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Adpertensi

“TIMUR

Ae

felaar,

dalam

PASSERSTRAAT

suatu

konperensi

kan, bahwa kerdja sama antara
tentara Belanda dan TNI sangat
baik. Walaupun tugas kewadjiban TNI sangat berat, demikian
beliau,

Bayes Bere Base: ieserba
cad snes. eh sasaran

gai

nama

Madjallah. Pada tahun

1024 Man zi puan itu mengeluar
kan buku peringatan 1903-1923,
' memperingati hidupnja perkum-pulan itu Mn
Buku
peringatan

makai

pada

Dan

sedjak

tahun

1935

dita-

nah Indonesia bendera itu melam-

itnja me-

bai2 dengan kemuliaan.
Kartu2 keanggotaan perkumpu

Bendera Merah-

Putih
Kepala Kerbau.
| lan Pendidikan Nasional IndoneTudjuan Perkumpulan itu ber- sia (P.N.L), Gerakan Indonesia

"

|. sama2 dengan benderanja adalah.

suatu tjahaja jang disinarkan dengan gemilangnja keseluruh per. gerakan ditanah Indonesia dan di
“seluruh
persahabatan
bangsa2

alam tahun

dan Partai Persa-

njakan kepada orang Indonesia

apakah konon artinja warna Me-

rah Putih dalam bendera jang di
pertahankannja itu, maka rata2
mereka memberi keterangan, bah-

1927, maka lahir-

dapaAnn

(GERINDO)

tuan Indonesia
(PERPINDO)
semua berwarna merah-putih.
— Djikalau pada waktu ini dita-

sedunia jang ingin bekerdja berma2-untuk melaksanakan kemer

Pena Ma

wa:

ta

“Me

£a h

ialah warna kebe-

-ranian,

cologinja

«

, dera

Merah Putih kepala Ban.

“teng.

28

Oktober: 1928 berki-

ialah tanda

kesutji-

letakkan djabatan sebagai perdana menteri Indonesia Timur oleh

Indonesia):

dan

itu, Presiden

RIS

menin-

RIS

8

TNI MASUK BANDUNG.
Kemarin dulu sebuah konvooi
ari staf-dipisi Siliwangi telah

BN
kota Bandung.
Kon#yooi
itu
dipimpin
oleh
letnan
kokin KNIL
akan direorganisaSi “Honel
Sutoko
dan
terdiri
dari
27
dan angkatan perang RIS akan
ck.
Rombongan
ini
disambut
dibenttik. Pada waktu ini di In- tru
dgn. gembira oleh penduduk. An,Staat van
donesia Timur baik

mengatakan, bahwa selekas mung

mangat mau berdjuang sampai tu

bar

|

Buwono se

ini pemerintah mempunjai pulisi
sebagai alat kekuasaan. Apabila
pasukan2
Belanda menarik diri

: (Mim

Samsudin

djau keadaan politik umumnja
a masa sekarang.

ke Indonesia Timur,

laku Menteri “Pertahanan

mr.

muan pertama dengan para war

singkat lagi akan diangkut pasu-

TNI

pula

gaw an

njaan apakah kabar2 jang mengatakan, bahwa dalam waktu jg
Sri Sultan Hamengku

makan si-

uslan Abdul Gani. Dalam per-

perta-

mere-

erna

hadir

kedudukan perdana menteri sua.

kan2

djamuan

ang dengan 40 wartawan, dimana

karena kedudukannja
sekarang
tidak dapat disesuaikan dengan

tidak ada. Penglaksanaan keama.
nan dan ketentraman diserahkan

ka serdjuang dan memberi pim.
pinan kepada Gerakan Indonesia
jang abadi. Keberanian ialah se-

mengadakan

kepada badan2

tara

selandjutnja

mewartakan,

bahwa dalam hari2 ini satu batal-

n TNI akan tiba djuga di Ban-

Yaung.

sipil. Untuk hal

Sebelum penjerahan

ke-

Jen
kekuatan “TNI di Banu ng akan berdjumlah 4 bataljon.
RDJA SAMA ANTARA TNI DAN

menurut persetudjuan K.M.B., me '
reka akan diganti oleh bahagian2 :

120 truck, 20

carreer dan 5 ambulance. Selandjutnja telah diserahkan 23.000
helai pakaian
seragam.
Alat2
perlengkapan
seperti
koppel,
draagriem dan peluru
diberikan
dengan djumlah jang
“demikian
rupa, hingga TNI tidak
dapat
mengatur pengangkutannja. Dari
alat2 perhubungan telah diberikan semuanja seperti jang telah
diminta, demikian pula mesiu. Selandjutnja kepada TNI
dimaklumkan,

bahwa

tentara

is

Kapan KNIL AR. Pasanea

salat. dan patutlah kita ber.
“usaha sedapat mungkinnja, agar

supaja djanganlah rumah itu tiSa terpelihara dan pada seuatu
— waktu robahlah ia.
-.
Ini adalah beberapa tjontoh ten

iknja, aerkitakar, ma.

