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PERTAMA : PENJERAHAN KEDA-

menurut

'ULATAN DAN UPATJARA.

dari 500 orang anggota

Belanda

KNIL, dari pangkat serdadu sam- A..Penjerahan kedaulatan
di Am| pai kapten bertjakap2 dan bertusterdam.
KT
:
aka pikiran dengan opsir2 TNI.
Penjerahan
Kedaulatan
ber— Pertjakcpan dari-hati kehati itu
langsung
di Amsterdam pada tgl.
merupakan pertemuan antara

saudara2, antara kawan2

—

dan-tjara penjerahan dari pihak
Belanda diatur oleh Pemerintah

ENI.

Belanda

|

'Tangkilisan : dari

:

PN aa

Selain dari pada anggota? ke.

Kemiliteran

ketua

sub-panitia

P.P.N.,

Arnold Mo-

akan

opsir Belanda

dari Dienst

seia.sekata

akan bersama bergan-

nja, bahwa maksud mengundang
“anggota2 dari kedua ketentara-

Merah

an itu, ialah jang terpenting untuk mendjelaskan arti persauda-.raan dalam
ketentaraan- seka| rang dan dikemudian hari guna
—-. mendjaga keamanan dan keterti“. ban diseluruh Indonesia sebagai
|. djaminan tertjapainja kemakmur| an dan kesentosaan
Nusa
dan
Bangsa.
£
Selandjutnja
dikatakan oleh.nja, bahwa kedua badan ketente| raan itu jang akan mendjadi satu
kelak, akan mendjadi
pedoman

5
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Kapten Pasanzga
dari ,,Dienst
Legercontacten”, dr. Leimena dan

Arnold Mononutu jang kemudian
berbitjara, menginsafkan, bahwa
memang sudah mendjadi kehen..
dak Jang 'Maha Kuasa,
bahwa

—penjerahan

Perajaan

:

HK

ma-baik oleh segala “daerah
- bagian R.L.S.
b. Pidato pihak Belanda menje-:
— yahkan kedaulatan dan meng-akui negara R.I:S.

H

.-

c.

Pidato pihak Delegasi

| Nesia menerima
kedaulatan “dan
ihba

MB

(Declaration of Independence) tanggal4 Djanuari 1950
Panitia
sebuah
diatur oleh
Chusus dikota Djakarta. :

Indo-

penjerahan
pengakua

:

dan Senat.

Indonesia

Kemerdekaan

an

diandjurkan

Perajaan dikota2

c.

supaja dilangsungkan dengan
sederhana.

:

Pidato radio a, b dan c.disiarkan ke Indonesia.

W

KETISA : PANITIA CHUSUS.

B. Upatjara ” menurunkan-menaikkan

W

P.P.N. membentuk atau meng-

bendera di Istana Gambir tang-

| andjurkan supaja berdiri panitia2
untuk 'menjelenggarakan :
“Pada tanggal
27 Desember
1. Perajaan upatjara-dengan pe.
1949 berlangsung upatjara mengi
njerahan kedaulatan ditempat
anggota kedua badan ketentara.- barkan bendera Sang Merah Pujang dirasa perlu oleh P.P.N.
an jang bertahun2 saling berhatih dihalaman Istana Gambir.
2. Perajaan Rakjat jang lain2.
dap2an satu..sama lain
sebagai
Upatjara ini berisi antara lain:
3. Panitia diantara Delegasi Inlawan, malamvini dapat dipersatu
.a..
Delegasi Indonesia berangkatdonesia untuk menjelenggara- .
kan kembali, jang kelak sesudah
- dari Pegangsaan Timur 56 me
kan pekerdjaan P.P.N. di Am
Indonesia merdeka dan berdaulat
.Nudju
ke
Istana
Koningsplein.
sterdam. .
dalam mentjiptakan
persatuan
bersama-sama
akan
memenuhi
4. Penjusunan Pernjataan Ke1 jang kokoh teguh diantara selu- panggilan Ibu- Petrtiwi
untuk
b. Delegasf Indonesia
dengan
merdekaan Indonesia.
“ruh rakjat Indonesia dari segala
membawa surat kuasa Pememempertahankan... kemerdekaan
. 'Pertjetakan, Penjiaran. dan
|. lapisan dalam satu negara jang
itu, serta akan mendjawab :..,Ka- » srintah RIS.
bersidang de:
membuat posters djikalau per“ baru sebagai hasil KMB.
:
“ngan HVK di Istana Gambir.
mi siap untuk membela Nusa dan
lu.
Pertemuan jang pertama maBangsa”.
:
Setelah pidato2 radio di Am6. Dokumentasi film dan nas'sterdam diutjapkan, maka H.
| —.lam ini tentunja berat,
karena
Kesan jang didapat dari per.
7 3 kali
| pertama segala kesalah-pahaman . temuan itu. ialah, bahwa anggoV.K..menjerahkan
ta2' KNIL sekarang sudah insaf
. dan ketjurigaan jang terdapat ber
Indone- - 7. Keamanan.
pemerintahan
Sang
8. Pengibaran
bendera
hun2 antara anggc'a kedua ba
dan bersama2 saudara2nja
dari
-sia kepada Kuasa Pemerintah
:
Merah
Putih.
:
TNI
akan
mendjaga-perumahan
R.LS.
dengan
menanda-tanga
ketentaraan itu h3rus “di...
9. Melagukan Indonesia Raja.
japkan, tapi dalam waktu jang
Indonesia Serikat.
ni surat timbang-terima. Se10.
Penanaman pohon
beringin
mentara itu bendera Triwarna
singkat sadja saja lihat dari wa“dan.
penegakkan Monument
runkan
gan.dbengera
AN Gu
usang
-—ekaan:
Aan
aa Br Bra Bos Dear Lrsn
Do cadas Ben basaea ta,
"
Merah Putih dikibarkan. Sete11. Penjusunan buku peringatan
lah HVK meninggalkan Istasekeliling Pemulihan Kedaulana Gambir, maka standaardtan Indonesia.
vlagnja djuga diturunkan.
,
.
“Segala
panitia chusus tanggung
Dengan pertukaran bendera,
djawab kepada P.P.N. dan men"maka pengawalan Istana dju- . dapat petundjuk dari padanja.
-Ssudara?ku .dan adik?ku
sepe: 5
. “ga berganti: 55
-'&. Sang Merah Putih dikibarkan :
djuangan
di Indonesia
Timur !
27-28 Desember

