
   

       

     
   

   
   

  

    

Ta djawab.. 

. dgn kolone! 

kurang seperempat, seorang war 
tawan dari Kementerian Penera- 
ngan Negara Indonesia - Timur, 
telah mengadakan sebuah pertja. 
kapan pendek dengan salah 

gota dari rc 
"Pertahanan Repul 

    

  

   

  

   
   

   

    

Djawa. PE sanam 2 
mbongan menteri 

i Sultan Nas tadi Jah 
   

     
      

3 ngasi dari 

    

ngan Mb manga Ca Mie aa 
di NIT. Sebagai menteri perta- 

' hanan, Sri Sultan Djokja akan 
berhubungan dengan territoriaal 

| commandant Oost-Indonesis dan 
Nieuw Guinea, jang sesudah tgl. 

27 Desember atau lebih tepat pa- 
“da hari penjerahan kedaulatan 
dengan resmi sudah tidak ber- 
aa djawab lagi atas pen 
Sekam “kean T Indonesia djagaan 

   

  

   

   

  

    
   
   
   

  

   

  

   
    

    

   
    
   
    

    

    
   

    

Ja. 

$ na an Taman Sona Tea kan 
Gini kolonel Nasution sete- 
'rusnja, karena tugas Sri Sultan 

sia. Karena disini tidak ada kea- 
daan bahaja dan keadaan perang 

( (Staat van beleg dan staat van 
50orlog), Sri Sutan harus berun 
ding terlebih dahulu dengan pe- 
merintah sipil, j - 

djawab atas 

        

   

   

  

    

    

   

      

   
   

      

   

  

   

   

  

   

  

dalam jentara Republik In- 

. 

  

    
      

   
   

Bag Tentang” Fara Takganag 
dari pada sifat daerah2. Di Dja- 

p — mengadakan 
n-kampong "jang mendjaga “ 
nanan dalam lingkungannja 

di anna an, 

' #jorong radio Makassar | e 

  

Tgl. 23 jl. pada da Sa | 

Ha 

pertahanan, 2. 

maa Sa sete: ngah las 

kau da Batak 3 
konia, najar la Apa non 

    

“Djokja meliputi seluruh Indone- 

  

Kenang jang menanti dan se 
: 'gala kesulitan tentu akan diatasi, 
A2 perjakapan gnegiuan : 

   

  

KEBARA 
INOONESIA 
Timur 

KANTOR TUABANG 

  

     
   
   

   
   

   
      

   

   

  

perang Te 

   
persendjataannja dB r 
ha pasuhan Belanda, 

    

maa diri pada tentara 

nel2 Sugondo dan De Vrios. 
Dewan Radja2, sedang N.L.T. 

sementara tanda2 pangka 

  

Pe ratur ran kewarnegaraan 
“mulai berlaku. 

  

(AFP). kene Ra n 3 
njerahan kedaulatan .kepada RIS, 
maka mulai berlaku p ula peratu- 
ran kewarganegaraan jang telah 
diterima oleh kedua anggota dari 
Uni. Dalam aturan ini dinjatakan, 
bahwa mereka jang telah mempu 
njai kewarganegaraan Belanda 
'akan tetap mendjadi warga ne-    

   

dan tidak dapat ke 

Mereka, jang sebelum penjera- 
han kedaulatan mempunjai kewar . 
ganegaraan Belanda — dan Pa 
kan orang Belanda —, aka: 
ptinjai atau kewarg. raan Be 

    
   gara 5 

landa atau kewarganegaraan Indo 
nesia pada saat peraturan terse- 
but mulai berlaku. Peraturan js. 

: kini berlaku, berlaku buat semua 
warga negara tersebut, djadi ti- 
dak hanja buat orang2 jang ber- : 

| asal dari Indonesia, tetapi djuga 
- buat orang2 jang berasal dari Su 

dan Ea atau dari Antillen “Belan- 
da 

Warga: negara Belanda, jang 
termasuk penduduk bumiputera 
“dari Indomia telah. mendapat 
kewarganegaraan Indonesia (ke- 

. . #jusliegereka jang ddohiekan di 
daerah Keradjaan, jang bertempat 
tinggal di Suriname di Tolak 

: : “Belanda). 

“Begitu pula warga negara Age: 
lshda jang tidak termasuk pendu- : 

. duk bumiputera, jang lahir 
“di 

dalah di- “Indonesia, dan bertempat tinggal 
pemasukan KN aj tersebut, dan djuga me- 

re jang lahir (dan bertempat | 

Kini antara Sri: Sultan Djokiz 
dan pemerintah NIT telah diada 

.kan.pembitjaraan. Pada malaimitu 
iadakan pertemuan dengan Ha. 

dat Tinggi dan wakil2 dari ber- 
bagai partai2 politik. Beserta rom 
aa Sri Sultan Hamengku Bw 

: Para snn tiba -djug “Dr. Bah- 

    

mpi Benaka. EN. L. I. @i Bati atas Jake 
: sendiri mendjadi Pak agna eyang 

netal. Pada hari Sonin pi ls an kompi KNJLL lengkap dongan : agita 
leman-kolonel & J. Wulfhorst 

hanan R.L.S., letnan-kolonel Askari, setel 
ketiga kompi tsb. dongan suara bulat memutus 

Upatjara penjerahan ini dilangsungkan dialun2 Den di dengan men- 
dapat perhatian besar dari fihak penduduk dan dihadiri dari pihak Be- 
landa oleh kepala staf, djenderal-major D. R. A. Van Langen dan kolo- ' 

Selandjutnja hadir djuga para anggota 
diwakili oleh major Nanlohy dan T.N.I. 

oleh kapten Supit. Upatjar 1g penjorahan ini diachiri dengan defils. Untuk 
t para anggota pasukan2 ini tidak berubah, 

tetapi mereka sekarang memakai ban. lengan merah-putih. 

1ga1 | kedudukan ini | diluar ke 

        . arlan nd ah 

  

  

Seutaresi- Utara 

ADMINISTRASI $ Tu No. . 
Shan Buas « engalwasi D0 

Peni mein UML Int (rumah) Ikan ih 55 

     

  

EDAKSI Tomohon 

  PASYERSTRSAT TELP, No 204. 
  

  

  

£ Ingossagia3 Timur 

MAKLUMAT TENTANG PENDJA- 

UMUM DAN URUSAN MILITER. 