kan Sitap
hidup
pnjan

kiss

2-tang

K3

ana

lah kita hidup bertentangan de'ngan kenjataan2 dalam hidup kita sehari2.
Bila umpamanja kita ada kehilangan seorang kekasih kita, ma-

ka sudah tentu majat kekasih kita
itu pada waktunja
harus diku

ASP

harus

ikan,

dan

tak dapat

-

Pa

kita “tinggal '

pertukaran keadaan dalam

hidup kita sehari2 tjara perseorangan dan bila kita menghadapi
pertukaran2 keadaan, jang-seperti
dikatakan tadi itu, maka”kita sekalian sanggup menjesuaikan hidus kita dengan pertukaran keadaan itu.
:
| Pertukaran keadaan dalam hi-

berpegang sadja kepada bekas ke “dus kita itu ada kalanja dapat
“kita mentjegahkannja, tetapi ada
kasih kita itu, ialah majatnja.
Bila kita kehilangan orang:tua djuga kita dihadapi kepada pertu| kita pada waktu kita sudah sang: - karan dan merobahan
keadaan,
jang ta' dapat kita. .mentjegahnja,
melainkan haruslah kita menerimanja dengan kepertjajaan
dan '
dengan
iman,.bahwa
hidup
kita
dengan'hati jang penuh persungu
akan tetap tin gal berdjalan de.
tan, melainkan patutlah kita sadar

' gup mengusahakan sesuatu untuk
' mempertahankan hidup kita, maka djanganlah kita duduk sadja

ngan lantjarnja.

akan diri kita dan kita insaf, bahwa
“ada
“tua
i

hidup kita sudah tidak lagi
pada pertanggungax
orang
kita: baiklah kita sadar akan
kita dan insaflah kita,.bahwa

hidup kita itu, sudah “ada -dalam
n kita sendiri.

'

kita ada beberapa lamanja
p bersama2
an kita,

dengan, seorang
0g

kita

ba

Pertukaran keadaan

but menundjukkan, bahwa penaikan Sang Saka Merah Putih di
Indonesia pada tangga? 17 De-

sember telah berlaku dengan tidak ada insiden dan dengan tenteram.
Djuga Minahasa
dan
Ambon menundjukkan hal sedemikian. Mereka telah menundjuk
kan, bahwa mereka dengan penuh

harmoni dapat hidup disamping
jang lain2 dan menghargai pendirian2 masing2, demikian Menteri Anak Agung Gde Agung.

“kita, Pu

tidak djuga

mendjadi

soal lagi, mengapakah Pemerintah

Belanda menjerahkan kedaulatan
dan kemerdekaan itu kepada kita.

Jang sekarang ini mendjadi soal
jang satu2nja, ialah dengan tjara
bagaimanakah kita sekalian akan
mengerahkan segala tenaga kita

untuk kepentingan

tanah

dan

bangsa kita, untuk kita dan anak2

dalam hi-

aa be Ha Naa
sa
jar
sarZan
dapat djuga berlapan kita Kuas ke

tjutju kita dikemudian hari.Bila ada diantara kita jang ma-

sih lagi berragu2 dalam mempersembahkan tenaganja untuk kesetjara suku2
€
pentingan dan kebahagaan kita
i
| setjara segenap bang “ini, maka mungkin keraguZannja
“sa Indonesia pada umumnja.
- itu ada berdasar kepada hidupnja

“Saudara2 Seperdjuangan! Se| tjara suku2 b
a dan setjara
segenap bangsa
onesia pada

.umumnja, maka kita sekarang ini
.sedang menghadapi suatu pertu-

(karan keadaan dalam hidup kita.
“Kita menghadapi saat itu, pada
mana

pemerintah Indonesia, dan

perobahan keadaan ini tidak da'pat ditjegahkan lagi oleh siapa
djuapun. Disini kita menghadapi
suatu

kenjataan, jang

ta”

sendiri pada saat dan pada masa

ini. Akan tetapi soal jang satu2nja ini tidak sadja ada mengenai
diri kita pada masa ini, melainkan
djuga ada mengenai kepentingan2
dan

kebahagiaan

dari

anak2-

tjutju kita nanti dikelak kemudian
hari. Pada menghadapi saat jang
sangat penting dan jang bersedja
rah

ini,

maka

ngan sadja

baiklah

mengingat

kita

dja-

kepada

dapat. kepentingan2 diri2 kita pada malagi
dihindarkan
dan segenap .sa ini, melainkan pandanglah kibangsa Indonesia telah mulai me. “ta djauh kedepan serta patutlah
i masuki saat itu, pada masa kita, .kitainsaf, bahwa pusaka dari kita
jg tadinja dipimpin itu nanti hadikelak kemudian
hari
anak2
rus mengambil pimpinan itu sentjutju kita akan menerima
dan
— diri atas diri kita dan atas hidup mereka harus meneruskan usaha,
| kita. Kita, segenap ban,
Indo.
jang kita sekarang
memulainja
nesia: berarti, :
dalam meini. Pada saat ini mungkin ada
apasuki ae £ Jaa
:
sariru ini sudah
dantara kita, jang hatinja masih
lagi tinggal tertarik kepada -Be-

akan tetapi anak2-tjutju
“ kia nanti tidak akan
mengenal
pertentangan? kita.
perasaan ini. Mereka nanti akan

ini dapat

mempergunakan semua bengkel2
pusat, pembantu dan
setempat,
seperti djuga stasiun2 minjak di
Djawa Timur.
Kepada koman-

