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ba-
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serta menurut sedjarah
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3 ba pada: Opo gal
—N944,

se-

opem oer

Dibawah ini kami terakan hasil pe-

njelidikan itu, disingkatkan

dimana

perlu —- terutama jang mengenai il.

mu
, bahasa2 Austronesia, agar lebih. mudah dibatja. Djuga .
“daftar »
H sratuur-lijst) jang
terdapat da aa ap: .. tidak kami tjantumkan.

mendjadi
RLLS.

Pura Hatta, Anak Agung Cab
Agung, Sultan Djokja dan Sultan
Il diangkat sebagai
Hamid
pembentuk? kabinet.

In NN
RAN
BAHA.
SA 'bangsa2 jang terdapat disamudera Pasifik dan Samudera In.dia membuktikan, bahwa akar kata merah dan putih dipakai
: dalam hampir segala bahasa dila-'

“ dju kepulauan Austronesia: se'djak dari Madagaskar di Samude
sedjarah purbakala perteba-

itu dapat menjusul asal kaah dan Putih, syah

at, Ir. Sukarno

esidei
Ea
jang
ini dilangS basa dalam sidang badan pemilih presiden jang diadakan:pabiik

terutama dengan maksud orang

jang

membyjiat Dengera

itu,

Indonesia
' Pemilihan

“da

pukul

17.15 dengan

- pat

dikepatihan

bertem-

di Djokjakarta.

kan

dalam pasal 69 -ajat 2 dari

undang2 dasar RIS, serta
pula
anggota2 Panitya Persiapan Nasional, demikian kabar jang disiarkan Radio Republik Indonesia. Sesudah rapat dibuka
oleh

PPN, mr. Moh. Rum jang bukan

Sidang
badan pemilih presiden
dihadiri oleh semua orang2 jang

anggota badan pemilih presiden
RIS dan tak mempunjai hak suara, maka rapat menetapkan pera-

dikuasakan oleh pemerintah2 daerah2 bagian, seperti dimaksud-

presiden.

turan

tata-tertib pada pemilihan

Walaupun

| tam

perkataan bendera

9 atu-pandji2 me

sedjar rah dan

menurut penje-

Nengktatan? lain terhjaIya, Bahwa pengertian tanda de. ngan warna itik ialah berlakus se-

djak. purbakala.

»

nja merah-putih menurut adat ke
biasaan, filsafat dan kepertjajaan

orang Indonesia.

Apakah warna?
Warna
itu sesungguhnja tak
lain dan tak bukan ialah getaran
djasmani. Bila djasmani menggeletar sebegitu kali pada satu detik, maka kita lihat warna ini: djihad menengeletar lebih tjepat lagi,
maka
kita lihat warna lagi dan

' makai gambar sebagai-tanda atau
Dalam bahasa2 Austronesia di: perlamban it pada bangsa Ger" dapat-perkataan:tungul, panseterusnja.
man (Germ
(in) pun telah men dji2, umbul2 dan merawal
Segala matjam geletar adalah
djadi adat darizaman dahulu. Ountuk menjatakan tanda berwarperbuatan
atau timbul dari pada
rang German dizaman purba: panna itu. Bendera merah-putih pada .gerakannja kekuatan daja. Djadidji2nja itu sehelai kain bergambar
ta
waktu itu dirasakan sebagai tan-.
jang mendjadi perlambang dan- da kebangsaan. Indonesia dan da- ja warna itu sesungguhnja daja
jang nampak dimata menurut ka. dipasang pada batang, tumbak jg “Tam. perasaan dan tjita2 bangsa,
dar kedaulatannja, artinja
daja
dipantjangkan. Orang German di- tanda itu djuga dihubungkan dejang
diterima
dan
diketjap
getazaman itu pertjaja, bahwa ada
ngan perdjuangen menudju Nerannja oleh perasaan
kita dan
pandji2 jang keramat, sehingga
gara Indonesia jang masih pasti
nampak
pada
penglihatan.
Oleh
pada waktu menjerang musuh, oakan tersusun itu.
karena
itu
maka
tiap2
warna
itu
rang dapat mengetahui akan ka.Adapun
warna
putih,
dalam
daja
dan
tiap2
warna
dapat
meng
lah atau menangnja, jaitu dilihat
gerakkan perasaan senang.
atau
simboli k Melaju, Djawa,
Sunda
dari
bagaimana terbuk
“dan
bahasa2
Indonesia
jang
lain
perasaan
tidak
senang,
perasaan
dji2 itu waktu mulai m
bermakna sutji: begitu djuga daindah atau perasaan tidak indah
Pandji2 itu bagi seo:
lam simbolik Indonesia, jani. simkepada
orang jang halus perasabalang djadi tanda, — 1
s.
jang bentum
didalam peperangan dan bagi seorang Radja djadi
tanda kedaulatanaja,
Karena bendera dan pandji- itu
djadi tanda kedaulatan keradjaan
"dan djadi tanda kekuasaan hulu-.