Penghubung atau Koordinator 
keamanan Panitia Persiapan Na- 

ndan teritorial merangkap koman- — sional dar Pemerintah Negara 

     
    

   

kepada wakil Men... Indonesia Timur telah menge- 
para pradjurit, | ader, |. Iuarkan sebuah maklumat. Da- 

an ““—lam maklumat ini dikatakan,    
R.L.S. bahwa pada perundingan menge 

“nai soal pendjagaan ketertiban 
dan keamanan umum dan menge 
Nai hal2 jang bersangkut paut de 
ngan urusan militer, perundingan 
mana diadakan di Istana Presi- 
den Negara Indonesia Timur, 
telah tertjapa ihasil-hasil. Perun 
dingan tersebut diadakan antara 
Sultan Hamengku Buwono ke IX 
sebagai penghubung untuk kea- 
manan Panitia Persiapan Nasio- 
nal serta merangkap Menteri Per 
"tahanan Republik Indonesia Se- 
rikat, dan Pemerintah Indonesia 
Timur. Hasil2 dari pada perun. 
dingan ini adalah sebagai berkut: 

-A. Oleh karena diseluruh Indo- 
nesia Timur tidak lagi keada- 
an bahaja perang (Staat van 
Oorlog) maka pendjagaan ke 
tenteraman dan. keamanan 
umum adalah tetap mendjadi 
tugas pemerintah Negara In- 
donesia Timur, 
Berhubung dengan itu diselu- 
ruh Negara Indonesia Timur 
tidak akan diadakan Guber- 
nur Militer, 

Apabila pemerintahan sipil 
tidak sanggup mendjaga keter 

Ha AR 

tidggat dinbgeri tersebut, dani dju- 
ga mereka jang lahir dan bertem- 
pat tinggal diluar. negeri, jang 
mendjadi keturunan dari orang2 
jang dilahirkan di Indonesia men 
dapat kewarganegaraan Indone- 
sia. 

Semua warga negara Belanda B. 
lainnja termasuk djuga golongan 
jang diketjualikan tadi, kini men- 

' dapat kewarganegaraan Belanda, 
Peraturan ' kewarganegaraan C. 

baru ini memberi kesempatan un- 
tuk, atau atas dasar pilihan atau : tiban dan keamanan umum, ka 
atas dasar penolakan, Neng anan lag derdjadi bekalianaga, ma. 
kang pergbahan2 dalam kedudu- : h.dap        

3 Peneuag dari An Patel” 
“Republik Indonesia Serikat, 
buat sementara waktu Com- 

— missie jang akan disebut nan. 
ti, jang ditempatkan di Nega 
ra Indonesia Timur. Selama di 
Negara Indonesia Timur be- 
lum ada tentara RIS, bantuan 
militer itu didjalankan menu- 
rut ke tentuan2 jg ditetapkan 
dalam persetudjuan Konpe- 
rensi Medja Bundar. 

an ataw. 'atas dasar penolakan, 
mengadakan perobahan2 dalam 
kedudukan hukum kebangsaan. 
Pemilihan atau penolakan ini ha- 
rus dilakukan dalam waktu dua 
tahun. Di Negeri Belanda orang . 
dapat mengadakan perhubungan 
untuk urusan ini dengan griffier 
pengadilan arrendisement atau 
dengan Komisaris Tinggi BET. - 

. Keterangan2 lebih landjut. 

“Pibawah ini terdapat beberapa 
“keterangan2 lebih landjut ten- 
tang pilihan atau penolakan. O-  b. 
rang? Belanda jang dilahirkan di 
Indonesia, atau selama sedikit2- 
nja enam bulan bertempat ting- 
gal dinegeri tersebut, bisa memi- 
lih kewarganegaraan Indonesia: 

Mengenai warganegara Be- 
landa-bukan orang Belanda, jang 
bertempat -tinggak di Negeri Be- 

  

diluar Indonesia, dapat memi- 
lih kewargariegaraan Belanda. 
Orang2 jang tidak termasuk 
penduduk bumiputera Indone- 

' sia, jang dilahirkan di Indone 
sia, dapat menolak kewarga- 

pat memilih kewarganegaraan 
Belanda. 

c. Orang2 jang tidak termasuk 
penduduk bumiputera Indone 

“sia, jang dilahirkan diluar In- 
 donesia, dapat memilih kewar- 
'ganegaraan Belanda dengan 
menolak kewarganegaraan Be 

“Janda jang didapatinja. 

Janda, maka peraturan mengenai 
pilihan dan penolakan dalam azas 
nja adalah antara lain 

: berikut: 

a: Orang2 jang Hak pendu 
duk Indonesia, jang dilahirkan 

“sebagai 

    

sa aa dari 

GAAN KETERTIBAN, KEAMANAN 

“negaraan Indonesia dan da- 

BENDERA JANG BERSEDJARAH DIPINDAHKAN 
TEMPAT. 
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Bendera Merah-Putih bersedjarah jang untuk pertama kali di- 
kibarkan pada tgl...17 Agustus 1645, pada mikat kedatangan 

Presiden Sukarno di Djakarta (tgl. 28 il) dipindahkan. term: 

pat ke Istana Gambir. 

Gambar : Ketika bendera tsb. 

ngan pendjagaan korp polisi militer: 

  

D. Penjelenggaraan untuk pene-: 
rimaan dan penerimaannja 
tanggung djawab kemiliteran 
atas pimpinan territoriaal ber 
hubung dengan di Negara In. 
donesia Timur belum ada ten- 
tara RIS, dibebankan pada 
suatu komisi, sebagai disebut 
tadi, terdiri atas ketua: Ir: J. 
Putuhena, dan dua ' anggota, 
ialah letnan kolonel Mokogin- 
ta dan majoor Nanlohy. 

E. Dengan djalan ini diperingat 
kan pula, bahwa initiatief dari 
pihak partikulir mengenai pe- 

“sngerahan - atau pembentukan 
tentera Republik Indonesia 

Serikat tidak dapat diterima oleh 
Pemerintah, oleh karena soal 
ini adalah hanja tugas Pemer 
rintah Republik Indonesia Se- 
rikat, demikian maklumat jg 
PTN kemarin dan jang 
ditandatangani oleh Presiden 
Negara Indonesia Timur, 
Menteri Pertahanan Repub'ik 
Indonesia Serikat dan Peng- 
hubung Keamanan P.P:N., 
serta Wakil Perdana Menteri 

Negara Indonesia Timur. 