dan2 Belanda telah diberikan pe-

rintah untuk memberikan prioritet
kepada kendaraan2 TNI. Menurut djenderal-major Scheffelaar
pemusatan pasukan? Belanda diatur demikian rupa, hingga memuaskan bagi kedua belah pihak.
Soal in adalah sangat

sukar, oleh

karena selain 25.000 hingga 30.
000 militer-Belanda, pun harus di
berikan pemondokan kepada sedar

besar orang2 perempuan
M 2rkas besar
RE

'angkatan perang. “Waktu 9

' Komentar Radio L v, bi

24 jeep di-

atas rel, 71 speda motor, 11 Bren

Kama

dari angkatan RIS. Sri Sultan sebagai Menteri. Penahanan: sek
pasukan2 RIS akan berangkat ke
Indonesia Timur
nanti diputuskan oleh Menteri Pertaharan dan
Pemerintah RIS”,
demikian beliau. Selandjutnja menteri terse-

Bantuan

di Djawa Timur,

beliau menjebutkan

PERDJAMUAN PRESIDEN DENSAN RATU DUNIA".
Pada hari Selasa siang Presi.
den RIS dan njonja
Sukarno

njerahan kedaulatan ia akan me-

oorlog” maupun ,,staat van beleg”

mendorongkan

telah diserahkan

vracht-auto 3/4 ton,

lam Negeri RIS Anak Agung
Gde Agung menerangkan kepada Aneta, bahwa pada hari pe-

Atas

djudjur.

hingga TNI tidak dapat mengikutinja. Diantara barang2 jang

: Aneta)- Menteri Urusan Da.

| Rasa keberanian dan kesutjian

djuan tertjapai: kesutjian ialah
kebersihan Usaha dan dasar per-

padi

@kan diletakkan
pada bari penj rahan' kedaulatan.

tu negara bahagian.

tidak

militer Belanda, demikian beliau
melandjutkan keterangannja, diusahakan
demikian
tjepatnja,

N. 1 —

an,
h jang

Setahun: setelah itu, pada

aa,

:

Pp u ti h

: Nnberna tak Indonesia Ns
|ka. Partai itu. mengibarkan ben-

Ne

ERA Na

itu

gambar

diri, jang berkibar ialah bendera

Merah-Putih Banteng.

adalah

diterimanja dengan tidak ada barang perasaan jang beragu2. Soal

jang satu2nja kita hadapi pada

saa: ini tidak sadja ada soal zaman kita pada sekarang ini, me-

lainkan soal ini adalah

“Apabila tadi2nja itu ada djuga

orang berragu2 pada menghadapi

saat lahirnja kedaulatan dan ke-

merdekaan kita ini serta berragu2
nanti,
djuga pada menerimanja
maka keragu2an ini sudah harus
mendjadi lenjap oleh putusan jg
baru2 ini telah diambil pada persidangan Perwakilan Rendah dari
rakjat Belanda (2e Kamer): Per
waklan Rendah ini dengan 71 sumenjetudjui
ara dari 100 telah

hasil2 K.M.B., artinja ini, bahwa

pim
atas 'hidup kita telah dilepas oleh Belanda dan diserahkepada kesanggupan . kita
kan

sendiri. Hanja 29 suara jang me-

nentang keputusan ini, sekalipun
ada tjukup propaganda jang besar2an diadakan oleh
beberapa
pihak, jang tjahari memengaruhi

itu dalam ke

putusannja. Tetapi dengan keputusan ini, maka telah njata dengan djelas, bahwa sia2lah segala
“usaha itu, dan bahwa
bahagian
jang terbesar dari rakjat Belanda

sendiri tidak lagi ' menghendaki
pimpinan atas hidup kita. Oleh
sebab itu, maka tak patut
lagi
bagi kita supaja tinggal menuntut
berlakunja keadaan jang lama itu.
Saudara2 Seperdjuangan! Tadi ada kami katakan,

bahwa

da-

lam memasuki saat jang bersedjarah ini, maka perbedaan2
dan

pertentangan2, jang tadi2nja ada
mendjadi soal diantara kita de-

ngan
djadi
soal
ngan
akan
kita

kita, sudah tidak lagi men.
soal, melainkan
bahwa
jang satu2nja itu, ialah de.
tjara bagaimanakah
kita
mengerahkan segala tenaga
untuk
kepentingan
tanah

kita dimasa

jang depan

ini

dan

dmasa jang masih
lagi djauh.
Ta' ada barang
gunanja
lagi,
bila kita hendak djuga tinggal
berpegang kepada perbedaan2 di

antara kita dengan kita dimasa2

jang

telah

ngan

demikian,

lampau,

malahan

maka

Ne

kolo1

| bertempat
wan

dalam

gedung

De-

Minahasa di Manado.
ee

P3

Naga

Pa

Indopresie
KOMISARIS
Menurut

Timur

NEGARA

UTARA.

pengumuman

dio Indonesia,

dari Ra-

Pemantjar Maka-

sar, maka pada tgl. 20 Desember
jl. telah dilansungkan
diistana
Presiden NIT dihadapan P.J.M.
Presiden
'Tjokorde Gde
Rake
Sukawati, penjumpahan Komisaris2 Negara Utara dan Selatan.
Jang telah dilantik sebagai Ko-.

misaris Negara

Utara, ialah p.t.

