Pena RIS. |
“” Berkibar.

it,

KEMENTERIAN

REDAKSI
ADMINISTRASI

PENERANGAN
NEGARA

EXPEDISI

INDONESIA

(SERUAN DARI PP.N., Di
SIARKAN OLEH KEMENTE.
RIAN PENERANGAN N.L.T.)

pa
TIMUR
K
JABANG
ANE: TING

Tea

(Ia konsen
Beyarinn on Panen dora

an kedaulatan, mengetahui de
ngan pasti, bahwa seluruh rakjat

di segenap In-

donesia jang berbunji sbb.:
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dan

terus

tnja.
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dari komunike
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jang dikeluarkan

pada waktu itu).
Berhubung dengan hal - tersebut, maka Pengurus partai kami
berpendapat harus mendesak kepada Panitia jang terhormat supaja sebelum waktu
penjerahan
kedaulatan diadakan
tindakan2
itu jang membimbing kearah penjelesaian jang memuaskan bagi
golongan kami.

dalam kerdja-sama jang bersatu Pada hari penjerahan kedaulat
Indonesia jakin dan sadar akan
padu, oleh tenaga2 sendiri serta
an akan dilahirkan negara hukum
ti hari ini dalam sedjarah bang4
atas pertanggungan diawab senjang berdaulat jaitu Republik Indan tanah air kita.
diri, dengan dipimpin oleh Pemedonesia Serikat, berdasar atas pe1 P.P.N. mengandjurkan kepada
rintah
kita sendiri jang terdiri
ngakuan Ketuhanan, Perikema- " erah2 jang bersangkutan
sesuai
ap? penduduk, bahwa mulai dadari orang2 kepertjajaan bangsa
nusiaan, Kebangsaan, Demokrasi
dengan pemerintah didaerah2 itu. ri hari ini ia akan memberikan seIndonesia jang merdeka,
dan Keadilan sosial.
Tiap2 orang berkewadjiban me- “gala tenaganja untuk memperbaWarna2 Merah Putih ini tingakui
pegawai2 ini dalam meKedaulatan sesudah itu beraiki keadaan rakjat, serta bahwa
“ daklah mendjadi
bendera
dari
ngerdjakan kewadjiban mereka.
Bukanlah. dengan meniadakanda dalam tangan pemerintah ketiap2
penduduk mendjalankan pe
| satu aliran atau golongan dalam
Pasukan2 R.I.S. akan bertindak kerdjaannja seperti biasa.
nja kami untuk sementara waktu
bangsaan Indonesia dalam kerdja
masjarakat Indonesia.
sebagai ,,orang asing”
diasingsama dengan badan
perwakilan - atas perintah dari Pemerintah Ke- . Djuga pada hari2 liburan jang
bangsaan R.I.S.
kan
dari
segala
hak2
politik
lagi
Warna2 ini tidaklah mendjadi
dan senat. Dalam menunggu kepu
'berhubungan dengan penjerahan
bendera dari satu
atau beberasegala
'
pula
harus
menghentikan
Polisi dari daerah2 bahagian
tusan2 lebih landjut dari pemerinkedaulatan ini, maka mereka, —
aktiviteit politik”.
pa negara-bahagian dalam ketah R.I.S., maka semua pegawai
akan bertindak atas perintah pe- 'dari golongan apa serta bangsa
satuan jang demokratis dan fedemerintah daerah2 itu.
sipil ad. djuga polisi jang pada
apa djuga — jang berkewadjiban
ratif dari Republik Indonesia SeMOSI IEV TJABANG SURAsaat penjerahan kedaulatan beker
Pasukan2 Belanda dari angkamendjalankan terus roda
kemaBAJA.
rikat.
tan Darat dan Laut tidak akan 'sjarakatan, tidak akan lalai dalam
(Aneta).
Dalam
rapat jang diSang Saka Merah Putih me. bertindak, terketjuali atas permin. memberi bantuan mereka, sehingkesan dinan Lian Bi ane na
san on Ba serasa Oa serius
adakan oleh IEV tjabang Suras# minta dari kita semangat dan keaan sungguh2 dari Pemerintah a- 'ga segala2 jang perlu guna kesesedaran jang sedalam2nja
serta
tau pemerintah daerah2 jang berdjahteraan masjarakat akan beker baja pada hari Kamis malam teBerhubung dengan pembentuklah diambil mosi sebagai berikut:
sungguh2
untuk
kebahagiaan
Insangkutan, djikalau njata diperlu- “dja terus, seperti perusahaan2 unp donesia seluruhnja serta kebahaan dan pelantikan Pemerintah
,Menimbang,
bahwa bangsa
kan
bantuan
untuk
mempertahan/tuk
perhubungan2
darat,
laut,
upertama Republik Indonesia SeriIndo-Eropah, jang tergabung dagiaan masjarakat Indonesia selukan
keamanan
dan
ketertiban.
.
dara
dan
radio.
kat, peristiwa mana akan disamlam JEV tjabang Surabaja, sebaruhnja.
i
Selandjutnja oleh P.P.N. diuKami berharap, supaja pemimbut dimana-mana di N.L.T. degai putra dan putri
negeri ini,
,
Bendera ini, jang mendjadi lam
mumkan
:
£
'spin2 perusahaan2 penting dengan
ngan upatjara resmi pengibaran
merasa perlu untuk
menjatakan
bang dari masuknja
Indonesia
Pada
hari
penjerahan
kedaulat.kebidjaksanaan menentukan pera.
bendera kebangsaan Indonesia,
kepertjajaannja kepada pemeria| dalam keluarga. bangsa2
“an, kita berada
dalam
suasana | turan2 untuk hari2 liburan itu, sejang
Sang Saka Merah-Putih, besok,
tah RIS. jang dengan alat kekuamerdeka dan berdaulat, bersamamerdeka
dan
berdaulat.
Pada
wak
hingga djabatan2 ini dapat mentanggal 17 Desember, semua kantelah
berdjandji akan
tu itu segala keragu2an politik djalankan terus pekerdjaan mere-. saannja
an pula mendjadi utjapan
jang
tor2 Pemerintah dan semua sekomendjaga
keamanan
ti ketertimengenai
indah dari kemauan kita jang tekedudukan
tanah
air
n
tanah
air.
1
$
2
untuk
lah2 akan ditutup sertapun surat
3
bamuserta
meli
g
i
2
rang
kita dalam hari kemudian sudah
guh untuk bersama2 berbaris sekabar ini akan tidak terbit.
,

