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Kabinet RIS. pertama adik

1

putih jang bersi

— Zaken Kabinet Nasiona

akan: berangkat
ke Amsterdam
pada tanggal 23 dan bahwa Sri
Sultan Djokja akan meimpin delegasi jang akan menerima kekuasaan2

pemerintah

Perundingan

bala pati Mai Act itu di

Adknesapi Penundjukan
ke-4
gerakkan oleh: kesutjian - hidup
P.J.M.
jang: Mapan
dari-dalam
bag 2 . Pesnmasok kabinet oleh
“4
tih,
jang dilukiskan - pada' &“ Presiden Sukarno adalah untuk
be LA Harta
itu, warna pu' '“kalangan2 politik di Djakarta patih dibawah dan warna
merah: da umumnja suatu hal jang tidak
. diatas,
artinja kesutjian.: hidup. ' disangka2. Djuga kalangan2 Bemembual dari dalam kandungan 4 'landa mengatakan, bahwa mere.
Maha Gaib" menjongsong warna! 3 ka agak tertjengang. Orang termerah jang diatas (—“bungkus- 4 ingat akan apa jang telah -dikatajang
| nja), atas nafsu kemauan jang tkan oleh pihak Indonesia
berdasarkan
kesutjian hidup, . mengetahui. kepada koresponden
maka hawa nafsu itu
berobah- “politik Aneta pada waktu Konpe-

jg dikuasakan

Sih Ha

1

daerah2 bahagian.Kom
dikeluarkan mengena h
mengatakan:
Menimbang, bahwa
dang Presiden dan orang
dikuasakan oleh pemerin

erah bahagian telah dida

setudjuan, sidang telah m
kan, bahwa Presiden tid

tindak berlawanan

dengan

di Djokja.

mengena

nja segala sesuatu.

djalan-

di Inodnesia

dan di Belanda pada hari penjerahan kedaulatan antara Wakil

Tinggi Mahkota dan Panitia Per-

siapan Nasional sedang berlangsung. Mengena urusan2 ditanah
Belanda W.T:M. bertindak atas
nama pemerintah Belanda.
Tentang pemerintah baru dari

Republik, Mr. Asaat, jg sesudah
bembentukan

Pemer.