daulatannja

'pandji2

bendera

didjundjung tinggi ke-

itu

keradjaannja

dan

harus dipertahankan

kedjajaan dan kehormatannja..
Bendera

ana ey

“kan djadi ta

an

itu tidak

kain,

bolik Sanskerta, Arab dan Islam.
Mendjadi dalam bendera me-

rupan, Sunda)

rah-putih, menurut simbolik Indo-

getaran

nesia warna merah itu boleh dikatakan melambangkan kegembiraan

(akan

berperang)

keberanian

dan warna putih kesutjian.
Menurut

pemeriksaan

annja,

menurut

bagi orang

jang ahli ilmu

k“dengan

darah dan big

Dalam

fasal

ini dikumpulkan

“beberapa keterangan jang berhu..
bungan

dengan

warna,

dan arti-

gaib.

ning,
merah,
biru,
djingga,
jung (violet) dan ungu itu,
dalah warna jang positip. Perpa

duan (— ketunggalan, persenjawaan) dari pada ketudjuh warna
Hn itu mendjadikan warna puti

Putih

berarti sutji — perlam-

' bang hidup

Hajat.

anja budi, il-

Ke kemauan.
jajaan, iman.

Hidjau

MENURUT ADAT FILSA:
PAT DAN KEPERTJAJAAN.

seseorang.

Menurut faham ilmu gaib, warna

Nan
Biru

at2 dan kesuka ran
ia diperoleh dengan
g
lan sea benda dan djiwa r
la. berkibarnja: bendera-i

(su-

getaran daja dan

perasaan

Kuni:
mu intelli:

dan pan

persesuaian

Karena itu besar sekali artinja

bahasa, :

maka kata merah dan perumpama
an dipakai dengan mengandung
art: Keberanian.
Perkataan putih selalu diartikan dalam perumpamaan gan ps
rasaan Pe
1

djaan dan

“ra

hanja

seorang

pertama.

oleh para kuasa

dimadjukan,

jalah

ir. Sukarno dan menurut aturan2
tertib pada pemilihan
presiden
RIS pasal 5 sub 3, sekarang tjaIon itu dianggap telah dipilih sebagai presiden. Rapat menundjuk
mr. Moh. Rum dan Ide Anak A.gung Gde Agung, masing2 ketua
dan wakil ketua PPN sebagai utusannja untuk menjampaikan pu
tusan ini kepada Presiden RIS
jang baru dipilih itu dan sesudah
itu rapat ditutup.

sumpah

setjara aga-

hulu keraton, K. R. T. Kamaludiningrat, dengan disaksikan oleh
mgr. Sugyopranoto, dr. Leimena
dan Ki Bagus Hadikusumo.
Se
sudah penjumpahan akan dibunjikan dentuman meriam 12 kali.

Presiden RIS akan berpidato dari

Sitihinggil, pidato mana akan ditudjukan kepada rakjat
seluruh

Indonesia. Pada malam harinja
Presiden RIS akan mengadakan
resepsi.

mengumumkan,

bahwa kehidupan masjarakat dalam sehari2nja harus tetap berdjalan dengan lantjar, mengingat
pula, bahwa pengaruh dari para
pedagang
sangat
besar dalam
penghidupan
sehari2, maka dengan ini Panitya Persiapan Na“Sional

berseru

kepada

semua

pe

dagang dari lapisan dan golongan apapun djuga sebagai berikut:
1) segala peraturan2 jang sudah
ada mengenai
pengendalian
dan pengawasan harga serta
penimbunan
barang2
tetap

berlaku.

2) dengan

sangat diandjurkan,
supaja djangan dilakukan segala sesuatu jang mungkin da
' pat mengakibatkan
kenaikan
harga jang tak dapat dibuktikan dengan njata keperluan
nja.

3)

ting kepada pemerintah RIS setelah didirikan. Penindjauan di- mulai pada tanggal 5 dan berachir pada tanggal 12 bulan ini.
Dari penindjauan ini telah disusun lapuran jang akan disampai“kan kepada masing2 menteri jang
akan duduk dalam kabinet pertama

dari

RIS.