D. A. Th.
Gerungan,
“Kepala
Dagrah Minahasa.
Beliau akan
berada kembali di Minahasa pada
selambat2nja tgl. 26 Des. jad.
nel Sungkono akan ditempatkan
.digedung A.M.S,. di Karangmendjangan. Penempatan dalam mar
kas besar dipisi A sekarang adalah tidak mungkin karena alasan2
technis. Achirnja komandan territoriaal merangkap komandan pa.
sukan menerangkan, bahwa ada-

lah dikandung maksud untuk pa-

da hari penjerahan
kedaulatan
mengadakan suatu defile bersama
dari TNI, KL dan KNIL. Waktu
dimana pasukan2 Belanda tidak
akan mendjalankan tugas kewadjibannja lagi, akan
dipergunakan untuk mengadakan
latihan
guna kewadjiban jang nanti mung
kin akan diberikan dalam lingkungan Pakt Atlantik.
Papa

Asian inikato samaan

Pasal

Ma

Djabatan? jang masih
terlowong.

soal se-

genap bangsa kita untuk zaman2
jang akan datang djuga.

Perwakilan Rakjat

ke-

tenakan
tidak
tadi
Ini

kita

deakan

bersama2 berdjalan kearah
kemusnahan kita sendiri, dan kita
akan membuktikan, bahwa . kita

daan,
Pertentangan2 iu dengan perbe.. menuntut dari kta, bahwa pusaka,
at sanggup mengurus
Ixdup
daan2nja pada masa ini tidak
jang diterimanja itu adalah sebu. lagi mendjadi agak. dalam . dia: “lat2nja, bahwa pusaka itu ha: ag” Sambu ngan dimuka 2 kolom 4,

KOMISARIS TINGGI!
BELANDA,

Di-

- Dari kalangan setengah resmi
koresponden Aneta mendapat ka
bar, bahwa Sultan Hamid I! akan
mendjabat kedudukan komisaris
tinggi RIS di Negeri
Belanda.
Dalam pada itu akan
diangkat
mendjadi ketua mahkamah agung
RIS mr.
dr. Kusumah Atmadja

KEMENTERIAN
URUSAN
LUAR
NESERI TERMASUK DALAM
KERNKABINET.
(Aneta).
Menurut
Undang2
Dasar RIS menteri2 jang berikut
akan tergolong dalam apa jang di
sebut ,,kernkabinet”.
£

Perdana menteri
merangkap
Menteri Urusan Luar Negeri se.
dan mr. Tirtawinata sesudah di mentara, Drs. Moh. Hatta, Menangkat mendjadi Djaksa Agung ' teri Pertahanan Sri Sultan HaRIS. Selandjutnja dalam perte- mengku Buwono IX, Menteri Da
lam Negeri Ide Anak Agung Giemuan Presiden Sukarno dengan
Agung,
Menteri Keuangan
Mr.
para wartawan pada hari Selasa
Sjafruddin Prawiranegara, Mensiang, Presiden mengumumkan
teri Kemakmuran
Ir. Djuanda:
dengan resmi pengangkatannja
djika
perdana
menteri
akan me.
Ruslan Abdul
Gani”.
mendjadi
njerahkan portepel
luar negeri,
Sekretaris Djenderal Kementerian
maka menteri urusan
Luar NePenerangan RIS.
geri akan tetap
duduk
dalam
»kernkabinet”.
DUTA AMERIKA DI R.L.S.
Anggota Amerika dalam KPB
Dikalangan politik Indonesia di
BI, Merle Cochran atas undangDjakarta ada terdengar suara jg
an pemerintah Indonesia akan hakeras tentang kemungkinan, bah.
dir pada upatjara penjerahan ke- - wa Sutan Sjahrir akan diminta
daulatan pemerintah di Djakarta
mendjadi menteri luar negeri RIS.
minggu depan, demikian ketera.
ngan jang diperoleh Aneta dari

kalangan jang dipertjaja di Was-

hington. Undangan2 demikian su
dah
pula
disampaikan kepada

anggota KPBBI lainnja ialah Her

remans dan Critchley,
Cochran
akan berangkat hari Rabu
dari
Washington, hingga ia akan tepat datang pada hari upatjara di
Djakarta.
Setibanja di Djakarta
ia akan melandjutkan pekerdjaan

dim. KPBBI, sampaiada penggan

tinja jang ditundjuk. Pembesar2
Amerika di Indonesia sudah tentu akan menunggu sampai negara baru ini diakui oleh Amerka
Serikat, hal mana tidak akan dilakukan sebelum penjerahan kedaulatan dan dilantiknja
pemerintah RIS. Tetapi pada umumnja

orang di Washington

menduga,

bahwa - presiden
'Truman akan
mengangkat Cochran sebagai du-

ta besar Amerika di Djakarta, se

patag OA

sia Th “doa
Merdeka:
jar. ini lipakai pula seba-

memberi

ad

bendera Merah Putih “Garuda
Terbang. Semendjak
Partai idones a
(PARTINDO
1931-1934)- ber-

bas u Kla Ta

Menteri

saja

ber 1949, maka Kepala Daerah
| Minahasa
akan
mengadakan
resepsi, mulai pukul 10.30 pagi,

San

Perkumpulan Indonesia Muda
maniak
sedjak tahun 1930

tetapi

' sempatan jang lajak kepada
tara ini.
Saja nanti tidak
menjatakan: Lihatlah, TNI
mampu sama sekali, karena
malam ada pengedoran lagi.