RIS

memangku djabatan wakil presiD. apabila ia berdasarkan f
den Republik menerangkan, bahrensi Indonesia Raja jang telah - tudjuan menundjuk lebih d
mendjadi , semangat” jang mem
wa ia akan berusaha untuk memberi kekuatan" kepada kemauan! ' diadakan dalam bulan Djuli di.
orang pembentuk kabinet,
bentuk suatu
kabinet
nasional
Djokja
ketika
telah
dianggap:
dan mendjadi .,keberanian” akan"
Penundjukan 4 orang beban.
parlementer sesudah kabinet prepasti, bahwa Ir. Sukarno mendjamembuat segala sesuatu jang di
tuk kabinet jang tidak disangk:
sidentiel jang sekarang dipimpin
kehendakinja.
1 H3 “di Presiden R.I.S. sedang dalam
ini a.l. ditegaskan oleh Sultan
oleh Hatta meletakkan djabatanramalan2 tidak resmi nama2 semid UH dalam suatu interp
MERAH- PUTIH:
:$ perti Hatta, Anak Agung, Hamid
nja. Kepada s.k.',, Kedaulatan Rak
pada pers pada hari Djum'at majat” beliau mengatakan,
bahwa
Warna bendera kita itu dja- HM disebut2 sebagai pembentuk2
lam ketika diadakan rese
djuga ia akan berusaha supaja
di perlambang pekerti bangsa In! kabinet.
Tetapi kemudian pada
Istana Presiden Sukarno.$
partai2 kiri mendapat kursi dalam
donesia atau semestinja ia harus'
hari2 belakangan tiap kali Hatta,
Hamid
mengatakan,
hwa.
kabinet Republik jang baru.
djadi perlambang pekerti bangsa
Anak Agung dan Sultan Djokja
berpendapat, bahwa ia tidakral
Indonesia pada umumnja.. De-' disebut2.
memangku suatu djabatan da!
ngan mengambil warna .,,merah- i
Dalam Undang2.Dasar
RIS
Pemerintah RIS tetapi
$
putih” sebagai warna bendera.
I.E.V. MENJAMPAIKAN UTJAPAN
dikatakan tentang 3 orang pemgal
selaku
kepala
daerah:
“Kali.
itu, maka perbuatan sedemikian
SELAMAT KEPADA PRESIDEN
bentuk kabinet. Mengena hal ini “mantan Barat.
i
Dapat
itu berarti, bahwa bangsa IndoSUKARNO.
telah ditanja dan Presiden Sukarbahwa atas desakan pihak P.
nesia mewadjibkan
diri harus
no mengatakan kepada pers, bahsupaja dimasukkan seorang Pari
(Aneta).
Atas nama putjuk
djadi bangsa jang berbudi luhur,
wa halnja 4 orang pembentuk ka
pihak P.P.F. dalam badan px
pimpinan LE.V. wakil ketua A.F.
Tea
bergerak dan berbinet, tidak bertentangan dengan
bentuk kabinet mendjadi k
J. de Rozario telah mengirim ke1 berani karena benar.
| Undang2 Dasar karena keputus
an pada penundjukan ke-4 ar
pada
Presiden Sukarno
sebuah
Kamp kan itu sangat
berat
annja ini telah disetudjui bulat
pembentuk kabinet.
2
kawat
jang
demikian
bunjinja
:
akan tetapi njata sekali terlalu
oleh badan jgsterdiri dari orang2
Para pembentuk kabinet!
,Kiranja “putjuk
pimpinan
mulia.
s
bersidang selama 1!/» djam
Apakah
'penetapan
warna
sebagai hasil ialah Hatta si
»Merah Putih” bagi bendera ki- itu semuanja sama, jaitu Merah
perdana menteri,
:
| ta itu,. hanja dipilih begita. sada
Putih.
s
had Naa
Susunan kkal wal bari
“Menurut
sua tu
beamugn
3 dilandjatkon. 2m diharap, bah
susum sedemikian itu Teman
maka warna umbul2 di Djawawa susunan keperintahan akan di
menurut bisikan sukma dan me: 'Dugaan2 tentang susunan ini.
pun ,,merah-putih”.
umumkan pada hari ini. Pada hari
nurut getaran perasaan jang haiNi para pembentuk kabnet akan.
Bukannja
tidak boleh djadi
lus dan dengan insaf akan kewa
Setelah didengarkan pendapat
kembali
ke Djakarta. Hari Senin
bahwa
umbul2
itu
adalah
bende
djibannja?
dan pembitjaraan beberapa penindiharap, bahwa kebanjakan dari
za kita dan warnanjapun warna
Pemilihan itu terdjadi karen
djau jang ahli, maka koresponden
asli, warna bendera disaman kewakil2 negara2 bahagian
menurut
perasaan
jang halus
“politik Aneta mengambil kesimbesaran.
kembali di Djakarta.
dan menurut bisikan sukma dan
Dalam beberapa daerah ditaKoresponden politik Aneta men 'pulan, bahwa besar sekali
| Bisngan insaf pula akan arti warnah
Indonesia,
misalnja
dipulau
dapat
kabar, bahwa pengangka- mungkinan kabinet RIS pertama
na ,,merah putih” itu.
3
berikut :
Madura, Sunda, Djawa, Bali, Mi
tan Prof. Supomo untuk urusan akan tersusun sebagai
Adat kebiasaan Huma Koni.
.
Perdana
Menteri
merangkap
Men
.
nangkabau
dan
lain2nja
maka
kehakiman dan Djuanda
. Menurut adat-istiadat
diselu,
teri Luar Negeri - Drs.
Hatta,
warna
merah-putih
ialah
warna
urusan
kemakmuran
pada
umumruh Austronesid,
maka
warna
Dalam Negeri - Ide Anak Agung
jang dihormati sebagai pada um
nja telah pasti.
Merah dan putih,
berpengaruh
Gde Agung, Pertahanan - Sultan
bul2,
perhiasan
atau
kebesaran.
“besar dalam rasa magie kesakitPresiden Sukarno menerang- Hamangku Buwono,
tidak berAdat
istiadat
ini mengandung
an dan kepertjajaan..
kan
kepada
pers,
bahwa
kabinet
portefeuille
Sultan
Hamid II,
arti jang dalam, dan
rupa2nja
pertama adalah zakenkabinet nas" Kehakiman - prof. Supomo, KeBara Buru Ba
merah.
“berasal dari saman purba.
sional. Ketika ditanja apakah pamakmuran Ir. Djuanda, KesehaWARNA MERAH dan PUda penundju
n pembentuk2 katan
dr. Leimena, Lalu-Lintas dan
| TIH tentu
mempunjai tempat
bine: terdapat kesukaran2 prinsi- Pengairan - Ir. Laoh, Keuangan sendiri dalam susunan
benda2
pil, beliau mengatakan, bahwa hal
Mr. Sjafruddin
Prawiranegara,
He faham2 dalam pikiran Indoini tidak terdjadi.
Presden meSosial
mr.
Kosasih.
nesia lama. :
nambahkan, bahwa beliau dengan
| Selandjutnja ada disebut2 naWarna. merah di Bali dan
sungguh2 telah mentjita2kan terma2 dr. Suparmo, mr. Djumhana
Lombok - dihubungkan
dengan
tjapainja suatu persetudjuan pedan Mononutu. Diduga, Dr. SuBrahma dan putih dengan Iswanuh, hal mana adalah mendjadi0 rn sebagai dewa tertingparmo akan mendjadi Menteri ti1
“kepertjajaan Dja:
sebab sehingga penundjukan me'wa dipakai untuk hampir segala:
dak berportefeuille, Mr. DjumhaYg
:
makan waku dua hari.lamanja.
selamatan, te "a untuk sela.
na dan Mononutu mengpadi Men.
“Brahma dipandang sebagai de.
Dalam pada itu telah berang- teri Penerangan.
ip "ea api (bukan sebagai di India)
kat
ketanah Belanda Mr, PringDalam pada itu salak terang,
etidak2nja pada waktu jang agodigdo dan Jahja kedua2nja se- 'siapa jang akan mendjabat Menaa. 'Api dianggap sangat
bakretaris
dari Panitia Persiapan . teri Pengadjaran, tetapi mungkin
jak
berisi'tenaga sakti.
Nasional, berhubung dengan per.. “sekali akan ditundjuk prof. Hunama Kp
Na samp
ih, warna Iswara, jang ber
abang-putih. juga djikalau se-.
sediaan2 untuk penjerahan
Masih pula
sein Djajadiningrat.
ado
ad Sta
sesuai dedaulatan. Lain daripada itu orang : tidak terang, apakah nanti akan
orang gadis, jang berr
$
sedang menunggu keputusan dari
djen, diambil selir oleh
diadakan kementeran Urusan A1 Hatteranaya Hakan
aliMadijelis Tinggi tetapi dapat dibangsasgg dan di
gama dan apakah nanti akan di2 ca
agama Buddha)
meterima, bahwa delegasi Indonesa sadakan
kementerian Pertanian
ungkan dengan Lokec-