RepuSAMBIL menunggu ketentuan lebih landjut dari Pemerintah
ian,
kepolis
uk
termas
sipil,
i
pegawa
para
maka
Serikat,
ia
blik Indones
|
saat
pada
ara
Sement
jang bekerdja pada Pemerintah Federal
atan2
pedjab
i
pegawa
di
mendja
penjerahan kedaulatan beralih,
ibannja.
RS. dan akan tetap mempunjai dan mendjalankan kewadj
PARA pegawai sipil, termasuk pegawai kepolisian, pemerintah |
tetap menNegara dan Daerah-daerah bagian jang bersangkutan,
djalankan kewadjibannja.
i-pegawai
SETIAP orang berkewadjiban untuk mengakui pegawa
:
tadi dalam mendjalankan tugasnja.
polisi. berANGKATAN perang Republik Indonesia Serikat dan.
dan kean
keaman
min
mendja
akan
dan
s
ata
djawab
tanggung
diseluruh tanah air.

tenteraman

1949.

W-

"

h
PASUKAN?2 agkatan darat, udara dan laut jang berada dibawa
taan
permin
atas
ketjuali
ak
bertind
akan
tidak
Pemerintah Belanda
masa
Pemerintah R.I.S. dalam keadaan istimewa untuk "melintasi
ban.
keterti
dan
un
keaman
peralihan untuk membantu mendjamin
.atau
SETIAP orang jang tidak menurut perintah jang berwadjib
dihukum
akan
an,
kegaduh
lkan
menimbu
a
sehingg
sendiri2
bertindak
dengan keras.
Djakarta,

erangan RIS:

dengan melagukan

“

Atas per

aan ,,Pelita" kiranja saja utjap— kan satu dua kata2 berhubung dengan “keang—. katan saja selaku Menteri Penerangan Republik
— Indonesia Serikat oleh P.J.M. Presiden kita, se-

|

#udju dengan

usu! para kabinet-formateur Ne-

gara kita, kiranja idzinkanlah saja
mengutarakan
.dibawah ini pendapat saja tentang tugas jang
sangat berat jang menunggu saja dalam tahun

jang akan datang.
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Sangat “berat karena .disatu pihak, rajat

| ARNOLD KONONUTU
Menteri

.

Tenan

2 kan menunggu

Penerangan R.I.S.

tertjapailah segala

keinginan

berdasar atas djiwa kebangsaan jang telah ter-

:

kandung dalam sanubari rajat — berpuluh2 tahun

jang silam: dilain pihak Pemerintah R.I.S. jang pertama ini wadjib menjesuaikan segala keinginan dengan kemungkinan jang diberi padanja,
antara kita.
.maupun oleh keadaan dalam negeri ataupun diluar nusani

(
Oleh
sebab itu. tidak pada tempatnja saja menghadapi rajat Indo-

|

pesia dengan perdjandjian2 jang molek-molek tetapi mungkin tak davat
|. P dipenuhi oleh Pemerintah umumnja dan Kementerian saj -chususnja.
. Tetapi 5adalah : satu perc"djandjian jang saja wad b mengemukakan
4
kepada saudara2ku dan anak2ku seperdjoangan : ialah, ba hwa' saja tetap

akan bediri atas&

“hk

as tudjuan partai politik saja,

“azas tudjuan dari

Pertama

kmngan 'Perdjoangan Kemerdekaan

Indonesia.

dan

saja akan dasarkan tugas pekerdja: n.saja atas djiwa

sia . Kedua
Ke d
ridoneresia.

| Kebangsaan dan atas djiwa Persatuan Bangs:

2

Persatuan
jar Indonesia

saja
n, bahwa atas dasar Kebangsaan wadjiblah berdiri satu Rakjat: jang
makmur setjara lahir dan kaja setjara bathin. Oleh sebab itu penerangan

“Isaja wadjib mengemukakan semangat bekerdja untuk melebarkan dan
memperdalamkan kekajaan rakjat maupun setjara lahir ataupun setjara
&

:

.

Ketiga
“e

supaja semua 'inilah dapat terwudjud' sebaik2nja,

an harus mengandjurkan, kiranja Rakjat Indonesia selubantu Pemerintah untuk mendjamin keter
umui
a sekalian dapat menaikkan dasar. pen dupan kita Ala
pribadi kita sekalian selaku Bangsa dalam per-

unia: ini.

Hina

PA

djian in? sangat berat untuk dipenuhi,
gan pertolongan Jang Maha Kuasa,
erikat jang Pertama akan

dapat men- |

elebihi kekuatan manusia (bovenmenselijk)

jalankan tugas jan
untuk kebaha

|.

