
    

   
    
   

    

Menajelang NA 

. KEDAULATAN 

at radio. jang: djutiap 
Perdana Menteri "NT, 

1 £ Plnjonglang pedal dal 26 112-149) 

     

    

    

5s engan berkat dan rach- 
han telah sampai kepada 
an sedjarah,. jang Setan 

Mean,     

  

   

  

   
    
   
   
   

    

   

   
        K pada ' menunggu sa'at jg 

sedjarah 'itu, kalimat Mukad-      

   

   
   

   

   

    
    
     
   
    
   

   

   

            

t diah dari Konstitusi R.I. ak ber-” 
| Sungguh2 mengharukan, - . meng- 
gembirakan dan memperteguhkan 

“hati sanubari kita. 
Ia memperingatkan kita pada 

perdjuangan kemerdekaan semen- 
tara berpuluh2 tahun. Suatu per 
djuangan jang dilakukan dengan 

& Sa 'semanjat, kejakinan dan 
keberanian : djuga dengan penuh 
Nanga bana dan penderitaan. 

Marilah kita berdiam seketika, 
.tjita, memperi- 

2 jang telah gugur 

Tuhan Kia telah sampai ke- 
ingkatan sedjarah jar jang ber 

den Jukiu iur Kita ba bangsa 
i i bangsa jang 

e deka berdaulat. & Kita sekarang 
« hasi! dan buah perdjua- 
gandeng: kita.itu. 3 
buah per juan ta. 

: Ai Na dalam 
| dan persekutuan bang 
merdeka Na sa 

     

     
   

  

   

   

   

  

2sunggi 

: Iaangan it Cia & Sadalah t snilai har 
itu hak hidup -sebagai 
ang merdeka berdaulat,     

    
   
            

       

    

    
    

    
   

    
   
    

    

   

    
    

     
    

   

   : Ba” menjusun. 
erdekaan kami itu dalam 'su- 
Piagam negara jang berben. 

«republik federasi, berdasar- 
kan pengakuan ke Tuhanan jang. 

'aha- Esai Peri Kemanusiaan,: 
Aa dan Ke: 

  

      

   5 Hah Keran H4 
takan kepada PJ.M. Drs: Het 
Dana, Korea Selatan dengan 

dapat mengakui RS: 
Na penuh serta mengutjap- 

kan selamat atas kemerdekaan jg 
sudah ditjapainja dan “berharap 
akanadanja perhubungan jang 

adi antara teduh: Ne- 

  

    

Faisal, Menteri Teka Negeri 
Arabia, telah menjatakan dalam 
kawatnja kepada Menteri Luar 
Negeri RILS., kegembiraannja 
dengan berdirinja R.LS. dan 

  

: a R.LS. dapat: mem- 
Dante kedulatannja dan 
dapat mendjaminkan hak2 dan 
nasibnja sebagai suatu negara.jg 
merdeka dan berdaulat penuh. 

- Kawat dari Louis St. Luarent, 
Menteri: Luar Negeri Kanada, 
adalah berbunji sbb: ,,Selamat 
bahagia dari rakjat Kanada ke: 
pada. R.LS.: berharap,” bahwa 
Indonesia menghadapi masa ke- 
makmuran jang akan membantu 
kemakmuran dan stabiliteit bang- 
sa2 di Pasifik serta mengakui pe- 
nuh R.ILS.". 

        basi menjampaikan kepada. Drs.    

     
     

  

    

  

Kaisar Bao Dai dari Viet Nam 

Kawat! pengakuan dc 

. selar mat atas berdiri 
“sa Nita Nam djuga. Beliau dju 

“bahwa 
bangsa2 Indonesia dan Viet Nam 
bahu membahu akan dapat mem. ' 

“ d'Ardoye, delegat apostolica di- 
- Indonesia 

menjatakan kejakinan, 

pertahankan perdamaian dan ke. 
merdekaan mereka serta berha. 
rap, bahwa semua tjita2 RIS. a- 
kan terlaksana. 3 

Chaim Weiszman, Prieaaksn: Ia 
rael, telah menjatakan utjapan 
selamat kepada P.J.M. Presiden 
Sukarno: .,,Beban jang dipikul 
oleh PJ.M. adalah sama dengan 
beban kami.. Semoga2 P. J.M. da- 
pat membangunkan suatu negara 
jang makmur dan madju". 

Menteri Luar Negeri Keradja. 
an Hassemit-Jordania, Rudi Ab. 
dulhadi, telah menjatakan dalam 
kawatnja, semoga2 R.I.S. dan rak ' 
jatnja dapat mentjapai kemakmu 
ran dan kebahagiaan, dan semo- 
ga2 R.LLS. jang merdeka dapat 
memberi bantuan kepada perada- 
ban dunia dan dapat mengokoh- 
kan perdamaian. 

Djuga telah diterima “kawat2 
dengan utjapan selamat dan ba- 
hagia dari Menteri2 Luar. Dingerii 
Halia, Cuba dan Bolivia. 4 

David A. - Morse, 

Office, telah menjatakan : Kami 
mengutjapkan selamat dan baha. 
gia kehadapan Pa s2 
Presiden RS." Y 

Demikianlah cebuah pengumu- 
man” Kanggo Luar Negeri. 

rte RLS. 
        

   

    

   
Paredma2 pula Ta. anureh 

2 bangsa Indonesia pada saat Hu 
| menerima suatu beban jang berat. 

bagai bangsa jang. Hak hidup 
merdeka beban “berarti djuga 
tugas hidup, beban hidup sebagai, 
bangsa jang merdeka berdaulat. 