Pada hari penjerahan kedaulatan kepada
Republik Indonesia Serikat, tgl. 27 Desem-

KETERANGAN
Mr.
PRINGGODIGDO SEBELUM BERANGKAT
KENEGERI

BELANDA.

Aneta
mengabarkan,
bahwa
mr. Pringgodigdo jang pada pagi
hari Selasa berangkat
kenegeri
Belanda, telah menerangkan, bah
wa setelah beliau kembali lagi ke
Indonesia, beliau akan diangkat
mendjadi: Direktur Kabinet Pre.
siden. Dalam sebuah pertjakapan
“dengan wartawan dari djawatan
pekabaran, mr. Pringgodigdo menjatakan, bahwa keterangan
ini
belum dapat dipastikan
dengan
resmi, akan tetapi adanja kemung
-kiman tentang pengangkatan ' ini
memang besar.

nya
TER

“1pta lain.

alan

No 209.

KaSA

k

ga

TELF.

TA

oa aa

bari

3 Ba bini 1

aa Bam

Setelah perkumpulan - Perhimpuart suatu empat
4 Mao
anang
donesia
“ketempat lain, dari satu pulau ke-

3

MN

pers di Surabaja telah menerang-

ip
ang MerahPutih Kana pera
inj - dalam abad ke-XX

sekokm

untuk

UNTUK KOTA MANADO:
PHOTO
STUDIO
2 OLLY

Mar

AE

sebaris

f 3.—

TA
SR
aa PARAAa nisa
Pa

sutawesi-

sebulan

Nama2 jang disebutkan
oleh
Aneta memang menurut
beliau
adalah benar. Tentang kemungkinan
pengangkatan
mr. Rum

sudah ada pengakuan
Amerika
Serikat atas pemerintah RIS. Berita2, bahwa kini Cochran sudah
mendjadi Comissaris Tinggi RIS
diangkat mendjadi duta besar, te.
dinegeri
Belanda, mr. Prnggodiglah tersiar atas satu
kesalahan-

faham, demikian keterangan jang
an Aneta.

do mengatakan, bahwa

knan ini memang

kemung.

ada,

un

ha

Sam Ha

Ne

-

Harian un ta

temenan

maa aa

f 4.—

f 1.—

(sekurang2nja
atau kurang).

TOMOHON.

#icaekaa: Falah dibenua Eropah.

No.

Pemimpin UMUM (rumah) Thatif. 5
Langganan

pa

TH.

| EXPEDISI (PENGADUAN)

Negeri.

Sekolah

ai

tiba2

semua

ki oleh tentara. Hanja

3

di markas

ar para pengawal memberikan

“

hal imi segera

dapat

dipatahkan.

- Panglima Tertinggi tentara Syria
Sami Hinnaoui ditawan dan tem-

- pat kediaman

|.

Atassi dikurung.

presiden Hachem

Perebutan ke-

PEMBERIAN MAO TSE TUNG
BERKENAAN DENGAN HARI
LAHIR JOSEPH STALIN.
|

(Aneta-.U.P.).

Pada

tang-

kan hari lahirnja jang

ke 70.

gal 20 jbl. Stalin telah merajaMenteri

Urusan

Luar Negeri

Vyshinsky telah mengundang
semua wakil2 diplomatik
di- |

Moskou “untuk turut dalam
| suatu resepsi jang diadakan.
Dari seluruh dunia telah didatangkan berbagai2 kiriman.
Partai Komunis Belanda pun

tidak ketinggalan. Partai Komunis
Djerman Timur telah

mempersembahkan semua ben
dera2 Rusia jang telah dirampas oleh pasukan2
Djerman
pada waktu peperangan.
di
Salah satu dari pemberian2,
| demikian
koresponden U.P.,
ialah dari
Mao Tse Tung.
Dalam hal ini Mao memberi.
kan kepada Stalin tanah Ti..
ongkok.
5

Sambungan

Komentar

Radio.

Tiap2 saat lahir adalah saat jg
sedih dan penuh gelisah
serta
djuga ada kemungkinan untuk ba

haja!

Apa

jang akan lahir ini

nanti adalah milik kita sekalian,
ta' ada seorang atau suatu golongan, jang nanti dapat berkata:
sInilah milik saja
sendiri2nja !"

Mau

ta' mau kita sekalianlah jg

In turut

menanggung

djawab

terhadap jang baru itu, dan oleh

:

politik

luar

negeri

Syria

“timbul perubahan2
na pimpinan
ngan

lain.

ini berarti,

dengan

Inggeris

sikap

Syria
kian
mana
oleh
sama

baik

telah

mengam-

terhadap

,,politik

raja” in dan dengan demiperebutan kekuasaan ini, hal
sama sekali tidak diharap2
Inggeris, untuk negara ini
sekali tidak digemar.
ya

Pe

On

ema

-ne

pemili-

terpilih

jang

us

. Njonja Wawo Runtu, A.M.
. Madjid, A.