Pertjajalah saudara:

keangkatan

bahwa saja me-

saja

Indonesia

. Raja dihalaman Istana Gara
- bir itu.
d. Hari itu djuga para Menteri
RIS jang ada, berangkat ke. gedung Kementerian masing2.
e. “Tanggal 28 Desember 1949
P-esiden

R.LS:

na Gambir.

menaiki

“pada waktu

£

tan

Pada

- Anggota2

-

lam

ngan Senat:dan Dewan Perwaki-

-

MERDEKA!

Presiden R.I.S., Perdana Men-

teri dan para Menteri (alphabe. tisch), Ketua Senat dan Dewan

Perwakilan: Rakjat,
. wan dan D.P.R.

Ketua

P.P.N.,

anggota
' De-

(alphabetisch),

anggota"

P.P.N.

(alphabetisch :.

.Pembatjaan
nganan
dengan

dan penanda

Pernjataan

mengibarkan

menghadiri Penanda
Deklarasi itu.

|

Anak Agung Gde
Menteri Sosial, mr.. Ko-

Negara,

mr.

Rum:

.P.M.

kol

oleh

ta-

tanganan
n'

Pemerintah

ialah hari penjerahan |

sikap teduh selama 2 (dua) menit, untuk memperingati arwah2
dari kedua belah pihak
mengheningkan fjipta.

|,

Pada

ketika tu djuga

| Jalu-lintas,

baik

serta
segala

kendaraan2

oto

|

atau jang lain, mau jang ber- |
djal | kaki, diberhentikan sela- $:
“menit,

:
8

|

at itu akan
dipermaklumkan kepada umum menurut keadaan setempat2 : dengan- bu-

|

jinja

$

sirene,

.. lontjeng-geredja.

tfong-tong

atau

untuk

Sri

Belanda

kepada

bahasa

:

Belanda.

Ha

3

kan harga, jang tidak dapat
dibuktikan dengari njata .ke-

Pe-

merintah Republik Indonesia Serikat, dan mengingat bahwa kehidupan masjarakat dalam sehari
harinja harus tetap berdjalan dengan lantjar,
mengingat
pula,
bahwa pengaruh dari para pedagang sangat besar dalam penghidupan sehari-hari, maka dengan
ini Panitya Persiapan Nasional
berseru kepada semua pedagang
dari lapisan dan golongan .apa.

(| kedaulatan kepada R.I.S., tepat
| djam 10 pagi, berdiam dan ber-

bendera

sedemikian

lam

bahwa

Berhubung dengan penjerahan
kedaulatan dan kekuasaan
dari

| minta, supaja pada tgl. 27 De-

sember,

hal

mengkonstater,

das

dibatjakan terdjemahannja

Panitia Persiapan Nasional
kepada para Pedagang.

Kepada sekalian penduduk di

|

dan

Indonesia, maka » akan

bahasa

memaklumkan

SERUAN

1 DUHI SELAMA 2 MENIT PADA
|
TGL. 27 DESEMBER.
i

dan ajat I pasal

Drees akan

diadakan

PIDATO-RAD!O SR& SULTAN .
DJOKJA:.
-...g
Pada tgl. 26 Desember j-a-d.
Sri Sultan Djokja sebagai. Keordinator Keamanan, akan bar IL
pidato dimuka tjorong - Radio
Indonesia di Djakarta. Pidato ini
akan disiarkan oleh semua ps.manfjar2 Radio Indonesia, mulai djam 19.15 waktu di Djawa
(djam 7.15 malam). Sesudah pidato ini jang diutjapkan dalam

kepu-

apa jang tertjantum dalam proto-

| BERDIAM DAN BERSIKAP TE-

berlangsung

gakkan Monument Kemerdekaan:
Indonesitan mat
Dipertimbangkan baiknja supaja para-utusan negara2 sedunia

an eni

IX.

Da-

Selandjutnja delegasi jang akan menerima penjerahan kedaulatan dari Republik Indonesia di
Djokjakarta disusun sbb. :

wa ditempat itu.nanti akan dite-

AP

Buwono

ialah: Menteri

sasih dan Menteri
Moh.

— tanda tangani dengan niat, bah-

Ke

An-

lan Rakjat (djikalau sudah ada).
“Pemimpin : Menteri Penerang-an A. Mononutu.
:Declaration of Independence
itu telah dirantjangkan lebih: da'Anggota2 terdiri dari . Menteri
. Perburuhan mr. Wilopo dan Men
hulu oleh suatu Panitia Ketjil dan
teri Agama Wahid Hasim.
telah disiarkan naskahnja keseluDelegasi buat kenegeri Belanruh Indonesia sampai kewedana-'
an, sehingga pada hari penanda
“da, jang berada dibawah pimpintangan itu Rakjat dapat pula men
an Perdana Menteri Moh. Hatta
seperti telah diketahui akan berdengarkan isi Pernjataan itu:
tolak hari ini dari Djakarta.'
— Jang menanda tangani Pernjataan, ialah :.
i

Sang Merah Putih dan melagukan Indonesia: Raja. ')'' Menanam
.dua batang pohon beringin olet:
Presiden R.LS.
dan. PerdanaMenteri ditempat Pernjataan di-

Pena

menurut

Kemudian

pertemuan-makan tengah hari di
Istana untuk
anggota2 delegasi
Indonesia,
para
menteri dan pem.
besar2. tinggi.

211 dari undang2 dasar
untuk
Keradjaan Belanda, diterima oleh
Keradjaan tersebut dan daerah2
jang termasuk Republik Indonesia Serikat. Pun didalam protokol
ditetapkan kekuasaan2 delegasi
Indonesia terhadap Perwakilan
RIS. Kemudian Sri Ratu dan
Putera akan dipimpin masuk lalu
mengambil tempat dimedja tadi.

