
  

    
    

  

      
    
    
    
    
    
   

   

    
   

  

arine Pa ag 
ja dalam apa jang 

s2nja di Indo- 

    

  

   

ai | 

ri tetap Naina La an 
s2 patroli dilautan. Untuk di- 

patroli ini dan untuk kemung 
nan tugas2 operasionil, Marine 

Keradjaan menjediakan kesatu- 
an2 operasionil bagi RIS, tetapi 
dengan pengenaan. eka Peme- 

    

     

     

     
   
     

  
   
    
   
   

    

   

    

    
   

ba n maba Ra 
t 'g telah die. 

    
    
    

  

        

  
    
     
   

“dan2 didaratan. 

dat kedudukan jang terpen 
PL lah Surabaja. Sekretaris 
' Negara menggambarkan tempat 

da sb sa ang 

rumah itu 
iri. T. Sepah ji i misi militer 

lan kesatuan2 ope il jang di 
kan diatas ini dari Marine 

radj sekarang ditempat- 
juga kesatuan2 ketjil di Iri- 
ibaw ah komando kapten-let- 

an der Schatte Olivier. 
Adalah mendjadi maksud meng- 

Ius tiap2 tahun anggota2 mari- 
“he jang peran disana. Bantuan 

    

    

  

    

     
   
   

    

   

  

    

       
       
      

  

    
     

  

     

     
     

  

   
   

  

   
   

    

   
      

   
   
    

    

  

    

    

   

  

   
   
   

  

   

    

    

    

  

   

   
   

                

   

                

   

  

   
   

   

  

   

  

2nja “adalah sangat 
oleh karena itu bersa 

2 telak: ditetapkan untuk ta- 
un jang pertama dipergunakan 

' sebagai limiet, anggaran belandja 
angkatan laut Indonesia dari "49 

— dengan dipotong ongkos2 dari 
| maninier jang sekarang masih ber 
ada di Indonesia. Pada KMB te- 

. lah ditetapkan, bahwa marinier2 
i jang melakukan tugas2 Nega- 
enam waktu 6 bulan akan kem 

i kenegeri Belanda. Ta 
12 ini, sekarang masi 

kurang lebh 5000 orang/ang- 
dari armada dan dari djawa 
nerbangan marine dari Ma 
eradjaan di Indonesia. Ke- 

an sekarang dari djawatan 
| marine ini berdjum- 
'buah pesawat ter- 

pelbagai matjam, dari 
ian kalau diminta a- 
an kepada angkatan 

ep angkat- 

ET 

P dia 

      

     

  

   

  

    

    

    

   
     

  

ikan da Nb Eeahti bas 

NEGARA 
IWDONESIA 

  

nga de jure a- 
Vlenurut warta, pem- 

. pertama tentang hal 
soal2 Tainnja telah di- 

adakan dalam saat segera akan 
endjela kedaula- 

tan. :danja dek ndonesia 
dinegeri Belanda memberikan ke 
sempatan jang baik untuk melan. 
djutkan permusjawaratan itu. 

an kedaulatan, adalah 
cab untu ngkah2    

    

   

    

seluruh dunia, | 

Somad” Belanda 
kan dengan r J 
rintah2 « Jinegara2. mai 
ditempatkan, tentang penjerahan 
Beranak bai. akan Te 

    

“Iebih Baper sh Ada tang- 
gal 27 Desember telah disampai- 
kan surat kepada sekertaris djen- 
deral PBB dalam mana diberita- . 
hukan telah berlangsungnja upa 
tjara penjerahan kedaulatan itu.- 
Surat ini diachiri sebagai berikut: 

»Berkejakinan penuh, bahwa 
“Republik Indonesia Serikat akan 
menudju hubungan? persahaba- 
tan dengan semua negara2 jang 
suka damai, maka pemerintah Be 
landa akan 'menjokong dengan se 
penuhnja permintaan dari negara 
baru ini untuk Men anggo- 

  

Pertanjaan, saka pemula tor 
pedo mana jang akan diserahkan, - 
masih belum merupakan pokok 
pertimbangan dari pimpinan ma- 
rine. Schout bij-nacht itu mene- 
rangkan, bahwa dikalangan ang- 
gota2 bangsa Indonesia dari ma- 
rine keradjaan ada terdapat per- 
hatian untuk pindah keangkatan 
laut RIS, tetapi hal ini belum me 
nimbulkan langkah2 jang tentu. 
Orang ingin mengetahui dahulu 
sjarat2 dari pemerintah RIS un- 

| tuk hal ini. Untuk persiapan sja- 
rat2 ini sekarang sedang dikerdja 
kan sungguh2. : Apa jang menge- 
nai anggota2 ' Eropah dari 
marine Keradjaan, dalam kalang- 
an ini masih belum terdapat per- 
hatian untuk pindah. Keputusan2 
KMB mengenai urusan2 militer 
menurut jang sampai sekarang 
dapat dilihat tak berarti permuda 
han dari tugas2 marine Keradja- 
an, demikian Sekretaris Negara 
itu. Sebab bukanlah memperguna 
kan anggota2 marine dari Indo- 
nesia itu sesudah penjerahan ke- 
daulatan untuk melaksanakan 
sumbangan negeri Belanda pada 

  

Unie Eropah Barat dan pak At- 
lantik, tetapi anggota2 ini -harus. 
tetap tinggal di Indonesa, sedang 
selain dari itu masih harus diki- 
rimkan lagi ahli2. Jainnja ke Indo- - 

nesia. 