Kita harus membuktikan dan 
membenarkan terhadap diri kita 
sendiri dan terhadap dunia luar, 
bahwa kita bersungguh2  berke. 
hendak dan berusaha mewudjud 
kan kebahagiaan, kesedjahteraan, 
perdamaian dan kemerdekaan da 

  

' lam masjarakat dan. negara hu- 
kum Indonesia Merdeka, 

| kita dapat memberi isi pada ke- 
-- merdekaan dan kedaulatan kita, 
“bahwa kita dapat memenuhi sja- 

bahwa 

rat2 untuk hidup sebagai bangsa 
3 jang m merdeka. 

ela ma empat tahun “mata se- 
luruh dunia ditudjukan ke Indo- 

  

ia 'nesia untuk menjaksikan babakan 
achir dari: perdjuangan kemerde-. 

ita. : 
   

    
    tanda.tangani Ine. 

rintah dari semua negara2 
| daderah2 baha na Man Indo: 

“ nesia Serika 5 5 
alam Piagam Neg 

   
   

    

   

  

   

  

     

   
   

memakai hak hidup itu Me 
hak hidup itu diatur pula 
jagam Negara kita itu, 

     
   
     
   
   
     

   

    

   

   
   

    

   

  

   
   
   

  

   
    
   
    
    

  

Pa : 

Gemilang “dalam sana 
kita, “. 

  

     

      

3 kaan ki 

idup nana Sena Haa 

ira negaranja:- “1 

»# memiliki hak 5. , 

« Sukar: 

: aa. tjita2 | 
“lang bagikita bana Indon 2 

Ka hari mata seluruh dun 
: 1 ditudjukan ke Indonesia tusija. 

- menjaksikan penjerahan kedaula- 
.tan dan lahirnja bangsa Indone- 

m —- blik Indonesia Serikat. 

        

    

    
   
     

  

sia jang merdi 
: dula dan seterusnja mata 

h dunia ditu    

    

      

    

  

      
      
jawab : 

dung dalam utjapan2 ini 
, Tiap2 perutayanNe adanja. 

. Djuga permulaan hid: ai 
bangsa jang . merdeka. berdaulat - 

adanja.. Hanna 

Kemerdekaan. kedaulatan iela telah. 

  

Besok kemerdekaan. kedaulatan ' 
itu na Ne beban jg 
mulia, .    

    

BE 
Oleh seba Na : 

“gara Indonesia Timur “berseruh 
.. kepada seluruh rakjat Negara In- 

h “donesia Timur: 
— Marilah kita bersatu padu me- 
mikat tugas dan beban itu ! 

mulaan kita hidup sebagai 
- 'bangsa jang merdeka, dengan 

“kejakinan satu, dengan kehen- 
dak satu, dengam usaha satu, 

( 

jukan 2 In : 
5: sika 

1 

melakukan kewadjiban kita : 
marilah kita sebagai satu baris- 
an jang kuat teguh mengatasi 
segala kesukaran-dan kesulitan 
“jang kita hadapi. 
Dengan seluruh tenaga kita 
pastilah kita akan sampai ke- 
“pada maksud tudjuan kita, mem 
bangun Republik Indonesia Se- 
'rikat. 

' 'Masing2 kita dalam Negara 
“Indonesia Timur menerimalah 
kedaulatan itu dengan : 
kegembiraan 
“dengan mata jang gilang-gemi. 
Tang 
Ten aa hati jang aman 
dengan djiwa jang menenagia 
dengan tentram. . 

Kepada seluruh rakjat dalam 
Negara Indonesia Timur, dari 
semua golongan, dari semua per- 
serikatan, dari semua partai, Pe- 
merintah Indonesia Timur berse- 
ru: : 

berbuatlah barang jang baik 
“pada besok hari dan pada hari2 
jang datang. 
berbuatlah bakti kepada ker 

berikanlah . sumbanganmu un- 
“tuk mendjamin ketenteraman . 
dan kesedjahteraan Republik 
Indonesia Serikat. 
djauhkanlah segala 'utjapan2 
dan perbuatan2 jang dapat me 
ngeruhkan suasana: jang da- 
pat- menimbulkan kikatjauan, 
jang dapat menggontjangkan 
masjarakat. 

Pada hari perajaan kediaislatan 
tentulah ta' ada seorang Indo- 
nesia jang menghendaki . 'tim- 

bulnja kekeruham-dam kekatjau. 
ar tu aga 

Pemerintah Tiadiitesia #ilnbar. 
laa. jakin akan mendjaga. ke 
. hormatan-kedaulatan Republik In 
“donesia Serikat, | 

Pemerintah Indonesia "imur 
af “dengan jakin akan mendjamin ke 

“selamatan semua penduduk Repu 
blik Indonesia Serikat jang ber- 
.ada dalam: Pn anyan aga In 
.donesia Timur. 

Pemerintah Tadenaa Timur 
“dengan jakin tetap mendjalankan :" 
'tugasnja mendjaga keamanan 

- 'marilah kitasdalam masa per. “dan ketenteraman dalam negara - 
vini, dengan tidak ada perasaan 
'keragu2an: 
— Oleh-sebab itu bergembicalah. mean nj 

merajakan kedaulatan, 
2 

  

direktur. 
djenderal International Labour ' 

No 5 £ j ah F ig £ 

ADMINISTRASI 
RAPEM SI ? ENGADUAN) « 

UNTUK KOTA MANADO: 

TOLLY Photo STUDIO ss 

(PASSERSTRAAT TELF. No 208. H 
  

  

—. (Aneta). Menjambung berita 
mengena pengakuan resmi Vati- 
kan akan R.LS., didapat kabar, 
bahwa Monseigneur De Janghe 

telah mengundjungi 
Perdana Menteri Hatta -untuk 

' memberitahukan pengakuan res. 
mi ersebut. 'Untuk sementara 

. waktu monseigneur tersebut di- 

tertinggi. tundjuk sebagai wakil 
' Vatikan di Indonesia. 

Selandjutnja diterima. kabar, 
bahwa kaum Muslimin di Trini- 
dad dengan perantaraan Moha- 
med Ibrahim, ketua Anjuman 
Sunnatul telah mengutjapkan se 
lamat berhubung dengan kemer- 
dekaan Indonesia. 

(Aneta). Dengan dipilihnja Ir 
Sukarno s ebagai Presiden RIS 
dan berdirinja "Republik Indone- 
sia Serikat selaku suatu negara 
jang merdeka dan berdaulat, te- 
lah diterima kawat utjapan sela- 
mat dari dr. van Mook didalam 
mana bekas letnan gubernur- 
djendera?! menjatakan harapan- 

...nja, moga2 perjanggungan dja- 
wab jang berat dipikul oleh Pre- 
siden mendapat kebahagiaan. 