Perlu

dikatakan,

bahwa para penindjau dapat bantuan dari pada pembesar dimasing2 departemen
setjara jang
memuaskan.
i
MUKTAMAR MASJUMI KE4
MULAIKAN DI DJOKJA.

Di.

Pada
hari Kamis malam diDjokja
telah dimulai muktamar
Masjumi keempat dengan mende
ngarkan keterangan2 mengenai
kebidjaksanaan politik dan pendjelasan 'hasil2 KMB oleh dr. Su-

kiman dan mr. Moh. Rum. Muk-

tamar
selandjutnja akan mengambil sikap
terhadap
kongres
Muslimin Indonesia dan keputusan2 tentang kebidjaksanaan politik, susunan dewan politik baru
dan sikap terhadap hasil KMB.:

dengan sangat diandjurkan,
agar toko2 tetap dibuka pada KABAR2 PENDEK.
waktu2 sebagai biasa, ketjuali
pada hari2 liburan.
Kundjungan jang telah
diumumkan semula dari Sri Sultan
4) djanganlah menjebarkan ka'Djokja,
koordinator
keamanan
bar2 jang tidak2 jang dapat
Panitya Persiapan Nasional, Hamenimbulkan kekatjauan damengku Buwono IX,, ke Makaslam perdagangan sehari2.
sar, karena beberapa hal tak daDiperingatkan,
bahwa
kekapat diadakan pada tgl. 20 Desem
tjauan dan terganggunja keamaber.
nan milik dan djiwa itu djustru
karena disebabkan oleh penghidu
PEMUDA
SURABAJA TIDAK MEpan sehari2 jg tidak lantjar dalam masjarakat. Bila perlu, jang
RAJAKAN TGL. 27 DESEMBER
berwadjib akan mengambil tinda
JL.A.D.
kan2 keras untuk memelihara ketertiban dan kelantjaran penghiFront pemuda tjabang Surabadngan sehari2.
ja tak menjetudjui perajaan2 paEP
mean
da tgl. 27 Desember,
demikian
PENINDJAUAN
ROMBONGAN
hari
Djumat
jl.
diumumkan.
Hari
AHLI PADA DJAWATAN2 PEME.
kemerdekaan sebenar2nja adalah
RINTAH FEDERAL SEMENTARA.
tanggal 17 Agustus, demikian diSebagai persiapan untuk pengkatakan. Tjabang Surabaja hanja
operan pemerintahan pada wakakan mempergunakan kesempattu penjerahan kedaulatan, maka
an itu bagi menggabungkan seoleh Panitya Persiapan Nasional
mua kekuatan jang dapat dipertelah diadakan penindjauan oleh
gunakan
perdjoangan untuk lebeberapa rombongan achli dalam
bih memperdalam kesadaran nasemua departemen dan djawatsional dare pemberian -pertolongan2 Pemerintah Federal Semenan, terutama kepada keluarga me
tara.
Penindjauan ini dilakukan
reka jang sudah djatuh.dalam per
pula untuk memberikan
bahan2
djoangan ini.
dan dimana perlu untuk memadjukan soal2 atau usul2 jang pen-

bahwa presiden Sukarno
telah
menundjuk 4 orang
kabinetfor-

ita, tidak asli, melainkan berasal
dari bahasa Portugis, tetapi da-

itu harus

tuk presiden RIS jang
Ternjata, bahwa

Radio Djokja

jaitw
Pon
aging pkebig dan mM:
Es na bangsa itu.

| balang, maka akibatnja

masing2 memadjukan setjara tulisan rahasia tjalon2 mereka un-

Djuruwarta Aneta memperoleh
kabar, bahwa upatjara penobatan
Presiden RIS akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Desember dengan bertempat dibangsal
Sitihinggil keraton Djokja pukul
7.30..Atjara berlaku seperti jang
telah diberitakan. Jang akan menjumpah Presiden RIS jalah mr:
dr. Kusumah Atmadja dan peng-

Pemeriksaan perbandingan ba-

mem
empunjai arti,
bebera pa hal,

masing2

ma Islam dihadapan rapat terbuka dari badan pemilih dan dihadapan rakjat.
4

itu berlaku kira2 dalam tahun.
2000, — 500 sebelum Nabi Isa.

a fa
5 Maka bender

Mapan

orang jang diberi kuasa diperiksa dan kemudian kuasa2 tersebut

mengangkat

"ya India sampai kepulau Fidji dilautan Pasifik. Menurut pemerik-

Berhubung dengan penjerahan
kekuasaan dari pemerintah Belan
da kepada pemerintah Republik