,Tetapi kita sendiri ingin me- 
mangku kewadjiban2 organisato- 
ris jang besar ini di Indonesia, se 
bab, karena kita mempunjai per- 
hatian jang besar terhadap Nega 
ra baru ini, kita memandang hal 
ini sebagai suatu kehormatan da- 
pat membantu angkatan laut RIS 
dalam mengatasi kesulitan2nja 

| pada masa permulaan jang sangat 
“sukar itu", demikian Sekretaris 
Negara itu mengachiri PENA 

an - ! 
aa j 4 

    

    

ta PBB, dan ui " 
rapan, bahwa negara baru ini se- 
tjepatnja akan memperoleh ke. K. 

.t? 

anggotaan ini”. 

Tetapi dalam kalangan2 polis : 
tik Belanda orang mengingatkan 
djuga adanja kemungkinan, bah-. 
wa masuknja RIS kedalam PBB: 
dalam Dewan Keamanan akan 
dirintangi oleh veto Sovjet Rusia. 
Sebab menurut peraturan proce- 
dure permintaan keanggotaan itu 

harus diadjukan sendiri oleh In- 
donesia kepada sekertaris djende- ' 

ral PBB, jang meneruskannja ke 
pada Dewan Keamanan untuk 
memperoleh andjuran untuk as- 
semble. Dengan duapertiga dari 
djumlah suara2 assemble harus 
meluluskan permintaan ini. 

Achirnja diwartakan, bahwa 
negeri Belanda mengenai penga- 
kuan kekuasaan komunis di Ti- 
ongkok dan pengakuan de jure 

an2 rapat dengan partner2 Bene- . 
lux dan negara2 Unie Barat. Me 
nurut dugaan soal Israel segera 
akan mendjadi hangat karena me 
nurut warta, Belgia telah memu- 
tuskan untuk mengakui negara 
ini. 

memar 

SIDANG PERTAMA KABINET 
R.LS, 

jar Pada hari Kamis pagi Lam 0 
. Kabinet R.LS. bu 2 

  

“pertama kali. Sidang “dilakukan 
dalam gedung di Pedjambon, di- 
mana dahulu bersidang Volks- 

raad dan sekarang dipergunakan 
oleh P.P.N. P.P.N. dengan berla 

. kunja sidang pertama ini dihapus 
kan .Orang mengharap, bahwa 
dalam sidang pertama ini akan 
dirundingkan soal pengangkatan 
Komisaris Tinggi di Belanda. 

Dalam pada itu, pada hari Ra- 
bu pagi Drs. Hatta bersama2 de 
ngan anggota2 missi ke Amster- 
dam memberikan lapuran kepada 
Presiden. Pada malam hari itu di 
adakan resepsi di Istana, sesudah 
pada sore hari diterima menteri 
luar Hegeri Australia: penat 

PENJERAHAN KEDAULATAN Di 
MEDAN. e 

(Aneta). Mengenai perajaan 
penjerahan kedaulatan di Medan 
koresponden Aneta mengabarkan 
lebih landjut: Suatu saat jang 
mengharukan dalam penjerahan 
komando dari teritorial beserta 
pasukan2 di Sumatera Timur oleh 
djendral major Scholten kepada 
kolonel Kawilarang, ialah ketika 
seselesainja upatjara resminja, ko 
lonel Kawilarang mengutjapkan 
beberapa patah kata jang ditudju 
kannja kepada djendral Scholten 
dalam bahasa Belanda. Antara 
lam kolonel Kawilarang berkata: 
sDalam tahun2 jang lampau kita 
“telah berhadapan muka mengadu 
tenaga, masing2 dengan kejaki- 
nan menjumbangkan. segala-gala 
nja bagi Negara, sesuai dengan 
apa jang diminta dari kewadjib- 
an kita masing2. Maka dengan 
ini kita mengutjapkan kata2 peng 
hargaan atas sikap tuan sebagai 
orang seorang dan sebagai mili- 
ter. Disampingnja itu kita mengu 
tjapkan djuga terima kasih atas 

“ bantuan dari tuan jang sebagai- 
mana kita mengetahui djuga telah 
tuan djalankan dalam keadaan jg 
tidak mudah. Dimana keamanan 
dan ketertiban telah terdjamin, 
dengan sendirinja kita akan tetap 
mendjaminnja dan dimana masih 
terdapat kekatjauan, kita akan 
menghapuskannja. Sebagai seo- 
rang Indonesia saja dapat membe 
rikan djaminan kepada tuan, bah 
wa kita akan berusaha dengan se 
kuat tenaga untuk pembangunan 
dan keagungannja Negara ini”. 

Sebelum pidato ini diutjapkan, 
djendral Seholten telah: meresmi- 

. kan upatjara tersebut aa 1 

iban 
e esia: Belanda 

  

—. PENGUMUMAN KUMISI MILITER 
. TERRITORIAL UNTUK INDONESIA 

TIMUR. 
- E : 

Kumisi Militer Territorial un- 
“tuk Indonesia Timur mengumum- 
kan: 
1. Kumisi ini hanja “ditugaskan 

untuk memikul pertanggung- 
an djawab militer dalam hal 
pendjagaan dan pendjaminan 
ketertiban dan keamanan sa- 
dja. 

Pe. Semua soal2 politik, pemerin- 
tahan, kemasjarakatan dsb., 
adalah tetap dalam kekuasaan 
dan pertanggungan djawab 
Pemerintah N.LT. dan.oleh 
karena itu harus dihadapkan 
kepada Pemerintah tersebut. 
Makassar, 30 Desember 1949. 

“ Ketua: 
2. Ir 
" Anggota2: 

tt. Letnan kolonel Mokoginta. 

atas Israel mengadakan hubung- “ 

Putuhena. 

tt. Major Nanlohy. 

- PENGUMUMAN. KUMISI MILITER 
TERRITORIAL UNTUK INDONESIA 

TIMUR. 
ta IL. 