muanja MENUDJU KEMUDI-
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fidak Watuk keuntungan sendiri

bagi kemakmuran

— Petani
Amerika
FS
:

| dan untuk mempertinggi deradjat
bangsa kita, untuk mc

HA

| kan sungguh2 RIS kita jang merdi Keras dan megah seperti warna MERAH dari bendera ini.
Kita menghendaki, supaja RIS
kita,
Negara-Hukum kita jang
did
didalam

merdeka dengan

dunia

tak ada

nodanja seperti warna
PUTIH
dari lambang kebangsaan ini su-

Ser

3

:

,

af,

(Penutup y:

Dnfekoan berdaulat akan mendja-

berdaulat, berdiri

Berhubung

dengan

tanam2an

jang. dikerdjakan menurut musim2nja dan beberapa pekerdja-

an2 jang harus diselesaikan da-

lam

tempo

sering

ga2

jang pendek,

petani2

terpaksa mengambil

pembantu

untuk

tena-

beberapa

hari lamanja. Penghasilan2 jang
begitu banjak dag buah2an dan

.ti: dan putih seperti warna Pu- ' sajur2an halus umpamanja, memtih dari bendera kita, keinsafan
Bangsa Indonesia kita jang mer-

butuhkan untuk beberapa waktu
lamanja ratusan dan kadang2 ri-

deka akan tampil kemuka meng-

buan

hadap dewan pengadilan Hukum
dan Kemanusiaan, jang undang2aja agung'didjadikan dasar susunan
ketatanegaraan
Indonesia
kita sendiri didalam Konstitusi

Sang

2nd
Saka

|

Merah

Putih ini, lambang kemerdekaan
jasg diperoleh oleh kita, LAMSANG
RIS SEBAGAI NEGA-

“RA

HUKUM

“dan

mulia,

jang demokratis

kita berkumpul

untuk menghadapi

WADJIBAN

TUGAS

| kepada Masjarakat Indonesia daga
| lam pelbagai tjoraknja.

PUTIH
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NAIK

|$ DARI HARI KEMUDIAN KI1
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.Kita menjambut dalam. warna2

Merah Putih ini Bendera Kemer-

'dekaan Indonesia.

Kita

Merah
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lam warna2
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WASA

PER-

| SATUKAN
j

serta BEND

DIAN, JANC
ERSATUKAN KITA
UK SELAMA-LAMANJA D.
LAM PERHUBUNGAN NA-

“SIB JANG TEGUH.
3

nah

RELA

aj

me-

reka bekerdja hampir
disemua
daerah2 Amerika dan kadang2

pindah hanja beberapa mil sadja
ketempat pemetikan “lain, tetapi
ada kalanja terpaksa melalui dja
rak sepandjang Amerika.
i
Karena
7
memberi keperluan2

ka-

butuhan tenaga meningkat, kaum

pekerdja pendatang mendapat u-

pah dalam tempo jang pendek jg
lebih tinggi dari pendapatan ka-

um pekerdja tetap.

djadi salah satu soal penting ba-

gi para ahli pemerintah jang me-

Demokra
Hukum dan Kemerde.
kaan akansi, mendjad
— arti kemasjarakatan, akan mem.
E4 han
2
INGGUHAN
:
gunkan - KESUNGI

untuk

Kaum pekerdja pendatang men

TERLAHIRNJA BANG| SAAT
SA INDONESIA, jang baginja
i dasar, diatas mana kita
semua dan
bersama2,
dengan
bersatupadu
dalam

pekerdja

um pekerdja itu dalam waktu ke

KE-

PERDAMAIAN:

MERAH

kaum

metik hasil dalam satu atau dua
minggu. Kebutuhan2 jang bermusim ini disambut oleh
kuranglebih sedjuta kaum pekerdja pendatang di Amerika Serikat. Me-

mereka

semua

pembangunan dari dan kebaktian

BENDERA

ye

jud-—-

» Pokok2
dea

»a

ri

t

a dengan

ngerdjakan soal2 pertanian.