PENGUMUMAN TENTANG PENJE 
RAHAN PRTANGGUNGAN DJA- 
WAB “MILITER TERRITORIAL Di 

INDONESIA TIMUR. 

Territoriaal dan Troepencom- 
mandant di Indonesia Timur un- 
tuk Tentara Keradjaan Belanda, 
“dan Panitia Militer Tafetoral un 
tuk Indonesia Timur, atas nama 
Pimpinan Angkatan Perang RIS, 
mengumumkan dengan ini, bahwa 
pada tanggal 27 Desember 1949, 
pada djam 17,35 pertanggungan 
djawab militer territorial di In- 
donesia Timur telah diserahkan 

NN ETA 

#iorlandse Hervormde 
Kerk" berhubung dgn penjerahan 

kedaulatan kepada Indonesia. 

  

   

    

   
   
   

    

   

      

    

   

  

   

   
   

  

   
   

  

    
     

    

   
    

   

memgudaka 

jang hal? kepalan Anerahan, di- 
dia. Negara Indonesia Ti 

ak o. “Singan2 mengenai Ka ai 
— berdjalan dengan : 

Besoknja rombong 
Diokja. akan me Aan 
umum di Istana Pr 

4 “Indonesia Timur, 
ngan "peringatan tiga ta 2K- 

-  dirinja Negara Indonesia Timur. 
Sesudah itu kira2. pada djam se- 

ngah sepuluh mereka akan be.. 
.rangkat ke Bali, menginap disana: 

1g . semalam, dan kembali ke ii 3 

ta dengan melalui Madura. 
rombongan Sri Sultan: Dijokja: 
turut antara lain Kolonel Nasu- 
tion, Djatikusumo, letnan-kolonel! ' 

- Mokoginta, Majoor Sasraprawira,, 
. Mr. Ali Budiardjo dan beberapa: 
“orang letnan TNI. 

menang 

    

  

   

   

        

  

  

      

   

    

perundingan2Z ten. 

2 kami sangat terbagi-bagi 

(Aneta). Badan Pimpinan Ha- 
rian Synode 'Am dari ,,Neder- 
lands Hervormde Kerk” telah me 
ngeluarkan sebuah seruan doa, di 

: dalam mana a.l. dikatakan, bahwa 
penjerahan kedaulatan sekarang 

| ' ini sudah mendjadi suatu kenjata- 
"3 ag “jang tak dapat diubah lagi. 

»Kami tahu, bagaimana: rakjat 
dalam 

pendirian terhadap wudjud dan 
- ketjepatan waktu dari pembentu- 
kan Republik Indonesia Serikat. 
Djamaah kami jakin, bahwa Jesus 
Kanatua adalah Kepala Geredja 
an 

sebab itu, maka djamaah kami per 
tjaja, bahwa perubahan2 besar 

. dalam sedjarah adalah lebih dari 
pada sesuatu barang jang diaki- 
'batkan oleh kemenangan atau ke 
'gagalan dalam hal politik. De- 
ngan pertjaja dan ta'at kita harus 
bertanja, apakah djalan “ey 

  

Tuhan Semistas Alam. Oleh 

serta Ni harus mendengar akan 
Dia Jang berbitjara kepada kita, 
pun dalam perubahan2 dilapang- 
an perhubungan2 kekuasaan du- 
niawi”, 

«Kami pertjaja, bahwa kini ki- 
ta harus tinggalkan semua perbe 
daan2 paham, supaja dengan te- 
rus-terang kita memperlihatkan, 
bahwa kebahagiaan jang sedjati 
dari bangsa Indonesia memang 
menarik perhatian kita. Kita ha- 
rus menentang godaan jang hen- 
dak membawa kita ke suatu sikap 
gusar dengan mendjauhkan diri, 
atau jang lebih buruk “lagi, de- 
ngan perasaan senang melihat ke 
sukaran2 jang harus dilintasi oleh 
Negara jang: mudah ini dalam 
'waktu2 permulaan”. 

»Kami jakin, bahwa Tuhan me 
manggil kita, supaja mengabdi ke 
pada bangsa Indonesia dalam-per 
hubungan2 jang baru. Keselama- 
tan harga, ini amat menarik par 

AA 
4 Y 9 

  

ah ta 2 La 3 HN ena 2 KORG HN ar ma: 
PERANAN bab RU SEN EA WE NE 

hatian kita. Djika bantuan kita di 
minta terutama oleh Geredja2 
Indonesia sebagai anggota2 Gere 
dja Sedunia jang bertanggung dja 
wab atas penjebaran Indjil, maka 
kita harus bersedia untuk membe 
rikan orang2 jang setia dan ban. 
tuan setjara materiel”. 
“Dengan demikian kami memo 

hon pimpinan Tuhan atas Peme. 
rintah Indonesia, atas Sri 
Juliana beserta Pemerintah Belan 
da, dan berkat-Nja untuk kedua2 
bangsa ini”. 

,»Kami berdoa untuk Geredia? 
Indonesia, kiranja kemerdekaan 
akan tinggal oleh karena. penje- 
baran Indjil. Kami berdoa untuk 
sekalian jang memikul suatu per- 
tanggungan djawab jang berat 
serta untuk sekalian jang chawa- 
tir dan bersusah hati, supaja me- 
reka dapat hidup oleh kekuatan 
Jesus Keristus, Tuhan kita”. 

ancro 

MEA PARUNG PT ae ANN 

Ratu. 

dimasukkan kedalata jeep de- 

sa Ipphos- Aneta).- 

oleh Tentara Keradjaan Belanda 
kepada Angkatan Perang:RIS. 
Semua orang diperintahkan de. 

ngan ini untuk tinggal tenang 
dan tenteram, supaja djangan me 
njusahkan tindakan2 jang akan 
diambil selandjutnja untuk melan. 
tjarkan sebaik2nja penjerahan 
dan penerimaan pertanggungan 
djawab ini. 

Tiap gangguan keamanan dan 
ketenteraman oleh siapapun dju- 
ga akan dihukum dengan keras. 

Atas nama Panitia Militer Terri- 
torial untuk Indonesia Timur, 

Letnan Kolonel 
tt. AJ. MOKOGINTA. 

