Pidato

Buwono

ix
—.

Menteri

IX

PXPEDISI

dalam

Langganan
Adpertensi

(sekurang?nja
atau kurang).

KANTOR TJABANG

UNTUK

Diutjapkan di Djakarta tgl.
26 Desember 1949 antara

Pesanan

sekalian, pen-

duduk diseluruh kepulauan Indo“Besok hari Selasa tanggal

Desember

27

2

1949, sebagai hasil pe-

an

rundingan2 di Konperensi Medja
Bundar, akan dilakukan pemulihan kedaulatan dan pada saat itu
pula
akan lahirlah
Negara Repuo
ah

lam

Dari fihak Indonesia untuk itu

telah sedjak

beberapa

lama

dakan persiapan2 oleh

dia-

dapatlah

Dae-

jang bekerdja sama dalam

keamanan

Wakil2

lantjar

sebagian tergantung da-

mereka

telah

“ amanan

diseluruh kepulauan In-

bertindak

siapan2

jang

ri suatu faktor: pemeliharaan ke-

dan

mendjalankan

per-

tjukup

dengan

persetudjuan militer pada Konperensi Medja Bundar, maka tanggung djawab fihak Belanda atas

itu,

jang luas ini. Satu

pemeliharaan

keamanan

dan

an

ke-

kaan bangsa Indonesia akan me-

ti pada saat penjerahan kedaula-

lakukan siasatnja untuk menghalang atau merintangi" berdjalannja Negara Republik .Indonesia
Serikat. Selain dari itu dapat dijang
duga pula, bahwa anasir2

tan kepada Republik Indonesia
Serikat dan pada saat itu pula
tanggung djawab tadi mendjadi
beban Pemerintah R.LS. dengan
alat2 kekuasaannja. Dengan ber-

menguntungkan

berhasrat

selalu

diri sendiri dengan tidak meng-

ingat kepentingan

Negara

dan

.Bangsa akan menggunakan masa
peralihan ini untuk mentjapaitu-

djuannja.
Ka

pe:

7

dajam

Keamanan

struksi jang sarinja adalah seper-

mengadakan

koordinasi tindakan2 jang harus
diambil berhubung dengan pemeliharaan ketenteraman dan keamanan dengan diberi kuasa un- tuk
mengadakan
perundingan2
£ jang perlu dengan fihak pembe-

fihak2

dan

lain jang harus

pertimbangannja

2.

berikanlah kesempatan

nuhnja bagi alat2 Pemerintah-

diminta
3.

tu-

ngan
but

itu,

perundingan

4.

sipil. Hasil pe-

ialah,

persetudjuan
kami

bahwa

tempatkan

wakil2

—

Gubernur

Ti-

Militer,

kami -

$
-

lum dan sesudah pemulihan kedaulatan mereka akan mendjalan
kan kewadjiban itu sampai kekuasaan itu kami tarik kembali.

Setjara formil, kekuasaan peme
pemeliharaan

ambillah

sebagai

dan

alat2

adalah

kea-

kewadjiban-

hasil perunc

represter

tidak sanggup

|

alat2r

mengatasinja,

Sukarno

Tersambung dengan instruksi2
|itu, dapat kami terangkan. pula,
bahwa didalam memelihara kea-

ran2 dan ketentuan2 itu tidak
bertentangan dengan
ketentuan2 Piagam Pemulihan Kedaulatan, Statuut Uni, Perse-

manan dan ketertiban itu kami se

lalu berpedoman kepada

-esngsna

persetu

aa

192

tudjuan
Peralihan
ataupun
“persetudjuan2 jang lain jang

aa peraturan2

.

han

dengan

kedaulatan

peraturan?

dan

dan

pemuli-

sekadar

ketentuan2

| itu tidak berlawanan dengan
ketentuan2 Konstitusi ini jang
— tidak memerlukan

peraturan

Jang2 atau tindakan2 pennkan.
-.
:

23

lLenu

ka keadaan

'keinsafan

luar biasa,

fihak militer dibeberapa

memegang kekuasaan

staa

. dalam pemeliharaan

kami, ma-

dimana

daerih

tertinggi

keamanan,

lama. Letidakbanjak
ak berlangsung
£— bih
bantuan rakjat, bantuan partai2 politik, bantuan go-

paraten) -disubor
tempatkan dibaw

kil2 kami tadi, s
tindakan2nja

berhubungan

dari

u dengan tidak

keam

jang penting

beliau

diterangkan dalam ajat 1 hanja berlaku, sekadar peratu-

i mulai berlaku, tetap be:

Daerah2

an
akan

berunding lebih dahulu dengan
EA
un
wakil2 kami. "

as UEA

NA

kalian orang. Penduduk Djakarta
harus

sadar,

bahwa

bersama

un.

tuk sementara waktu
diadakan
pemerintahan militer didaerah federal Djakarta Raya dan sekitarnja jang tidak
akan
memakan
waktu lama, apabila kota ini tetap memperlihatkan tjorak aman
dan tertib seperti sediakala. Selandjutnja
diterangkan,
bahwa
penglaksanaan
hak2 abadi dari
penduduk
didalam Negara jang
demokrasi tidak akan
dihalanghalangi. Gubernur militer selandjutnja menjatakan, bahwa keadaan ekonomi tidak mengetjewakan. Persediaan makanan tjukup
dan dapat diperoleh dengan djalan biasa. Dikatakan, bahwa anasir2 jang tidak bertanggung djawab jang mengira dapat mengail
diair keruh akan mendapat huku.man berat. Penduduk
diwadjibkan melaksanakan pekerdjaan se
hari2 seperti biasa, sehingga tak
terdapat kealpaan jang tidak bisa
dipertanggung djawabkan. Tiap
orang harus tetap pada
posnja,
sehingga pekerdjaan dan perdjalanan hidup sehari2 tidak mendapat gangguan. Achirnja ia mendoa, moga2 kewadjiban bersama
ini dapat
mendjadi' sumbangan
untuk keselamatan Negara muda
Republik Indonesia Serikat.

Anak
Rum

Agung Gde Agung dan
mengundjungi Presiden

saurier generaal Republik

Indo-

nesia.

di Diokja.

djanganlah ragu2 dan bertindaklah tjepat dan keras.

tslah menjetudjui, hb

Negara2 dan

di Istana

maka
Moh.

pemilihan Presiden R.LS.,
Drs. Moh. Hatta dan Mr.

Beberapa sa'at sebelum
Sultan Hamid II bersamaz

terlan

rintahan sipil.

kali, diben-

SUDIRMAN
MUNGKIN
DIANG.
KAT KEPALA STAF UMYJM TENTA
RA R.I.S.
Kalangan resmi menerangkan
kepada Aneta, bahwa sangat boleh djadi letnan djendral Sudirman, panglima
besar angkatan
perang Republik Indonesia, akan
diangkat mendjadi
kepala
staf
umum tentara RIS. Sebagai seker
taris djendral kementerian luar
negeri
akan diangkat mr. Moh.
Asim, bekas
gupernur Sumatra
Utara. Sebagai thesaurier generaal RIS akan diangkat mr. Sutikno Slamet, penasehat
urusan
keuangan dalam KMB dan the-

umum:

sief: akan tetapi
dimana MiMMiaMtan umum
gara

ngan
gang

pemeliharaan
rah2 jang m
bahaja atau
mua alat2 |

markas disini dan ikut mendjaga
keselamatan harta dan djiwa se-

ingatlah, bahwa
tindakan2
preventief selalu lebih utama

tentuan2 tata usaha jang
dah ada pada saat Kons

tu sekarang ini |
resmi keluar, ak:

bagai tentara RIS.jang akan ber-

un-

Ketentuan? Peralihan jang berbu
| ana
2
k s(1) Peraturan2 undang:

laku ditiap2|
jang setjara formil

"NI-da

Ne-

mutlak

Thing kekanan jati genpat:. De ha) Dnini HENNA
jang perlu kaji Ke.
sekarang in Besbea dengan Doa Saga
Ka

bahwa

pedoman,

kekuasaan
sjarat

pertama

tinggi. Sedjumlah 21 temupatjara ini dan
sesudah
baru untuk rakjat
waktu

:

djuan2 jang tertjapai di Konpemanan sebelum pemulihan kedaurensi aa Bundar dan kepada
latan kepada R.I.S. tetap dipe- 3 Tana
as r Sementara Re-

mendjalankan
dan mesen
| mia

nja. Ditegaskan,

tang ke Djakarta bukan sebagai
bermusuhan
tentara asing jang
“untuk menduduki kota, tetapi.se-

ganggu

an kami dengan bertanggung dja
wab langsung kepada kami. Sebe

dan

1940 kota Dja-

karta tidak lagi memberikan tjorak dan gaja damai jang sebenar-

mung-

dari pada tindakan2

| | kuasakan mendjalankan kewadjib

rinfahan

djak bulan Mei

bahwa kerdja sama antara rak

ketertiban

5

mur, Sumatera Selatan dan daerah Riau, Bangka dan Belitung." dukan

.njambut Republik Indonesia. Serikat dalam
pergaulan hidup
bangsa2 merdeka dan melihat In-

sepenuhnja dari pendu-

tuk memelihara keamanan dan

kami

Wakil2 Koordinator Keamanan,
diantara mana ada jang berkedu-

bantuan

duk. Dikatakan, bahwa keadaan
jang dihadapinja adalah sebagai
berikut: Penduduk kota Djakarta
dan sekitarnja banjak tjorak ragamnja, dikota ada dua tentara
sejang tak sedikit djumlahnja,

“kin segala tindakan jang me-

gara

di Daerah Distrik Federal Djakarta dan sekitarnja, Djawa Ba-

rat, Djawa Tengah, Djawa

kewadjibannja:

hindarkanlah sedapat

jat

de-

fihak2 -terse-

mana rakjat
Indonesia akan bekerdja sama de
ngan Belanda.

Kolonel Jahja me-

ngutjapkan pidato radio. Ditegas
kan, bahwa tugas jang diberikan
nanti dapat diselesaikan bila ada

setu-

— adil
dil. Amerika Serikat akan me. “djuan, menurut hal

Gubernur

malam,

Selasa

Hari

mentjapai
djalan da-

Sudarno

Bendera jang pada

Ben

militer, Letnan

sungguh2 bergembira, bahwa rak

dan

Hadikusuma,

untuk

1945 dikibarkan

MEHENDAK
ANASIR2 JANG
NGAIL DIAIR KERUH AKAN MEN
DAPAT HUKUMAN BERAT.

bagai wakil Amerika ke Indonesia ja membawa kepada kamu sekaliau utjapan2 selamat dan djan
dji persahabatan dari rakjat Ame
rika. Akan mendjadi suatu bahagianja
untuk memperkembang
saling mengerti antara bangsa2
Amerika
dan
Indonesia.
Saja
membawa dalam perkataan akan
perasaan2 rakjat Amerika, apabi
la saja mengatakan, bahwa saja
jats Indonesia
telah
wstatendom"”
dengan

Bagus

Indonesia.

'

mendapat lagi banjak teman2. Se

si Medja Bundar. Dengan kerdja

Ki

nimbulkan kegelisahan dan ke
bentjian rakjat:

dengan pembesar2 militer Belanda dan pembesar2

tgl. 17 Agustus

pertama di Indonesia.
Saja tahu, bahwa ia mempunjai
banjak teman diantara kamu dan,
bahwa ia akan membaharui perta
lian silaturrachim ini dan akan

an dengan Belanda di Konperen-

Sugyopranoto,

tangkan pada tempat jang agak
dilepaskan
bakan-penghormatan
babakan
permulaan
merupakan

kan di Djakarta surat2 kepertjajaannja sebagai duta Amerika jg

suatu persetudju-

Mgr.

hadir

dan Penghulu Kraton, Kamaludiningrat.

sepe-

an jang sah untuk mendjalan-

kan

gas kewadjiban kami.
RE
Diseluruh Indonesia kami telah

rundingan

Diam-teduh didalam ruangan jang tertentu, ketika pada
hari Sabtu tgl. 17 Agustus p. 10.15 Presiden Sukarno bersumpah dihadapan Mr. Dr. Kusumah Atmadja dimana djuga

rintahan dan keadaan rakjat
didaerah saudara masing2:

-

serta untuk me-

selesai mengadakan

luar

kemer-

ngi akan ditentang dengan waspada. Indonesia dapat berharap
akan bantuan dan simpati - dari
semua jang pertjaja akan demokrasi dan hak untuk memerintah
sendiri.
Merle Cochran jang telah bertindak selaku wakil P.B.B. dalam
Kumisi Perserikatan Bangsa2 untuk Indonesia telah
menjampai-

sehingga

,.good-will”

diktator?

merusakkan

1. ketahuilah dengan benar2 keadaan daerah, keadaan peme

dengan

perlu bagi pelaksanaan

menfjapai

dari

ti berikut:

ngambil tindakan2 jang kami pan
dang

ketenteraman,

jat Belanda

Keamanan telah kami berikan in-

kepada kami sebagai Koordinator

militer Belanda

Republik baru

beliau.

dekaan jang baru sadja dimena-

untuk rakjat Indonesia dan untuk

kepada
sebaik2nja, maka
ngan
Koordinator
wakil2 kami sebagai

sar2

dan

ngan

Negara kita.

pemeliharaan
keama:
masa ini, maka Panitya Persiapan
Nasional telah mempertjajakan

untuk

dan'usaha2

sama untuk melaksanakan persetudjuan ini, pemimpin2 rakjat Indonesia dan rakjat Belanda telah
kat Tuhan Jang Maha Kuasa bememberi banjak sumbangan un- serta bantuan segenap rakjat, ma
tuk
perkembangan
Perserikatan
ka kita sanggup menepati persetudjuan itu dengan tjara jang ti- Bangsa2 dan memperkuatnja. Me
dak akan mentjemarkan
nama: reka telah mentjapai kedaulatan

3

Batin Berhubung dengan

EN
SEE
NE

sebagai seorang anggota

negeri untuk

semua manusia dari Indonesia akan melakukan pekerdjaan jang
subur didalam kepulauan2 kamu
jang sangat kaja untuk menepati
djandji suatu babakan waktu jg
baru. Pemimpin2 Indonesia telah
menundjukkan
keahlian mereka
dalam hal ketata-negaraan
de-

tertiban di Indonesia akan berhen

jang tidak senang akan kemerde-

dan

rusakan2 perang dan satu Negara baru telah mendemonstrer, bah
wa ja akan turuti djalan perdamai

haraan keamanan diseluruh Indo
nesia tidak akan ada. Menurut

.anasir2

rakjat

telah lahir dari kekatjauan dan ke

pada

nesia Serikat. Maka dari itu dapat
diduga, bahwa didalam masa per
alihan, sebelum dan sesudah pe-

kepada

bertumbuh dikepulauan Indonesia

kuat untuk

tjepat

waktu
dan dimana
sadja diperlukan. Vacuum dalam pemeli-

nja pemulihan kedaulatan dan
langsung hidupnja Republik Indo

“

dengan mereka

selamat

pemimpinnja jang besar Presiden
Sukarno, karema tertjapainja kemerdekaan untuk seluruh Indonesia. Dunia melihat suatu bangsa

waktu

donesia. Apabila keamanan terganggu, akan sukarlah berlaku-

kedaulatan

kan

:

stansi2 jang perlu diadjak bekerdja bersama

sangat bergembira, bah-

Indonesia Serikat dan mengutjap

kan kewadjibannja: mereka telah
menghubungkan diri dengan in-

selamat,

|.

»Saja

wa saja dapat menjampaikan salam saja kepada rakjat Republik

sekarang sudah mulai mendjalan

persiapan2
pemulihan

|

mulihan

MANADO:

Negara jang baru ini: kebangsaan jang sedjati untuk. Indonesia
dan, bahwa
perbuatan2
agresi

rahan kedaulatan.