Indonesia Serikat dan mengingat,
“Selandjunja

Pada pukul 22.30 badan pemilih presiden bersidang lagi dikepatihan pula untuk menerima dja
waban ir. Sukarno. Beliau telah
menerima
pemilihan
mendjadi
Presiden RIS, maka dengan itu
ir. Sukarno dengan resmi dipilih
sebagai Presiden RIS jang perta
ma. Pada hari Sabtu pagi tanggal
17 Desember 1949 beliau
akan

utan Pasifik dan India, sehingga
pengertian merah dan putih ialah
2. berasal dari zaman purbakala, ketika bangsa Indonesia masih ber: .
sama diam ditempat aslinja dipan
tai
Asia
sebelah”
“Tenggara,
djadi sebelum bertebaran menu-
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PRESIDEN

KAUM

ta terhadap

sesamz

c

pjingge

rarti 2 Apa

Lembajung
kokoh.

$

budi.

berarti tetap hati,

' Ungu berarti tenteram.
(Akan disambung),

mateur,

Drs.

Mohd.

Hatta,

Agung Gde Agung,

Anak

Sultan Djo-

kja, Sultan Hamid.
Dalam
itu
Hatta mendjabat Perdana Menteri RIS.

Radio

Djokja

mewartakan:

Presiden Sukarno menerangkan,
bahwa dengan terbentuknja 4 orang kabinetsformateur itu, tidak
berarti Presiden bertindak berten
tangan dengan undang2 dasar,
mengingat kata sepakat jg telah:
tertjapai dalam sidang bersama
antara Presiden dan para kuasa
negara? bahagian.
Selandjutnja
Presiden menerangkan, bahwa ka
binet jang akan dibentuk itu ber-

bentuk nasional zakenkabinet. Atas pertanjaan, apakah ada kesu
litan2 prinsipieel dalam membentuk kabinetsformateur, Presiden:
mendjawab,
bahwa
kesulitan2

prinsipieel tidak ada, tetapi Presiden berusaha untuk

kata sepakat

jang

mendapat

sebulat2nja.

hingga pembentukan itu. berdjalan dua hari lamanja. Hari ming-

gu mulai djam 15.30 waktu diDjokja, 4 orang kabinetsforma-

Minahasa.

17 Desember1949 di Manado
Pengibaran resmi bendera kebangsaan Sang Saka Merah Putih pada hari Sabtu j.l. di Manado berlaku dalam suasana keama
nan dan
ketenteraman
penuh.
Boleh dikatakan tidak
terdapat
suatu hal jang mengurangi keindahan perajaan ini.
Sebagaimana telah ternjata da
lam berbagai2. pengumuman termuat dalam s.k. ini, maka upatjara berlaku pada halaman dimuka
'Gedung Dewan Minahasa. Lama
sebelum
upatjara
dimulaikan,
halaman tsb. dan halaman bekas
kantor residen telah penuh
dengan tamu2 jang datang dari pelosok2.
Kira2 1/5 djam sebelum permulaan upatjara, tjuatja
mendjadi
buruk,

tetapi

kira2

djam

9.45

tjuatja mendjadi baik lagi. Mata-

mengenai
seluruhnja.

hari bersinar2 dengan terang.
Kira2 djam 11.— upatjara dapat dimulaikan. Diantaranja tamu2 resmi kami melihat Tana
komisaris Negara Utara, dr.
Boon jangtiba bersama2 In

Hingga djam 17.17
rundingan
itu baru berhasil dengan ditun-

Leeuwen, selandjutnja wakil Tpc.
Sulawesi Utara dengan adjudant,

teur tersebut mengadakan sidang-

nja jang pertama untuk membitja
rakan segala sesuatu
bentukan
kabinet

djuknja drs. Moh.

Hatta

Perdana Menteri

Kabinet

sebagai

RIS,

sedang menteri2 lainnja
belum
dapat ditentukan. Menurut Hatta
pembitjaraan baru sampai pada
tindjauan2 dan belum sampai pada penjusunan menteri2 jang a-

kan duduk dalam kabinet. Diharap selekas mungkin bentukan ka
binet lekas selesai. Minggu malam
orang2 kabinetsformateur itu me
landjutkan sidangnja.

sial, partai2 'kaum wanita
wakil2 dari perserikatan2
da.