Troepencommandant Belanda 
untuk Indonesia Timur, ' 
Kolonel, tt. L. SEHOTBORGH. 

. 

MAKLUMAT DARI PEMERINTAH 
NEGARA INDONESIA TIMUR. 

Berkenaan dengan pengangka- 
tan P.J.M. Ide Anak Agung Gde 
Agung sebagai Menteri Dalam 
Negeri 
Serikat, maka berdasar fatsal 79 
dari Undang2 Dasar - Republik 
Indonesia Serikat, beliau terpaksa 
meletakkan “djabatannja  seba.: 
gai Perdana. Menteri dan 
Menteri Dalam Negeri da- 
ri Negara Indonesia Timur. Se- 
landjutnja berkenaan dengan ps- 
njerahan kedaulatan, berdasar 
fatsal 24 dari Statuut Unie tidak 
mungkin lagi, bahwa PJ.M. M.- 
Hamelink dan P,J.M. J.W. Groo- 
tings tinggal memangku djabatan 
mereka sebagai Menteri Keuang- 
an dan Menteri Kesehatan. Oleh 
karena.itu kabinet berpendapat 
memadjukan pembubarannja. Ber 
hubung dengan hal ini, maka Pre 
siden telah mengambil keputusan 
menerima peletakan “djabatan 
dari P.J.M. Ide Anak Agung Gde 
Agung sebagai Perdana Menteri 
merangkap: Menteri Dalam Ne- 
geri, P.J.M. M. Hamelink seba- 
gai Menteri Keuangan dan P.J.M. 
J.W. Grootings sebagai Menteri 
Kesehatan. Oleh karena pada ki- 
ra2 achir bulan Januari jang.akan 
datang, akan “bertindak Badan 
Perwakilan jang baru, berkenaan 
dgn hal mana kabinet pd dewasa 
ini akan bubar, maka Presiden me 
mutuskan -untuk tidak menerima 
pembubaran kabinet, akan tetapi 
mengadakan rekonstruksi pada 
mana telah diangkat sebagai Per- 
dana Menteri PJ.M. J. Tateng. 
keng, ialah Menteri Pengadjaran, 
sebagai Menteri Keuangan, PJ. 
M. Tan. Tek Heng, dengan pe- 
ngertiat, bahwa mulai saat ini 
djabatan beliau sebagai. Menteri 
tidak berportefeuile diletakkan, 
sebagai Menteri Dalam Negeri, 
Paduka Jang Utama, . Iskander 
Mohammed Djabir Sjah, ialah 
Sultan dari Ternate, sedangkan 
untuk sementara Menteri Urusan 
Sosial, P.J.M. S. Binol bertindak 
sebagai Menteri Kesehatan ad in- 
terim. 

Sebagaimana diketahui, P. J.M, 
Presiden malam ini (26/12) telah 
mengambil sumpah, hal mana ber 
langsung diistana. 

Sanammaa 

Langastan ti Ae sebulan 
Lgperi ensi tt 1: —. iseharis sekat, 3 
(sekurarg2nja 1 3.- untuk 3 baris & 
atau kurang). 

UNDUK KOTA MAMADOL. 
TGLLX...Ph010 STUDIO 

dari Republik Indonesia - 

  

    
    

    

    
     

    
   

     

  
      

  

      
   

        

  

      

  

  

    

  

    

  

  
 



   
   
    

   
   

  

       

     
   
    
    

     

   
    

   
   
    

        

    
    

  

    

   
   

  

    

  

   
   
     

    

   
   
    
   

     

         

   

    

    

    

    

   
    
    

    

    

  

   
        

kan keterangan jang diu- 
kan oleh WS Kn Hughes, 

iberal dari parlemen fe. 
le ralia, dimana all. dika- 

takan ,,apabila Belanda berniat 
memberikan bagian Iriannja, ma- 
ka Australia lebih berhak atasnja 
dari pada Indonesia. Baik menu-. 
rut sedjarah ataupun menurut ra 
ciaal, demikian Hughes, Irian bu 
kan bagian dari Indonesia. Tun- 
tutan Indonesia timbul tidak de- 
ngan logis dari hak2 jang berda- 

  

Irian tersebut dikuasai oleh Belan 
da, maka Indonesia dapat dju 
menuntut haknja atas negeri B: 

   

  

tara bangsa Indonesia dan pendu 

sadja, maka Sukarno dapat me- 
nuntut pula tiap pulau di Pasifik, 

. hingga Hawaii. Australia sangat 
berkehendak mengadakan hubu- 
ngan persahabatan dengan Indo- 
nesia dan sedia pula “membantu 
“Negara ini, tetapi apabla mengei 
nai Irian-Belanda, kita harus te- 
tap dan teguh memegang pendiri 
an kita. Mengapa Sukarno dan 
menteri penerangannja dalam pi- 
“dato mereka jang pertama dide- 
pan umum menuntut Irian? Apa- 

| kah pada achirnja mereka akan 
menuntut djuga Pilipina, Micro- 

Luar Negeri. 
  

  

Moskou. 
. Dalam suatu interpiu dengan 
Tass, pemimpin komunis Tiong- 
'kok memberikan beberapa ketera- 

  
Sovjet Unie, dimana ia berkata, 
bahwa ia telah mengadakan pem- 

- bitjaraan2 tentang perdjandjian 
. persahabatan Rusia-Tiongkok 

| dan kemungkinan suatu pindjam 
— an Rusia kepada Tiongkok komu 

nis. Interpiu ini telah disiarkan 
oleh suatu siaran radio Moskou. 

rdjandjian persahabatan Ru- 
“sia-Tiongkok telah dikemukakan 
“kepada Chiang Kai Shek sehabis 
“konperensi Yalta dalam tahun 
1945, diduga dalam bentuknja jg 
baru akan mengalami beberapa 
perubahan. Mao selandjutnja me- 
ngatakan telah membitjarakan ke 
mungkinan dari suatu perdjandji 

- an perdagangan ,,antara negara2 
kita”. Untuk memperoleh kesan 
jang lebih baik dari negara Sov- 
jet, Mao akan mengundjungi pel- 
bagai distrik dan kota di Rusia. 

“PEMERINTAH NASIONALIS 
“TIONGKOK OPTIMISTIS. 