Selandjutnja djuga telah dite- 
rima utjapan2 selamat dari pre- 

| siden Ysland, Sveinn Bjoernn- 
son, wakil menteri luar negeri 

' Swedia Oesten, presiden-direktur 
K.L.M. Dr, Plesman, ketua Ku- 
.misi Tinggi Arabia Mufti Hus- 

| 'Seini, menteri luar negeri Libanon 
      Philip Takla, perdana menteri 

datalaj “Irak Ali 

Dan tetaplah aman dan tente- 
ram. 
Dan tetaplah kita" sekalian me- 
lakukan kewadjiban kita, de- 
“ngan tidak ada perasaan keku- 
'atiran. 
Hendaklah kita tetap menurut 
perintah2 dari badan2 “Peme- 
'rintah jang ada dalam negara 
kita. 

Dan dari Pemerintah Republik 
Indonesia Serikat. 
Hendaklah semua pegawai Pe 
merintah, dari golongan bangsa 
“apapun, tetap melakukan tugas 
nja. 

Dan hendaklah setiap orang te 
tap mengakui dan menuruti pe- 
rintah pegawai2 itu. 
Seperti dalam waktu jang lalu, 

Pemerintah Indonesia Timur akan 
meneruskan usahanja dalam me- 
njusun usaha pembangunan Ne- 
gara kita dalam arti jang seluas2 
njas 

Lahirnja RIS. jang merdeka 
dan berdaulat sudahlah tentu a- 
kan memberikan kemungkinan? 

. baru untuk usaha itu. 5 
Bersama? dengan Pemerintah 

kita, jaitu Pemerintah R.L.S., ka- 
mi akan melandjutkan usaha jang 
ada dan memakai kemungkinan2 
jang baru itu. 

Selama tiga Gabua Negara kita 
berdiri.kita telah melihat buah2 
usaha pembangunan disini. : 

Banjak jang telah dapat diker- 
djakan, tetapi kami jakin djuga 
masih banjak jang harus diker- 
djakan. 

Dalam pada itu dengan pera- 
saan sjukur dari Negara Indone- 
sia Timur dalam keadaan seba- 
gai sekarang ini dapat mendjadi 

negara | bahagian dari R.LS. 
“Kami jakin, bahwa kita dengan 

.mempersatu-padukan seluruh te- 
naga kita, R.LS. dapat, mendje- 
lang suatu zaman jang berbaha- 
gia dan gilang gemilang. 

. Kami berharap dan berdo'a, ki- 
ranja Tuhan jang Maha Esa, a- 
kam memberikan kepada kita ke- 

“pertjajaan dan keuatan urituk me 
lakukan kewadjiban kita. dalam 
masa jang bersedjarah ini. 

. Bergembiralah merajakan. ke- 
daulatan. 

Selamat malam, 

MERDEKA ! ! 

  

   

  

   

Sa ana 

3 KOMPI KNIL Di BArI MENDJAD? BAHAGIAN 
ANGKATAN PERANG R. 5 S. : 

  

Bebimun hari lalu dalam. surat- kabar i ini telah ditempatkan 

kabar2 mengenai pengoporan. 5 korapi tentara KNIL di Bali yet 

kepada Kementerian Pertahanan R.I.S: « 

Gambar diatas memperlihatkan saat, pada mana “Ep 'Kelorist 

Askari (kanan) sebagai wakil Menteri Pertahanan R.L.S. ber-" 

melakukan pengoporan itu. 2g 

  

Tamtaka 3 jok Pe en 
Azzam dan sedjlmlah besar..or- 

ganisasi2 Islam. Demikianpun te 
lah diterima kawat utjapan .sela- 

mat dari Willem Green atas. na: 
ma Federasi Buruh Amerika. De- 

mikian pemukluman Kementerian 

Luar Negeri ngudepa lndonesia 
Serikat. 

RAMALAN WAKIL 
DI INDIA, Dr. SUDARSONO.- 

(Aneta). Wakil Indonesia & 
.New. Delhi, Dr. Sudarsono, me- 

ramalkan dalam sebuah pertja.” 

kapan, bahwa antara India dan 

Indonesia akan diadakan kkerdja 
sama jang erat terutama dilapa- 

Puan 

Menurut pengumuman 
' tan penerangan India di Djakar. 2 

ta, beliau mengemukakan penda: «. 

pat, bahwa India dan Indonesia 

akan mempersatukan bahan2 jg 

baik bagi ekspor mereka. Peme- 

rintah Indonesia segera akan me- 

nindjau kembali politik ekspornja 

karena dalam tahun jang lalu ke 
banjakan dari ekspor- Indonesia 

jang berdjumlah 800 djuta dollar, 

menurut keterangan Dr. Sudar- 

sono, ditudjukan kenegeri2' Sa 

Asia, 

    

INDONESIA 

djabat tangan dengan Lt, Kolonel. NY ajhan dari KNIL. jang 

    

  

Indonesia Timur 

NADJAMU DDIN MENINGGAL 
5 » DUNIA: 

Want) “Pada Kat Kamis pas 
gi Nadjamuddin Daeng Malewa 
telah meniriggal dunia dirumah. 
nja di Makasar. Almarhum Na- 
djamuddin. adalah perdana men 
teri pertama 'dari- Negara Indo- 
nesia Tmur, jang kemudian kare 
nd melakukan penggelapan “pada 
achir tahun 1947 telah diperhenti: 
kan dari djabatannja “dan oleh 
pengadilan di Indontsia . ang 

dihukum pendjara 3!/» tahun. 
Ja sudah lama menderita net . 