.- ara, 'dan putih dengan Gakya-

berganti nama itu, jang terutama.

ialah Oa a ng abang putih...
Mari ah
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man dahulu itu kita kira boleh:
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warna.
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sematjam bendera

jaitw

jg:

rut kebiasaan jang tidak dilazim
kan.

bertiang sebatang bambu
sam-.
pai dipusaN sehingga tiang.
itu melambai.
Kain benderanja" | “dipasang:
hampir Fi. mena
tiangnja. O-

Kesimpalnk
Pemandangan
an

pula, bahwa menurut
'dat dan kepertjajaan

leh sebab.itu
pandjang kain itu:
sampai 2-3 meter. Umbul-umbul:

itu oleh petani2 Sunda

sungguhlah warna

untuk menghormati'

kebesaran

kerian

&I -a!

an.

Warnd

Hi
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timbul. anita

an
pada
Na halke.
:

ini Me

rah-putih: disemua tempat dise-- Iaruh Pasundan, warna umbul2”

merah-putih

berurat-berakar dalam
Djiwa
'Rakjat Indonesia.
(Akan disambung).
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LE.V. dapat mengutjapkan selamat lahir bathin
berkenaan
dengan pemilihan Paduka Jang
$ Mulia selaku Presiden R.I.S,”
SAMBUTAN
HAN

I.N.P.

PRESIDEN

ATAS

akan

diumumkan.

dan Perikanan tersendiri. Putusan tentang susunan kabinet diadakan pada hari Senin
malam
dan sebagaimana sudah dikabarkan, akan diumumkan hari Selasa
setibanja kembali di Djakarta dari
para pembentuk kabinet. Dengan
kemungkinan dipilihnja dr. Leimena sebagai menteri kesehatan
dalam kabinet RIS, maka dugaan

akan diangkatnja mr. Moh. Rum

mendjadi. Komisaris Tinggi
diNegeri Belanda makin mendekati
kebenarannja. Dalam pertjakapan koresponden Aneta di Djokja
hari Minggu, Perdana
Menteri
RIS Drs. Moh. Hatta menerangkan, bahwa

batik
Stikker dam Masa
Yan Schatk telah diterima di Djokja oleh Mr. Samsuddin, Mr, Moh, Rum dan

Paku Ala

mn.

Or.

"anKa

NO : Ipphos-Aneta.
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dalam bentukan

kabi-
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Ita Berartan:
De sarOn ino arBa aneh asalan. oasa
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Pada hari penjerahan kedaulatan kepada
Republik Indonesia Serikat, tgl. 27 Desem

PEMILI-

(Aneta). Berhubungan dengan
pengangkatan Ir. Sukarno selaku
Presiden pertama dari RIS, Partai
Indo Kebangsaan (I.N.P.) telah
mengirim sebuah kawat jang bunjinja sebagai breikut:
»Presiden Republik Indonesia Serikat. Dengan girang hati
P.LK. mengutjapkan selamat
dan bahagia kepada
Paduka
Jang Mulia
berhubung dengan
pengangkatan selaku Presiden
RIS. Kami pertjaja akan pimpinan P.J.M. jang penuh kebidjaksanaan terhadap tanah
air kita untuk mentjapai kemakmuran dan keadilan untuk
segala golongan bangsa”.

ini

sedang menandatangani Kon
Foto: Ipphos-Aneta.

ber 1949, maka Kepala Daerah

SUKARNO.

Minahasa
“akan
mengadaka
resepsi, mulai pukul "10.30 p
bertempat dalam gedung De
wan Minahasa di Manado.
BD

ae

agan Kap

IT ndonesia

3s

sp

Linan

Komisariat Negara dengan 3
lawan 5 suara. Sebagaimana da- €
pat
diharapkan,
rentjana
un
dang2 tersebut dalam beberap:
hari ini akan disahkan oleh Pre
siden NIT jang dengannja pem
bentukan.
Komisariat2
Negara
akan
telah diurus
“dalam
un
dang2.

Menurut

undang2

ini Negara 4 13

Indonesia:
Timur dibagi
dalam
tigaswilajah
pedjabatan,
iala:
Komisariat2 Negara Utara, Te- 1

ngah dan Selatan.
Undang2 ini
mulai
berlaku
Oktober j.b.I.