  

    

    
   
      

    

   
    

     
    
    

     
   
    
    

   
    
   
    
   

     
     

     
   

   
   

     

    

    
     

  

   

  

“Pemerintah nasionalis Tiong- 
- kok merasa sangat optimistis me- 
ngenai kemungkinan pertolongan 
diplomatik dan keuangan dari A- 
'merika Serikat dan didatangkan- 
nja misi militer Amerika. Menteri 
Juar negeri Tiongkok menerang- 
kan, bahwa orang mempunjai ha- 
rapan jang beralasan atas kepu- 
'tusan jang bersifat baik dari ge- 
dung putih atas andjuran2 dari 
kepala2 staf Amerika. Orang2 jg 
berhubungan rapat dengan Chi- 

“ang Kai Shek berkata, bahwa Chi 
ang bersedia menjerahkan pimpi- 
nan angkatan perang 
kepada seorang militer Amerika. 

AHLI2 SIASAT RUSIA KE 
TIONGKOK. 

(UP). Beratus2 kaum teknik 
militer Rusia serta penasihat2nja 
dikirimkan ke Tiongkok untuk 
membantu kaum komunis dalam 

. menjovjetkan negara itu dan me- 
— masukkan Tiongkok kedalam stra 

k membantu mempersiapkan pe 
| njambutan serangan Tiongkok 

  

ERITREA KURANG AMAN, " 

— dikirimkan ke Eritrea, karena a- 
gaknja disana sedang berkem- 
bang ,,Malaya jang kedua", de- 

“mikian suara berita dalam Daily 
ail. Djuruwarta Daily mail di 

Asmara mengetok kawat kesurat 
kabarnja, bahwa terdapat kegia- 

    

    

   sarkan hukum dan tidak dapat di 
benarkan. Apabila tuntutan ini di 

arkan semata2 karena bagian 

landa sendiri. Benar, bahwa an- 

duk Irian ada persamaan dalam KETERANGAN 
bahasanja, tetapi apabila penun- — ONAL TRADE: 
tutan ini didasarkan atas hal ini 

gan tentang.kundjungannja ke 

Tiongkok 

  

Kini makin banjak pasukan2 1 

nesia, Polynesia, dan bagian2 la- 
in: dari Melanesia? Australia 
menghadapi suatu risiko dengan: 
mengemukakan soal ini, tetapi ri 

Sako Ii sidak” berarti bil dibangun 01 
dingkan dengan bahaja2, jang a- 
kan mengantjam apabila soal ini 
ditangguhkan pemetjahannja, se- 
bab dengan demikian hanja akan 
memberi umpan kepada perselisi- 
han internasional jang sedang 
berkobar. Apabila dalam konpe- 
rensi Ceommomwealth di Colom- 
bo jang akan diadakan minggu 

pan, soal ini tidak diperbin- 
kan, maka sikap demikian 

  

'bukannja lagi diplomasi, tetapi be 
nar2 main gila”, demikian ketera- 
ngan Kent Hughes. 

  

      

Berdirinja Negara RIS kebagai 
suatu negara jang merdeka dan 
berdaulat sangat menarik perha- 
tian dalam hubungan dengan sum 
ber2 alam Indonesia untuk perda 
gangan dunia, demikian sebuah 
buletin jang dikeluarkan oleh A- 
merican National Foreign Trade 
Council. Dalam karangan terse- 
but jang berkepala ,,tindjauan a- 
tas Indonesia” diterangkan, bah- 
wa status baru dari'Indonesia me 
nimbulkan harapan2 baru menge- 
nai ,,harapan berkembangnja eko 

  

. Perkundjungan Mao ke 

  

tan2 kaum pendjahat jang bersen 
djata. 

BINTANG BARU DIKETEMUKAN 
OLEH AHLI AMERIKA. 

Dr. Thernten Page, ahli bin- 
tang2 Amerika, telah mendapat- 
kan bintang baru jang panmasnja 
27 kali panas matahari. Panas pa 
da permukaan bintang ini adalah 
270 ribu deradjat Fahrenheit di- 
bandingkan dengan panas permu 
kaan matahari 10 ribu deradjat. 
Menurut dr. Page, bila bintang 
ini letaknja sedekat matahari pa- 
da dunia, maka karena panasnja 
tak mungkin sesuatu dapat hidup. 

MAKANAN UNTUK DUNIA, 

Pemenang hadiah nobel tahun 
1949 Lord Boyd Orr berkata, bah 
wa dengan pembentukan Dewan 
Dunia untuk bahan makanan, pro 
duksi makanan akan dilipatganda 
kan dalam 25 tahun. 

TANK2 AMERIKA UNTUK TIONG- 
—— KOK NASIONAL. : 

Pegawai2 tinggi Tiongkok me- 
nerangkan, bahwa pemerintah na 
sionalis Tiongkok mempunjai k.l. 
400 tank di Formosa dan Hainan 
dan bahwa sedikit hari lagi masih 
akan tiba 100 buah di Formosa 
dari Amerika Serikat.. Kolonel 
David Li jang diserahi pekerdja- 
an pembelian tank2 untuk peme 
rintah nasionalis menerangkan, 
bahwa 500 buah tank ini kira2 me 
wakili 10 kali lipat dari djumlah 
tank2 jang dalam Running Con- 
dition pada waktu sebelum Nan- 
king djatuh. Li menambahkan ke 
dalam ini, bahwa kira2 setengah- 
nja dari tank2 ini telah dibeli dari 
satu kredit dari 125 djuta dollar, 
jang diidzinkan oleh kongres A- 
merika dalam tahun 1948 dan jg 
selesai dalam bulan April 1949. 
250 Buah tank lainnja telah dibe 
HH oleh pemerintah nasionalis pa- 
da persetudjuan tukar nahan 
Li berkata, bahwa pada saat seka 
rang tak ada rentjana2 untuk ma 
ea membeli tank2 di Amerika Se- 
rikat. 

ATTLEE CONTRA CHURCHILL. 