Ini

paling penting dari usaha2 permulaan itu ialah ,,grange” (perserikatan petani2) jang
menda-

pat pengakuan

dalam

30 tahun

belakangan dari abad jang baru
lalu. Ini dan organisasi2 pertanian lain tetap mendjadi
tenaga
politik dan penerangan
dalam
penghidupan petani.
Dengan bekerdja rapat bersama pemerintah2 negara dan daerah dan dengan sekolah2 pertanian jang didirikan atas tanah2
pemberian federal dalam hampir
- tiap2 negara. Departemen Pertanian memelihara rentjana penerangan jang luas dan ditambah
dengan pekerdjaan dari
ribuan
agen2 daerah — ahli2 pertanian
jang membantu petani2 perseorangan atau dalam golongan
mengenai soal2 dari tempat atau daerah mereka chususnja. Pekerdja
an agen-daerah
ditambah pula
dengan pekerdjaan agen2
jang
memberikan pertundjukan
dirumah2 — wanita2 jang memperlihatkan kepada isteri
petani2
tjara2 pekerdjaan jang sebaik2nja dan memimpin sekolah2 mengenai ilmu pengetahuan pertanian jang berguna, dan oleh ba--:
njak lain2 ahli pertanian federal
dan negara.
Oleh karena pentingnja
bagi
mereka, bukan sadja dengan tjara2 ekonomi
demikian
seperti
bantuan2 harga tetapi djuga dengan

pengairan,

pemeliharaan

nah
dsb. jang diusahakan
pemerintah, petani2 sedari
mempunjai perhatian besar

oleh
dulu
atas

segala soal2 pemberian undang2.
Kepentingan mereka diperdjoang

tabiat jang merdeka, petani mem-

dalam Congress dan organisasi2
| petani bertindak selaku badan pe

punjai perhubungan istimewa de-

ngan pemerintah jang djasa2nja
kepada petani2 dimulai dari a-

bad ke-19. Kira2 dalam - tahun
1860, ketika petani2

kesulitan

dalam

mempunjai

mengusahakan

hasil jang tjukup untuk melajani
kebutuhan

daerah2 perindustrian

jang selalu bertambah, dan ketika ekonomi nasional njata ber-

“pindah

kan

teguh

oleh

wakil2

jang isi lengkapnja adalah sbb.:
,/Partai kami berpendapat, bah
wa setiap orang jang.lahir
diIndonesia - mempunjai hak jang
tak dapat ditjabut
lagi
untuk
memperoleh — kewarganegaraan
dari persekutuan
negara
jang
baru, ialah
Republik Indonesia
Serikat.

Menurut hasil Konperensi Medja Bundar orang2 Belanda jang
lahir di Indonesia berhak menerima

kewarganegaraan

kehendaknja

nitia2. sangrense

Selandjutnja IEV

.

kepada

menunzijang

mosi PNI jang diambil di Surabaja baru2 ini, dalam mana PNI
menjatakan, bahwa nembentukan
negara dilakukan
bertentargan
dengan kemauan rakjat dan bah-

Saka

Merah.

F

KERDJA-SAMA
PADA
INSTANSI2 POLISI,
(Aneta). Dari fihak jang berwadjib Aneta mendapat keterangan, bahwa didaerah2, jang pada waktu jad. akan diserahkan
kepada TNI sebagai daerah patroli, kepada komisaris2 polisi federal jang bertugas disana sekarang ini telah digabungkan komisaris2 polisi Republik, Mereka
ini sekarang mulai melantjarkan
pekerdjaannja, dan pada
suatu
saat jang akan ditentukan oleh
Republik mereka ini setelah penempati djabatan2 dari
komisa-

ris2 federal itu. Perhubungan
an-

tara komisaris2
Republik
dan '
federal itu dimana2 adalah baik.
Pelbagai kepala dari korps polisi
jang sekarang ini akan — .
setelah djabatan mereka itu ditem
pati oleh orang-orang
Republik
tetap mendjadi penasehat2. Dalam daerah2 jang sudah dan jang
masih harus diserahkan itu terda
pat kesulitan dalam hal pembajaran gadji kepada anggota2 polisi
negara.

:

:

Di Solo kesulitan ini telah dapat diatasi dan seluruh
korps
polisi dibajar dengan uang federal. Sekarang ini pemerintah federal sementara sedang memper
intjangkan aturan jang demikii negara Republik

ARI

SOLO.

untuk

kembali

ia

(Aneta). Dari 700 orang anggota polisi federal jang mengungsi dari Solo. 300 orang telah men
daftarkan

diri

3

kari

ke

karena kedjahatan diberi amnestie. Mereka telah dilepaskan.
Soal pembebasan tahanan2 politik, kemarin dahulu dibitjarakan
Dalam

gedung Haminte Man

Pukul 8 — 9.30: Arun

Ng

Mantan

rapat itu

dibitjarakan

djuga perajaan2 jang akan diada
kan berhubung dengan penjerahan kedaulatan, pengibaran bende.

“ra serta pemakaian embleem2 pada uniform2 resmi. Pengumuman
resmi tentang hal ini akan dike-

luarkan dalam waktu pendek,

berlaku
di Manado pada tgl. 27 Desember, ialah hari penjerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.
I. Pukul 7 pagi: Upatjara bendera dilapangan Tikala (dimuka
5

esepsi Kepala Daerah Minahasa digedung

Dewan Minahasa,

Atjara jang lengkap akan diumumkan lagi sesudah diterima dari jang

duper

KATA

dalam komisi pusat P.P.N. dibawah pimpinan Mr. Rum.