. Kumisi Militer Territorial un- 
“tuk Indonesia Timur mengumum- 
“kan: 
“1. Anggota2 tentara RIS jang 

berada di Makassar, ialah ha- 
nja beberapa bekas opsir TNI 
jang duduk dalam Kumisi Mi- 
liter atau jang diperbantukan 

: tan Koarajal Tu 

1
 

S
p
a
 

ak
a 

ai 

    
    

tuk bertindak atau berbitjara 
danjatau berlaku atas mama- 
nja, adalah mempunjai surat 
keterangan jang sah jang di- 
tanda tangani oleh Ketua Ku- 
misi, pula orang jang dikuasa- 
kan olehnja. 

3. Mereka jang menamakan atau 
mengaku dirinja opsir TNI 
atau anggota TNI atau opsir 
atau anggota angkatan pe- 

“rang RIS, akan tetapi tidak 
- dapat menundjukkan surat ke 
terangan jang sah, akan di- 
pandang sebagai orang2 jang 
melawan. 

4 Kepada umum diberitahukan, 
agar segera melapurkan kepa- 

- da Kumisi tersebut pada fat- 
sal 1, melalui Polisi Negara, 
mengenai semua hal2 jang di- 
djalankan oleh mereka jang 
disebut dalam fatsal 3. 

5. Mereka jang tersebut dalam 
'fatsal 3itu akan dituntut me- 
nurut fatsai2 dalam Undang2 
Hukum Pidana. 

  

Komentar pers Belanda. 

(Aneta). Surat2 kabar Belan- 
da telah menjediakan banjak tem 
pat untuk berita tentang penje- 
rahan kedaulaan. ,,De Nieuwe 
Rotterdamse Courant” menjata- 
kan penjesalannja, bahwa Kera- 
djaan Belanda dipetjahkan tetapi 
menambahkan kedalam hal ini: 
»Kita, dengan melihat  sedjarah 
dunia, harus merasa sjukur, bah- 
wa kita dapat memegang terus 
Keradjaan ini selama ini”. 

Surat kabar Katholik »Binnen- 
hof” men ulis a ntara lain: ,Se- 

  

lan berdjabatan tangan dengan 
kolonel Kawilarang, sambil berka 
ta, bahwa ia jakin diserahkannja 
komando atas pasukan2 kepada 
kolonel Kawilarang adalah tepat 
sekali dan jakin pula, bahwa pa- 
sukan2nja akan dapat mendjamin 
ketenteraman dan ketertiban dida 
na ini, 

Indonesia Timur 

- Tn Kamisi sa fatsal : Ta - 

Pengumuman? Kumisi Militer Territoriat untuk 

REDAKSI 

  

| Tomohon 1 

ADMINISTRASI (7. Nor 1 
EXPEDISI PENGAOYAN) “7 
Pemimpin UMUM (rumah) Tin tIf. 55 

     

Langganan f 4.- sebulan : 
Adperiensi f 1 —  sebaris sakokm. H 
#sekurang?nja #3.— untuk 3 baris 
atau kurang). 

UNTUK KOTA MANADOH 
TOLLY PHOTO STUDIO 

PASSERSTRAAT TELF. No 209. 
  

Indonesia Timur dan pengumunan bersama 

Pemerintah NI. T, dan Kumisi Militer 

Territorial untuk Indonesia Timur. 

Makassar, 30 Desember 1949. 
Ketua: 

tt. Ir. Putuhena. 
Anggota2: 

tt. Letnan kolonel Mokoginta. 
tt. Major Nanlohy. 

PENGUMUMAN BERSAMA PEME- 

RINTAH N.I.T. DAN KUMISI MILI- 

TER TERRITORIAL UNTUK INDO- 
NESIA TIMUR. 

1. 

Pemerintah NIT dan Kumisi 
Militer Territorial untuk Indone- 
sa Timur mengumumkan: 

Pada saat ini, maka tudjuan 
perdjoangan kebangsaan untuk 
mentjapai kemerdekaan Bangsa 
dan kedaulatan Negara Indonesia 
sudah tertjapai dengan terbentuk 
nja Republik Indonesia Serikat 
jang berdaulat. 

Oleh sebab itu, semua perdjo- 
angan dan perhatian kita selan- 

.djutnja harus ditudjukan kepada 
kedaulatan itu. Semua tindakan2 
untuk mengisi kemerdekaan dan 
kedaulatan kita ini memerlukan 
keamanan dan ketertiban jang ter 
pelihara dengan saksama. 

Hal2 tersebut diatas harus se- 
gera diusahakan, dengan menia- 
dakan semua pertentangan2 da- 
lam tjara berdjoang jang masih 
ada atau mungkin masih ada di- 
dalam masjarakat Indonesia Ti. 
mur pada dewasa ini. 

Kumisi Militer Territorial un- 
tuk Indonesia Tmur dalam usa- 
hanja melaksanakan tanggung 
djawab jang dipikulkan padanja, 
atas Denga Opi boipan sn gkaa pe- 

  

Berikut” Hen 
1, Semua perdjoangan jang hen- 

dak didjalankan dengan keku- 
atan sendjata atau alat keke- 
rasan, termasuk djuga sabot, 
antjaman kekerasan, bumi ha- 
ngus dll. sebagainja, harus se- 
gera dihentikan. 

2. Mereka jang tergabung  da- 
lam salah satu organisasi per- 
djoangan, jang dimaksudkan 
sebagai badan ketenteraan, 
jang hendak mendjalankan 
perdjoangan dengan sendjata, 
baik dengan memakai nama 
TNI, maupun tidak dengan 

memakai nama itu, diwadjib- 
kan mulai pada tgl. 6 Djanu- 
ari 1950, menghadapkan diri- 
nja kepada Kepala Distrik 
atau pembesar jang bertindak 
atas namanja, dari siapa me- 
reka akan mendapat petun- 
djuk2 tentang perurusannja. 
Untuk melaksanakan pengu- 
rusan ini, akan ditempatkan 
seorang opsir RIS dibeberapa 
tempat. 