“kie djantung dan karena tu be- 
berapa bulam berselang: ia dira- 
wat dirumah -sakit 
dan karena penjakiinja pula telah 

kai d    

  

   (Anet3 Dr Senduksdan mr. 
Tjia Kok Tjiang, jang sedjak tgl. 
25 Desember telah “ditahan. ber- 
hubung dengan advertensi. me.. 
ngenai. pendaftaran. bekas. ang- 
gota2 TINI, kini telah dibebaskan. 
Pada-hari Dem" atimereka-itu ha. 
rus pngen pengasih, 

.. KOMISARIS BELANDA Di. 
5 MAKASAR: :. 51 : 

HP AAA Telah tiba di Maka 
sit komisaris Belanda untuk kota: 
Makasar, dr. 'L. B. van Straaten.- 

  

BELANDA 
  

' Pertemuan P va. Aa 

di Amsterdam. . 

(ANP). Sienta 
hari tahun baru di 
Concertgebouw telah diadakan 

pertemuan dari 'Partij van de. 

Arbeid dimana- antara lain berbi. 

tjara, dr. Drees, jhr. mr. van-der 

Goes van Nafers, mr. Scheps dan 

peserta Indonesia dalam Konpe- 

rensi Medja Bundar, Sujono. 

Sujono menguraikan dalam pi- 

datonja, bahwa orang dinegeri 
Belanda chawatir akan komunis- 
me di Indonesia. Ini salah belaka, 

demikian Sujono. 'Djika orang 

menindjau perkembangan sedja- 

rah dan sosial di Indonesia, ma-: 
ka Orang akan mendapat kesim 
pulan, bahwa perkembangan2 ini .. 
tidak mungkin memberi kesempa 
tan kepada komunisme untuk me 
luaskar sajapnja. Pembitjara ber 
harap, bahwa partai buruh Be- 
landa akan berdaja upaja untuk 
mengembangkan kerdja sama an. 
tara Negeri Belanda dan La. ae 
ra baru Indonesia. 

Dr. 

lan jang tidak patut telah menu ' 
duh 'bekas Menteri2 
Logeman dan Schermerhorn seba 

3 ka 
Ni 

dengan 
Amsterdam - 

W, Drees menguraikan : 
perkemibangan masaalah Indone.. 
sia dan menegaskan, bahwa be: 

' berapa scurat kabar dengan dja- ' 

  

gai pengehianat Pan sekat So 
Tetapi « disampingnjas ia maw” 

menjatakan pengahargaannja: bau . 
gi orang jang ”mempunjai-kejaki. 
nari jain dalam" kabinet, seperti: 

— Stikker'dan Schokking: jang: telah: 
membuktikan, bahwa mereka sini. 
mempunjai mentaliteit: jang baik: 

Perdana Menteri Dress" “men” 
tjela sikap, kaum ikomunis, Ta " 
bertahun2 menjokong ' 'Repub li 

| dan jang terus menerus berteriak2 
supaja tentara : Belanda “ditarik 1 : 
kembali: Tetapi sekarang, sesu- 

' dah djaminan? untuk penarikan“ 
mundur itu ada, mereka memihak 
kaum oposisi" : 

Achirnja 'Scheps: berkata, bah: 
wa alasan dari “kaum: oposisi? 
bahwa Belanda 'kini akan meng: 
alami" kehantjuran ekonominja' ti 
dak “beralasan :dan” “berkata :'- 

Sungguh tidak mungkin, bahwa 
kita akan mengalami Kehantjuran 
ekonomi kita, sedang kita “mem 
bean Ma aan san 18 
sia" 

  

bada Se Pa itu 'diper 2 
dengarkan lagu kebangsaan Be... 
landa dan Indonesia oleh. orgel 

| dari gedung konser tadi jang di... 
» hiasi dengan warna2 merah putih... 

| dan Mera “ph Bin 2 $ 
Jonkman, . Nian sh, 

annenan 

SEN 

    
    

  

   

         

      

'Stella”Maris 

  
MN aa



    

   
     

  

   

    

    
   

      

      
   

   

  

     

' Menjusul berita kemarin, maka 
pada hari itu djuga telah diada- 
an pertemuan ramah tamah an- 

tuk Indonesia Timur dan wakil2 
Partai politik, serikat2 sekerdja 
dan pemuka2 rakjat bertempat di 

   
   

  

| rang. “2 
Pertemuan ters 

   

  

    

  

    
   
    

   

      
   
    
    

  

    

    
    
   

  

     
    
   

  

   
   
   

  

    

  

    

   

    
    

  

    
    

      

    
    
    

    
   

  

    
   

    
      

    

    

   
   
    

    
      

   
   

  

   
   
    

     

     
     

    

   

   
    

   
    
    

   

   

    

   
   

   
    
    

  

    

datangan Kumisi tersebut, maka 
herturut2 telah berbijara P. tuan2 

keginta, G. R. Pantouw selaku 
wakil Pemerintah N.LT. Al. te- 
lah dikemukakan oleh P.t. Ir. Pu- 
tuhena selaku ketua Kumisi Mi. 

er ini, bahwa kemerdekaan dan 
dulatan jg telah ditjapai pada 

tel. 27 Desember 1949 bukanlah 
tudjuan jang terachir, tetapi ha- 

“nja suatu djambatan sadja untuk 
masmbawa Indonesia kepada ke- 
makmuran dan kebahagiaan. Dan 

“oleh sebab itu supaja semuanja 
- terwudjud, keamanan dan keten- 
raman harus didjamin, demikian 
“Ir, Putuhena. Beliau kemukakan, 

- bahwa mengisi kemerdekaan dan 
' kedaulatan ini bukan-dengan dja 
- ian bertindak diri sendiri, tetapi 
| bersama2 dengan Pemerintah 
| Daerah, Pemerintah N.I.T. dan 
- Pemerintah R.LS. . » 

— Letnan kolonel Mokoginta me 
ngatakan, bahwa sebenarnja di- 

tar Negeri. 