Negeri

Agung,

Pernja-

taan Kemerdekaan Indonesia diKota Djakarta dalam rapat terbuka (dihadiri oleh Sang Rakjat)
jang
dilangsungkan oleh. gabu-

tusan2. K.M.B.

kedaula-

Pemimpin : Menteri Pertahan-

tanggal 4 Djanuari 1950

ditanda tangani naskah

di Amsterdam,

an Sultan Hamengku

tangani Pernjataan Kemerdekaan
Indonesia.

penjerahan

“hukum baru, sesuai dengan

tara telah disusun sbb. :

— C. 4 Djanuari 1950 : Hari menanda-

dan Belanda.

menteri2,

menteri. Dihadapan Sri Ratu dan

akan mela-

halangan untuk

tertib hukum baru

Rendah Belanda, semua

“ Delegasi

jang

:

ruangan
Burgerzaal salah satu
Amsterdi
Radja
dalam Istana
waktu
i
10-pag
djam
pada
dam
sebuah
demikian
di Belanda,
Pada djam
pengumuman resmi.
tersebut tadi akan berkumpul dihadapan sebuah medja londjong
jang besar anggota2 delegasi RIS,
dan
Tinggi
Madjelis
ketua2

Putera, P.M. Drees dan
P.M.
Hatta akan menanda tangani protokol dimana njata, bahwa tertib

RIS

Is

ini... Menjambang
hal. ini Sri
Ratu
akan 'menegaskan tertib
hukum baru ini dan menanda: tangani surat -undang2 penetapan.
Pada achirnja Sri Ratu menjerah- kan kedaulatan dengan “akte. Selaku kepala” Ulni-Sri- Ratu akan
mengachiri upatjara ini .. dengan
sebuah pidato pendek, dan sesudahnja musik Istana - melagukan
njanjian2 Kebangsaan. Indonesia

SUSUNAN DELEGASI INDONESIA

kukan penerimaan penjerahan ke
kuasaan nanti di Djakarta tepat

(Akan disambung j:

(Aneta). Upatjara penjerahan
dikedaulatan akan diadakan

|

1949.

tidak: ada

menegaskan:

wakil2 Suriname dan Antillen di
tanah Belanda, direktur kabinet
Dewan
Sri Ratu dan sekertaris

JUNTUK DJAKARTA DAN UNTUK
DJOKJAKARTA.

Ista-

Ratu

DI AMSTERDAM.

.UPATJARA

14 Desember

PANITIA PERSIAPAN NASIONAL.
Ketua, Mr. MOH. RUM,
Wk. Ketua, IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG.

"

(a

“gal

berdasar-

iaan, |
kan Pengakuan ke-Tuhanan Jang 'Maha-Esa, Peri-Kemanus
Sosial.
n
Keadila
dan
Kebangsaan, Kerakjatan
KebangKEKUASAAN berkedaulatan dilakukan oleh Pemerintah
Rakjat
lan
saan Indonesia bersama-sama dengan Dewan Perwaki

.

Pernjata-

Penanda tanganan

b.

lahirlah negara-hukum

dan Berdaulat,

Serikat jang Merdeka

Republik Hana

kan pidato-radio penjerahan kedaulatan di Amsterdam, selainnja
dtempat resmi djuga ditempat jg
bebas.

itu

maka

Kedaulatan,

Hari Pari rahan

PADA

#

ini, ialah mendengar-

INDONESIA

DISELURUH

PENDUDUK

Perajaan tanggal2 Desember "49

hak. Lagi pula Delegasi Indo-.
Jang resmi, jaitu : di Djakarta
(Pegangsaan Timur 56), dan di
bahwa
nesia mengabarkan,
Konstitusi. R-LS: telah diteri-k Ibu2 Kota Daerah2-Bagian.

Putih kita”, demikianlah -

Tangkilisan.

ts

TN

| kepada

di Indonesia.

a. Tukar-menukar surat Ratifi— kasi antara kedua belah pi-

menjerahkan

dengan tangan serta tampil kemuka berdiri dibelakang: bendera

$ a.

NASIONAL

PANITIA PERSIAPAN

naa

Indonesia jang 0-

berisi saat:

djah saudara2 bahwa. hal itu se.
'karang sudah lenjap-dan saudara

—.
'Fangkilisan dalam kata pembu
“ kaannja mengatakan antara lain-

Delegasi

UPATJARA

menteri Belanda dan pemuka lain

— Legercontacten.

Na

Pemerintah R.LS.-

“mutu, utusan NIT dan beberapa
“. orang

sendiri. -

dari

KEDUA : PERAJAAN.

rang2nja akan ditetapkan oleh:

kedaulatan itu dari tangan Seri
Baginda Ratu dihadapan para.

dua tentara tersebut hadir djuga

— dr. Leimena

jang

aulatan.

penetapan Ka pemerintah

- Penjerahan itu diterima oleh pi

hak

lama. .27 Desember 1949. Tempat, djam

IN.
Usaha dari malam silaturahim ini

“diambil oleh

5

Atjara Penjerahan K Ked

Dele-

asi Republik Indonesia, Gambir
“Selatan no. 4, telah diadakan

Ba

-. :

Pa

digedung

:

J.