27 DESEMBER 1949
Dibawah ini dipaparkan atjara pendek dari apa jang akan

H1

OEM
NA AR
IR

Kepada 3194 orang2 hukuman

. Penutup: Polisi Negara berarak.

(America Ulustrated).

»

umuman, dari mana 1300 dalam
minggu datang akan dilepaskan. '

Pidato Kepala Daerah Minahasa.
Pengibaran bendera Merah-Putih,
pahlawan2 dan mengheningkan tjipta.
Memperingati
Menjanji bersama2 ,,Indonesia Raja'",

12:

pg

tahan adalah 1574, demikian peng

Pembukaan.

Pukul 10.30 —

“

Solo. Baru2 ini kebanjakan dari
mereka ini telah berangkat keSolo.
Dari pegawai2 negeri dan pewa Djawa Timur tiJak dapa: di . ngusaha2 perkebunan, jang setepisahkan dari bagian lain
dari
lah penjerahan tetap tinggal dipulau Djawa dan kepulauan Indaerah Solo, djuru warta Aneta
dcnesia lainnja.
mendapat keterangan, bahwa ke
E
adaan keamanan didaerah ini aTIGA
WAKIL
ONDERNE.
dalah baik.
',,Di Solo terdapat
MERSBOND KE ATJEH,
ketenteraman jang tak
dikenal
(Aneta). Hari Djum'at dengan
lebih dahulu”, demikian9 orang
pesawat udara istimewa
telah
berkata. Selain bahwa tak terberangkat dari Djakarta ke Medjadi lagi penembakan2 dan pedan tiga. wakil Ondernemersnjerbuan2, terlihat djuga sangat
bond di Indonesia, jang akan daberkurangnja pentjurian2 ketiil
tang di Kutaradja atas undangan
dari gudang2 perkebunan dan pe
mr. Sjafruddin untuk melakukan
rusahaan. Orang2 Eropah dapat
pembitjaraan2 tentang ekonomi,
bergerak dengan bebas didjalan2
demikianlah dikabarkan oleh koraja dan mengundjungi
pasar2.
responden Aneta.
Mereka ini sama sekali tak diganggu.
Di Medan akan ikut — djuga
8777 TAWANAN2 POLITIK TELAH :
atas undangan mr: Sjafruddin —
DIBEBASKAN.
dua wakil perusahaan disana, ja(Aneta). Sedjak pengumuman
itu mr. C. J. Maasen, presiden
perintah hentikan tembak menem
AVROS dan seorang agen K.P.
bak, maka oleh pihak Belanda te- .
M., W. Ferguson.
lah dibebaskan 8777 orang tawaMereka akan kembali pada hanan2 politik, demikian pengumuri Sabtu atau Minggu dan ini
man dari Panitia Persiapan Nadapat dianggap sebagai
suatu
sonal.
langkah untuk memperbaiki perDjumlah orang jang masih diekonomian di Atjeh.

'Djam mulai: Tepat pukul 10 pagi.

3.

T

Panama

Dibawah ini dipaparkan sekali lagi atjara, menurut mana upatjara

ara

-

mz

kan kepertjajaan mereka
pemerintah Republik”.

resmi pengibaran bendera kebangsaan Indonesia, Sang
Putih, akan dilangsungkan di Manado.
Tempat: Halaman gedung Dewan Minahasa.

#

pentis

kepada

ini mereka

17 DESEMBER 1949.

"2
ng2Z

terhadap

pembesar2 jang kelak akan ditundjukkan untuk melaksanakan hasil tersebut.
Akan tetapi hingga kini belumlah diadakan peraturan jang mem
berikan
kesempatan kepada orang2 Belanda jang lahir disini
akan mempunjai kewarganegaraan Indonesia tepat pada
waktu
penjerahan
kedaulatan,
seperti
djuga ditetapkan pada Konperensi Inter Indonesia di Djokjakarta
pada tanggal 22 Djuli jl. (lihatlah pasal 13 ajat jang terachir

rantara untuk memadjukan
kepada badan2 pemberi
undang2

dalam negara dan ibu kota nasional, soal2 dan keinginan2 kaum
petani, jang terpentjar diseluruh
Amerika. Banjak dari golongan2
ini mempunjai kantor di Washington, dan wakil2 mereka me-

tersebut

sesudah mereka itu setjara formil dalam hal ini
'memadjukan

mereka

dari luar kedalam kota,

petani2 mulai merasa perlunja
saling-berhubung. Dalam bebera
pa tempat mereka bersatu dalam
organisasi2 mereka sendiri
dex
. ngan maksud bertukar pikiran
dan mengadakan rentjana2. Jang

pengurus Partai Indo Nasional
menijampaikan surat permohonan

ta

hanja satu dari soal2 pertanian
jang mendapat perhatian peme-

rintah. Sebab sedikit banjak,.dan
ini kelihatan tidak sesuai dengan

PERMINTAAN INP KEPADA
PPN.
(Aneta).
Pada hari Djum'at

»w ai

Tenun

untuk bekerdja

.

2

dan dengan tak ada perasaan ke
pabitan terhadap masa jang sekarang telah berlalu untuk selama2nja,

da

habis dan tjita2 kebangsaan kita '
terpen-

mega

Kaku
ba NT

djalankan kewadjibannja seperti
biasa.
Pegawai2 sipil, a.l. djuga polisi
jang bekerdja pada pemerintah2
daerah bahagian, tetap meneruskan pekerdjaan mereka dalam da-

djabatan2

AR
Rea

Wakil Ketua, Perdana Menteri

Anak Agung mendesak,
supaja
dipersoalkan usaha2 bantuan penjenlenggaraan keamanan didaerah2, dimana tidak ada T.N.I.,
serta djuga reorganisasi K.N.ILL.