Upatjara

dimulaikan

sera
pemu-

dengan

pidato dari
p.t. Kepala Daerah
jang dengan lengkap dimuat disu
rat kabar ini.
Sesudah itu, maka p.t. Kepala
Daerah mengambil sebuah
ben-

dera Merah

Putih jang

terletak

diatas medja istimewa dan menaik
kan bendera tsb., ketika
mana
hadirin berdiri dengan
chidmat
penuh dan Polisi Negara presentir sendjata, Ketika bendera sudah berada diputjuk tiang, maka
ia disambut dengan tepuk tangan
dari

hadirin

dan

teriakan

,,/Mer-

deka” bergemuruh.
Sesudah itu hadirin
memperingat mereka jang telah
gugur
dan mengheningkan tjipta selama

|satu menit.
Segera

sesudah

itu, sebuah

or-

dr. Van

kes musik bambu memperdengar
kan lagu Indonesia Raja. Hadirin
dengan gembira turut menjanji,
“sedang mereka jang bukan orang
s
Indonesia berdiri tegak.

wali kota dan wakil wali kota Ma
nado, Apostolisch Vicaris, Monseigneur
Verhoeven,
anggota2
Dewan Minahasa dan Badan Pekerdja D.W., anggota2 komisi pe

dari barisan kehormatan
Polisi
Negara diikuti oleh arak2an dari
kira2 3000 pemuda dar berbagai2
partai pemuda jang diorganisir oleh Gabungan Pemuda Indonesia.
Kira2 djam 11, dimana2 dikota

sekretaris

keresidenan,

merintahan Haminte Manado, ke

pala2 distrik, kepala2 onderdistrik, kebanjakan dari mereka diiringi oleh isteri2, hampir semua
kepala2 djabatan Federal, Daerah dan Negara, wakl2 dari go- '

longan2 Belanda, Tionghoa

dan

Arab, wakil2 perusahaan2 perda
gangan, perkapalan, wakil2 agama (Katholik, Islam, Protestan),

wakil2 pmrtai2 politik. partai2 so-

Upatjara ditutup dengan defile

terlihat'dimuka rumah2

penduduk

bendera Merah Putih
berkibar,
hal mana berlaku disegenap Mina
hasa. Hari jang bersedjarah
imi
bagi Minahasa telah lalu dengan
tidak terdjadi apa2,
terketjuali
suatu ketjelakaan
oto didjalan

“Tomohon Manado, jaitu penubru

kan antara sebuah pick-up
dan
oto truck militer, dalam mana tis
ga orang telah mendapat luka2,

'

Mosi anggota” pedagang K.NJ.
" Pada tgl. 12 Desember,
ji 12
anggota KNIP golongan

peda-

ng telah memadjukan mosi jg
. berbunji: Menimbang, untuk

Pemb. Jam.
ktis tak mungkin

'usat Komtabiliteit

nesia, pusat koperasi di

kan pada wakunja

serta wakil2 perkumpula

'dafar2 p
itu, maka

bunan,
perikanan, pe
palan,
ja djalan perekonomian pa- . pertambangan dan lain2 untuk me
rundingkan pada dasarnja pelaktu jang akan datang dan
nanja program geleide sanaan program geleide econoie menurut undang2 dasar

ik pasal 33,
ekonomi
dan

dipemerintah-

daerah

jang

dida-

lamnja duduk sebagai anggota
wakil2 pusat persatuan? dagang/
untuk

pemerintahan

usat dan wakil2 persatuan

gang/pengusaha

didaerah

“ pemerintahan daerah.

da-

“untuk

Diadakan

aturan2 rehabilisatie selekas2nja
untuk kaum
dagang/pengusaha,

baik dalam soal keuangan, maupun dalam soal2 lainnja jang a| kan memudahkan mereka mengangkat/memeperbaiki — usahanja
“kembali. Diadakan selekasnja aturan2 jang melarang badan2 jg
bukan
pedagangan/perusahaan
— melakukan pekerdjaan dagang aperusahaan.

2) mempertimbangkan kepada
pemerintah selekas2nja mengada

kan konperensi

ekonomi

dengan

wakil2 segala persatuan? dagang/
pengusaha seperti: PTE, gabung

nomi sosial dan kemakmuran

jat. Merundingkan

liteit pedagang

ba-.

dan

rak

tjara2 rehabi-

pengusaha.

Mosi ini disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia dengan

perantaraan

ketua

KNIP.

x

Dalam sidang KNIP jang dilangsungkan pada hari Kamis mo
si2 jang dimadjukan oleh para
anggota semuanja, diterima baik
dengan

suara

bulat oleh

sidang.

Ketjuali mosi jang dimadjukan le
bih dulu pada sidang itu dimadju
kan pula mosi unitarisme oleh mr.