En

dianggap
telah 4:
pada tanggal 1 »
Sar

Pemerintah bermaksud
akan '
segera beralih kepada pengang. '

katan Komisariat2 Negara
Pan
tuk wilajah2 Utara dan Selatan
sedang untuk Komisariat Negara Tengah tak akan diangkat se- "
orang Komisaris Negara, tetapi«
kekuasaan2 Komisaris
Negara
akan didjalankan oleh
Perdami
Menteri.
Dapat diharap, Kata
besli
Presiden, jang didalamnja aka
diurus
penjerahan
“kekuasaai
Komisaris Negara kepada
Perdana Menteri, akan
ditetapkan Na

net tak akan diperhatikan ukuran BFO atau Republik Indonesia.
Tetapi
semata2 ketjakapan dan
keahlian dan disamping itu djuga
keinginan partai2.
Sidang para
pembentuk kabinet pada
malam
dalam beberapa hari ini,
Senin dimulai kembali pada djam
19.00 dan telah berlangsung hing
SULTAN DJOKJA KE MAKASAR.
Ya djauh malam, ,,Hasil daripada
perundingan ini, ialah, bahwa ka(Aneta).
Kemarin Sri Sultan
binet ini hampir terbentuk
dan
Djokja telah berangkat
a
dalam sidangnja akan dilandjutpesawat terbang ke Indonesia Tze.|
kan pada hari Senn djam 16.00,
mur untuk memeriksa keamanai
saja harap kabinet dapat. selesai
disana. Selandjutnja beliau aka:
dibentuk”,
demikian keterangan
mengundjungi.
Makasar, Mana
Hatta.
do, Pontianak, Bandjermasin, $
Dalam pada itu didapat kabar,
marinda dan Madura. Perdjalan-'
bahwa sekembalinja dari negeri .
an tersebut memakan waktu 2 haBelanda, mr. Abdul Karim Pringri. Sri Sultan akan diiringi oke
godigdo akan diangkat mendjadi
Mr. Ali Budardjo, kolonel Nasu
Direktur Kabinet Presiden
RIS,
sedangkan
djabatan
Sekretaris
ton,
kolonel Djatkusumo
“dai
Negara akan ditiadakan. Selanoverste Mokoginta.
djutnja kalangan resmi menerang
kan, bahwa mr. Maria Ulfah San.
toso akan diangkat mendjadi Sekretaris Perdana Menteri, sedang
KAPAL ,GROTE BEER" DENGA
kan mr. Abdul Wahab SurjohadiPENUMPANG SERDADU2 BELAN
Nningrat akan diangkat mendjadi
DA BERTOLAK KENEGERI Ben N
Sekretaris Dewan Menteri RIS.
DA.
x

da tanggal 23 Desember jang a-

'tapi rasa utama. kepada - merah
“putih itu su idah sedjak semulanja
$

Anak Agung Gde Agung
stitusi itu.

Radio Djokja mengumumkan,
menurut Perdana Menteri Hatta
delegasi jang akan menerima pe
njerahan kedaulatan di Amsterdam, akan berangkat kira2 pa-

adat-istiaIndonesia,

itu warna dimuliakan sedjak da'hulu kala. Walaupun rasa kehor
“matan itu atjapkali dikuatkan oleh pengaruh filsafat luaran, te-

dikam--

sa dipasang “dipema-

tang sawah

dan -penjelidik

diatas memberi- kesimpulan

Hada tanggal 14 Desember j.I. di Djakarta telah ditanda

dangani Konstitusi Sementara dari RIS.

(Aneta). Hari Sabtu jang lah
telah berangkat
dengan
kapal

.Grote Beer” dari pelabuhan Ta
djung Priok sedjumlah kira2 1.2

orang serdadu Belanda jang akai

kembali

.ketanah

Belanda.

Sebe

kan datang. Beliau belum menge
tahui siapa jang akan memimpin
delegasi itu. Sementara itu didapat kabar, bahwa delegasi jang
akan menerima kekuasaan
diDjakarta
akan
dipimpin
oleh

lum kapal tersebut berangkat

Sultan

to akan ke Djakarta,

Hamengku

Buwono.

lah datang

selamat

untuk

berlajar

'al.

major Engles.
Pada
179

Xx

tanggal 20

anggota

dari

tes”

mengutjapkan'
.djendera

is

Desember

kompi

Sumar:

Y

1

PEMBERITAHUAN DISTRIBUSI
"No, 498.

komunis
aan

esember j.l. telah

Elephant 6/200 No. 24, 30, 40, 50,

chirnja tiba pembitjaraan ten

(putih/hitam f 0.45 se-gelendong). .

berlangsung dal am balai Dewan | tang penjerahan kedaulatan. KeTidae-

ini.

— mentjoba

disini

komunis

Tentara

mengepung

| nasionalis.

tu karena

dan Jen Chu

tentara

Pendudukan

: km

Cheng-

ini mendjadi

aran

rentjana

dari Cheng Tu,
radio komunis.

demikian

C

g

tuk

jang

mentjegah

tet jang
diterima

tepat un-

pendudukan

terdiri

tua. Dewan menjampaikan

hari

Thai akan

kota

ini,

pemerintah

ko-

munis, tetapi baik pembesar2 mi
“oleh komunis tidak dengan perpartai
lawanari banjak. Dikabarkan, ka. liter maupun pemimpin2
um nasionalis tidak akan mem- politik menjangsikan, bahwa pepertahankan Chengtu
mati-ma- imerintah dan rakjat akan dapat

tian, tetapi tjukup tahan lama
ai semua pegawai2 pemerin
tah telah mengungsi

dari

menentang

Dalam 'kota masih tinggal ratus| an- pegawai pemerintah dengan
' keluarganja
dan pesawat2 ter-'
- bang

istimewa

mentjoba

kolone

an akan

memba

purnakan pendjagaan

jang

meminta

(

U Maung, menteri luar "negeri

Birma, mengatakan, bahwa hari
Djum'at (hari ini) ia akan pergi
ke New Delhi untuk membitjara
kan dengan Pandit Nehru tentang” soal2
tertentu mengenai
bantuan commonwealth
kepada

Birma”. Ia akan tinggal 24 djam

di ibukota India. Sampai sekarang tidak ada reaksi Uni Sovjet terhadap permintaan
Birma
untuk penukaran wakil2 diploma
tik Tent.ang perang di Tiongkok
diterangkannja, tidak ada

x

PUTUSAN

SERIKAT
POSTEL.