Sidang ditunda, sesudah dibi-

tjarakan tjara2 jang setepat mung
kin berhubung dengan penerang-

an kepada rakjat untuk menghapuskan perasaan bimbang dan ku

rang pengertian,

:

7

seluruh penduduk

' P.P.N. jang menjiapkan penje-

mentara, mendjadi pegawai2 dari

liburan serta djuga hari ber-

rang.

$

dan.

men-

Federal Se- ia

:

Memasang bendera Republik Rakjat Tiongkok (Mao Tse Tung) dila- |

:

BERDAU

seia-sekata

dja pada Pemerintah

Tiongkok disamping bendera Merah-Putih.

Aka

JANG

(Aneta). Panitia Persiapan Na
sional mengeluarkan sebuah peng
umuman jang ditudjukan kepada

bangsa Tiongkok, hanja diperkenankan pengibaran bendera NASIONAL |

£

INDAH DARI

ing untuk mana kita berdjuang
telah tertjapai. Dengan sendirinja
hari mulia itu didjadikan suatu

lagu sa se inn Ha senen

Menjusul pengumuman tentang pengibaran bendera oleh penduduk
orang2 asing (bukan bangsa Indonesia), maka kini dipermaklumkan, bahwa
bahwa untuk penduduk
Pemerintah di Makasar telah mengumumkan,

seluruh

INDONESIA.

dan

ser onste neaye,

hitam Dad at

Antara Indo-

MUDIAN JANG

RIS kita.
Dibawah

5

Na

Konperensi

berdaulat, adalah mendjadi bukti
dari kemauan jang teguh untuk

jang.

&
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kepada
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untuk
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:
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£
sekolom,

Be

da-

| nesia Serikat jang merdeka

:

sebulan
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J ndonesia -

nesia di Djokjakarta dan Djakarta dengan suara bulat diterima

|

f 1.— - sebaris

Dea Din Bana

kita.

dengan

f 4.-

Adpertensi

UNTUK KOTA MANADO:

Bendera Merah Putih ini, jang

LAT

Langganan
atau kurang).

lam dari tjita2 kebangsaan Indo-

INDONESIA

7. $

SEN

| lambang kesungguhan jang

dalam

TK.» No.

memasang

Kini, sesudahnja Pemerintah
Indonesia pertama dari Republik
terwudjud,
22,
jan
naik kePutih
Sang Saka Merah
angkasa dengan chidmat diselu| ruh Negara Indonesia Timur,
Bendera ini adalah mendjadi
“lambang kemerdekaan kita.
Warna2 ini adalah mendjadi
'nesia

Rt

(PENGADUAN)

(sekurang2nja

TOMOHON.

SAUDARA2 :

Tomohon

Lk

T

INTAH

2 Sena

UNTUK MA-

Djadi sendjata2 SA

gan" jalah 33

PENGETAHUAN, KETJAKAP.
AN, KEACHLIAN.

Ha2

ba

nga sangat meminta tenaga,
penge
tahuan dan kerelaan untuk Dekora
"dari saudara2.

wake

aan saudara2 untuk memberi sum-

Dengan melakukan pekerdjaan dengan keras hati untuk masjarakat,

gan saudara2 bagi
bangunan raksasa

pekerdjaan
jang penuh

saudara2 mendjadi tenaga pendotong dari bangsa saudara2.

at itu dari Negara

Serikat kita

Oleh pekerdjaan serta usaha sauitu, untuk kebahagian se. . dara2, saudara2 membantu untuk
juhnja dari bangsa sau- ' membawa bangsa saudara2 kearah

muda.

—.

kemerdekaan

jang. saudara2 sangat men.
intai itu.

1

jan

ra2 jang Merdeka dan Berdaulat itu.

muran Negara hukum jang berdaulat dari Republik Indonesia Serikat,

serta kearah mempertinggikan deradjat bangsa saudara2 jang mer-

pembangunan dan kemakmuran.
Hanja pekerdjaan, dengan tenaga

deka, telah mulai.
Angkatan jang akan datang akan

akan membawa

dalam per-

menghormati saudara2 karena pekerdjaan saudara2.

Tomohon

sat

2...

.Pemakat"

ramchand,

we

Pada

tgl.

19

Desember 1949, -

gebouw R.K. Tomohon, akan diaanugerahan bintang perak besar
atas kesetiaan dan djasa2nja da-

tuk menetapkan instruksi
dari
komisaris2.
Banjak dari kekuasaan2, jang asalnja
diserahkan
kepada komisaris2 sekarang dipegang oleh menteri.
Anggota Lutfi mengusulkan un
tuk mengundurkan pembitjaraan

OMISARIAT? NEGARA DI.
—.
INDONESIA TIMUR.
key
donesia

Perdana
Timur,

menteri In-

Anak

Agung,

di.

z

Makasar telah mengutjapkan dja

soal ini sampai

han kedaulatan.

waban pemerintah dalam babak.
kedua tentang komisariat2 nega|.ya, Dari “Sulawesi Selatan, dae“rah jang menentang pembentukan
| badan2 ini, hanja beberapa orang
sadja jang menghadiri sidang ini.-

—

sesudah

penjera-

Usul ini ditolak.