— Sekitar 

(AnetaA.F.P.). Pengakuan 
Inggeris terhadap pemerintah Pe. 
king menimbulkan beberapa soal, 
hingga. Chiang Kai Sjek pada 

| hari Sabtu terus menerus berun- 
ding dengan pembantu2nja, de- 

" mikian sumber2 jang berktiasa di 
“ibu kota nasionalis di Formesa. 

| Chiang telah mengundang men- 

“teri luar negeri George Yeh, gu 

aksamana Kuo Ying Ching ke- 
| tempat kedramannja untuk mem- 

' bifjarakan langkah2 apa jang a- 

kan diambil untuk mengatasi ke- 
adaan berhubung dengan penga- 

ar Inggeris atas pemerintah 
king. Soal terpenting jang men 

dapat perhatian pembesar2 nasio- 
unlis ialah perhubungan antara 
Formosa dan Hongkong dan lalu 

“Iintas pelajaran diperairan terito- 
xial Tiongkok. Soal terachir ini 

“merupakan soal tersulit karena 
“pemerintah Inggeris sebelum me- 
ngakui Peking sudah tidak menga 
kui blokade nasionalis atas pela- 

  

wah kekuasaan komunis. Jang 
- mendjadi pokok pembitjaraan pa 

-hari Sabtu ialah, apakah jang 
jan dilakukan apabila kapal2 
ggeris melalui blokade nasiona- 
sampai kepelabuhan jang di- 
sai komunis. Dikabarkan, bah 

sngena soal ini telah diper- 
imbangkan langkah2 jang akan 
'ambil untuk menghindarkan in- 

siden2 jang mungkin timbul nan. 

2 AA. 

(AnetaReuter). Pengakuan Ing 
atas pemerintah. Tiongkok 

is sama sekali tidak mem- 
| pengaruh.atas perdagang- 

jan perhubungan antara dae- 
j kan mahkota Hong 

1 Formosa, demikian be- 
sional. Kantor telgrap ma- 

& berdjalan seperti biasa, dalam 
perdjalanan maskapai2 pelajaran 

ada perobahan. ,,Hongkong 
ys" sebuah maskapai Ing- 
masih selalu mengadakan 

ubungan penerbangannja se- 
rti biasa. Maskapai penerbang- 
dari djenderal Chennault jang 
gga kini masih berhenti mung. 

kin hari Senin akan mulai beker- 

  

    

rtemuan ramah tc 
Militer Teritorial un 

— faza Kumisi Militer Teritorial un. 

“Ir. Putuhena, Letnan Kolonel Mo 

  

nur Formosa, K. C..Wu dan. 

“ buhan2 Tiongkok jang ada diba- 

Minahasa keamanan tak usah di 
andjurkan lagi, karena melihat 

— akan ketiga tradisi jg berikut dari 
ramah- rakjat Minahasa jakni, 

tamah, adab dan persatuan, maka 
dengan sendirinja keamanan ter- 
pelihara. Inilah jang membesar- 

ter kan hati saja, demikian “Letnan 

   

    

Kolonel Mokoginta. Kemudian 
eh. bahw 

     

   
    
   
   

  

   

   

          

     
1 sen- 

idak dapat memikul tugas 
kemerdekaan, hanja dengan rak- 
jat sadja baru mungkin, demikian 
wakil Pemerintah NIT. Kali ini 
djuga pembitjara menekankan 
akan keamanan dan ketentraman 
umum dan mengatakan, bahwa 

inilah mendjadi program pertama 
dari Pemerintah R.I.S. dan selan- 
djutnja - dari Pemerintah N.I.T. 
Negara kita hanja dapat disebut 
negara hukum apabila ada ke- 
amanan dan ketenteraman, kata 
beliau. Dimata dunia luar kita 
hanja dikenal sebagai bangsa In- 
donesia dan bukan suku bangsa 
Minahasa, suku bangsa Maluku 
dil. dan oleh sebab itu marilah 
kita peliharakan persatuan, demi 
kian andjuran pembitjara. Selan- 
djutnja beliau peringatkan akan 
perkataan2 Sutan Sjahrir jang 
berbunji sebagai berikut: ,,Apa- 
bila saja hendak mengadakan opo 
sisi terhadap negara jang baru 
ini, (Maklumlah, bahwa Partai 
Sosialis dari Sjahrir tidak puas de 

     

    

  

           

- 

engakuan Inggeris ter- | 
NN ba ta mk” | pada waktu ini pemerintah India 

. hadap Pemerintah Peking. 
dja lag apabila pemeriksaan? ia 
diperlukan telah dapat diselesai- 
ka 

INGGERIS DAN KEMUNGKINAN 
BANTUAN AMERIKA KEPADA 

NASIONALIS TIONGKOK. 

(Reuter). Dengan perantaraan 
kedutaan Inggeris di Washing- 
ton, Inggeris akan memperoleh 
keterangan2 tentang berita2 jang 
menjatakan, bahwa Pemerintah 
“Amerika Serikat mungkin akan 
.merobah politiknja. mengenai Ti- 
ongkok dengan memberi bantuan 
militer dan memberi nasehat2 un- 
tuk menundjang Pemerintah Na- 
sionalis Tiongkok dalam memper 
tahankan bentengnja jang tera- , 
chir, pulau Formosa. Demikian di 
dengar dari kalangan2 jang bia- 
sanja mengetahui berita2 surat 
kabar” dari Washington tentang 
kemungkinan bantuan Amerika 
pagi hari ini adalah sama sekali 
mengedjutkan bagi pembesar2 
Inggeris jang sampai sekarang 
tak menduga sama sekali, bahwa 
politik, Amerika jang mengenai 
“Tiongkok, dimana kekuasaan na- 
sionalis dianggap sebagai kalah 
seluruhnja sedang mendjelang 
turun tangan jang betul2.” 

Kesan umum di Londen 'ada- 
lah, bahwa dalam politik Amerika 
sedang ada perubahan, suatu pe- 
rubahan jang akan ditentang oleh 
beberapa pembesar di Washing- 
ton. " : 

« Djika berita2 ini benar, maka 
agaknja kemungkinan politik ber- 
sama Amerika-Inggeris mengenai 
Tiongkok adalah ketjil sekali.” 

KNOWLAND TENTANG PENGA- 
KUAN PEKING. 