kekuasaan

kami itu pada

pat berdjalan dengan lantjar dan

|

mem-

dilakukan oleh alat2

selamat. Apakah
penjelenggaraan

3 baris

kelak dari" P.B.B. Indonesia telah
mendemonstrer,
apakah maksud

buah pesanan kepada bangsa Indonesia berhubung dengan penje

didaerah2

Tpi

donesia

siden Truman telah mengirim se-

lah berhasil membentuk Kabinet

|

“8

dan

meliharaan keamanan

kedaulatan selandjutnja akan da-

“|

(Aneta). Pada hari Rabu Pre-

koordinasi,

jang tidak berada didalam keada
an bahaja atau staat van beleg,'

dan
dan

-

demikian

terdjamin

djuga »telah selesailah pemilihan
Presiden R.LS. jang kemudian te

'dapat berdjalan dengan

sakokm.

telah mende monstrer, apakah

maksud Negara baru ini, kati

berantas kekatjauan. Adapun pe-

itu

Sampai sekian, maka semuanja

T-

dengan

# ndonesia

oleh

memelihara

serta

R.LS. jang pertama.

$

militer,

dan

Negara2

untuk

bangsa Indonesia. -

tangan

sedang

efficiency dan ketjepatan dalam
segala tindakan jang perlu guna

rah2

—

karena hanja

Panitya

“B.F.O. Atas usaha Panitya
ag

tangan,

satu

ini adalah tangan

Persiapan Nasional jang terdiri
dari wakil2 Republik Indonesia
wakil2

KOTA

f 3.—

sebulan
sebaris

Presiden Truman kepada

Dengan sengadja - kekuasaan
tertinggi ditiap2 daerah jang ka-.
mi maksudkan diatas, alat2 keku
Ne
asaan Negara
kami letakkan da-

7

Serikat.

Indonesia

blik

f 4.—
f 1.—

PENJUMPAHAN PRESIDEN SUKARNO.

diam 19.15 — 19.30.
:

n

«

EA

P.P.N,

nesia !

No

TOLLYX
PHOTO
STubie
PASSERSTRAAT
TELF. No 209.

keamanan

Saudara-saudara

TE,

(PENGADUAN)

Pemimpin UMUM (rumah) Thn If. 55 P

Pertahaman R.L.S.

Kodrdinator

Tomohon

ADMINISTRASI

Timur

“ang

sa

“

IkeDarsi

KEMENTERIAN PENERANGAN
NEGARA

radio

2

Pelandjutan peraturan? undang2 dan ketentuan2 tata-

usaha jang sudah ada sebagai

3 longan2 lain dalam

masjarakat,

lebih tjepat akan selesainja ke“adaan peralihan ini dan lebih tjepat pu la pemerintahan sipil da-

kexpat mendjalankan kembali
biajang
alam
dalam
ja
kuasaann
sa.

Kami mengerti perasaan
dari saudara2

sekalian,

lega
karena

sesudah perdjuangan sekian

la-

manja, achirnja kedaulatan mendjadi milik kita de facto dan de
jure, akan tetapi kami berpenda. pat, bahwa perasaan lega ini ti-

dak perlu diwudjudkar mendjadi perajaan2 jang besar dan ma-

.kan uang banjak. Kita perlu mengingat, bahwa masih ribuan di

antara

rakjat

menderita,

kita jang

karena

masih

akibat perang

dan kita harus mengingat, bahwa
Negara

kita

harus

memulai

hi-

dupnja dengan menghemat uang
sebaik2nja. Kalau hendak diada-

kan perajaan pemulihan kedaulatan, saja rasa. lebih baik diwudjudkan sebagai peringatan jang
»plechtig” dan dapat meresap didalam hati,
Perlu djuga

kami

mengutjap-

perusahaan2

penting

(vitale be-

Sebagai penutup kata,
maka
sekali lagi kami tegaskan:
se-

drijven) selama hari2
disekitar
pemulihan kedaulatan nanti tetap
berdjalan, agar dengan demikian

mua

masjarakat
dapat
berlangsung
dengan biasa. Langsungnja kehidupan dan ekonomi
masjarakat
ini kami anggap suatu pokok jg
perlu: maka dari itu tiap2 perbuatan jang dapat mengganggunja, seperti menaikkan harga barang2 atau bahan2,
menjiarkan
chabar2 bohong dan sebagainja,
“dalam masa ini tidak pada tempatnja dan akan dibasmi sebagai