Setelah ini diadakan pemungu-

tan suara

tentang

rantjangan

un-

dang2 mengenai komisariat2 negara dan diterima baik
dengan
37 lawan 5 suara,

Jang menentang : ketua, Sultan
Sumbawa, njonja Waroh dan tu-

Perdana menteri Anak Agung
dalam djawabannja. berdjandji,

an2 Andi Gappa, Lutfi dan Sabahwa akan berlaku hati2 sekali
se.
| ranfjangan undang2
ini -hetapyengel.
Seluruhnja dalam sn
diniima baik. Beliau mengemu-:
kakan,- bahwa pemerintah dalam. tak hadir 16 anggota, tet
5 segala hal telah mengabulkan ke : 12. dima mere
K

PANITIA PEMUDA PERAJAAN
PENJERAHAN KEDAULATAN.

Pelbagai Perkumpulan2

Penjerahan

Pemu-

Kedaulatan”

in jang belum turut serta dalam

mendaf-

tarkan namanja pada panitera Pa

nitya tsb. di Gedung

Pertemuan

Indonesia Manado.

| MEREKA JG LULUS DALAM
ca UDJIAN AKTE L.O. BAHASA
Te

a an.
sa
3 pb
pena. parlemen: watak

wi

Dewan Gadedia a ? berkumpul
di Bangkok.
-

2

djarak pendek dan Pee
serangan udara. Lebih
landjut
rentjana itu adalah suatu koordinassi dari rentjana2 tersendirisendiri untuk 5 regu dalam mana
negara2 jang turut serta itu telah dibagi2nja, jalah : bagian Utara dari lautan Atlantik (IJs-

(Reuter). . Di Bangkok telah
Berbanni Dewan Geredja2 un-

Asia Timur, guna membitja-

| rakan
iametasi

soal kedudukan dari geKristen di Asia. Pertemu-

an ini dibuka

oleh anak

radja

Rangsit
:
dari -Chainat.
land), Lautan Tengah dan Ero“persidangan ini antara lain apah Barat Daja (Italia dan Porkan memperbintjangkan soal hubungan2 geredja2 Kristen
de- . tugis), bagian dunia sebelah Barat (Amerika dan Kanada), dangan golongan2 jang beragama
erah Brussel (Perantjis, Inggeris
di Asia,. masaalah2 jang mengeNegeri Belanda, Belgia dan Lunai kemerdekaan beragama, dan
xembur)
dan
Eropah
Utara
kewadjiban geredja2 ini
didae(Denmark dan Norwegia). Ren
rah2 dalam kekuasaan komunis.
didasarkan
Dr. W. A. Visser 't Hooft, se- tjana ini mungkin
atas pembagian ini, dan memberi
kretaris-djenderal Dewan Dunia
petundjuk
tersendiri-sendiri unGeredja2 dan rev. Charles Rangon, sekretaris djenderal dari tuk serangan atas tiap2 regu ini.
Dewan missioner
internasional,
Pada umumnja diduga, bahwa
kedua organisasi mana telah me- komisi pertahanan akan menerijelenggarakan
pertemuan
ini,
ma baik rentjana ini dengan tak
terdapt pula diantara utusan2
diadakan perubahan2.. Menteri
ini, Tiongkok, Indo-Tjina, Indo-

MENTERI2 PERTAHANAN
BERSIDANG.

Rotty,

mempeladjari

:

adalah

mu-

MEA
O naa enKamanaaan

RESEPSI
Dipermaklumkan dengan hormat
pada handai tolan dan sahabat2,
bahwa pada TGL. 19 DESEMBER
DJAM
10 PAGI BERTEMPAT DI
.BONDSGEBOUW R.K. TOMOHON
— akan diadakan penjerahan BINTANG PERAK BESAR, oleh Kepala
Daerah Minahasa pada jang bertanda dibawah ini.

F. D. SUMUAL.

ALAT2

is

Ga

PEMBERITAHUAN.

Zegel No. 13.
Tuan2: putih dan berwarna

f 18.15 dana f 18.40 sedosin.

ng

A

Njonja/nona : af 10.25
sedosin.
. Gol. BI (werkerspremie).
. ABWM, CBWM: 2 helai sa-

ABWV,
sapu

CBWV:

tangan

a 2

helai

wanita,

Zegel No. 14.

“diserang. .

Isi dari rentjana' itu dna
ikan dengan sangat hati2. Menuerapa. orang jang

f

(:

selamat

pemberian

Iklan

"3

a. Hari pembentukan Pemerintah RIS pertama.

b. Hari Penjerahan Kedaulatan.
c. Hari Besar dan Tahun Baru,
sedia kami menerimanja.
Untuk a. selambat2nja tgl. 15 Desember 1949.
b. selambat2nja tgl. 20 Desember

:
T
ya
je

TN

1949.

e

c. selambat2nja tgl. 30 Desember 1949.
Harga tiap2 iklan jg.

dimaksudkan pada a.b.c. adalah P250.

tangan

-

wanita.