Kare

arta bertempat

: 2

«

Beberapa hari jang lalu di Dja-

K1

Sulawesi-Ulara

kemuka
kemu berdiri
ang Sang Saka Merah

ang

Lebih

untuk

UNTUK KOTA MANADO:
VW. TOLKY
"PHOTO
STUDIO
PASSERSTRAAT”
TELF.
No 209.

ki

An

: Harian

t

Sean
pain
“Infarasak "A3

. dibel

Ka

Pemimpin UMUM (rumah) Tha 116. 5

pun djuga sebagai berikut :
1. Segala peraturan2 jang sudah

| ada mengenai pengendalian
dan pengawasan harga serta
penimbunan barang2, tetap
berlaku.
:

Dengan

sangat

diandjurkan,

supaja djangan dilakukan segala sesuatu jang
mungkin

dapat

mengakihatkan

kenai-.

perluannja,

3.

.

:

:

Dengan: satigat diandjurkan
agar toko-toko tetap dibuka...
pada waktu-waktu sebagai bi
asa, ketjuali pada.
liburan.
sea

“hari-ha:
i

4. Djanganlah menjebarkan k
bar-kabar jang
tidak-tidak
jang dapat menimbulkan kekaf
tjauan dalam perdagangan ses
Ian
£
DIPERINGATKAN,
bahwa
kekatjauan dan terganggunja ke.
amahnan milik dan djiwa itu djus-

tru disebabkan oleh penghidupan
sehari-hari

jang

lam masjarakat.

tidak Jantjar'da-

as

BILA PERLU, jang berwadjib

akan mengambil tindakan2 keras
untuk memelihara ketertiban dan
kelantjaran penghidupan sehari2, /'

8

9
hari

bertempur dengan pasukan2 jang
menjeberang pada kaum komunis.

Sultan Hamengku Buwono

jang

Kaum komunis . Tiongkok telah
meminta bantuan tentara. Orang

Djumat di Makassar dengan Sri

Sulawesi, Bali dan Madura. Pa-

ida hari Sabtu

Menteri

“Dalam

'Negeri dan Sri Sultan akan mengundjungi Bali. Rombongan ini
akan kembali ke Djakarta pada

hari Ahad.

:

“ UNDANGAN
PRESIDEN -UNTUK
MENJAKSIKAN
UPATJARA
PENJERAHAN KEDAULATAN.

Atas undangan

Presiden,

Su-

karno 20 wartawan di Djokja.kar
ta, dan 5 pegawai Kementerian
Penerangan
akan menjaksikan
upatjara penjerahan kedaulatan
dan masuknja Presiden di-Kota
Djakarta. Untuk keperluan itu pe

menduga, bahwa bendera
Kunming akan berkibar lagi di Kunming. Selandjutnja dari Shanghai

diwartakan, bahwa baru2 ini kota

tsb. telah mengalami kerusakan2

besar sebagai akibat pemboman
nasionalis. Serangan2 ini terutama ditudjukan kepada golongan
pembentukan.
:

Kaum komunis Tiongkok telah
memulai dengan persiapan2 untuk mengadakan serangan amphi-

bi atas pulau Hainan,

demikian

PERDASANGAN GELAP AKAN
TERUS DIBERANTAS.

borong sebuah pesawat KLM jg.
akan berangkat dari Djokjakartapada tanggal 26 Desember.

nang telah mengumumkan,

sangat besar, hari Selasa malam
digedung kepatihan di Djokjakar
ta, dilangsungkan resepsi pembukaan Kongres Muslimin seluruh
Indonesia, jang dihadiri oleh 750
orang utusan dan penindjau. Dalam amanatnja Presiden Sukarno
menjatakan, bahwa selama kemer
dekaan nasional belum tertjapai,

' agamapun

tidak

an. Presiden mengingatkan pula,
RIS

didalam

muslimin

kaum

nanti,

supaja bersikap dan ber

' tindak bidjaksana terhadap bang-

sa Indonesia jang tidak beragama
Islam. Achirnja Presiden Sukarno

mengandjurkan agar kaum musli
— min dengan lain2 golongan dalam
. menjusun negara nasional dan ber
djuang bersama2 dalam satu baris
“an persatuan, jang menudju stu

negara Indonesia raja, demikian
antara lain amanat Presiden Su-

karno.

— KONSULAT INDIA DI INDONESIA

DIDJADIKAN KEDUTAAN.

las memikian

djendral di Pendi

cherk, India Perantjis, sudah di
“angkat sebagai penasihat pada ke
waktu

Kon

ini akan

kedaulatan
:

RESOLUSI

2

INDONESIA.

:

Pusat serikat sekerdja di Bandung telah
mengambil
resolusi
sbb: Tidak menjetudjui djalan jg.
telah ditempuh
pemerintah Pasundan untuk menijiapkan pemilih
an2 parlemen RIS. Mendesak ke
pada pemerintah untuk mentjari
djalan lain dan sebelumnja berhu
bungan dahulu dengan semua par
tai dan organisasi didalam negara
sekerdja tidak akan turut memikul

Pasundan.

Dan apabila demikan-

tidak diterima, maka pusat serikat
tanggung djawab akan pemilihan
pemilihan.

PENGAIRAN

DAN

PEM

BANGUNAN.

bangsa

tersebut

manapun

tetap mendjalankan

djuga,

dari

supaja

kewadjiban

diwaktu2

BERSATU.

jang

GURU

upatjara pelantikan presiden Ovi
rino jang akan diadakan pada tg!

serikat guru Indonesia, persatuan guru Indonesia dan persatu

an itu telah dikirimkan dengan pe

an guru

—

” 30 Desember di Manila. Undang

rantaraan konsulat djendral In
donesia di Manila. Selain itu dju
. ga dikirim undangan kepada
rea, Portugal

dangkan

Ko

dan - Sepanjol,

Carlos

Romulo

se

djuga -

| sudah mengundang para anggota
Perserkatan Bangsa2. Djenderal:
Mc Arthur telah diundang de
ngan perantaraan misi Pilipina di
— 'Tokio.