(Aneta-Reater). Dalam ama 
nat2 tahun baru baik Attlee mau 
pun Churchill memperingatkan, 
bahwa tahun 1950 untuk Inggeris 
akan mendjadi satu tahun tjelaka 
apabila, 
a) kaum konservatip (kolot) da 

lam pemilihan2 jad akan me- 
megang keperintahan (Att- 
lee), 5 

b) kaum konservatip tidak meri- 
dapat kemenangan (pidato 

 Churchill). 

sda et Ph 

   

dan menimbulkan kemb 
tinja Indonesia untuk perdagang- 
an dan penanaman modal Ameri- 

". Council tersebut mengakui. 
iwa mendjalarnja keada 

an jang baik itu harus melampaui 
dulu beberapa masaalah, antara 
mana salah satu jang mendesak, 
jalah reorganisasi dari pemerintah 
dalam negeri Indonesia dan me. 
laksanakan suat 
djangka pandjang untuk pendidi- 
kan pamong pradja. Hingga ma. 
“na dibatunja perdagangan luar ne 
geri Indonesia atas dasar compe- 
tisi, bagaimana tjaranja tenaga2 
Belanda dan asing lainnja diguna 
kan, bagaimana dilindungi da di 

  

    

  

donesia, sedikit banjak akan 
mempengaruhi pendirian da- 

    

    

      

  

       
djenderal Kementerian 

anan R.I.S. Letnan djende 
ral R. Sudirman diangkat Pemim. 

  

“pin Staf tentara RIS, kolong?” 
matupang mendjadi wakil pe- 
mpin staf. Kol. Abdulharris 

Nasution mendjadi pemimpin staf 
angkatan darat, Kommodor Suria. 

«darma pemimpin staf angkatan 
udara, kol. R. Subiakto pemimpin " 

"staf ana laut. Kol..R. Bam. 
at prog: ialam bang Sugeng mendjadi pemimpin 
Pe ad staf ,,g” dari angkatan darat, kol. 

Hydajat mendjadi pemimpin staf 
“9g” dari angkatan darat. 

ri kaum saudagar dan usaha Ame 
rika jang berniat mengadakan per 
dagangan dengan atau menanam 
modal mereka di Indonesia, demi 
kian keterangan tersebut. 

PENGANGKATAN WAKIL2 LUAR 
NEGERI Di RIS. 

Pada tgl. 29 Des. jl. Mr. Su- 
bardjo, wakil menteri luar negeri 
R.LS. mengumumkan a.l, di Djok 
ja, bahwa Pemerintah R.LS. telah 
menerima pengakuan de jure dari 
Pemerintah Philipina, Belgia, Ing 
geris dan U.S.A., sedang India 
memberitahukan, bahwa dr. P. 
Subbarayan, duta India pertama 
di Indonesia. i 

Sebagai wakil Inggeris ditun- 
djuk wakil konsol djenderal Ing- 
geris di Djakarta, Andrea Char- 
les Stewart sebelum kedatangan 
duta Inggeris Derwent W. Ker. 

Selandjutnja diumumkan, bah- 
wa Dr. Subandrio jang hingga ki 
ni mewakili Republik di London 
sekarang diangkat mendjadi wa- 
kit R.LS. di Inggeris. 

MENTERI SPENDER DI INDONESIA 

Menteri Luar Negeri Australia 
Spender, jang untuk beberapa ha 
ri mengundjungi Indonesia, pada 
hari Selasa sore djam 5 diterima 

DALAM PARLEMEN WAKIL2 PNI 
" £ 5 : RLS, 

dorongnja modal2 asing di In. “PNI telah menundjuk wakilnja D 
dalam parlemen sementara RIS 
jaitu mr. Sujono Hadinoto, mr. 
Ali Sastroamidjojo, Saleh Umar, 
dari Sumatera dan Sophiaan. 

'UTUSAN KE BELANDA BERHU- 
BUNG DENGAN PENJERAHAN 

“KEDAULATAN KEMBALI. 

Presiden Sukarno dan Njonja 
serta banjak pembesar Indonesia 
lain, wakil2 luar negeri, al. 
Hirschfeld, Cochran dan anggo- 
ta2 KP.B.BI. hari Selasa sore 
menjambut missi R.LS. jang tiba 
dengan pesawat ,,Eindhoven”. 
“Drs. Hatta memeriksa barisan ' 

pengawal kehormatan sesudah 
mendengarkan lagu kebangsaan. 
Beliau menjatakan kepada pers, 
bahwa beliau selekas mungkin a- 

    

  

kan mengumpulkan anggota2 Ka 
binet untuk sidang pertama. 

Ditanja tentang soal-Irian, be 
au mendjawab, bahwa soal2 jg 
labih penting masih menunggu, 
dalam hal mana beliau menundjuk 
kan kepada pembangunan negara. 

Selandjutnja Drs Hatta bersa- 
ma dengan Ptesiden dengan oto 
pergi ke Istana diikuti oto dengan: 
njonja Sukarno dan njonja Hatta. 

PEGAWAI2 TERKEMUKA DILEPAS 
KAN DENGAN HORMAT DARI 

. “Sedjumlah pegawai? terkemu- 
ka berhubung dengan penjerahan 
kedaulatan ' telah dilepaskan de- 
ngan hormat dari djabatannja, a. 
LB. F. van Deinse, sekretaris Ne 
gara untuk perkapalan, Prof. Dr. 
E 'O. Baron van Boetzelaar, sek 
retaris umum Pemerintah Indone 
sia, J. H. Statius Muller, Re         

gah, R. Sardjono Surja Santoso, 
kol. Artilleri K.N.LL. merangkap 
Sekretaris Negara keamanan da 
lam negeri, L. A. Peletier, Kepala 
P.T.T. Bandung. 

Mr. MARAMIS DI AUSTRALIA. 

(Aneta). Setibanja dari Dja- 
karta pada hari Senin malam Mr. 
A. A. Maramis menerangkan, bah 
wa djabatannja adalah duta pe- 
ngembara Republik Indonesia Se 
rikat. Akan tetapi ia tidak mau 
memberikan keterangan tentang 
maksud kedatangannja. . 

Orang di Canberra menduga, 
bahwa kedatangannja berhubung 
an dengan maksud untuk membu 
ka perhubungan diplomatik anta 
ra Australia dan R.LS. 

Kementerian Penerangan 

| RIS. mulai bekerdja. 
(Aneta). Pada tgi. 29 Des. 

djam 10.00 dibekas gedung Dja- 
watan Penerangan Belanda (RV 
D) Menteri penerangan RIS Ar- 
nold Mononutu menjatakan bah 
wa mulai saat itu kementerian pe 
nerangan RIS dinjatakan mulai 
memutar rodanja diseluruh -Indo. . 