3. Sendjata api jang ada, harus 

djarah akan membuktikan apa. 
kah bangsa Inodnesia sudah tju- 
kup djauh untuk dapat hidup se- 
bagai suatu warga jang merdeka, 
tetapi ada harapan bahwa s edja- 
rah jang akan datang a kan meng 
akui penjerahan ini sebagai suatu 
tindakan jang tepat dan pada 
waktunja. . 

»Het Vrije Volk” berpendapat, 
bahwa dipetjahkannja ikatan2 
kolonial jang dahulu hal ini bu- 
kanlah suatu perpisahan untuk 
selamanja, tetapi suatu permulaan 
baru, dan ,,adalah kewadjiban ki- 
ta lebih menggemilangkan masa 
depan dari pada masa jang lam- 
pau”. 

»Het Algemeen Handesblad” 
menulis antara lain: ,/Djika In- 

  

c 

donesia dimasa depan dapat me- 
melihara hal2 jang baik jang ne. 
geri Belanda telah ikut memba- 
ngunkannja selama berabad2, 
suatu monument dari kepandaian 
Belanda da keachlia mengurus 
negara jang tinggal di Indonesia, 
maka bangsa itu, jang sekarang    

dibawa dalam keadaan telah 
dikosongkan. Begitupun alat2 
sendjata perang lainnja serta 
mesin dan bahan peledak: 

4. Barang siapa antara mereka 
jang dimaksudkan pada fatsal 
2 diatas ini, sesudah tgl. 16 
Djanuari 1950 belum memenu 
hi sjarat2 jang diumumkan da- 
lam maklumat ini, akan diang 
gap dan diperlakukan sebagai 
orang jang mempunjai, ' me- 
njimpan danjatau membawa 
sendjata api dengan tidak 
sah, menurut fatsal2 Undang? 
Hukum Pidana jang bersang- 
kutan.. 

5. Pengumuman ini berlaku mu- 
lai pada saat, pada mana ia 
dikeluarkan, 

Pendjelasan : 
Karena semua tindakan2 per- 

musuhan pada dewasa ini tidak 
ada guna lagi, bahkan merugikan 
Rakjat dan Negara, maka untuk 
dapat mengurus nasib dan kedu- 
dukan mereka jang tadi menem- 
patkan dirinja ditengah2 masja- 
rakat Indonesia Timur untuk ber- 
djoang, akan tetapi oleh keadaan 
terpaksa hingga kini menjembu- 
njikan diri, diadakan tindakan2 
seperti diatas. 

Keselamatan mereka jang 
menghadapkan diri, tak akan di- 
ganggu djika semua petundjuk2 
jang tertulis diatas idan jang akan 
diberikan oleh jang. berwadjib, 
dituruti dengan saksama. 

Makassar, 30 Desember 1949. 
Menteri Urusan Dalam Negeri 
NIT: 

.tt. Iskandar Mohamad Djabir 
S ah. 

Kumisi Militer Territorial untuk 
Indonesia Tmur: 
Ketua: Ir. Putuhena. 
Anggota2: 

tt. Letnan kolonel Mokoginta: 
"tt. Major Nanlohy. 
Pendjelasan atas pengumuman no. 

NI dari Pemerintah NIT dan Kumisi 
Militer Territorial untuk Indonesia 
Timur : 

Untuk mendjaga, agar djangan 
sampai timbul salah paham me- 
ngenai pengumuman no. III itu, 
maka dengan tegas “diberitahu- 
kan, bahwa kewadjiban untuk 
menghadapkan diri itu, sama se- 
kali bukan berarti ,,metjerah- 
kan diri", tetapi hanja berarti 
smenundjukkan diri” sa- 
dja (dalam bahasa Belanda ,,zich 
melden ), sehingga Kumisi Mila 2 
ter Territorial untuk Indonesia 
Timur dan Pemerintah NIT da- - 
pat mengurus keadaan mereka 
jang hingga kini, karena keadaan 
terpaksa, masih menjembunjikan 
diri. 

merana 

Mean PARA BENERAN EA EA, 

Komentar pelbagai pers tentang 
penjerahan kedaulatan atas Indonesia. 

memegang nasibnja dalam.tangan 
nja sendiri, dari ini dapat menge- 
tjap keuntungannja”. 

Suara2 pers-Peranfjis. 

(Reuter). Lahirnja Republik In 
donesia Serikat, tetangga 'merde- 
ka jang baru dari Indotjina, pada 
hari Rabu mendapat kehormatan 
dengan ditempatkannja dalam 
halaman2 muka dari harian2 pa- 
gi di Paris dengan berita2 dalam 
negeri jang sangat penting. Ba- 
njak haran2 jang membuat tadjuk 
rentjana tentang peristiwa ini. 

Sura kabar jang bukan komu- 
nis tetapi Beraliran kiri ,,Frane 
Tireur" menuls: ,,Kta tak dapat 

berbuat apa2 kalau kita dalam 
hal ini mengingat kepada Indo- 
tjina, jang terletak dekat Indone- 
sia, baik menurut ilmu bumi mau 
pun apa jang mengenai masalah2 
politik pada saat sekarang”. Me 
nundjukkan, bahwa beberapa Su- 
rat kabar membandingkan lahir. 
nja RIS ini dengan penjerahan 
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dengan 
    

“jang an datang dan keknasa- 

tjis, harian itu melandjutkan de 
ngan mengatakan, bahwa dalam 
hal ini dilakukan suatu penipuan 

— jang menjolok mata: ,,Negeri 
Belanda", demikian ,,Franc Ti. 
reur”, telah mengadakan perda- 

S maian dengan mereka, jang: da- 
. hulu menrdjadi lawannja, dan pe 

   

“baru ini dahulu adalah pemimpn2 
dar perberentakan itu. Tetapi Pe 
rantjis jang resmi itu tak mau ke- 
nal suatu gerakan perlawanan, jg 

dimedan pertempuran, dan menja 
takan bersedia menjerahkan ke- 

pada seorang bekas pemerintah, 
jang diambil dari Riviera dan jg 
sebenarnja tak mempunjai kekua 
saan”. 