PENJELIDIKAN — MEMBETULKAN
PERHUBUNGAN POS, TELEGRAP
DAN TILPON Di PANGKALAN

BRANDAN.

Pada hari minggu,

suatu rom

bongan para achli dala lapangan
rhubungan, telah berangka: da
Medan ke Pangkalan Brandan,
una mengadakan penjelidikan,
uk pembetulan perhubungan2
telegrap dan tilpon degan

tjeh.

Hen

Republik

Indonesia,

da-

lam sidangnja pertama telah memutuskan supaja ketiga
badan
itu dilebur

mendjadi

satu.

kan.perlawanan terhadap ,tenta.
ra perdamaian” dari gubernur Lu
han.
Gupernur
tersebut
telah
minta dengan sangat kepada djen
dral komunis Liu Po Cheng
un

uk mengirimkan bala bantuan gu
na mempertahankan Kunning.
- Serdadu nasionalis:
batas Viet Nam.

melalui

mi, bahwa kota Kunming telah di

duduki kembali oleh kaum nasio-

nalis, demikian diterima kabar o-

Hingga sekarang sudah ada ser
dadu 2000 nasionalis
Tiongkok
jang melalui batas Vietnam.
Se
mua serdadu tersebut telah diper
lutjuti sendjatanja oleh
tentara
Perantjis dan dimasukkan dalam
demikian

diumumkan

jang

kapal dagang

sedang

dalam

(P:P:P.) Tomohon.

Sesurr
Utu

kat dari Hongkong

Keluarga

jang

kembali
mereka

giatan2

kaum

tidak

Keluarga

'

2 Aa

Rumate-Lumingkewas
Tondano.
Hotel Indonesia
Tomohon

(S. A. A. Wenur).

di

an

|

akan didjadikan
dalam
Uni Pe

presiden mahkamah tinggi Birma
“di
Rangoon pada hari Selasa pagi.
rantjis Viet Nam. Penjerahan ke
Portefeuille
menteri luar negeri
kuasaan akan dirajakan dengan
jang
telah
dipegang
oleh U Ma
upatjara.
ae
:
ung akan dipegang sebagai ganti

$ Aap 8 Ra

Markas besar tentara Perantiis
Saigon mengumum-

kan sama sekali tidak mengetahui
akan suatu pelanggaran atas derah teritirial Tiongkok komunis

Seperti diketahui pemerintah Tiongkok komunis telah menjampai

kan tuduhannja kepada pemerintah

Perantjis,

berhubung

pelanggaran itu. Markas
angkatan

udara

dengan

Besar

Perantjis

maskapei lalu lintas untuk

dan

Viet

0 Tag G AG

Aa

GO Aa

OA

GO Ay GI

Nam telah disangkal dengan tegas, bahwa mereka telah memerin
tahkan kepada djuru.terbang untuk djangan mengadakan pener-

bangan meliwati batas Viet Nam,

Menteri
Bevin telah menerima duta-duta Tiongkok dan

India. Kemudian diumumkan, bah

wa kedua duta tersebut telah min
ta bitjara dengan Bevin dan dite
rima tersendiri ,,kedua kundjung
an satu sama lain tidak bersang
kut paut', demikian pengumuman
ini. Tiongkok dan India sudah se
lesai dan tetap merdeka.

Kaum

Ibu

serta

penduduk

Suami
adik.

serta

Kami jang berduka,
anak2, Ibu bapa-

Marskal Udara Inggeris
Re
nal di Velaw. Chapman, telah di

angkat mendjadi panglima terting.

gi Angkatan Udara India, demiki
an diumumkan oleh pemerntiah
India. Pengangkatan ini akan di
mulai berlaku pada tanggal 1 Pe

bruari. Dalam djabatan ini Chap
man mengganti sir Thomas Elm
burst,
1

U MAUNG PRESIDEN MAHKA
:
MAH TINGGI.
Menteri luar negeri Birma U
Maung telah disumpah- sebagai

DELFIA

BA-

MENGAGUMKA
agar

menerima baik sebuah undang2
pengampunan diantaranja pengampunan jang diberikan kepada
kaum sosialis nasional.

Sa

GENERAAL
BESAR ERICH
VON MANHTAIM DIDJATU
HI
HUKUMAN 18 TAHUN.
Sekutau di Hamburg
.

Monh-

djahatan perang.

'KEADAAN LI TSUNG YEN DIRU
MAH SAKIT NEW YORK.

USUL2
Ahli
dan

MENGENA PENJELESAIAN
TENAGA ATOM.
atom

dari

Kanada

telah

dikabarkan lebih dahulu,

sidang

jang diadakan pada tang
Nopember telah menerima
resolusi, dalam mana
di
kepada negara besar keli

ma dan Kanada untuk

menerus

Pertjetakan Kementurian Penerangan N,I.T. - Tomohon.
An

aa

dibikin
.

FB

dengan

sungguh?

menurut aturan kesehatan,
maka dapat tahan lama.