BURUH

—.. Menurut radio Djokja, konperensi S.B. Postel jang meliputi
pegawai

pos-tilpun,

dio

tabungan

dan

telegraf,
pos,

dan

pemusatan

jang

dikundjungi oleh tjabang2 diseluruh Indonesia, pada hari Sabtu sudah mengambil putusan sebagai berikut.
:
1) menjetudjui beleid- pengurus

T. mendasarkan

sekolah

P.T.

pengluasan

pimpinan, kabervorming.
3) menuntut kembalinja djawat:
an P.T.T, Republik Indonesia jang sekarang masih dilu
—
ar tanggung djawab pos.
.

nasionalis

di-

(Reuter). Pemerintahan
Labour jang 8 tahun lamanja
itu
kini telah berachir. J. B. Chifley,
perdana menteri jang
partainja
pada pemilihan baru2
ini telah
dikalahkan, telah meminta
berhenti kepada gupernur
djendral
W. J. Mc Kell. Orang berpenda

besar S. B. Postel, jang telah

didjalankan.
2) terima program

tentara

daerah perbatasan dengan
Birma.
CHIFLEY MINTA BERHENTI.,

ra-

pat,

bahwa

ia ditugaskan

djutkan urusan2 sampai
tahan baru terbentuk.
' Sementara

-

zies,

LAPURAN PERDJALANAN KELILING Di ASIA TENGGARA.

itu

melan

pemerin

Robert

pemimpin

Men-

partai

Liberal

dan Arthur Fadden,
pemimpin
partai
Landelijk,
telah
mulai

mempertimbangkan

,Kaum nasionalis di Asia Teng| gara sama sekali tak membentji
pertolongan asing untuk mendapatkan kemerdekaan dan stabili.tet ekonominja, tetapi lebih suka
— berdiri diluar persengketaan an-

bagaimana

pemerintahan baru itu akan di.susun. Diduga, bahwa partai liberal akan mempunjai
13 atau
14 kursi dan partai
landelijk 4
atau 5,

tara negara2 komunis dan bukan

Menurut

angka2

pemilihan jg

“komunis, jang membagi dunia se
paling baru koalisi liberal-lande
“karang”, demikian satu lapuran
ljk akan mempunjai lebih
dari
“jang diumumkan Foreign Policy
31 suara lebih banjak dari golo“Association, jang
mendasarkan
ngan labour. Masih belum ada
mandangan atas jang “disusun
ketentuan tentang 2 kursi. Perleh
Virginia
dan
Richard
bandingan untuk sementara wak
olf
tentang
pengalamannja
tu adalah, bahwa partai2 koalisi
aktu diadakan perdjalanan ke- “mendapat 75 kursi dan partai Ia
iling ke Malaya, Birma pada ta
bour 44.
:
hun 1946 - 1947. ,,Rakjat2 dari
Salah
satu dari perubahan2,

bagian takut, bahwa dengan di-

terimanja pertolongan luar nege
ri, kedaulatan jang telah diperoeh dengan sukar akan mendjadi
urang atau bahwa mereka, oleh karena ini akan' dapat terlibat dalam perang dunia”, demi.
ikian
selandjutnja lapuran
itu.
Selama perkembangan internasional mengizinkan, maka
tiap

jang akan diadakan oleh
rintahan

kembali —

“kanan maupun terhadap jang ki-

impinan,

memperlihatkan kele-

artai2

jang

menaruh

wan.

dalam maupun diluar
dalah

mudah

untuk

bantuan

kampanje

suara2,

pemilihan

dari

"wa

toh

megang

labour

kembali

kekuasaan.

akan

me

@UIRINO MEMBANTAH PERSANGKAAN.

Presiden Ouirino dengan tegas

menjangkal

berita2,

bahwa

“lah sebabnja

Laoh, 4. Tahilram.

MV

dan

P3.

Kantor
CO

3. Tan

(Benang

Keng
Tjoen

beranak

kan mengadakan aliansi militer.
Ia menamakan berita2 itu sebagai
barang sesuatu jang tidak mempunjai dasar apa2. @Muirino mengeluarkan keterangan itu sebe-

lum ia berangkat ke Baguio,

di-

derhana,

walaupun

saja dapat

RADJA ABDULLAH MENGETJAM
ATAS PUTUSAN P.B.B.

(Aneta-A.F.P.), Radja Abdul.
lah dari Transjordania telah mengutjapkan ketjaman keras atas

keputusan

P.B.B.

untuk

meng-

internasionalisir Jerusalam. Beliau
menerangkan, bahwa maksud keradjaannja ialah memasukkan Jeruzalem
dibawah
pengawasan
dan kedaulatannja.
Kami seka-

rang bebas dim perbuatan2 kami
dan kami tak berurusan dgn dan
mempunjai tanggung djawab terhadap
siapapun”.
Keterangan2
ini diberikannja dalam perkundju-

ngannja di Neblus.