(Siaran jang sangat terganggu 
tak memungkinkan untuk membe 
rikan perslah Reuter jang lebih 
pandjang dari pada ini. Red.). 

Komentar dari Washing- 
ton. e 

(U.P.). Menurut U.P. lahirnja 
Republik Indonesia Serikat itu 
dalam kalangan2 resmi dan diplo 
matik pada umumnja dianggap se 
bagai suatu kemenangan dalam 
perang dingin” di Timur Djauh 
terhadap Rusia. 

Kalangan2 tersebut sendasaa 
pendapat, bahwa upatjara jang 

“ bersedjarah dari penjerahan ke- 
|. daulatan di Amsterdam itu telah 

mengalahkan dengan definitief 
,anasir subversief” jang diinspi- 

|. neer oleh Moskou jang bertudju- 
“an menimbulkan kekatjauan poli 
“tik dan ekonomi dikepulauan In- 

donesia. Pada umumnja orang 
bersetudju, bahwa pemerintah da 
ri negara barw ini harus selalu 

| awas.dan waspada dalam apa jg 
- mengenai pemeliharaan ketente- 
| raman umum, djika ia dalam bu 

lan2 pertama tak ingin mengala- 
mi kerusuhan2 dalam negeri dari 
matjam apapun. Dengan menga- 

“kui RIS baik Inggeris dan Ame 
rika Serikat maupun negara2 Ba 
rat mengharap dapat memberi 
tundjangan dari belakang kepada 

  

Luar N egeri. 

(AnetaU.P.). Pada hari Sela 
sa diseluruh Mesir telah diadakan 
pemilihan2 untuk Dewan Perwa- 
kilan Rakjat. Selama hari terse- 
but telah tewas 7 orang disebab- 
kan oleh kerusuhan2 ketika pe- 
 milihan. Dari distrik2 jang lain 
telah diterima kabar, bahwa pemi 
lihZ telah mengadakan intimida- 

“si2 dan orang2 tani jang buta 
- huruf mendjual suara mereka ke- 
dengan harga jang tertinggi. Te- 
pada orang2 jang membelinja 

. dengan harga jang tertinggi. Te- 
tapi meskipun telah terdjadi in- 
siden2 kebanjakan dari para pe 
“Nindjau jakin, bahwa kampanje 

- pemilihan ini menurut ukuran Ne 
| gara ini, telah berdjalan dag 

lantjar. 

Dalam sebuah gidata gardu 
| menteri "Hussein Sirry berseru, 
supaja mempertahankan keterti- 

8. aa pada hari pemilihan dan di 
| tambahnja, bahwa akan diada- 

kan tindakan2 keras terhadap pe- 
ngatjau2. 

Dari 264 kursi dalam parlemen 
. sekarang diduduki oleh 125 kaum 
Saadis jang dengan demikian ada 

|. lah blok jang terkuat. Diharap, 
. bahwa kali ini kaum Wafdis akan 
menang. Dewan Perwakilan jang 
baru. akan mempunjai 319 kursi 

— berhubung dengan bertambahnja 
penduduk semendjak pemilihan2 
terachir dalam tahun 1945. Dalam 
tahun ini kaum Wafdis telah mem 

    

BIDAULT MENDAPAP MOSI KE- 
5, PERTJAJAAN. 

| kelebihan 4 suara. Suara2 resmi 
alah 300 melawan 296. Kele- 

1 patjara di 

'an2 kepada Bao Dai oleh Peran 

'mimpin2 dari negara Pisau an 

tak mau bertemu selain dari pada 

- daulatan dari rakjat Vietnam ke . 

| Ba 

# 

» (Aneta-A.F.P.). Perdana men 
ter Perantjis, George Bidaudt, te 
lah mendapat mosi kepertjajaan 
dalam Sidang Nasional dengan 

“bihan suara jang kurang ini“di-' “- 

   

By en KJ. Kaki orang Ta 
donesia di New York mengha- 
diri suatu upatjara sederhana un 
tuk merajakan kemerdekaan In-. 
donesia. Upatjara ini "dilangsung 
kan ditempat kediaman ambasa- 
dor Indonesia, Palar, dimuka ru- 
mah mana dikibarkan Sang Dwi- $ 
Warna, dengan diiring njanjian 
Indonesia Raya. Baik Palar mau 
pun dr. Sumitro tak dapat meng- 

hadiri pertemuan ini, karena pe- 
“sawat terbang jang ditumpangi 

dari Amsterdam, oleh 
“hawa udara jang batuk: terlam- 
bat datang. 

Sebagai pengganti Pilar Su 
djatmoko mengutjapkan pidato, 
dan berkata, bahwa 'kewadjiban 
tiap2 orang Indonesia adalah 
mendjaga supaja kebebasan dan 
kemerdekaan nasional itu tidak 
mendjadi sembojan jang kosong”. 
'Terutama India dan Australia 

disebut oleh Sudjatmoko sebagai 

  

presiden Sukarno untuk dapat ber 
lajar dengan tenang melalui lau- 
tan kesulitan2 jang ada dihada 
panyia. 

SERANGAN DARUL ISLAM ATAS 
BREBES. 

Pada hari Senin malam j.l., Da- 
rul Islam mengadakan serangan 
setjara besar2an atas kota Brebes. 

Orang2 jang datang di Sema- 
rang dari tempat itu mengabar- 
kan tentang perkelahian2 hebat 
dalam dan disekitar kota. 
Kebupatian dan kantor tele- 

grap menurut kabar telah didu- 
duki oleh mereka. 