(AFP). Hari ini. diterangkan . 
“oleh senator William Knowland, 
bahwa apabila suatu Negara jg 
turut menanda tangani pakt At- 
lantik memutuskan unuk menga- 
kui Pemerinah Komunis Tiong- 
kok, maka untuk Negara demi. 
kian itu akan sangat sukarlah di: 
hari kemudian untuk mendapat- 
kan bantuan Amerika. Ia mene- 
rangkan seterusnja, bahwa ke- 

      

ngan hasil2 K.M.B. Red.) maka 
ini adalah suatu ,,misdaad” terha- 

Sp anna peng ban dai oa 

dak akan mengakui .pemerinta: 
Peking. Achirnja dikatakan oleh- 
nja, apabila Arierika Serikat 
sungguh2 “hendak membuktikan, 
bahwa mereka memperhatik: 
masaalah2 di Timur Djauh, ma- 

      

Ketika diberikan kesempatan 
untuk berkata2, maka beberapa 
tuan2 telah berbitjara. Kesimpu- 
lannja ialah, bahwa mereka sa. 
ngat berterima kasih atas keda. . : 
tangan Kumisi Militer Teritorial 
tersebut. Soal jang sangat dike- 
mukakan oleh pembitjara2 ialah 

masaalah tahanan politik. Djuga 
pertanjaan bilamana A.P.R.LS. 
akan tiba di Minahasa telah di- 
kemukakan. . 

Semua pertanjaan2 telah didja- 
wab oleh Letnan Kolonel Moko- 
ginta, P.t. Ir. Putuhena, Pt. G. 
R. Pantouw dan wkl. Kepala Da- 
erah tuan Mongula. Sebagai pe- 
nguntjf pertemuan ramah tamah 

'ini ketua Gabungan Pemuda In. 
donesia, tuan K. Supit telah mem- 
berikan andjuran kepada Kumisi 

Militer ters@but jang sebagai ber- 
ikut: a) Selekas mungkin tentera 
R.LS, dimasukkan di "Minahasa, 
b) Soal tahanan politik diberes- 
kan dengan sebidjaksana2nja, 
c) Makam pahlawan2 asal Mina- 
hasa jang telah tewas dimedan 
pertempuran dipindahkan di Mi. 
nahasa. 

Kira2 djam 7 pertemuan ini di 
achiri dengan njanjian Indonesia 
Raja. 

si - 
monntennnsa 

RESEPSI P.T. KOMISARIS NEGARA 
UTARA. 

Paduka tuan Komisaris Nega- 
ra Utara dan Njonja Gerungan 
pada hari Sabtu tgl. 14 Djanuari 
jad. akan mengadakan resepsi 
pertemuan, bertempat digedung 
sositeit Tionghoa ,,Tjeng Lian 
Hwee” di Manado, mulai pukul 
8 malam. 

  

adaan demikian itu akan menim- 
bulkan keadaan jang sulit di- 
PBB dan akan memberi hak ke- 
pada Mao Tse Tung atas per- 
djandjian perdamaian dengan 
Djepang. Knowland jang baru 
sadja kembali dari kundjungan- 
nja ke Formosa y 
bahwa telah diberikan 75 djuta 
dollar kepada Presiden untuk di 
pergunakan sesuai dengan un- 
dang2 MAP untuk Tiongkok. Se 
landjutnja ia berpendapat, bah- 
wa ECA akan memberikan djum 
lah uang sebesar 94 djuta dollar 
jang dahulu dibekukan untuk 
Pemerintah Tiongkok Nasionalis. 

menerangkan, 

Menurut senator Knowland A. 

merika Serikat harus terang2an 
menerangkan, bahwa mereka tr 

BEAN 

ka mereka harus tidak menghirau. 
kan Pemerintah Peking dan de. . 
ngan demikian akan mentjegah 
kaum komunis nei 
memperluas pengaruhnja di Ti- 
mur Djauh. : : : 

HARIAN2 AMERIKA TENTANG 

PENGAKUAN INDIA ATAS PEME- 

terus menerus 

TIONGKOK. 

(Reuter). Warta tentang peng 
akuan atas Pemerintah komunis 
di Tiongkok oleh India menda- 

  

» Kepala dari satu kolom dalam 
New York Sun berbunji: Kaum 
    
  dia 'Nehru. 

KEGELISAHAN DALAM FRONT 
BURUH DI HONGKONG, 

« (Reuter). Bango dalam 

ng buruh “dipula: 
“telah meluas hingga di Kowloon, 
dimana pegawai2 pasar (beurs) 

| malam telah menerima     

aberian bagian dalam keuntu- 
n istimewa sebesar 5 prosen 

lari gadji setahun dan ketiga 15 
hari dari penghabisan tahun di. 
bajar duakali lipat. 
— Sementara itu pegawai2 tram 
di Hengkong telah menolak. ta- 

    
      

waran direksi untuk mengadju- 
kan perselisihannja dimuka pe- 
ngadilan perdamaiam. 
“Dalam suratnja kepada serikat 

sekerdja direksi telah memberi 
tahukan, bahwa tidaklah mung- 
kin untuk menerima tuntutan pem. 
'bajaran istimewa sebesar 3 dollar 
sehari. Para pegawai tram kema- 
rin tidak mau menerima gadjinja, 
karena direksi telah berpegangan 
teguh kepada pemetjatan 600 
orang. Para pegawai tram kema- 
rin berdjalan2 dengan tangannja 
didalam saku dimuka kasir dan 
tidak mau menerima gadjinja. 

KOMUNIS TIONGKOK AKAN 
MENJERANG FORMOSA ? 

Kaum komunis Tiongkok akan 
mentjoba menjefang Formosa 
dalam bulan Maret, demikian ke 
terangan jang boleh dipertjaja. 
Pada waktu itu keadaan dilaut 
dan diudara diselat jang lebarnja 
160 km jang menghubungkan 
Formosa dengan daratan Tiong- 
kok diduga akan baik untuk me- 
njeberangi selat itu dengan djum- 
lah besar perahu2 ketjil. 