Moh. Yamin jang djuga disokong
oleh 30 anggota. Mosi ini tak di-

musjawaratkan,
melainkan
mr.
Moh. Yamin minta untuk diregis-

treer oleh sekertariat NIP.

an importeurs Indonesia, gabung

“PIDATO

dorongan

—nnnann

Pada saat ini kami berkumpul
sekalian, jalah untuk
memperingati pelantikan Pemerintah Republik Indonesia Serikat pertama,
| jang dibentuk pada.tanggal
17
| Desember 1M9 sesuai Undang2
Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat jang ditjiptakan pa

da Konperensi
Medja Bundar
dan jang sekarang telah disetudjui.oleh semua Badan2 perwakilan

dari segala Negara2 dan baan2 lain, jang akan menggangkan diri pada Republik Indonesia Serikat.

| Dibawah pimpinan Pemerintah
“Republik Indonesia Serikat Perta
Negara2

akan

memasuki

didunia

jang

. merdeka dan berdaulat, jang men

djadi idam2an seluruh bangsa In
donesia sekalian, agar dengan
begitu dapatlah kami “ memberi-

nusia, jang mendjundjung tinggi
sabda,Tuhan Jang Maha Esa.
Sebagai pernjataan, bahwa kita bangsa Indonesia telah mentjapai kedudukan sedjadjar dengan
bangsa2 lain didunia jang telah
lama memiliki kedaulatannja, ma
ka pada ini saat pula kita bangsa
Indonesia
akan ' mengibarkan
Sang Saka Merah Putih, jang kami sekalian djundjung tinggi se-

bagai lambang kemegahan atau
ketaatan dan kesutjian tjita2 kita
sebagai bangsa jang merdeka dan

berdaulat.

Dengan

pengibaran

Bendera Kebangsaan Kita, jang
kami telah perdjuangkan diseluruh pelosok Indonesia
masing2
sesuai dengan keadaan
setempat2, tetapi untuk tudjuan sama
jang maha sutji, jaitu pembeba-

san Tanah Air kia, maka timbul-

| perdamaian dunia bagi keselama-

lah
Pemerintahan Bangsa Indonesia untuk
Seluruh Indonesia,

| tan dan kesedjahteraan umat ma-

ketjuali Irian.

sumbangan

untuk

saat ini kita sekalian akan

menu-

dju pembangunan Negara Kita,
jang telah lama menderita.
Marilah kita sekalian untuk ke
pentingan Ibw Pertiwi Indonesia,
untuk mendjaga keharuman dan
kemegahan lambang

kita bersatu

padu,

kebangsaan

menudju

ke-

muka dan melupakan segala2nja
jang mentjeraikan, memetjahkan

kita sama kita, dan dibawah pe-

ngibaran Sang Saka Merah Pupun-mengampuni sesama kita dan
menengok keatas dengan doa un-

tuk diampuni pula oleh
Jang Maha Kuasa.

“Tuhan

Kami doakan pula, mudah2an
pada Pemerintah Republik Indo-

nesia Serikat Pertama

dan ang-

mendjaga

B.
|.

Nusa dan Bangsa kita.

ngan penuh chidmat, dan sesudah
itu marilah kita bersama memper

ingati Pahlawan2 Bangsa kita jg
sedjati, jang telah gugur dan men
djadi korban dalam perdjuangan
untuk mempertahankan kesutjian
lambang kita ini.

PEMBUKAAN DJEMBATAN BARU
RANOIAPO.
Djembatan baru Ranoiapo (Amurang) dengan resmi dibuka un
tuk lalu lintas pada tgl. 22 Desem
ber.
:
Peristiwa ini akan menghapuskan segala rintangan2 jang sudah
beberapa tahun dialami oleh pelalu-lalangan didaerah Amurang.

Gadji2, dsb. untuk bulan Dedapat

djuga te-

3.

Minahasa,

4.

mudra,

Perdamin, 4. Sien Fat,
Langoan. (Melk Jam.en Corned
beef), I. Kawanua,
Rawung, 3,

Keng Bie), 2. Tjia Kiem Sioe, 3. Klabat, 4. Johnnie, 5. Tjoan Hoa, 6. Sa7, Kian

Nam,

8, Saudara,

' Kepada Kantor2 Pusat Komta-

'pat dibajarkan dahulu dari fonds
jang ada sampai suatu maximum
“dari 5046 jang diterima untuk bulan Nopember.
biliteit telah dikirim
selandjutnja.

petundjuk2

— PEMBERITAHUAN DISTRIBUSI
PT
MAAN

Tomohon

(Melk, Jam en Corned

Kawangkoan. (Melk, Jam en Cor.
I. Lie Sien, 2. Karoong, 3.