Sampai sekarang didapat ka- 
bar, bahwa telah tewas satu o- 
rang militer T.N.I. dan 2 orang 
penduduk, sedang seorang mili- 
ter T.N.I. mendapat luka2. 

Lalu lintas, telegrap dan tele- 
pon dengan Brebes telah diputus 
kan. 

- Banjak pegawai dari S. S. telah 
melarikan diri dari Brebes dan 
kantor2 S.S. telah ditutup. 

Kabar2 lain belum begitu te- 
rang. 

Bantuan? polisi dan militer da- 
ri Semarang telah dikirm Fe Bre- 

- bes. 

  

di Mesir. 

  

akibatkan oleh sebahagian dari 
kaum sosialis radikal pada sa'at jg 
penghabisan menentang Bidault 
meskipun mereka diwakili dalam 
koalisi. Mereka menentang mak- 
sud2 pemerintah untuk mendjalan 
kan padjak2-jang lebih tinggi. 
25 Sosialis radikal menentang, 90 
setudju dan 5 tidak mau mengelu- 
arkan suara. 

TEORI GRAVITASI EINSTEIN JG 
BARU. 

(AFP). Harian2 di London pa- 
da hari Kamis memuat teori gra- 
vitasi Einstein jang baru, 
tetapi tak seorang djugapun jang 
berani menerangkannja. rang 
mengatakan, bahwa hanja ada 

“lima orang jang' dapar mengikuti 
'dalam  argumentasi2 Einstein. 
Sungguhpun begitu ada djuga se 
orang muda dari Balai Perguru- 
an Tinggi Worcester jang berse- 
ru waktu membatja teori Einstein 
itu: Ini adalah sama dengan 
teori jang sedang saja selesai- 
kan”. 

Seorang ahli ilmu physika di 
Bogota, Columbia, menurut hari- 
an ,El Libtral" telah mendapat- 
kan pula sebuah teori gravitasi 
jang “hampir menjerupa: teori 

“Enstein. Harian itu mengatakan, 
bahwa ahli physika Jorge Miller 
itu, belum berapa lama berselang 
telah mengumumkan dalam ma- 
djallah Balai Perguruan Tinggi 
di Bogota sebuah teori ,,interpre. - 
tasi elektro-magnetik dari gravi- 
.tasi atom dan akibat2 pekerdjaan 
nja didalam ruangan. Sebagai aki 
bat dari pengumumannja itu Jorge 
Miller telah dipanggil ke jajasan 
pengetahuan teknik dari Balai 
Perguruan Tinggi di Massachus- 
“sets untuk melandjutkan penjeli- 
dikan2nja. 

. negeri, 

Singh. Seorang diantara orang2 

-muan itu menerangkan kepada 

akan : 

el a 'utjapan 
3 amat dari Gubernur Djen- 

jang “alat Baik mem- . deral Pakistan, PM. Pakis- 
bantu perdjoangan kemerdekaan tan, Menteri Luar Negeri Pa- 
Indonesia. ,,Indonesia akan ber- kistan, Pemerintah dan Perda 
daja - supaja . mentjapai ke. — "segag 
makmuran dengan djalan beker- — na Menteri Na 
dja bersama dan ia akan menjo- 7. Utjapan selamat bahagia atas 

pemilihan Ir. Sukarno sebagai kong setiap gerakan kemerdeka- 
an dan aksi keadilan dan kema- Presiden R.I.S. telah beliau 

menerima antara nusiaan Sera djuga. Iin 
nia”, 4 

' Konsol dieasetal Belanaan 
Koopmans hadir pada upatjara ter 
sebut. Selandjutnja tampak dug 8. 
hadir Matthew Fox dan ketua Li - 
ga India di Amerika, Sicdapi yi 

  
  

    

2 Presiden Republik Philippina, 
| Pemerintah Israel! dan Konsul 

Djenderal Australia. 
Pemerintah Israel dan Mente 

  

pina telah mengutjapkan sela- 
mat bahagia kepada Drs, Moh 

Indonesia jang hadir pada 
jang P pera pilihnja sebagai Perdana Men 

teri R.LS. 
. Berhubung dengan undangan 

kepada Pemerintah Italia un- 
tuk hadlir pada upatjara peng 
oporan Pemerintahan di Dja- 
karta, maka Menteri Luar Ne 
geri Italia telah memberitahu- 
kan, bahwa beliau tidak dapat 
mengirim wakil, karena sem- 
pit waktu, dan beliau menjam- 

Aneta, bahwa kedatangan kon- 
sol Djenderal Belanda itu sangat 
dihargai, karena ia pada waktu ' 

itu sedang sakit. Atas nasehat dok 
teria harus segera kembali ke- 
tempat tidurnja sesudah upatjara . 
pengibaran bendera selesai. 

DELEGASI TIONGKOK KEM. paikan utjapan selamat baha- 
BALI. gia. 

(Aneta). Delegasi Tiongkok 
Dr. MANSUR MENGADAKAN 

RESEPSI. 

(Aneta). Pada hari Kamis te- 
lah diadakan resepsi dalam Ista- 
na Wali Negara Sumatera Timur 
berkenaan dengan penjerahan ke 
daulatan. Jang mengadakan re- 

pada penjerahan kedaulatan telah 
berangkat pada hari Senin pagi 
dengan pesawat terbang melalui 
Manilla ke Taipeh. Delegasi ter- 
sebut dihentar kelapangan ter 
bang oleh kalangan2 Tionghoa di 
Djakarta. Diantaranja hadir dju 
ga Mr. Moh. Rum dan konsul 
djenderal Tiongkok Peajiang Tjia 
Tung. sur, njonja Mansur, kolonel Ka- 

wilarang dan beberapa pembesar 
KOMENTAR DALAM PERS INDIA. Indonesia. Resepsi ini mendapat 

(IIS). Dalam beberapa surat semata-mata mendjadi taman bu- 

kabar India telah dimuat utjapan2 1ga. 
selamat kepada RIS dan dalam . : 
beberapa tulisan2 istimewa ditun- 
djukkan pada arti dari pembentu- 
kan negara baru ini. ,,Hindustan 
Times” menulis dalam tiga tuli- 
san, jang dihiasi dengan gambar2 

.Antara lain tampak pula hadir 
wakil resmi Belanda mr. H.WJ. 