Warna

jang sangat djer-

nih: mendjadi tanggungan
kemurniannja. Delfia
sungguh menganumkan.
HARGA

ISI

SEKALENG

2 KG.

F. 5.20

usul

baru dari ketua sidang assemblee,
Carlos Romulo, mengenai penga
wasan internasional tenaga atom.
Djuga wakil India sir Benegal Ra
ma Rau telah
memberitahukan,
bahwa ia akan mengadjukan usul
usul baru, akan tetapi
wusul2nja
itu mungkin akan diadjukan sesu
dah usul2 Romulo. Seperti telah

umum
gal 23
sebuah
minta

“(0

nja akan menjediakan ma:
sakan enak. Digoreng dengan Delfia makanan le.
zat dan gurih rasanja serta
mudah ditjernakan. Delfia

kelima negara
menerima

GORENG

Pakailah Delija dan Njo-

taim oleh karena perbuatari2 ke-

ongkok, Li Tsung Yen, kemarin
telah
dibelah
dirumah sakit di
New York. Keadaan sangat me
muaskan.

Y

Ta

- MINJAP

Sa

telah mendjatuhkan hukuman 18
tahun kepada.bekas generaal be-

nasionalis Ti

“aa

2 DUNIA

.

Wakil presiden

"

I,

2

F
/

«
P

»
19

at

"
.

MINJAK GORENG
DIBIKIN HANJA DARI TUMBUHBAN
Arman

OLI EPAGOPITEK
ON

ne-

geri Bahu.

Pembangunan atas perantaraan
SARKANOC"
pasti menjenangkan,

Parlemen Djerman Barat telah

sar Djerman, Erich Von

Ag
ME
0

H

KAAWOAN-SENDUK
usia 22-tahun.

Diutjapkan limpah terima kasih atas perhatian serta bantuan
tuan2, njonja2, saudara2, Direksi Nocemo, teman2 sedjawat

Toko & Rumah-Makan
"SD AP" Tomohon.

RAT MENERIMA BAIK UNDANG2
PENGAMPUNAN.

Mahkamah

0

ANNIE

Presiden Ouirino memberitahu
kan kepada bekas presiden Sorgie
Osmena untuk mendjabat
duta
Pilipina
di Washington.
Pada
waktu ini, Elizaldo, telah minta
berhenti untuk mengundurkan di
ri dari masjarakat politik.

DJERMAN

OA

B
H
H
H
5

SOREIE OSMENA DUTA PILIPINA
DI WASHINGTON

PARLEMEN

!

SEMARANG.

oleh U Kwaw Ngyn, anggo
PELANGGARAN DIPERBATASAN . nja
ta partai sosial
VIET NAM.
di Viet Nam

Tina

Meninggal dengan teduh tgl.
20-12-'49 di K.W.Z, Menado
dan dikuburkan tgl. 21-12-'49
di Bahu, isteri, ibu, anak, kakak
kami jang kekasih
dalam

27-12-49

gara Viet Nam
negara merdeka

5

Tondano,

ke-

Pada tgl. 30 Desember jad. ne

: 5

$

Gang Tengah 22

Keluarga Karepouwan-Rondonuwu

nasionalis.

Viet Nam akan mendjadi ne ara merdeka dim lingkungan Uni Perantjis.

Manado Distributie.

AMBEIEN f 13.— Prijs gratis tambah f 1.50 ongkos kirim,
Firma
DE INDISCHE KRUIDEN

Njonja Otten-Ranti
Tondano.

Ti-

melihat

Tataaran |.

Keluarga C. A. Dengah-Wangke
Tomohon Walian
Sawangan Tonsea.

itu menerangkan,

bahwa

Manado

Fara

Tn

TAMPEMAWA,

PILLEN f 13.—, 3 d. Tanggoeng
baik sakit goela-nier-eiwit f Lama
3 f 37.—, KENTJING-BATOE
Tata
ASTHMA
F3

Mamuaja-Adam

Hm.tua

berang-

dari kapal2

NETTIE

SAMBUL

Trekkinglijst & ongkos vrij.

Tomohon.

Tetapi

menudju

ongkok. Anak buah

HENDRIK
dan

h

VITANOL:
Menamba tenaga
f 13.-, 2f 25.— BLOEDDRUK-

Toko ,.Jerusalem"'

“perdjalanan

telah

san @

LOTERY - WANG
B.LE. 1/1
13.—, f7 4 Ff h—.

Tomohon.

Arjana Store
Toko Bombay Baru, Tondano.

pada waktu itu pula 2 kapal ke-

Panama

cari

ENIKAH
: Tgl. 17-12-49,

FREDRIK

San
(Ty

Rengkung

Kakaskassen,

telah diumumkan, bahwa angka
tan laut nasionalis mulai hari Ra
bu akan menutup pelabuhan2 ko

punjaan

M

din sari sarana

Tomohon - Manado.

Inggris

randjau2.

“Sasana Bagas

OP RAPAT
PR

(Serikat Buruh Tjitak Indonesia)

menudju' pelabuhan2
komunis,
telah kembali di Hongkong, se-

dengan

Pegawai Penerangan

Selamat Hari Raja
Penjerahan Kedaulatan,

Dari pengurus besar Pardafi di
terima kabar, bahwa seorang ang
gota pengurus partai itu tuan F.
Sprengers, pada hari Selasa su-

lalu.

Persatuan

Kaum nasionalis terhadap kapal2 asing.
Tiga

Penerangan NIT

'Kantor Tjabang Tomohon.

Paris.