TERHADAP TAHUN
DI ROMA,

negeri

,touristen

dapat

visum”

SUTJI

pe-

semua

orang jang mempunjai surat dja-

lan

,pelgrim”

jang dikeluarkan

oleh komisi pusat untuk tahun

jg

sutji di Roma. Aturan ini diadakan untuk menarik banjak kaum
pelgrim ke Mesir, sesudah perajaan di Roma.
,

tu alasan sehingga sidang ini harus ditunda”.
| Kemudian. Ketua
mengutjapkan selamat atas keanggotaan tu-

Pili-

3
PU

B—,

CT

2

f

25. —,

LO

0 AGLa

aa 0 AA

0 Ap GL

OA

6 Ao 0 Ae

0 Aa CA

Meninggal dengan teduh tgl.
28-11-49 di Kakas dan dikubur-

kan tgl. 29-11-49
ROBERT
bekas

LALAMENTIK

Hm.Tua

Talikuran

Kakas,

dalam usia 84 tahun.

Diutjapkan
kasih kepada
dan, Nona2

berlimpah terima
Tuan2, Njonja2

sekalian jang telah

menundjukkan perhatian serta
turut berduka tjita dengan kaJang berduka,
Keluarga Lalamentik-Tambajong. |

Sebesar f 1.500.000,Guna

Sticht.

,BIISTAND

INSTELL”FONES!
te” |

Batavia-C.
Dengan

ini dipermaklumkan,

ketetapan
dari

dari

Secretaris

Departement

penarikan dari
dirohah

1949

1

dari

Sosiale

loter'j

29

6 dan

dengan

Staat,

"Kepala

NA

Ka

Zaken,

1949

tanggal

mendjadi

van

bahwa

dan

L ( Decembon,
30

Desember

7 Djanuari

1950. .

sisa dan mosi2 jang hingga
telah ditunda2 itu, sesudah
Ketua menutup
sidang uDewan Minahasa jang terdalam tahun ini.
ani

menes

Pemberitahuan.
2 Kepada

Umum

dipinta

den

gan
hormat oleh Kantor Pusat Pedjabatan P.T.T. di Bandung, supaja pengi-

riman karfjis2 untuk Hari Besar dan
Tahun Baru dibataskan, oleh karena
berhubung dengan hari2 Raya, pe-'
kerdjaan pedjabatan Pos djuga banjak dibataskan, sehingga pembeste-

lan pun akan mendjadi sangat terlambat.

Njonja akan
mengalami,

|

bahwa Sabun Lux
mambikin' kulit
mendjadi halus dan
harum” serta” mem
berikan ketjantikan
jeng segar, kata,

i

MYRNA

LOY

Ada djual foto-foto
| dari upatjara pengibaran bendera Sang Saka Merah-Putih

di Kota

Manado

pada

tgl.

17-12-'49,

- TOLLY PHOTO STUDIO
Djalan

pasar — Hf. 209
ma
Manado,
Sekarang Njonja bisa
mengikutitjonto dari..
MYRNA
LOY
dan dapat meniru bintang-film tersebut dalam
pemeliharaan

ketjantikannja

dengan

Sabun

ing.

one UN

AAN AAN

:

tuk membitjarakan pokok2 atjara

jang
kini
mana
mum
achir

naa

|

f

LOTERIJ UANG

rajaan ini adalah benar2 penting
adanja. Inilah mendjadi salah sa-

Kantor Pos Manado.

memberikan
kepada

DO Aago

B.LF. 4/1 f 13—,

Kawanua,

Huize ,,Posso"" Tomohon.

17 ini kita a-

demikian

Ona

5. . Haarolie f 8.—. Prijsc. gratis tamba
Klabat, 6. Minahasa, 7. Hotchand:
f 1.50 ongk. kirim.
.
Kemchand, 8. Nandiram, 9. RewaFirma DE INDISCHE KRUIDEN
chand, 10. Hok Goan.
” Gang Tengah 22 — SEMARANG.
(Benang & 1000 yds), |. Lie Foeng,..

mana ia akan beristirahat bebe- 'an Dahlan, karena kerelaan hati
rapa hari lamanja dan menjiap- 'untuk turut memikul pertangguMinahasa
kan pidato jang akan diutjapkan- ngan djawab Dewan
nja pada hari pelantikannja seba- :'jang demikian berat itu, serta me
gai presiden pada tgl. 30. Menu- “njerukan bantuan dan tenaganja
pada membawa keselamatan dan
rut rentjana ia akan kembali kekemakmuran
daerah Minahasa
Manila pada permulaan hari Napada umumnja
dan
Minahasa
tal. Pada tgl. 5 ia akan berangSelatan
chususnja.
kat ke Amerika untuk mengadaAnggota Dahlan, sebagai peng
kan kundjungan pendek.
ganti anggota Dauhar dari B.N.I.
berdjandji bahwa beliau
akan
PEMBERONTAK BATANGAS.
mentjurahkan tenaganja guna ma
sjarakat Minahasa. Dalam tugas2
Polisi negara Pilipina mengunja selaku anggota Dewan, akan
mumkan, bahwa dalam minggu jg
lampau ini telah mati 2 orang per mendjadi pegangan baginja: ,,the'
loyalty to my party ends where
wira dan 16 anggota polisi dalam
the loyalty to my land begins”,
pertempuran dengan kaum pem.
dan dalam hal itu beliau sangat '
berontak Batangas, sedangkan pihak pemberontak kehilangan 80
mengharapkan bantuan kerdjasama jang erat dari sekalian kaorang anggotanja.
Selandjutnja
wan-anggotanja.
:
diumumkan, bahwa anak dan wanita muda turut djuga bertempur
Achirnja sidang ' menetapkan
dipihak pemberontak.
supaja sidang berikut “diadakan
pada tanggal
Djanuari 1950 un .

luar

ap Year per Yap” agan

LIDA-BOEAJA

kan melakukam dengan tjara sepina dan Tiongkok nasionalis a-

Manado.