KETERANGAN PERDANA MEN- 
| TERI INDIA, JAWAHARLAL 

NEHRU. 
Perdana Menteri India dalam 

suatu konperensi dengan pers di 
New Delhi menerangkan, bahwa 

tidak mempunjai rentjana untuk 
mengakui pemerintah Indo Tjina 
jang manapun djuga. Nehru me- 
nerangkan, bahwa beberapa dae- 
rah dari Negara sekarang diperin 
tah oleh suatu Pemerintah jang 
tertentu dan daerah2 lainnja di- 
perintah Pemerintah kedua. Dan 
lagi pemerintah India sampai se- 
karang tidak menerima perminta- 
an resmi untuk suatu pengakuan 
Pemerintah Bao Dai, walaupun 
soal itu telah dibitjarakan setja- 
ra informeel dengan wakil Bao 
Dai di India, Do Hung. Tentang 
pertentangan antara India dan 
Pakistan, Nehru menerangkan, 
bahwa Pemerintah India bebe- 
rapa minggu jang lalu telah me. 
ngadjukan sebuah usul kepada 
Pemerintah Pakistan untuk meng 
adakan keterangan bersama2, da 
lam mana perang sebagai alasan 
akan ditjela hebat dan kedua Ne 
gara akan menerangkan untuk u 
saha selesaikan semua perselisi. 
han dengan perundingan dan ar- 
bitrage. Akan tetapi sampai se- 
karang Pemerintah Pakistan be- 
lum memberi djawabannja. Da- 
lam pembitjaraan tentang keada- 

an internasional diterangkan oleh 
Nehru, bahwa India tidak berke 
pentingan, baik dalam pembuatan 
atom, maupun dalam mengada- 
kan persediaannja. 

& 

Bekas Kaisar Bao Dai, Kepala 
Vietnam, telah meminta Nguyen 

Phan Long untuk menjusun ka- 
binet baru, demikian kabar jang 
didapat AFP dari kalangan Pe. 

  

   — Departemen Un 

TP. 0.25 

harga No. 205 tgl. 30 Nopember 

  

Kutipan dari Surat penetapan harga No. 205 tentang Sigaret. 
f- Harga-harga paling tinggi jang boleh diminta atau dihitung 
untuk sigaret2 jang dibikin dinegeri ini ialah sebagai berikut : 

sn eyek "2 : ' 1 
Signet, Blue Beli dan Timo f 0.50 sebungkus dari 2 batang : 

Harga-harga tersebut diatas berlaku untuk seluruh Indonesia. | 
Untuk lain-lain keterangan dipersilakan melihat: Surat penetapan | 

1949, jang dapat diminta pada | 
Kantor Pengendalian Harga dari Departemen Urusan Ekonomi di | 
Djakarta dan pada Djawatan-djawatan penghubung dari kantor | . 

Jini di Bandung, Semarang, Surabaja, Makassar dan Medan. | 
Kepala Kantor Pengendalian Harga, 

Ekonomi Wako. 

,. 7, ” 

  

au Hongkong -teri keuangan Chulam 
med telah datang p ida-hari Ming - 

“sebuah resolusi, dalam mana per ' 
tama diminta pembajaran istime- 
wa sebesar 3 dollar sehari, kedua 

(Aneta.Reuter). 
negeri Inggeris, E 
lah tiba di Colombo dengan me-' 
naik kapal pendjeladjah Kenya. 
Beliau disambut Olet perdana 
menteri Ceylon, Senanayake dan 

ne k Na , s           

    

4 
Pakistan jang dipimpin oleh men- 

. oham- 

merintah. Besar kemungkinan 
Nguyen akan memegang porte- 
feuille dalang negeri merangkap 
luar negeri dalam kabinet baru 
itu. Daftar Menteri2, dalam tiga 
hari telah selesai. 3 : 

KABINET MESIR AKAN DIGANTI. 
Pemerintah Mesir dipimpin o- 

leh Sir Pasha akan mey Pa 
djabatannja pada hari Rabu, se- 
telah mana Radja Faruk akan me 
minta pemimpin kaum Wafd Na- 
haspasha untuk menjusun suatu 
Pemerintah baru. Nahspasha a. 
kan mengadjukan Pemerintahnja 
jang baru kepada Badan Perwa. 
kilan Rakjat pada tanggal 16 Dja 
nuari, : 

KREDIT2 PADA . PILIPINA ME- 
NUNGGU PUTUSAN KONGRES. 

Menurut dugaan, maka dalam 
sidang kongres Amerika jang pa 
da waktu ini telah dimulai, akan 
djuga dibitjarakan tentang kre- 
dit2 jang akan diberikan untuk 
mempenbaiki kerusakan2 perang 
di Pilipina dan pembajaran kepa- 
da bekas serdadu jang turut da- 
lam peperangan dan keperluan 
pengobatan di Pilipina. Seterus- 
nja diduga, bahwa Pilipina akan 
termasuk daerah2 untuk mana 
berlaku perkara keem- 
pat dar Truman jang termasuk 
mengenai bantuan kepada daerah 
jang terkebelakang. Apakah nan. 
ti akan diberikan kredit2 baru un 
tuk tentara Amerika jang-ada di 
Pilipna atau bantuan mliter baru 
akan diberikan kepada negara 
ini atau apakah uang j 
disediakan untuk keperluan pem- 

berian sendjata jang lebih banjak 
kepada Pilipina, itu tergantung 
pada putusan jang menurut duga 

. AN segera 'akan dambil, mengenai 
sikap militer dan politik umum A- 
merika terhadap Timur Djauh. 

SERANGAN BALASAN ANGKA- 
TAN PERANG VIETMINH, 

Dalam serangan kaum Viet- 
minh atas kolone militer Viet 
Nam Perantjis, 30 km sebelah Se 
latan Donghoi (Annam utara), 
50 orang tewas sedang 40 harus 
dinjatakan hilang. 