Sipil dengan segala alat persendjataannja, lagi pula Pamong Pra
dja diseluruh Indonesia telah siap mendjalankan kewadjibannja.
Mereka siap untuk bertindak pada waktu apa sadja dan dimana
sadja ada kekatjauan atau kerusuhan,
Dan kalau mereka terpaksa memberantas” kekatjauan
atau kerusuhan,
mereka
akan
bertindak tjepat, keras,
radikal
dan dimana perlu dengan kekuatan sendjata,

djalan kehidupan dan

ekonomi

kedjahatan jang berat,

Sekianlah hal2 jang kami mintakan perhatian saudara2 sekalian, penduduk seluruh kepulauan

Indonesia. Kami pertjaja, bahwa

tiap2 penduduk mengetahui akan
kewadjibannja untuk turut
memelihara keamanan didalam lapa-

ngan

atau

lingkungannja

ma-

sing2 dan dengan demikian berhati ridla membantu alat2 kekuasaan Negara dalam penjelengga-

| raan kewadjibannja,

alat2 kekuasaan

ta, Tentara,

Polisi

Negara ki-

Militer,

Polisi

Mudah2an tidak perlulah diadakan tindakan
jang demikian
itu, agar pemulihan
kedaulatan
akan berlangsung dengan lantjar
dan Negara Republik Indonesia
Serikat dapat memulai hidupnja
dengan -selamat dan tiada rintangan

suatu apa.

1

Merdeka !
badan.

sh

SELAMAT HARI NATAL 25-12.49

dan TAHUN

BAHARU

1-1-1950.

Kementerian Penerangan

bi

mulai tgl.

er tidak melepaskan
, agar dengan demikian
Kp
kesempatan
kepada
sionalisjang menurut

sedang
annja

—

mendjememper-

aknja kaum nasionalis tidak me| njetudjuinja, sebab dari berita2
' pertempuran terbukti, bahwa dimana-mana

terdjadi

pertempuran

'sengit. Sampai jang dapat dilihat
sedjauh itu kaum komunis telah
menperbu masuk dibagian2 luar
kota sehingga perhubungan radio
'antara
Chengtu
dan
Hoihow
mendjadi terputus, demikian menurut beberapa berita. Tetapi di
“Hongkong
orang pada malam
Minggu masih berhubungan
de:ngan Chengtu.
Sebelah
Utara
Chengtu pasukan2 dari djendral
'Lo Hung telah merebut -Mienytang — lebih dari 600 km sebelah
“utara Kwangshan — dan mereka
mendekati sekarang Kwangshan
sendiri. Ditempat ini Hu Tsung

mengenai

Timur

rang dalam

berita2 komunis, selama

tang

beberapa hari jang terachir dari
minggu
jang lalu di Szechuan-dan
Ea
show 70.000 osang nasiona-

Djauh

kalangan

dan

Kwo

bahasa

Min-

melihat pengangkatannja

ta dibebaskan”
Di Tiongkok
akan dirajakan.
tidak melarang,
gapnja perajaan

kan keinginan seperti Tito.
Dalam berita setengah resmi

2 diandii

benarkan,

ngan

: membela Nusa
dan”
Kami
berdjandji...”
berita.
Berani,..."

bahwa

panglima

ten-
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'Mengadjukan

kebudajaan na-

sional tidak berarti mempertahan
kan tradisi2 atau adat2 jang tidak
ai lagi dengan keadaan
zaan. Maksud, falah, supaja ketjerdasan dan pendidikan masjara
kat Indonesia harus sesuai de
ngan djiwa Indonesia, harus berdjalan atas garis2 jang ditentukan oleh sifat dan tjorak masjarakat kita “Modernisasi jg

“harus dilakukan ditanah air kita
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dini harus bersandar atas nilai2 ke

budajaan kita jang abadi. Kewa-

- djiban kita, ialah menterdjemah“kan
tjita2 luhur ke Indonesiaan
“dalam bahasa dan idioom, jang
dipakaioleh dunia modern. Pendek kata, kita menghendaki ,,r enaecissance” dari kebudajaan