PANGLIMA TERTINGGI A.U.
INDIA,

warganegaraan Indonesia. Tuan
F. Sprengers datang di Indonesia
dari negeri Belanda 2 tahun jang

Kementerian

oleh djenderal Chan siapa jang
-akan djad kepala2 pemerintahan
nasional jang baru
di Yunnan.

munis

TN. F. SPRENGERS MENGHENDAKI KEWARGANEGARAAN
:
INDONESIA.

dah mengirim surat kepada Land
rechter di Djakarta dengan kete.
rangan, bahwa ja menerima
ke-

27-12-1949

kong, telah menerima berita res-

Re

— - wakil Indonesia untuk hadir pada
—

Menurut berita jang dapat di

DUTA2 TIONGKOK DAN
INDIA
MENGUNDJUNGI BEVIN.
:

Perhimpunan2 guru diseluruh
Indonesia, jang tergabung dalam

Penjerahan
Kedaulatan

di Hong-

pertjajai, sekarang 'terdjadi
per. Mungkin sekali djenderat Limin
tempuran didaerah diluar
Kunakan mendjadi gubernur baru. La
ming ibu kota Yunnan jg karena
pangan terbang Kunming masih
menjeberangnja gub. Luhan, te- “ dapat dipakai dan pesawat ter.
lah djatuh dalam tangan komunis.
bang pertama jang diangkut peDjenderal
nasionalis
Yucheng
gawai nasionalis telah berangkat
Wen dan Limi, jang menurut be
hari Selasa pagi dari Haimnan keKunming.
rita itu tetap patuh kepada peme-

oleh pesawat2 terbang Perantjis.

umumnja

PERHIMPUNAN

Kementerian luar negeri Pilipi
na mengumumkan, bahwa ada di
kirim undangan kepada seorang

x

kamp2,

SERIKAT SEKERDJA DIBANDUNG.

mereka masing2
akan datang.

—— UNDANGAN PILIPINA KEPADA

mil. Mungkin

pada waktu ini berada

sekali jang akan mendjadi koman leh Reuter dari kalangan jang sadan tentara penggempur ini, djen.
ngat berdekatan dengan guberdrat Lim Piao. 5
nur ini. Kini sedang dipikirkan

terse

deviesen bagi masjarakat.

temen

dirobah mendjadi kedutaan besar,

“sesudah penjerahan
minggu depan.

pengumuman

Dalam
sebuah
pengumuman
pengurus besar serikat buruh departemen
Lalu-Lintas,
Listrik,
Pertambangan,
Pengairan dan
Pembangunan, menjerukan kepa
da para anggota chususnja dan
kepada segenap pegawai depar-

tjaja, Reuter pada tgl. 22 memper
oleh kabar, bahwa mr. Rasjid Ali

Hainan adalah 50

tjukup dje

but. Kini telah dilangsungkan pe
nja kelowongan pada saat
sebe
lum atau sesudahnja penjerahan
kedaulatan dalam usaha membe
rantas perdagangan gelap, perda
gangan mana sangat merugikan

Dari sumber jang lajak diper-

sulat Indra pada

bahwa

tidak lama lagi akan dilandjutkan
. dengan
pemberantasan
perda
gangan gelap. Instruksi2 jg. me

AN,

dutaan besar di Indonesia.

di Tg. Pi

SERUAN PENGURUS BESAR SERIKAT BURUH DEPARTEMEN LALU-LINTAS,
LISTRIK, — PERTAMBANG-

:

Bai , konsul

pengadilan

dapat berkem-

bang dengan leluasa. Kemerdeka
an nasionallah adalah tjita2 kaum muslimin djuga, dan
dalam
mentjapai fjita2 itu, sjarat muflak baginja, ialah adanja persau'” bahwa

Djaksa

ngenai hal ini sudah

Dengan mendapat perhatian jg

ini ialah Kanton, sedangkan serangan mungkin akan
diadakan dari semenandjung Liu
chow. Djarak dari tempat ini ke

Selamat Hari Raja

Djenderal Changkai, panglima
“tentara dari propinsi Yunnan jg

Tondano).

Boleh berbitjara di Manado
| (djalan Tondano No. 154).

tara nasionalis.

rintah nasionalis, telah mengada

merintah Republik Indonesia mem

RESEPSI PEMBUKAAN ' KONGRES
MUSLIMIN DI DJOKJA.

2 telah disita. Se.
jang terpentng dalam

«

(djalan

Dm

nasionalis

Hongkong melalui saluran2 .ma- tjam2. Orang2 ki telah dimiobi-.

pada“ pemerintahnja

MANADO

Kunming diduduki oleh ten-

2

jang

'Pasukan2

tetap setia

pada

liau akan bertemu

“sebagai koordinator keamaan a| kan mengundjungi
Kalimantan,

'

nan.

jang datang di 2

bean

'

Aneta.
P.P.N.

kota

Kunming ibu kota propinsi: Yun

ta2

Ba

pendek,

puran2 hebat dibagian luar

menurut be

sn Lneondi

jang

pertem

MSN

waktu

mikian
koresponden
Menurut pemberitahuan

berkobar

sasa Ce

| sar untuk

Kini sedang

Men

'lam Negeri Anak
Agung Gde
Agung
pada hari Kamis (tgl.
22) akan mengundjungi Makas-

ggal terletak di-bendar

wa penjelesaian dalam soal ini.

2

Da

Aga

Urusan

ntal2 buat diperdIirikan ru-

|

Gr cerah @

Menteri

Jain

as. «are

(Aneta).

kan pembitjaraan satu sama

tentang tenaga atom dan memakai semua kemungkinan dan mem
peladjari semua usul jang njata
dan jang mungkin akan memba-

5

Luar Neger

ane ibnya

MEN-

- TERI2 URUSAN DALAM NE
GERI DAN PERTAHANAN
RLS.
:

ria on Ala se

- PERKUNDJUNGAN

CALVE

5

ATAVIA

DEL. 906-105-B.

F
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