Soerabaja. (Melk en. Corned beef):
|. Phe Boen Kao.
:
Amurang (Melk, Jam en Corned
beef):
I. J. Laoh, 2. Fo Hien, 3.
Ang TjaE Tek. (Melk en Corned beef)
I. Wilbert,
2. Ang Sioe Moei, 3.
Ang Tjeng Soan, 4. Tjahaja Asia,
5. Kawanua.

Ratahan 1 (Melk, Jam en Comed
beef): I. Yip Tioei, 2. Rogahang.
(Melk en Corned beef):
1. Siong
Yip.

Seng, 3. Hiap Hoo, 4. Jarusalem,
5. Celebes, 6. Tjien San Mie.

Kantor Distribusi

'

Sekolah'
MANADO

Vier koeien
af 0.95 sekaleng.
Zwan f 1.05 sek.
Flying Wheel

Dancaerts

— TOMOHON

Disahkan dengan beslit Radja tgl.
Nr. 48, kemudian

f 095 sek., Milk Maid f 0.90 sek.,

12

Augustus

didirikan setjara Kooperasi

dengan

1909

. Pada udjian2 jang diadakan di Manado mulai tanggal 12 sampai 17
Desember. 1949, maka telah lulus murid2 jang berikut:

f 0.95 sek.

Zegel No. 19. Gol. A saban ke-

Tomohon: Lerares: Ina Wowor, Corrie

luarga 1 kaleng. AAGI - 10, CAG I1042 | kaleng.
Zegel No. 20. Gol. Bi saban ang-

Kojongian,

Costumiere : Mien Saroinsong,

Manado : Coupeuse : Nj. Sampelan-Tendean, Marie Kairupan,
Costumiere : Ester Ticoalu,

gota kel. I kaleng. ABGI, CBGI :

. Udjian2 ini diambil oleh kumisi jang

| kaleng. ABG2, CBG2: 2 x | kaleng ABG3, CBG3: 3 x I kaleng,
dst. ABG 10, CBSIO: 10xl' kaleng.
' Zegel No. 6. Sol. Bil, saban anggota" keluarga
2 kaleng. ACGI,
CCBI : | x2 kaleng. ACG2, CCG2:
"2x2 kaleng, ACG, CCG3 : 3x3 kaleng. dst. ACGI0, CCGIO: 10x2
kaleng. Termasuk “djuga zegel2 tsb.

terdiri dari guru2

Kementerian Keuangan N.I.T.
mengumumkan sbb. :

's Gravenhage,

perserikatan

mana

memberikan

idjazah2 itu.

Anggota kumisi udjian, ialah :
Nj. Lengkong-Regar,
Nona Oey Boen Nio,
"

Kank Liang Lee.

diatas jang ditandai huruf P., MV en

Pemb. Corned Beef :
sekaleng.
sekaleng.
Gol. A saban keluarAAGI-10, CCGI-10

Berhubung dengan keramaian2
nanti dalam minggu penghabisan dari bulan ini, maka Pemerintah telah mempertimbangkan un-

tuk menjuruh melakukan pemba-

“TOKO KITA
:

Menjelenggarakan

te

Tomohon.

. pembahagian

BAN2 SEPEDA (Luar & dalam) merk,

nDUNLOP"

|

buat extra HARI RAJA dengan har-

ga EZ. 3 3.80 & f 2.40.

Sebab persediaan kurang, dipersilahkan kepada pemilik2 sepeda
— LEKAS
DATANG

—

@etedeseks
atasi bene saban Penak Ie 0
Dikaruniakan Tuhan

gi

:

: MARGARETHA-BENJAMINA
Ibu-bapa jang bertemira kasih:
E. ANGOW

dan
S. 6G. A. ROEROE

Kraam-Kliniek G.M.IM.
Tomohon,

OP AR

16-12-1949.

KR

RE Ea

: 1,

P1

Y

3

:

: 2
NN

4 Semuanj a suda h saja praktekkan ...
....dan buku-tjatatan rumah-tangga mem“buktikan akan hal ini pada tiap achir-bulan.
Diantara sifat-sifat-baik dari Filma djanganlah .
dilupakan

SIFAT-HEMAT,

sifat sedjati dari

sebagai

suatu

Filma, jang tidak dapat

terpengaruh lain-lain rasa atau bau, sehingga
minjak

itu

setelah

dipakai. —

kemudian

disaring dengan sepotong kain — dapat
dipergunakan kembali sebagai minjak baru.