Kaos kaki lelaki: Admiral Uni
a f 17.75 sedosin
Zegel No. 30. Gol. BII werkerspremie). ACWM, CCWM:

a 3 pasang. (Djuga zegel2

jang

ditandai huruf P).
Scheermesjes:
Pal. a f 4.53
satu karton 2 20 pak.
Zegel No, 19. Gol. BI (werkerspremie). ABWM, CBWM:
2 5 pak.
(Djuga zegel2 jang ditandai huruf
P).
Zegel No. 20: Gol. BII (wer- :
kerspremie). ACWM, CCWM:
a 5 pak, (Djuga zegel2 jang ditandai huruf P).
Poloshirt: a f 5.— satu bidji.
Zegel No. 30. Gol. BI (werkerspremie).
ABWM, CBWM,
ABWV, CBWV a 1
bidji. (Dju
ga
zegel2
jang ditandai huruf
P).
Toko-toko:
Manado
(zakdoeken en sok'ken :1. Klabat, 2. Hotchand

chand,

Keng
Suka

3. Lie

Foeng,

Kem-

Bie, 5. Tan Tjoen Bie, 6
Madju,

7. Kawanua,

DELFIA | MENGAGUMKAN

4. Teng
8. Mi-

nahasa, 9. Samudra,. 10. Royal,
11. Alkatiri.
(Zakdoeken) : 1. Rewachand,

mangkok2 teh dan piring, tjerek2, tas2 pakaian

Pendjualan ini dilakukan dengan kekuatan beslit dari Residen Malinda

Pakailah Delfia,

djika

Njonja ingin menjediakan.
masakan enak. Digoreng

dengan Delfia makanan
lezat den gurih rasanja:
serta mudah ditjernakan.:
Delfia
djuga hemat
dipakainja, karena djelantahnja tidak berbau
masakan jang telah digoreng, djadi dapat dipakai
&
beberapa kali. Delfia .: &
sungguh: mengagumkan. t
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HARGA

SeKaLenGI,

ISI

F. 5.20

2 KG.

'

Panitera Pengadilan jang diwadjibkan untuk mendjual,
J. AWUY,

F

pemboman2

-sedang

Dn

menge-

.. Amerika diwadjibkan men:

Satar
d

$

djarak

Inggeris:

“dan

-

In.sana

3 1

MARGARINE

HANJA

DARI

|

F

militer dari negeri2 ini. Menurut .
rentjana ini semua 12 negara ita

akan segera memegang sendjata
kalau salah: seotang dari. mereka uk

aa

Usaha.

Tata
Berita

Gol. BII
uan
“-ABWM, CCWM: 4& 6 helai
sapu tangan lelaki. (Djuga zegel2
jang ditandai huruf P),
ACWV, CCEWV:
a 6 helai

alu banjak untuk disebutkan satu2.

dahulu tt. 16 ON

-

F
S

sekarang djuga !!!
Daftar harga dikirim pertjuma,

r —

Sapu tangan Pyramid.

partij tenunan terdiri dari kain katun dan sutera jang belum didjahit dan
pakaian2, kemedja2, badjukaus2, gandengan2, kain2 sarong dan handuk2,
eh

:

MUZIEK

DISTRI-

Barang2 tersebut boleh dilihat satu djam dimuka mulainja lelang.

Selama
persediaan. mentjukupi,
rentjana pertahanan bersama damaka
pada
kantor C.C.M. tai jalan
ri negara2 ini, rentjana- mana te.
lah ba
- setelah berbulan- . Pasar Tomohon) dapat dibeli benitis
bulan dirundingkan oleh ahli2 ra Merah-Putih dengan harga f 2.50.

Ja

—

ALAT2 SPORTS.

barang2 jang dirampas menurut putusan2 Pengadilan- Negara jaitu: satu
dan djuga gelas2,

Ti

'.

1

,,SDAP"

di pekarangan dimuka seduna Pengadilan-Negara (Landgerecht) di
Tomohon pada hari SENIN, 9 JANUARI 1950 mulai djam 9 pagi, dari |

dari kulit d.LL, ter

'ke-12 negara Pak Atlantik telah
untuk

F. Sumampouw,

rid2 Sekolah Guru Negara.

teri Acheson.

(U.P.). Pada Kamis pagi: di
Paris, menteri2 pertahanan dari
bersidang

7. W.

8. I. M. Warthe.
Mereke semuanja

pada presiden Truman dan men-

:

12.

Lelengboto, 5. A. Rantung, 6. T.

ngan
komisi pertahanan akan
' terbang
ke Washington untuk
mengemukakan rentjana ini ke-

ngirimkan Oa

11. S. Tiwatu,

Lelaki: ,1. E. Tendean, 2. Putu Legawa, 3. M. Pangemanan, 4. L. S.

nesia, Pilipina, Korea, Malaya, pertahanan Amerika Louis Johnson. dengan disertai djenderal
: New Sealand, Australia, Okinawa, Siam, India, Birma, Ceylon - Bradley segera setelah persidadan Kalimantan Utara telah me-

H. Tumengkol, 8. CJ. Lon9. A. E. Palendeng, 10. Ch.

A. Pandelaki,
G. Kaligis.

-

Telf, 337 Djk.

DJAKARTIA.

' Bikinlah perhubungan

sapu

4

1. S. Adam, 2. W. M. Belia.
3. M. Kalesaran,
4... Pola,
ge G. Rumambi,
6. L. Tangka,

Negeri. |

(5
“Se

1949.

SPORTS

TA Gang Aang

hua

INDONESIA.