- Sonius, djendral major P. Schol- 
ten, apostolis vicaris mgr. L. T. 
Brans, konsol2 luar negeri dan se 

tentang aspek2 sedjarah dan ilmu  landjutnja wakil2 dari seluruh la- 
bumi dari pembentukan Republik pisan Sumatera Timur. 
Indonesia Serikat ini. Pun diurai 
kan sumbangan2 jang telah dibe “ 
rikan oleh India dalam perdjoang- 
an kemerdekaan Indonesia. 3g 

PENGUMUMAN DARI ACTING 
MENTERI LUAR NEGERI RIS (Mr. 
MOH. RUM) DENGAN PERANTA- 
RAAN Mr. SUBARDJO (ACTING 

SEK. DJENDRAL): 

| PERMINTAAN S.P.S.I. KEPADA 
Ba and 

Serikat Pelajaran Seluruh Indo 
nesia jang menurut keterangan 
dari ketua J. R. Jans adalah 'pe- 
langsungan dari Serikat Pelaja- 
ran Bumiputera sebelum perang 
jang mempunjai 2000 anggota, te 
lah mengirim surat kepada Direk- 
si K.P. n dengan permintaan, su 
paja selekas mungkin diusahakan 
penambahan gadji2 dari bebera- 
pa golongan pekerdja Indonesia 
jang tertentu, berdasar atas pasal 
27 sub 2 dan 3 Undang2 Dasar 
R.LS. menurut mana, tiap2 orang 
dalam kedudukan jg bersamaan, 
berhak mendapat gadji jang sa- 
ma serta djaminan2 pekerdjaan2 
jang ditetapkan. Djuga, bahwa 
tiap2 orang jang melakukan pe- 
kerdjaan berhak atas pendapatan 
jang adil, sehingga kehidupan jg 
patut untuk dia dan keluarganja 
terdjamin. 

Kementerian Luar Negeri Re- 
publik Indonesia Serikat mengu- 
umumkan sebagai berikut: 
1. Pada hari Selasa, tgl. 27 De- 

sember 1949, Pemerintah RI. 
S. dan Pemerintah Pakistan 
telah memutuskan. mengada- 
kan penukaran perutusan dip- 
lomatik dalam tingkat Ambas 
sade dengan maksud memper- 
teguh persahabatan dan per- 
hubungan baik jang 'ada anta 
ra kedua bangsa. Pada hari 
itu djuga Pemerintah RLLS. 
menerima kawat dari Pemerin 
tah Pakistan, menjatakan pe- 
ngumuman pengakuan kepa- 
da Republik Indonesia Serikat 
pada tg. 27 Desember .1949. 

2. Pada hari Selasa, tg. 27 De- 
sember 1949, Pemerintah R.I. 
S. dan Pemerintah India telah 
memutuskan mengadakan pe- 

mukaran perutusan diplomatik 
dalam tingkat Ambassade de- 
ngan ' maksud memper eguh- 
persahabatan dan perhu 
an baik jang ada antara au 
a bangsa. 

3. Dalam seputjuk — tertang 
gal 24 Desember 1949, Perda 
na Menteri Thai menjampai- 
kan hormat dari Pemerintah 
Thai kepada Pemerintah R.I. 
S. dan menjatakan kesediaan 
Pemerintah Thai tersebut me 
.ngakui Republik Indonesia Se 
“rikat, pengakuan mana akan 
disampaikan oleh Menteri Lu 
ar Negeri Thai sendiri kepa- 

da Pemerintah R.I.S. dan ber 
laku mulai tg. 28 Desember 
1949. 

4. Wakil R.LS. di Australia te- 
lah memberitahukan, bahwa 
Menteri Luar Negeri Austra- 
lia akan berkundjung ke Indo- 
nesia pada tg. 3 sampai 7 Dja 

— nuari 1950 dengan maksud be 
runding dengan Pemerintah 
R.LS. dan menjampaikan 'pe- 
ngakuan Pemerintah Austra- 
lia kepada Republik Indonesia 
Serikat. 
Pada tg. 24 Desember 1949, 
telah disampaikan suatu pem 

 berian dari Perdana Menteri: 
Thai, P.J.M. Phibul Song- 
gram, kepada Perdana Mente 
ri R..S. Drs. Moh. Hatta, ber 

RAKJAT DJAWA TIMUR MENG- 
HENDAKI PELEBURAN DALAM 
DAERAH REPUBLIK INDONESIA. 

Oleh pedjabatan penerangan 
dari gubernur militer Djawa-Ti- 
mur diberitahukan sbb.: 

Berhubung dengan desas-desus 
tentang kedjatuhan pemerintah 
setempat2 di Sidoardjo dan Pasu 
ruan diumumkan, bahwa hal itu 
sama sekali tidak benar. Kehen- 
dak untuk memasukkan daerah 
itu pada Republik adalah demiki- 
an kuat, sehingga rakjat tidak la 
gi mau mendengar pemerintah di 
beberapa tempat. 

  

Supaja dapat dihindarkan sega 
la kemungkinan akan timbulnja 
kerusuhan, maka pemerintah mi- 
liter telah menetapkan akan me- 
ngambil tindakan2 preventip, hal 
mana berarti, bahwa di Sidoardjo 
dan Pasuruan pemerintahan akan 
dipegang oleh pihak militer un- 
tuk sementara waktu, sampai pa 
da waktu parlemen negara mene- 
tapkan tentang pemasukan dae- 
rah negara dalam daerah Repu- 
blik Indonesia. 