. Angkatan perang Vietminh ki- 
ni sedang mentjoba mengadakan 
offensif balasan terhadap pasu- 
kan2 Perantjis diberbagai bagian 
negeri. Dikabarkan, bahwa dekat 
kota bekas kediaman Kaisar Di 
Hue telah terbit pertempuran? 
agak hebat. Disektor Hoabinh se- 
djak 10 hari pasukan2 Perantjis 
mengadakan serangan2 setelah - 
berbulan2 adanja kegiatan gerilja 
dari pasukan2 Vietminh didaerah 
tersebut. Pasukan2 Perantjis di- 
bantu oleh pesewat2 terbang. 

Sekitar Konpet 

ang telah 

     
andit Nehru telah tiba di” Co- 

lombo- berserta -anaknja perempu- 
an Indira Gandhi. Di Madras ia 
menerangkan, bahwa hubungan 
antara India dan Pakistan akan 
mendjadi lebih baik, tetapi saja 
tidak pertjaja, bahwa Ronperensi 
para menteri commonwealth ini 
ada sangkut pautnja dengan ma- 
saalah Pakstan. 

DUGAAN MENGENA ATJARA 
KONPERENSI COLOMBO. 

(Aneta-Reuter). Diduga, bah: 
wa kini sudah disusun atjara un- 
tuk konperensi Colombo. Tetapi 
karena prosedure konperensi mem 
beri hak kepada setiap anggota 
untuk mengadjukan pertanjaar . 
orang menduga, bahwa'atjara ini 
akan tmbah lebih landjut. Du 
gaan tsb. adalah sebagai berikut : 
a) keadaan internasional umum. 
b) pengakuan Tiongkok komu- 
nis. c) keadaan di Asia Tenggara 
dipandang dari sudut melebarnja 
sajap komunisme hingga Tiong- 
kok. d) perdjandjian perdamaian 
dengan Djepang. e) keadaan di 
Eropah, perhubungan Inggeris 

dengan rentjana untuk kerdja 
sama dilapangan 
nomi di Eropah. 

KEADAAN KEUANGAN INGGE. 
RIS SUDAH LEBIH BAIK. 

Menteri keuangan Inggeris, 
Sir Stafford Cripps, dalam kom” 
perensi pers menerangkan, bahwa 
berkurangnja persediaan dollar 
dan emas Inggeris setjara berang 
sur2 kini sudah dapat dihentikan. 
Sedjak triwulan terachir tahun 
1949 persediaan meningkat de- 
ngan 264 djuta dollar. Penaikam 
itu disebutkan, karena devaluasi 
pond sterling dan karena pem- 
batasan keras dari import2 dari 
daerah2 dollar. seperti Canada 
dan Amerika Serikat. Cripps mem 
perngatkan, supaja djangan ber: 
sikap optimisme dan menetapkan, 
bahwa persediaan dollar dan e- 
mas masih djuga menundjukkan 
kekurangan sebanjak 500 djuta 

dollar, djika dibandingkan de. 
ngan waktu permulaan rentjana 
Marshali. 
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: Dengan segala selamat & 
: RISKE ISJE SYLVIA “7 
: Ibu: L. Paath $ 

Bapa: H. Waani. 
—. Toko Maesa Tomohon, 

Di Rumah Sakit G.M.L.M. 
Tomohon, 9 Djanuari 1950. 4 
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KURSUS BASA INGGERIS 
Peladjaran dengan surat ketera- 
ngan basa Indonesia, tjukup. de- 
ngan Grti, tjara membunjikan, ilmu 
basa, latihan? dsb, mudah dipala: 
djari semua orang. Pura Putri Ia- 
donesia, Pemuda, pedagang, pe: 
gawai dlsb, guna memperkenai 

DONESIA RAJA digelan 
Internasional, segralah berlang- 
anan. Peladjaran dikirim 4 x te 
ulan nang langganan f3.—, 2 z 

sebi. wang langganan f 1.30, wong 
langganan dikirimkan lebih dulu ' 

AKG- MALANG.     
  

JANG BELUM, 
sebut pada hari 

ATJARA RAPAT : 
|. 

3 3 Penerimaan anggauta2 baru. 

5. 
6. Membentuk. pimy 

kan dan disahkan. 
Aneka Warna, 
Penutup: 

1, 
& 

omohon, 

  

. Undangan Umum 
GABUNGAN PEMUDA INDONESIA (G.P.I), jang dibentuk pada 

tanggal I0 Nopember 1949 di Gedung Bioskop di Tondano, bersama.ini 
mengundang SEMUA PERKUMPULAN PEMUDA DI SELURUH MINA. 
HASSA, baik jang telah tergabung dalam G.P.I. tersebut, MAUPUN 

PA pa peda rapat, jang akan diadakan oleh GP.I. ter- 
' ari Ahad tanggal 15 Januari 1950 di GEDUNG BIOSKOP 

»FLORA" DI MANADO, mulai djam 10 pagi. 

Kata penerimaan oleh Badan Persiapan. 
2. Kata pembukaan oleh Ketua Pimpinan G.P.I. u.s.w., sdr. K: Supit, 

Memperbintjangkan Anggaran Dasar, 
waktu ditetapkan pada rapat tanggal 10 Nopember 1949. 
'Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar jang 6 

pinan baru, sesuai dengan A.D. jang telah ditetap- 

. Diminta dengan hormat, supaja semua perkumpulan pemuda mengirim i 
UTUSAN TERDIRI DARI PALING BANJAK 3 ORANG. Anggaran Dayar 
jang J3 pada tanggal 10- Nopember 1949, dapat diperoleh: J- 

AS , pada kantor G.P.I. di Kuranga. , 
di Airmadidih, pada sdr. R.A. Luntungan. 

.di Manado, pada sdr. H. Usman, toko ,,Ichtiar" di Dj. Pasar Ikan. 
Manado, 5 Januari 1950 

Atas nama Putjuk Pimpinan G.P.I. di Tomohon, 

. BADAN PERSIAPAN DI 

A.A. Warokka. 

Aa 

G&.P.I. jang untuk sementara 

tota 

KOTA MANADO 
Ketua,     

L.H.HUIZENGA. 

  

, “Perfistakan Kementerian Penerangan NLLT. - Tomohon. 

& 

BN ANUNYA BELA GL NET Bap 

ju. Djuga perdana menteri India, 

politik dan eko- 
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