#nesia. -. 3 
Saat mulai bekerdjanja kemen 

'terian penerangan RIS ini dimu- 
oleh Presiden dan Njonja Sukar- 
no di Istana Gambir. Pada malam 
itu diadakan diner ditempat kedi 

| aman konsol djenderal Australia, 
Eaton. Hari Rabu dan Kamis pa 
gi diadakan pertemuan dengan 
pembesar2 R.LS. dan hari Dju- 
mat dipergunakan untuk pergi ke 
Bogor, Tjibodas dan 'Tjipanas 
bersama2 Mr. Rum, Mr. Budiar- 
djo dan dua opsir perhubungan. 

Hari Sabtu Menteri Spender 
akan kembali ke Australia. 

PENJERAHAN KEMENTERIAN 
PENGADJARAN KEPADA 

Dr. HANIFAH. - 

Pada hari Kamis pada tgl. 29 
j.. Menteri pengadjaran Dr. Abu 
Hanifah dalam upatjara pendek 
menerima pimpinan departemen 

“ dari Sekretaris Negara Prof. Dr. 
P. A. Husein Djajadiningrat. 

Terketjuali semua peg : 
tinggi departemen, djuga hadir 
al. presiden Universitet Indone- 
sia, beberapa anggota P.P.N. 

Dalam pidatonja, Menteri me 
njatakan perkataan2 dari kolega2 
jang lebih dahulu tentang penting 
nja pengadjaran di Indonesia dan 

“terutama perkembangan kebuda- 

  

   

awai2 

jaan Indonesia jang harus didasar 
kan pada pantja-sila, serta diban 
tu oleh pengadjaran tinggi disatu 
pihak dan pemberantasan buta 
huruf dilain pihak. Beliau berseru, 
supaja Uni mendapat isi jang nja 
ta dan mengharap kerdja-sama 
baik dengan pegawai2 Belanda jg 
bekerdja. 1 

Salah satu dari beslit pertama 
dari Menteri, ialah penggantian 
nama mendjadi Kementerian Ke- 
budajaan, Pendidikan dan Peng 
adjaran. (Ministerie van Cultuur 
Opvoeding en Onderwijs). 

DUTA INGGERIS DI R.I.S. 

Kementerian luar negeri Inggris 
mengangkat Derwest William 
Kermode bekas konsol di Dje- 
pang djadi duta Inggris di R.LS. 

PORTUGIS MENGAKUI RIS, 

(UP). Pemerintah Portugis 
mengumumkan hari Rabu malam, 

lai dengan pertemuan antara Men 
teri dengan kepala2 djawatan dan 
seluruh pegawai, dalam mana men 
teri Arnold Monanutu 
kan pidato. 
'Dalam pertemuan chusus de. 

ngan kepala? djawatan Menteri 
antara lain mengatakan: ,,Sekali- 
kali bukan maksud saja untuk 
mendjadikan orang2 bangsa Be 
janda jang sekarang - melandjut- 
kan pekerd:aannja mendjadi o- 
rang2 Indonesia. Saja mengharap 
kan supaja seluruh pegawai beker 
dja dengan semangat kebangsaan 
dengan saling harga menghargai. 
Laksana dua bunga, ,,bunga Indo 
nesia" dan bunga Belanda”. Biar 
lah kedua matjam ,,bunga” tum- 
buh bebas dengan tiada jang 
mengganggu. 

Pegawai Belanda supaja me- 
njesuaikan diri. 

Dalam pidatonja terhadap selu 
ruh pegawai Menteri Arnold Mo- 
nonutu mengatakan al: 

Sebagai akibat jang logis dari 
penerimaan kedaulatan, RIS kha- 
rus menjesuaikan segala sesuatu 
mja dalam lingkungan pemerinta 
han di Indonesia dahulu dengan 
bentuk dan tjorak pemerintahan ' 
baru jang sekarang ini memegang. 
segenap kekuasaan di Indonesia. 
Dalam lingkungan ini termasuk 

lah RVD jang sekarang ini telah 
. mendjadi satu bagian dari kemen 

” 

bahwa mereka mengakui RIS, dan 
bahwa tidak lama lagi akan diada 
kan pertukaran wakil2 diploma- : 
tik. 

terian penerangan RIS. g 
- Pada saat pertemuan pertama 
kali ini saja sampaikan harapan 
saja supaja mulai sekarang kita 
semuanja dapat bekerdja giat.ber 
sama2 dengan semangat kebang 
saan rakjat Indonesia jang merde 
kan dan berdaulat. 2 

Uldara dan suasana dalam ke 
menterian penerangan RIS harus. 
lah udara dan suasana Indonesia. 
Bahasa jang dipakai sehari2 da- 
lam surat menjurat ialah bahasa 
Indonesia, didalam pergaulan .ba 
hasa Indonesia harus diperbiasa 
kan. Kepada pegawai2 bangsa Be 
landa saja serukan supaja de- 
ngan penuh kegiatan mau berusa 
ha kedjurusan penjesuaian diri 
itu. 

Penerangan maha penting. 
Penerangan adalah maha pen 

ting bagi RIS jang masih muda 
ini. Dalam menjelenggarakan ke 
tenteraman umum, dalam mendja 
minkan hak2 demokrasi dan per- 
laksanaan dasar2 hak manusia 

dan kemerdekaan, dalam menga. 
dakan persiapan untuk dasar hu 

  

Perfjatakan Kamenterian Penerangan N.I.T. - Tomubun. 

mengutjap 

kum, dalam penjelenggaraan pe. 
ilihan umum untuk konstituante, 
dalam memperbaiki keadaan eko- 
nomi rakjat, keadilan sosial dll. 
semuanja itu menghadjati kepada 
penerangan jang sebanjak2nja 
dan sebaik2nja. 2 

Dengan sungguh2 dapatlah ka 
rena itu saja katakan bahwa pe 
kerdjaam kita tidaklah kurang be 
ratnja dari kementerian? lain da 
lam membangunkan tanah air jg 
merdeka dan berdaulat. Malah u- 

saha kita membantu kementerian2 
lain dari sudut penerangan ada. 
lah lebih berat lagi. Pn 

Demikian antara lain pidoto 
menteri penerangan RIS Arnold 
Mononutu. 