Ft

2

“
2
»

|)

(ehh
|

| Setelah disaring, dengan:
: kain dapat dipakai"
“kembali,

sesudah tiap:

' pemasakan..

jang

ber-

idjazah dan berada dibawah pengawasan Modevakschool Vereniging di-

M.

ang

Staatsblad |

akte Not. tgl. 9

Pemberitahuan.

PEMBAJARAN GADJI2, PENSIUN2
DSB. UNTUK BULAN DESEMBER
1949.

:

— TONDANO

Juni 1949 Nr. 129-—

Plums f 1.10 sek., Dancow f I.IO sek.,

Devonf 1.60
Derby f 1.55
Zegel No. 7.
“ga satu kaleng.
@A 1 kaleng.

Manado,
s

Pembahagian susu manis.

Milk Maid

|. Kawanua,

ned beef),

beef): I. Maesa, 2. Suka Madju, 3.
Kawanua, 4. Sin Tiong,: (Melk en
Corned beef): I. Kian Heng, '2. Sin

rus dibajar, sepandjang man-

(Meik en Corned),
Kho Ka Seng:

5. Hong & Seng, 6. Jo Tiam Lok.
(Melk en Corned beef): I. Teng

'dat2 jang bersangkutan telah
diterima.
' Gadji2 jang pada tanggal 23
h.b. ini belum dimandatkan, da-

|.

3, Toen Hoo, 4, Indonesia,

Kawanua,

9. Sadar, 10. Liem Seng,
Il. Liem
Sioe Bo, 12. Tan Tjoen Bie, 13. Nusantara, 14. Goan Hong Djoe.
(Melk) : I. Lok Radja Laut, 2. Dau.
lat, 3. Alibugis, 4. Liem Eng Lok, 5.
lohtiar, 6. Hong Soan, 7. Lam Sien,
8. Wawonasa.

an dan kekuatan untuk membawa

. an, keselamatan dan kemakmuran

daftar pem

bajaran jang bersangkutan te“Jah diterima dari Kantor Pusat Komtabiliteit.
sember: 1949

gota2nja dikaruniai kesedjahtera-

kita sekalian kearah kesentausa-

bajar sepandjang

I kaleng atau satu botol,

tenmasuk djuga jg ditandai letter P.
Toko2. Manado (Melk, Jam en
Corned beef) : 'I. Thay Tjong, 2. Toronata,

Corned beef) |, Baru. (Melk

en Jam) |. Kita.
Tondano. (Melk, Jam en Corned
beef) I. Ichtiar, 2. Kho Keng Bien

:

un

'kan

pada

an Bendera Kebangsaan Kita de

:

ma inilah kami

sia-sia belaka, sebab'

Sekarang saja persilahkan Tuan2 sekalian mengikuti pengibar-

P.t. Kepala Daerah Minahasa
:
pada upatjara Pengibaran SANG
SAKA MERAH-PUTIH:

“barisan

dak

|.

CBWV: a

CBWM,. ABWVY,

aa Eng

tau

memberikan

gi perkumpulan2 itu untuk selekas mungkin melaksanakan eko-

Sjukurlah atas karunia
Jang
Maha Kuasa pengorbanan itu ti-

ABWM,

YAN

pengusaha

untuk

berikut: (US
A. Pensiun2
dsb. untuk bulan
2. Desember 1949 terus dapat di

beker-

dja sama antara pemerintah dengan perkumpulan2 sebagai terse
but diatas, Merundingkan
tjara

perlu

(Melk en

Zegel No. 25. Gol. BI (werkerspremie).

era

an pusat

“mie. Merundingkan tjara

jang

Hoat Toan, 3. Pinasungkuan, 4. Paka.
saam, 5. Tjien Eng, 6. Ang Tian Kang.

Ge

penasehat

memutuskan

aran

tela h ditetapkan jang

Airmadidi. (Melk, Jam en” Corned beef): I. Liem Tjak Seng, 2. So »

Betuwe f 1.55 sebotol. Bats f 1.30
sekaleng, Manmeladef 1.35 sekaleng,
Pruim f 1.20 sekaleng,

2
|
'
Kh

sia-sia peladjaran rumah-tangga dari Ibu. Dan oleh
karena kini untuk pertama kali Ibu datang bertamu dirumah
kami, akan saja rajakan sepatutnja... tentu sadja dengan
Palmboom. Mengertilah saja sekarang mengapa Ibu selalu

tidak

memudji-mudji margarin jang senantiasa sedap-segar ini...
Suamiku bangga oleh karena kepandaian saja memasak,
tetapi mesti kubenarkan, bahwa sesungguhnja Palmboomlah
jang menjebabkan

kaum: telaki memudji-mudji

kami.

SM Na