Yo $ T— V4 £ 4—, Trekkl. & onak.

& 200 yds):

4,

1

vry DATENGBOELAN : 40.—. BUSTEPILLENf 13.—. REGENA-PILLEN
“boeat bikin kentjang, singset, abis

Bie, 2. Lucky Store:.
Bie,

Ae GKY PT

Distribusi

LOTERY-WANG

:

'Manado:

”—'

Ratahan : (Benang & 200 yds dan
1000 yds): I. Yip Tjoei, 2. Roga-

TOKO-TOKO :

|. Teng

yds):

(Benang

(Benang

yds): 1. Wilbert.

2 gelendong (termasuk djuga segel2

mengambil

sehingga

Perajaan.tanggal

negeri,

kan perbedaan ideologi dan tehnis jang ada”.

jang

Telah ditetapkan oleh pemerin
tah Mesir, bahwa kedutaan2 di-

djuga. mendengar

O-

| masing2 pendiriannja,

A 200

Amurang:
(Benang A 200 yds) :
“1. Fo Hien, 2. Ang Sioe Moei, 3. J.

tetap.

ba-

membesar-

anggota2,

'

antara
untuk

minat,

tangan

rang

sekarang.

2 gelendong. ABSI - 10, CBSI - 10

suatu resepsi da-

5

3 200 yds dan 1000 yds) : Tan Gie.

bahwa keamanan
sebahagian besar adalah
terma- “memastikan
2. Klabat, 3. Rewachand, 2
dan ketenteraman didaerah ini asuk dalam komite-perajaan.
De» Tomohon: (Benang 3 200 yds)
mikian ditetapkan
supaja
kini ' kan berlaku, djika kami semua in|. Suka Madju, 2. Odhermal, 3. Essidang membitjarakan atjara2: 1. isaf akan pertanggungan djawab
4. Celebes. (Benang 4 1000
sandas,
Pengsahan tjatatan2 permusjawa “ini jang terletak diatas bahu kaSuka Madju, 2, Essardas.
1.
yas),
Dewan
ratan sidang2: 2. Pemeriksaan su mi sendiri. Kedudukan
(Benang Aa 200 yds) :
Tondano:
Minahasa
mengatasi semua barat kepertjajaan tuan Dahlan sedan2
lain, dan beralas pada ini: |. Kho Ka Tjoh, 2. Karamchand, 3.
laku anggota Dewan
Minahasa:
seluruh rakjat Minahasa
dapat 'Abud Saus, 4. Indonesia, 5. Tonda3. Perajaan penjerahan kedaulatno, 6. Kho Soei Tjien. (Benang 4
mengharapkan bantuan dari angan. Atjara pertama disahkan de1000 yds): Karmachand, 2. Kawangan tidak memakai waktu
gota2 Dewan pada mengawasi ke
banua.
njak.
amanan disini. Olehnja menat pa
Terhadap atjara kedua, Ketua
da pihak Dewan ialah pegang te
guh akan kerdja-sama. Oknum2
dan sidang berpendapat.
bahwa
MAU
DJUAL:
tuan Dahlan
memenuhi
sjarat2 "dalam Dewan dapat diganti, abagi keanggotaannja dalam De- ikan tetapi organisasi ini tinggal
Piano ,, MOUTRIE". Keterangan

lahan atau terlibat dalam rivali-

t jang memberi dunia
ur dan Barat, maka

dalam

tai itu terdapat djuga aliran, jg
lebih menghendaki Calwell, men

partai labour tak didjalankan de
ngan kekuatan tjukup dan 'bahwa banjak orang berfikir, bah-

Te-

pi segera kalau
'anasir
jang
engikat dari perdjuangan unmentjapai tudjuan hilang, a- golongan
jang memegang

merdeka

berada

MESIR

bahwa

nomi dan persatuan dalam nege-

bersama.

harian

teri imigrasi jang

i. Kemerdekaan politik dan eko
i adalah tudjuan

apa jang tak dilaku-

Menurut

Pemerintah-

an2 jang gematigd dan partai2
“di Asia saat
sekarang sedang
“berdjuang baik terhadap oponen

ia

»Melbourne Age” terlihat, bahwa Chifley akan mendjadi
pemimpin oposisi, tetapi dalam par

.di kearah-jang netral. Lapuran
itu menundjuk bahaja2, jang 'mengantjam stabilitet
keadaan di-

dunia ini”.

peme-

bahwa

kan oleh pemerintah
labour —
akan
mengandjurkan
orang2
Australia untuk menerima tanda2
.djasa keradjaan.

kegara Asia Tenggara
karena
itu
sangat mungkin. selalu akan
terus berusaha memegang kemu

bagian

baru jalah,

an kedaulatan, jaitu tgl. 27 DeKepala Daerah
akan

(Benang

I. Wanita, 2. Utamchand.

CAGI-10 2 gelendong.
SEGEL No. 24. Gol, BI tiap r.t.

pembitjaraan2 atjara2 jang tidak “dalam daerah kita. Kepala Daebegitu hangat pada masa ini, di- “rah hanja menunggu perintah dan
undurkan hingga perajaan2 telah “ mendjalankan keputusan2 jang di
berlaku. Lagi pula perajaan2 ini ambil oleh Dewan Minahasa, Itu-

perbatas-

MENTERI LUAR NEGERI BIRMA
AKAN PERGI KE INDIA.