Surat2 kabar RVD diteruskan. 
Dalam interview dengan war. 

tawan Aneta, menteri Arnold Mo 
nonutu menerangkan bahwa da. 
sar politik kementerian penerang 
an RIS adalah menanamkan dji-- 
wa kebangsaan Indonesia jang 
merdeka dan berdaulat:dalam da 
da tiap warga negaranja diseku. 
ruh Indonesia. 

Atas pertanjaan, bagaimana na 
sib surat2 kabar RVD, menteri 
menerangkan "bahwa itu akan di 
teruskan oleh kementerian pene 
rangan RIS, karena dipandang 
perlu untuk melaksanakan dasar2 
politik penerangan tsb. Dalam pa 
da itu ditegaskan, bahwa sifatnja ' 
penerbitan oleh kementerian pe- 
merangan ini hanjalah momenteel 
(sementara) dan sekali2 tidak bo 
leh mengganggu atau mengham. 
bat usaha penerbitan partikelir. 
Pada. achirnja penerangan “itu ha 
Daan 'keluar dari masjarakat sen 

mi, - 4 

Demikian keterangan menteri 
kepada “wartawan” Mononutu 

Aneta. 

sena, 

Pemberitahuan. 

Penyargk tan penghabi- 
sen penutupan pos udara, 

Nama2 tempat jang ditudjui dan 
ljn. 

MANADOLIJN B. Te 
Sumatera, F ai 

Borneo, Selebes Selatan, Maluku 1 1 
Djawa, Sunda Ketjil, 

Selatan, Nederland dan lain2 Ne- 
geri luar. . 
Pengangkatan penghabisan, 

Surat2 dil. biasa (bus kantor) 
dan Surat2 dll. jang tertjatat 
(aangetekend). 5 
Hari2 Selasa, Kamis dan Djum'at 

2 djam 16.00, 
3 x seminggu, mulai 3/1-50. - 

MOROTAILIJN A. 
Morotai dan Maluku Utara, Un 
. Hari2 Minggu djam 08.00 - “3 

Hari2 Sabtu djam 13.00 "1 
1 x seminggu, mulai 1/1-50. - 

MOROTAILYN B. 
Id. seperti Manadolijn B. 

Hari2 Minggu djam 16.00 KL 
Hari2 Sabtu djam 13.00, Ia 
1 x seminggu, mulai 1/1-50--— 
«. TIBA DI MANADO: 

MANADOLIIN B. 5 
Djakarta, Surabaja, Makassar, 

25 

    

Manado. 
Hari2 Selasa, Kamis, Djum'at 

djam 1140: - 
IDEM MOROTAILIJN A. : 

Minggu djam 11.40 S 
IDEM MOROTAILIJN B. (TU 

. Senin djam 06.55 S7 

— Manado, 30 Desember 1949. 
Kepala kantor Pos dan Telegrap, 

C. P. B. Vis Dieperink. 

PEMBERITAHUAN DISTRIBUSI 
No. 48/B. 

Berhubung dengan kekurangan. 
persediaan pada pembahagian ga 
longan BI mengenai : yg 
SEGEL No. 30 dari kartu se- 

  

gel ABWM, CBWM, ABWV, ' 
CBWV, maka kepada peme. 
gang2 kartw segel tersebut jang f 
sampai sekarang belum mendapat ' : 
pembahagian POLOSHIRT, dibe 
rikan kesempatan pada menda- 
pat: $ Ge Hn 

1 (satu) fjelana dalam (Heren. 
onderbroek) & f. 3.55 sebidji. 

  

Toko2, hihat beritahuan distri 2 
busi Mo, ANA... 2 F5 
Tempo berlakunja segel terse.. 

but: sampai tgl. 10 Januari 1950. 2 

WIL Kepala Balai Pembahagian | ! 
2 15 Manado, "3 

“Selamat Tliser Sabora F 

“1 Keluarga JOKE JACOB 
na Djokjakarta. 

  

  

Kantor Pemborong 3 . 

sSARKAROE” 
Pembangun Perusahan? 3 

HAMINTE MANADO. $-. 1       
2 SURAT EDARAN No. 35. 

Menjembung surat Edaran kami |. 
No. 34 ttgi. 23/1249 diberitahukan, . | 
bahwa mulai ! Januari 1950 untuk | 
100 Kg. copra diberi 8 Kg. beras. : 

Diberitahukan djuga bahwa harga 

  

pombelian ' sekarang didjaminkan 
oleh kami sampai 31 Maart 1950. - 

| Coprafonds NIT, 
Aa 

a | ELANG Venduhouder 2 
E. PAAT, Tomohon, « 

: Telf. No. 43. : E 

tgl. 12 Djanuari 1950 di Manado/Jus Ia 

Hanalaan 34 pada tuan "pe 

Empl. Ceprafonds. 2 
Bolah lihat semalam lebih dahulu “ 

ina      

  

itu dapat memb 
punjaan 

  

berachir. 

tanggal | April 1950. an   

2053 PERMINTAAN KEMBALI UANG DIMUKA" 
JANG DIBAJAR SEBELUM DAN PADA MASA 

23 — “DJEPANG. 
Setelah dibitjarakan dengan Pemerintah, maka telah ditetapkan, bah- 

wa Sipemakai listrik danjatau gas jang merasa berhak untuk menerima | 
kembali ,,Uang dimuka" jang telah dibajarnja sebelum, atau pada masa 
pendudukan Djepang, dapat memadjukan permintaannja sampai tanggal 
| April 1950 pada kator Gas-Maatschappij dimasing-masing tempat, 
atas daftar jang telah disediakan dam dapat diminta dikantor itu. | | 

«Uang dimuka" hanja akan dapat dibajar kembali djika permintaan | » 
erikan kesan, dan oleh tjatatanZ dalam pembukaan ker | . 

Berhubung dengan 'telah Isovndhtenta: hak tadi karena menahun (verja- 
ring), maka kesempatan untuk memasukan daftar2 ini diberikan sampai 

: Manado, 29 Desember 1949. 
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sahaan - djika ini masih ada - dapat terbukti, atau dapat U 

dianggap sjah, bahwa benar, dan pada saat mana ,.Uang dimuka" itu A0 
telah disetorkan dan belum dibajar kembali atau belum diperhitungkan 3 
dengan rekening2 listrik :danjatau gas jang mengenai masa penghi 
sebelum persetudjuan tentang pemberian aliran listrik danjatau gas |. | 

nghabisan 

  
  

GAS-MAATSCHAPPIJ. | 

  

    

 