. Pakaja, A. N. -.
Sakawerus Abdul Aziz.
. Karim, A. B.
Tan Tjin Tong.

Pembahagian

RESEPSI

P.T.

. Loho, W.

a.

BERITA P.T.T.

ni

Berhubung dengan Hari Raya NIT

Hadir

al.

Madjelis

Badan

Pekerdja Dewan Minahasa, wakil Residen, wakil Kepala Daerah,
sedjumlah besar
anggota
Dewan, orang2 terkemuka
dan
pemuka2 dikalangan pengadjaran dan agama dan pedjabatan2.

PADA

nitia resepsi, P.t. D.

gpy,
kesala CK. lebak Mailangka

nuari

rid tn. Sumual)

P. tn. Mongula

terian Penerangan NIT di Maka5
sar.

Dalam pidato2 dinjatakan djasa2 beliau, dan antara lain
tn.
menerangkan,

bahwa

al-

marhum Dr. G.S.S.J. Ratu Langie

amat menghargakan
p.t. F. D.
Sumual selaku ,,grote paedagoog”
(pendidik besar) jang
mendjalankan
politik
tinggi.

.

rang untuk meletakkan kembang

“Kembang

1950

—. No. 45/B.
Pembahagian :

Iron

.Couldroms

:

(belanga

nasi)

af 25.— sestel a 5 bidji. “Emaille
bombepannen (panfjis) a f 25.70 sestel a 5 bidji.
Segel No. 28. Untuk r.f. gol. BII.
ACE& 1-10, CCGI-10 : satu bidji be
langa nasi atau satu bidji pantjis.
AAAA AL ALALAM AAA

PEMBERITAHUAN

2

djaman balai maupun dengan Surat2

F. D. SUMUAL,
keluarga.
dan bekas murid2.

7

untuk
1949.

sebagai

L. H. HUIZEGA.

PEMBERITAHUAN.
Perusahaan

listrik

di

Manado

memberitahukan,

bahwa

oleh

hagian dalam kota Manado dan distrik2 dalam Minahassa.

Escort, Kansas Metrople a f 0.85
sebungkus & 20-batang.
Segel No. I. Representasi
Vol.
Representasi Semi.
SR & I pak
Islof) a IO bungkus.
:
Toko2 : Lihat pemberitahuan No.

Diberitahukan djuga, bahwa untuk membetulkan mesin2nja jang ketinggalan, boleh terdjadi, bahwa djuga pada siang hari pemberian listrik
akan diberhentikan dengan tidak diberitahukan lebih dahulu.

sekali-kali

YR & 2 pak (slof) a 10 bungkus.

tidak

diluaskan.

41/B.
“—

Manado,

20 Desember

Manado,

WI. Kepala Bali-Pembahagian Mo.

MAMAALAAK

19 Desember 1949.

NV. GAS EN ELECTRICITEIT MAATSCHAPPIJ

1949.

Perusahaan Listrik Manado-Minahasa

Bu

Kementerian Pe-

nerangan Negara Indonesia Timur.

Permintaan dapat disampaikan ke-

Kementerian

Penerangan NIT di Tomohon, selama

persediaan mentjukupi.

VVV VVVY
VVVVVV
TT V

2

' Benjirm your

» «. «

laith

in guality . ....
pada" : kwaliteit.” demikianlah

meakibatkan

aku dihudjani banjak

pudjian tiap hari...
Warna, wangi dan rasanja djelas-njata pada

.Teguhkanlah kepertjajaan
kubatja dalam sebuah madjallah dan nasehat Itu tidak
kulupakan.
..
Maan
:ta
Terutama dalam soal makanan sangat pentin g arti kwalitet,
e
karena itu Tati, Palmboom sangat menarik perhatianku
karena murninja, sedap rasanja dan besar manfaatnja bagi
tubuh . .., ,-tiga sifat berharga terkumpul dalam ' satu
hasil, hebat bukan! , ... Yisawas
Tiap hari kami makan dengan” nafsu, “da anak-anakku
Ta
merupakan .kawan Palmboom7 jang” sangat

tiap masakan

— mendjadikan

matan bagi kaum ibu....
Siapakah diantara kita jang
mendengarkan

pudjian

suatu kehor-

tidak

karena

ingin
suatu

hidangan jang sangat memuaskan?
'....dan dengan FILMA-lah hasil sebesar'besarnja tentu tertjapai!
|

kubanggakan,,
7

19,
z

ENGANDUNG VITAMIN AD”

Hasil dari Djawa nan indah

sebab

| Supaja pemberhentian terus dapat difjegah, maka kepada ea
listrik dipinta supaja memakainja dengan sehemathematnja.Pemakaian motor2 serta alat2 listrik pada djam2 tersebut diatas

TATA-USAHA.

pada Kantor Tjabang

oleh

kerusakan jang besar pada salah satu dari mesin2 pembangun listrik,
ia terpaksa memberhentikan pembahagian listrik pada djam2 malam
antara djam 17.30 dan djam 24, berganti-ganti pada beberapa ba-