Walaupun kabar jang berlain
an bunjinja, jang diperoleh dari
“ pihak komunis, maka pada hari
minggu Chengtu belumlah terke
pung sempurna. Masihlah
ada
perhubungan
tilgram
dengan
' Hongkong
pada hari ' Minggu
ini. Dan djuga dari Taipeh diterima kabar, pimpinan
tertinggi
nasionalis masih berhubungan.

SEGEL No. 5 Gol. A tiap rumahtangga -2. gelendong. AAGI-10,

“bahagian dalam perajaan itu. Se“kalian anggota2 harus bertangmaka sidang menetapkan, supaja “ gung djawab terhadap keamanan

an jang persendjataannja buruk
dan sama sekali tidak bermotor.

x

'pi kebutuhan 1/4 dari djumlah ru
aan

c

Yellow 8/200 No. 8 f 0.45 se-g.

bangsa kita sendiri.
Berkenaan dengan peristiwa ini

keli-

ma Tionghoa dibawah tanah. Be
berapa pemimpin Thai menjatakan, kesangsiannja dengan tetang2an, bahwa
Inggeris
dan
Amerika akan tjukup
memberi
bantuan militer untuk
menjem-

kota.

. wa orang2 ini ke daerah2
lebih aman. 1

gerakan

diterangkannja bah-

3 200

dan 1000 yds) : 1. Tahilram.

Thomas 4/200 No. 8 f 0.45 se-g.

w a persediaan bendera oleh Pe.merintah Daerah hanja mentjuku

.Isember,

Kawangkoan: (Benang 3 200 yds):
|. Karoong, 2. Azia. (Benang

60

'lam balai ini, mulai pada
djam
tersebut jang memakai tjap huruf
:10.30 pagi. Dalam amanatnja jg M, MV dan P) Elephant 1000 yds.
d
rasaan puas, bahwa pemilihan2 'ditudjukan selandjutnja
kepada : No. 40, 50 dan 60
(hitamputih)
telah berlangsung
dengan
baik ' nggota2 Dewan sebagai wakil2
f 1.07 segelendong.
dan aman. Pada saat ini kita ha- ' akjat, beliau menjeruhkan, ,,su. SEGEL No. 24. Gol. BII tiap r.t.
dapi hari2 jang mulia dan berarti, f aja suasana pada hari2 ini akan
2 gelendong. ACGI-10, CCGI-I0
karena Republik Indonesia Seri- Hipelihara oleh kami semua berkat dibentuk dan beberapa hari sama-sama. Kiranja kami. bersa- 2 gelendong. (termasuk djuga segel2
tersebut jang memakai tjap huruf M,
ma-sama,
dengan menghormati
lagi, kemerdekaan dan kedaulat-

kabar

terus menentang

Ke
sela-

50,

(hitam/putih) f 0.45 segelendong).

mah tangga. Pada hari penjerah-

mat kepada kedua wakil rakjat
Minahasa jang telah terpilih untuk Parlemen, dan menjatakan pe

dari 4 djuta o-

rang2 Tionghoa. Seperti

Diantaranja 28 anggota Dewan,

telah-hadir 22 anggota.
Dalam kata pembukaannja,

tuan moril dari golongan mincri-

pertempuran

sember j.l.

Si-

enghantjurkan musuh dulu, ke- — Dikabarkan, bahwa golongan2
| menduduki daerah. Se- jang berkomplot mendapat banr
sekitar
Fasa djuga di daerah
u. Bala bantuan nasiena-

kan dalam-s.k.
ini pada tgl, 5 De

masing2 90 dan 70

THAI MENGHADAPI PEN- DJALARAN KOMUNIS.

kedua. Komunis memakai taktik
ng. mendjadi keistimewaan komunis dalam siasat perang. Ialah

ndjutnja diduga

tua menundjukkan pada kemuliaannja hari2 jad. itu. Tentang so-

nis telah menduduki Chien Yang ' jang membitjarakan 6 pokok atja48 km dari Cheng Tu, Ching Yen -.ra, sebagaimana telah dimaklum- cal bendera,

rah Timur Chengtu ke Utara ko
ta

Minahasa sidang umum D. M.

(Aneta.A.F.P). Tentera komu

30, 40,

An

berat pertempuran
telah pindah dari

6/200 No.

Pena

Titik
ongkok

Thomas

£

ada tgl. 1

Hoat .Toan,

nang 4 1000 yds): I. Kita, 2. Liem

LEVER'S

Z6EPFABRIEKEN

N,V. BATAVIA

LT, Z. 807-105.8

PA
ea
NRB
AURA

Mean

JeNS

mendekati
—

Kita, 4. Baru, 5, Pakasaan, 6. Pina-”
sungkudan, 7. Go

Pembahagian benang.

KAMKEKAN

Kaum

Airmadidi : (Benang 4 200 yes) :
l. Tjien Eng, 2. Ang Tian Kang, 3.