Wanita :

2. Rogahang”
Manado, 13 Desember

Satu-satunja alamat jang paling lengkap di Djakarta untuk

dengan
kewadjiban:
Mewakili
Gabungan Perkumpulan2 Pemuda di Manado dalam rapat2 Panitia Kota Manado untuk penjerah“pu tangan untuk lelaki. (Djuga
an kedaulatan.
an
jang ditandai tjap huruf
Pada perkumpulan2 pemuda lapanitia ini dipersilahkan

Ka

BUSI No. 42/B.

da di kota Manado pada tgl. 9
Des. j.I- dalam suatu rapat telah
membentuk ,,Panitia Pemuda Pe-

rajaan

Tjoh, 2. Machmoed,
1. Kho
(Scheermesjes):

17 Desember 1949

PEMBERITAHUAN

,

1g

semua :

oleh p.t. Kepala Daerah.

F Indonesia- Timur,

2:

&

.

I. Yip Tjui.

sim

Baru
Tondano.

Toko & Restaurant
Tomohon.

ang

Ara

mesjes).

Pasar Baru 2 —

"Selamat Hari Raja"

lam lapangan pendidikan dan So-.
sial.
Bintang tsb. akan
diserahkan

n

Ka

Arjana Store

Toko Bombay

dakan
resepsi oleh Pt. F. D.
Sumual, berhubung dengan peng-

Gie, 2. Utamchand, 3. Wanita,
(Sokken): 1. Karondoran.
(Scheermesjes) : 1. Yap Tjien
Teng.

Kho

1.

AGA

Me
(Serikat Buruh Tjetak Indonesia)
Tomohor//Manado.
-

je

:
2. Ang Tjoh Teh.
1. Siong Yip,
(Zakdoeken):
Ratahan (Sooken en Scheer-

2 Kawanua.

(Zakdoeken):

Tondano.

djam 10 pagi, bertempat di Bonds.

u

Ang Sioe Moei. 3. Sonder, 4. Tja
haja Azia.
1. Wilbert,
(Scheermesjes):

ken en scheermesjes).
1. Kho Soei Tjien.
(Zakdoeken en sokken): 1. Ka

Bridge C Happy Twenty"

RESEPSI P. T. F. D. SUMUAL. «

1
Pa

2: Sin Fat.

se

2

sok-

(Zakdoeken),

Tondano:

Tomohon

6. 'Tammatnja upatjara.

en

5. Paka-

an, 4. P Inegungkudan,
Mn
(Sokken) : 1. Kita.

Kakaskasen, Tomohon.

Kebang-

«

: 1. Berty, 2. Ka

Liem Tjae Seng, 3. Go Hoat To- ” (Zakdoeken): 1. Fo Hien, 2,

Utu' Rengkung

P. P. P.
Bersikap teduh selama
tiga
. (Persatuan Pegawai Penerangan)
menit untuk memperingati pah
Tomohon
lawan2 serta mengheningkan | | :
iipta.
J. Lumingkawas
Ni
lagu
Debonganka
Tondano.
,Indonesia Raya”.
ja

2.

Perdjalanan jang menudju kemak-

ah
Pemerintah saudara2
akan mentjapai kemenangan untuk

: 1

Baannakani Li MA

K. Lasut

(Zakdoeken)
roong.

Langoan (Zakdoeken): 1. Tan

(Zakdoeken en scheermesjes):
:
(zakdoeken
Kang, 2. Baru,

PN

ram,

(Scheermesjes) : 1. Perdamin,

:

1.-Hiap Hoo.
Airmadidi.
Ti
1. Ang Tian

Tomohon.

saan, Sang Saka Merah. Pati"

guhnja, ialah kemakmuran.
Rapatkanlah barisan:

at kearah Man

Tomohon. “Menaikkan bendera

sesungguh-sung-

— Djadilah sekarang pahlawan- -pahlawan “perdamaian dari bangsa sauda-

ang bersatu-padu,

ka djam tsb.

mal.

aniralo Cooperatie Minahassa

Pembukaan upatjara.
Pidato KEPALA DISTRIK

B9

nganlah lalaikan waktu untuk itu, karena masjarakat bangsa saudara2 de-

u, orang2 keperfjajaan saudara2
akan mengendalikan pemeRepublik Indonesia Se“ dibantu oleh badan

Ona

itu dengan sebaik2nja, dja-

Madju.
(Zakdoeken en sokken): 1. Ce
lebes, 2. 2. Esardas, 3. Odher-

€.C. M.

Distrik Tomo:

wai2 harus sudah hadir dim

N :8 3

Kementerian Penerangan Kantor
Tjabang Tomohon.

menurut atjara 3
7
Djam mulai: Pukul 10 pagi. Para
undangan serta semua pega-

Beladjar dan berlatihlah, agar saudara2 dapat mempergunakan sen-

djata2

Tomohon akan diadakan

upatjara Pepean bendera Merah-Putih pada tgl. 17/12 1949

- dihalaman kantor

:
(Zakdoeken, sokken en scheermesjes): 1. Suka

Kawangkoan,
(zakdoeken en
sokken): 1. Azia, 2. L. Tahil-

St La

dara2 ialah:

sau-

Seng, 2. Anur.

ong. omohon

— 2— 1 949, a

ntah pertama RL. S 3

3. Lucky Store,

(Scheermesjes): 1. Hang Che-

MBENTUKAN

:

Oleh sebab. itu Nan

2. Nandiram,

TUMB

DLTEFABRIEKIEN

CALVE

BATAVIA
DEL.

905-105-B.