Kalender istimewa tahun kemerdekaan dan kedaulatan 1950, Diterbitkan

berikut:

Signet, Blue Bell dan Timo f 0.50 sebungkus dari 20 batang :
2 0.2 3
2
»”10
Pa
Harga-harga tersebut diatas berlaku untuk seluruh Indonesia.
Untuk lain-lain keterangan dipersilakan melihat Surat penetapan
harga No. 205 tgl. 30 Nopember 1949, jang dapat diminta pada
Kantor Pengendalian Harga dari Departemen Urusan Ekonomi di
Djakarta dan pada Djawatan-djawatan penghubung dari kantor
ini di Bandung, Semarang, Surabaja, Makassar.dan Medan,
Kepala Kantor Pengendalian Harga,

sendiri

7 Djanuari

Pembahagian Rokok ,,B-klas"
representasi bulan Desember

bintang

dan telegram2 beserta penghargaan
berupa pidato pada resepsi terse:
but,

untuk sigaret2 jang dibikin dinegeri ini ialah

PEMBERITAHUAN No. 47/B.

tele-

PEMBERITAHUAN DISTRIBUSI

penganugerahan

perak besar, jang dinjatakan
baik
dengan karangan2 bunga,
pemin-

Merek:

Pengeluaran bon2.
Berlaku selekas2nja tiga hari sesudah pemasukan
daftar
oleh
Kepala/Madjikan sendiri, atau jg
dikuasakannja dengan surat,

gram di Menado akan hanja terbuka

kenapada

minat jang ditumpahkan pada waktu

resepsi

bah. B. ruangan dibawah).

HARI2 SABTU.

sampai dja
| siang.
eno
m
Kepala Kantor Pos dan Telegrap.

Banjak terima kasih kami utjapkan

pada tuan2, njonja2, nona2,
:lan2, handai tolan terhadap

Departemen Urusan Ekononi Djakarta,

1950 pada Balai2 Pembahagian
“bersangkutan (di Manado pada

TELEGRAP

loket penerimaan

: Kepala Pedjabatan Pekuburan
— Korban Perang Manado.

Kutipan dari Surat penetapan harga No. 205 tentang Sigaret.
Harga-harga paling tinggi jang boleh diminta atau dihitung

Pemasukan permintaan : .
Berlaku sesudah pengumtiman ini,

dan berachir pada

tersedia di halaman

muka Taman Kehormatan.

an, Bestir N.LJ.G.
Secr.-penningmeester.

Kepala sendiri, akan tiada dipakai.

c.

Mulai pada Hari Sabtu tgl. 7 Dja-

Berturut2 berbitjara Ketua Pa-

api berlaku sampai pada tanggal

31 Djanuari 1950.

oleh Kepala
Pedjabatan|Madjikan.
Permintaan jang ta' lengkap
dan
ataupun ta' ditanda tangani - oleh

Lain-lain loket akan tertutup.
Pengiriman dan penerimaan pos
seperti biasa.
Pengangkutan bus2 diluar: sekali
sadja, pada djam 3 petang.
Pembestelan pos: Sekali sadja pada djam 9 pagi.

LOKET

buat

Dasar pembahagian :

bunji dan ditanda fangani

| petang.

PENUTUPAN

Extra

njatakan : Nama, Djabatan, Gadji nominaal dan pendapatan
kotor, Tempat tinggal:
daftar nama dibuat 2 lembar serupa

djam 9-10 pagi.
:
2
Loket Landskas untuk
'membajar
pensiun dan gadji: djam 8 pagi —
f

Hal berurusan tentang sendjata2

Tiap pengerdja beroleh dua mr.
b. Permintaan:
Harus dimasukkan dalam daftar
bersama (collectief) dengan me-

Loket penerimaan kawat terbuka :

Pada tgl. 19 Desember 1949,
di Tomohon telah dilakukan penganugerahan bintang perak be.
sar selaku
tanda
penghargaan
pada p.t. F. D. Sumual, pelopor
usaha sosial dan perguruan partikelir di Minahasa.

nasi dasa,
n

Pegawai2 Bergadji Bulanan untuk
golongan A dari Pedjabatan2 Gu'bernemen dan pedjabatan penting
(Kartu2 pedjabatan AA. merah dan
B. biru).

memamg

F. D. SUMUAL.

tenunan

pe-

An Uiaka

perang.
“as
.
Barang siapa, jang ada mempun-

—.. PEMBERITAHUAN No. 46/B.

. Kairupan, S.P.

. Ratulangi, A.A.
“10. Kountul, A.
. Harmanses, C. P.
12. Intama, F.

Minahasa.

