluh tudjuh hari bu 

“lan Desember tahun seribu sem- 
bilan ratus empat puluh sembilan 

mendapat kedudukan 
selaras dengan bangsa2 lain jang 
merdeka diatas bumi ini... 

Para Hadirin jang terhormat! 
Maksud dan isi tudjuan kemer 

dekaan dan kedaulatan, adalah 
dinjatakan. demikian dalam ,,Mu- 
kadimah” dari Undang2 Dasar 
Republik Indonesia Serikat, jang 
berbunji seperti berikut: 

Kami (bangsa Indonesia) me- 
netapkan dengan ini kemerde- 
,kaan kami didalam sebuah 
,»Piagam Negara kami jang ber 
»bentuk Republik-federatip jg 
berdasarkan Ketuhanan jang 
»Maha Esa, kemanusiaan, ke- 
,,bangsaan, demokrasi dan kea- 

aa aa ea 

.Gilan sgsial, untuk mewudjud- 
»kan keselamatan, kemakmu- 
«ran, perdamaian dan kemerde 
.»kaan dalam masjarakat dan 

dalam Negara - hukum In. 
.donesia “Merduha jang berda- 
»ulat penuh". 

Djika kita menjelidiki ,, Muka- 
dimah” dari Undang2 Dasar 

“ Republik Indonesia Serikat jang 
disebut tadi, satu hal adalah pas 
ti, bahwa Negara kita ada dida- 
sarkan atas aliran2 sesuai dengan 
kehendak zaman, 

Undang2 dasar Republik Indo 
nesia Serikat, seperti telah dise- 
but tadi, ada berdasarkan: Ketu. 
hanan jang Maha Esa. 

Soal ke-Tuhanan menguasai se 
gala lapangan hidup. Negara dan 
masjarakat. harus bersandar atas 
kewadjiban pokok dari tiap2 ma- 
nusia untuk saling berbakti dan 
mengabdi kepada masjarakat de- 
ngan penuh rasa.tanggung dja- 
wab, oleh karena dengan tjara 
demikian manusia akan mengab- 
di kepada Tuhan. Sebab itu de- 
ngan tepat adanja prinsip dalam 
Undang2 Dasar Republik Indo- 
nesia Serikat, bahwa Negara ber. 
dasar atas ke-Tuhanan. 

Untuk mentjegah salah faham, 
perlu kami terangkan, bahwa pe- 
makaian dasar ke-Tuhanan t i- 
dak berarti, bahwa Negara ha- 
rus memilih satu agama sebagai 
agama Negara. Bukan ini jang di 
maksudkan. Hak demikian ada 
bertentangan dengan prinsip Per 
serikatan Bangsa2 dan djuga de- 
ngan prinsip dari Undang2 Da- 
sar Republik Indonesia Serikat 
jang mendjamin kemer- 
dekaan agama. Dasar ke- 
Tuhaman ialah tidak lain hanja a- 
'kan menghidupkan kesadaran ke 
agamaan (religieus besef) diselu- 
cuh masjarakat, akan memelihara 

  KR 

perhubungan antara orang seo- 
rang dengan orang seorang lain, . 
serta antara orang seorang da- 4. 
ngan masjarakat atas dasar keta. 4. 
atan kepada Tuhan. " 

      
     

  

    

  

Disamping dasar ke-Tuhanan Ls 
tersebut, Republik Indonesia Se- 
rikat ada .bersendi pula atas da- 
sar Kemanusiaan, sesuai de 
ngan tjita2 dari 

an ini, R.LS. akan melarang ada- 
nja peraturan2, misalnja peratur- 
an hukuman jang bertentangan “ | 
dengan anggapan umum tentang an 1 

peri kemanusiaan, 

  

KAWAT PRESIDEN NIT 
KEPADA PRESIDEN RIS. 

.. Presiden: NIT, PJM Tijo- 
korde Gde Rake “Sukawati, 

telah mengirim sebuah kawat 

kepada Presiden -RIS, PJM 
Sukarno, jang bunjinja adalah 
seperti berikut : 

Atas nama rakjat dan Pe- 
merintah di Indonesia Timur 
saja mengutjapkan selamat a- 

tas pilihan Paduka Jang Mu- 
lia sebagai Presiden pertama 

Republik Indonesia Serikat. 
Dengan penuh kepertjajaan 

- dan hati ichlas saja do'akan, 
moga2 Allah swa selalu men- 
djaga kesehatan PJM dan 
memberi berkatNja kepada 

PJM, agar Paduka Jang Mu- 
lia selalu dapat memimpin 

Negara Republik Indonesia 
Serikat dan rakjat Indonesia 
kearah kemakmuran,  kese- 
djahteraan dan kemerdekaan.     
  

    

PEMBERITAHUAN MENURUT JANG DITETAPKAN DALAM FATSTAL 6 AJAT KE. 
DUA DARI 
BOEKSTELLING 1948”, 

Daftar Ket 

Tanggal dan nomor dari akte | 
jang hendak diganti 

.»”ORDONNANTIE 

| Rupanja hak 

NOODVOORZIENINGEN OVERSCHRIJVING EN TE- 
STAATSBLAD 1948 No. 54. 

  

Nomor harta te- 
atau keharusan tap (verp. no.)   

mama 

Jang meminta 
  

24 Djuli 1941 No. 12 

14 Djanuari 1941 No. 2 

  

1941 No. 10   8 Djuli 
- 

PE ORA - 

Hypothek Per. | Eig. 2259 Mo. 
tama (dahulu Eig. 19 

bah.) 

idem Eig. 1000 Mo. 

Nu 
idem Eig. 179 Mo. 

idem Eig. 1695 Mo.   

Naamloze Vennootschap ES: 
COMPTOBANK N.V. berkedu- 

dukan di Djakarta serta mempu- 

njai kantor di Manado. 

Mr. 
do gg. F. S. San ai 

ITENG TJIN SOEN, Mahado. 

LIEM SOEI TONG, Manado. 

        
  

Menurut fatsal 6 ajat ketiga dari oridsmmanite tersebut, maka dalam 90 hari sesudahnja pem- 
 beritahuan ini telah diumumkan, jang bersangkutan boleh memasukkan keberatan2nja. . 

   
       

KN pauk RN 4: 
SE Satu 2 Pa 

- £ DT Ar 

..Telmetta 
Warna keemas-@masan jang menimbulkan 
nalsu-makan dan semerbak baunja itu, 
memanggil Tuan untuk , . 
nikmatnja! 

.. makan senikmat- 

    

    Itulah suata hasil karena Filma, mimjak 
tumbuh-tumbuhan dalam bentuk sempurna, 
jang mening gikan rasa asli dari tiap masakan 
dengan: tiada dipemgaruhi rasa lain jang 
dapat mengganggu dan me-ingatkan kita 
kepada pemasakannja, 

  

Ba 

Kantor Pendaftaran Tanah 

Manado. 

  

   

kat dagat dipakai 
kembali, tesudah tiap 

pematakan. : 

  

  

Perserikatan 
'Bangsa2. Atas dasar kemanwsia. 

LIE BENG TIOK, Mana- 

         

      

           
          

           
       

       
        
      
      

      
       

      
        
     

         

       

  

(Akan disambung): He 
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