Didapat chabar selandjutnja, 

bahwa dalam pertemuan raksasa 

di Modjokerto telah diterima re- 
| solusi, dalam mana “dinjatakan, 
bahwa seluruh penduduk kabupa 

tian mulai tgl. 29 j.l. tidak lagi 

mengakui pemerintah negara dan 

pemerintah kabupatian. 

  

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

“ri Muda Luar Negeri Philip- 

sepsi ini ialah dr. Tengku Man. 

lain dari: 

4 

Hatta, berhubung dengan di. 

perhatian besar. Seluruh - Istana 

  

  

   

    

        

  

      
        
        
        

  

   
    

  

         
      
     

       

  

       

      
    
      
       

  

      
      

  

         

        
       

    

       

    

  

       

     

  

     
     

   

    
   

   
      

    

    

  

    

     

  

    

    

    
   
    

    

   
   

     
    

    

    

   

  

    
    

    

    

   

   

     

      

   

    
   

  

     

    
    
     

       

    
   
    
    
    
     
    

    
    
    

    
    

    
   
     

   
    
   

     
    
   
    

       

   

     

Kepala Daerah (P.t. D.A.Th. Gerungan) sendiri menaik- 

kan bendera pada upatjara penaikan bendera di Manado 
pada tgl. 17 Desember j.l. 

    

Peran Pemudaz harapan bangsa bersama pekan rakjat menga- 2 2 an 
dahan defile melalui pembesar2 jang berdiri bersaf2 dimuka Gedung ET 

Dewan Minahasa. T 

SARUDA INDONESIA AIR- SEGEL No. 4 (empat) ' 
WAYS" TETAP KE KOTARADJA. Sae, Cottad 1 X , kaleng 

ta bana 2 KI ea 3 
ABG4, CBG4: 3 X1, 
dan seterusnja, | 
ABG10, CBG10: 9 X 1 kaleng 
Untuk keluarga golongan A: 
SEGEL No, 13 (sepuluh tiga) 

Mulai tgl: 5 Djanuari (hari ini) 
oleh Garuda Indonesia Airways 
akan diadakan dinas penerbang- 
an seminggu sekali dengan Sa- 3. 
bang dengan singgah di Kotara- 
dja. Setelah sedjak beberapa AAG2 — 10, CAG2 — 10:32 
minggu sebagai pertjobaan pesa- 1 kaleng. t 
wat2 singgah di Kotaradja, maka 'Toko2: th 
kini Garuda Indonesia Airways Manado: Tjia Kiem Sioe 2. 
memutuskan untuk memasukkan 
Kotaradja dalam dinas penerba- 
ngannja jang tetap. 

Tjoan Hisa 3. Klabat 4. Mina- 
hasa 5. Kawanua 6. Hong & 
Seng 7. Sin Yat Lae 8. Sami 
ra 9. Hok Hoa 10. Tan Tjong 
Seng 11. Samudra 12. Ichtiar 
13. Nusantara 14. Huat Hien 
15. Lie Nam “16. Tjan Boen 
Tong 17. Sadar. 

Tomohon: 1. MaEsa 2. Jerusalem 
3, Tong Hien 4. Sin Seng 5. “ 
Leki 6.. Lam Bie. 

Airmadidi: 1. Ang Tiang Kang 2. 
Baru 3. Pakasaan 4. Go Hoat 
Toan, 

Tondano: 1. Ichtiar 2, Kho Soei h 
Tjien 3. Kho Ka Seng 4. Kho 5 
Soei Long.5. Machmud 6, In- 
donesia. 

Kawangkoan: 1. Lie Sien 2, Ber- 

    

Minahasa. 
  

ANDJURAN DEWAN MINAHASA 
UNTUK LOWONGAN DJABATAN 
KEPALA DAERAH MINAHASA. 

Dalam sidangnja kemarin, De- 
wan Minahasa telah memutuskan 
dengan suara terbanjak, mengan- 
djurkan kepada Pemerintah un- 
tuk lowongan djabatan Kepala 
Daerah Minahasa, 3 orang tjalon 

ty. 

Sma Dak Langoan: 1. Rawung 2. Hok 
Tong Hien. 

ha E - Sana Amurang: 1. Wilbert 2. Ang 
Ru Ea - Sioe Moei 3. Kong Lam 4. Pat- 

: tyrani. 
Ratahan: 1. Siong Yip 2. G. To- 2 

LK Na loliu. 
Manado, 4 Januari 1950. 

WI. Kepala Balai Pembaha- 
gian Manado, Pemberitahuan. 

PAN NN Ch. A. Sarapung. 

  

PEMBERITAHUAN DISTRI. 

    

Pem ukoolan ata Manis: SUKA BEKIN LELANG ! 
Milk: Maid f 0.95 se-kaleng, E- Put tel No. nohon. 
dam Brand f 0.95 sekaleng. ada dan Hefoon Ng. #nanaaNn So dia itu Djuru lelang E. PAAT. 

Kaiau perlu boleh sehabis 
lelang terus terima wang. 

    
1. Untuk Keluarga golongan BII: 
SEGEL No. 9 (sembilan). : 
ACG2, CCG2: 1 X 2 kaleng 
ACG3.KOGAA 2 
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B
i
a
s
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Selamat Hari Besar dian 

    ACG4, CCG413 X 2” Tahun Baru La 
dan seterusnja: . - .- HARIAUWAN 1 
ACG10, CCG10:9 x 2 Kalhg Aa Storingsdienst | 

Tondano. | 
2. Untuk keluarga golongan BI : “ 

2
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