Dajoh

Haminte

Ta

wetuKaa.wangPentil: 1. Tondat
koan:
(Belangao.

jai surat2 idzin memegang sendjata api dimuka perang, serta
. Langoan: (belanga nasi): I. Jap. merasa berhak dan berkepentiIjen Teng...
! . ngan atas sendjata2 tersebut, haAmurang: (belanga nasi dan panrus. datang berurusan dengan
ti):
1. Wilbert (belanga nasi): 1. Secr.-penning-meester, tn. Swartz
"Ang Sioe Moei (Pantjil: I. Fo Hien. Kepala Pendjara di Manado, deRatahan: (Pantji): I. Rogahang.
ngan membawa surat2 idzin itu.

dikantor Pos dan Telegrap Menado
dan dikantor2 pembantu akan teratur seperti berikut :

lan, dan selaku bekas murid sekolah2 Sumual: p.t. A. A. Rompis, p.t. Th. Kambey dan p.t. M.
R. Dajoh, djurnalis dari Kemen-

kita diri kita, supaja dapatlah ki-

sudah

anggota2 Dewan

be

ea

Tinggal tenang dalam saat jg
sedih dan jang penuh gelisah ini,
akan - tetapi
mempersiapkanlah

| ta menerma jang baru itu dengan
“tidak lagi berragu2,
melainkan
dengan keinsafan, bahwa mulai
| saat itu kita akan menundjuk kesanggupan kita dalam mendjalan
kan kewadjiban dan pertanggung
“.?n djawab terhadap Tanah kita,
bangsa kita dan diri kita.

pada

|

maka pada tgl. 24-12 depan, dines

-

ngowal (bekas wakil P.M.), pt.
Mangundap, p.t. Tular, p.t. Dah-

mimpin dirinja sendiri !”

bahwa

Desember 1949,

Luar Negeri Ingsedang mempela-

djari dengan saksama akibat2nja
perubahan kurs. Sebagai telah di
ketahui,

27

jang dilangsungkan pada tgl. 19

esir.

bil

tgl.

han2 untuk Dewan Haminte tsb.

Libanon.

me-

saja

jang

maklumkan,

Negara2 Timur Tengah jang
sangat beruntung
oleh karena
pergantian ini adalah Israel dan
Kementerian
geris sekarang

pada

Wakil-ketua Komisi Pemilihan
Dewan Haminte Manado memper

demi-

kian kalangan2 tersebut, tammatnja ,,politik Syria Raja" jang ber
maksud mentjapai suatu uni antara Syria dan Irak.
Usahkan
hal ini Syria harus akan
lebih
menaruh perhatian kepada persa
habatan

ialah

». PENGUMUMAN RESMI.”

telah beralih keta.

Hal

Huat, 7. Liem Tjeng. Siong. (Pantii) :
Perkumpulan NIJG bah. Ma|. Kian Heng.
Airmadidi: (belanga masi): 1. nado telah mendapat dari Kepolidan 28.
sian Negara 19 putjuk sendjata2
. Lem Tjae Seng. (Pantji): I. Baru.
2. Tondano: (belanga nasi): I. Kho “api antara mana ada 3 putjuk se| Ka Seng, 2. Kho Soei Tjien, 3. Ka-" napan angin beratsal

pemerintahan

penting kare-

terhi-

bangsa

ri,

militer negeri terse-

but sekarang

kantor2

PEMBERITAHUAN.

kenalan2 dari korban2

' diatas kubur2 di Taman Kehormatan di Manado (Sario).

. dan sekolah2 akan ditutup 2 ha-

akan

sudah

melainkan

semua

(Anep) Kalangan2 diplomatik
di London berharap, bahwa dalam

sanggup

tung

sudah ditetapkan, bahwa berhu-

:

Pn.
Daerah),
Kepala
(an.
sebab itu, maka ia itu adalah miAss. Res, De Bruin (wakil Resi.
“ik
kita bersama!
Terimalah
den), P.tn. F. D. Sumual, jang
manti milikmu ini, dan memperIndonesia
siapkanlah dirimu, supaja dapat.. menjatakan pendirian
pt. H. Senduk
lah saudara berkata: ,,Saja sudah - Raja besar2an,
(inspektur pengadjaran), p.t. Ma
tidak lagi dipimpin olek lain bangsa,

Tomohon:
(belangan nasi dan
pantji) : I. Leki. Belanga nasi) : 1. Su
bung
dengan perajaan penjera- “ka Madju, 2. Maesa, 3 Kawanua, 4,
Lam Bie, 5. Sien Tiong, 6. Tjan Tjin
han kedaulatan kepada
RLLS,
oleh Panitia Persiapan Nasional

pada politik Rusia dan tentara
akan tetap setia kepada pemerintahan Republik, demikian komunike tersebut.

Pemimpin : H. Ch. MUNTU.

ara.

dan

BA

dengan

tempat jang penting dan gedung2
'emerintah di Damascus didudu-

Menado

—

sember 1949 antara djam7 — 10
pagi disempatkan pada keluarga

an PER aa

tgl. 20

Pa-

JaU

" mieiot

kan perebutan kekuasaan.

Julianalaan 2

n, 4. Hang Cheong, . Wing
On. (belanga panfji): I. Lie Foeng,

rian Urusan Sosial N.I.T., maka 2 23

kuasaan ini tidak ditudjukan ke-

ong

n Ti

itahu
k
Menurut kabar dari Kemente-

O 0 NAMWN
A —

Untuk ketiga kalinja dalam tan ini tentara Syria telah mela-

| pihak.

(Type-school)

He

b
e
r
e
P
r
a
t
i
k n jg
Seaa
kekuas

Mengetik

Setelah disaring dengan $
kain

dapat

kembali,

dipakai IV

sesudah - tiap

pemasakan,
en

|.

&

Luar