Indonesia jang dapat disumbangkan kepada Dunia untuk mentja-

pai kebahagiaan sosial.
Dasar Ketiga dari R.L.S., dan
dasar jang tidak kurang
penting ialah: dasar demo'krasidan
keadilan
sosial. Sedjarah Dunia
modern
membuktikan, bahwa demokrasi
politik jang tidak disertai dengan
demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial
tidak
membawa
keadilan
sosial. Repu'blik
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diidam2kan oleh para pengan. djur pembaharuan hubungan2 so
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sial dan ekonomi antara orang seorang satu dan lain, antara orang
“seorang dan masjarakat dan an-

tara bangsa2. Aliran tentang hubungan2 sosial adalah bertjorak
synthetis, bertjorak kebula
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.an, mentjari keimbangan antara
“ orang seorang dan masjarakat,
mengakui arti kedudukannja seorang pribadi dan arti kedudukannja masjarakat dalam hubungan
orang seorang dengan masjarakat, mentjari keimbangan antara
bebasan dan auftoriteit, antara
-milik dan kerdja, mengakui nilai
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bahagian sebagai hal jang

.mempunjai arti dan funksi sendiri
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kat. Djadi, sendjata2 kita semua
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keahlian.
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rapan Bangsa! Pemuda-Pemudi
adalah harapan bangsa. Beladjar
dan berlatihlah, agar
saudara2
dapat mempergunakan kedua itu
dengan sebaik2nja, djanganlah lalaikan waktu untuk itu, kaTanah

air kita

dengan

sa-

ngat meminta tenaga, pengetahuan dan kerelaan untuk bekerdja

dari saudara2.
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Sangat
ditangisi
oleh
suami,
anak2 dan keluarga Tumboimbela
dan Mamesah.
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ibu kami jang tertjinta:

Keluarga Hapentenda-Makalew

dan

damai

dan teduh pada tanggal 18 Des.
1949 di Tompaso (Kawangkoan)

Anak2 :

Alfred Tumboimbela

& Co
Manado

Tjimahi

Beatrix Tumboimbela Tombatu
August Nedi Tumboimbela
Tombatu.

$ IP

Toko Royal (D. N. Dadiani)
Manado

Tuan K. Supit, Wakil Gabungan organisasi? Pemuda diseluruh
Minahasa ini jang memang, djuga mendjadi ketuanja, mengurai.
kan suatu pidato jang berapi2 9.
sarinja adalah demikian.
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Disini ditegaskan, bahwa seba-

“tanah air kita.
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Meninggal dunia dengan
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Sekarang adalah mendjadi kewadjiban kita semua akan berdiri dibelakang Pemerintah kita jg
dikepalai oleh P.J.M.
Presiden
akan
Beliau memperingatkan
Sukarno, supaja semua tjita2 itu
perkataarm Presiden Amerika jang
terwudjudlah. Sekarang
adalah
pertama, George Washington almendjadi kewadjiban kita untuk
marhum, dimana
almarhum
itu
memberi sumbangan dengan sepe ' berkata: ,,Kita sudah
mentjapai
nuh2nja pada pekerdjaan pembakemerdekaan. Apakah jang kita
ngunan raksasa dari Negara Sedapat berikan pada kemerdekarikat kita jang muda itu, untuk
an?
kebahagiaan sesungguh2nja dari

Kami

1949,

Ch. SINGAL.

Negara

— Hukum

(rechtsstaat) jang berdaulat dari
R.LS., serta kearah mempertinggi
deradjat bangsa kita jang merdeka, telah dimulai.
Para Hadirin jang terhormat!
Djika
demikian,
maka
kami jakin, bahwa Indonesia jang

mempunjai 70 djuta djiwa dan
terhisab salah satu tanah jang ka
ja diatas bumi ini, tanah mana
dari zaman perbukala tetap mendapat perhatian besar dari luar

gai djuga teh dinjatakan dalam
pidato wakil2 Badan Pemerintahan, maka memang sekarang kita
- melangkah pula kesuatu babakan
baru, jaitu perdjuangan untuk me
ngisi kemerdekaan kita itu, agar

R.LS. dapat

tegak dan

SURAT EDARAN No.2
Dengan ini kami kabarkan seperti
berikut :
:
Mulai tgl. I Januari 1950 diboleh-

kan memasukkan kebanjakan kopra
sekurang-kurangnja 3 ton.
3 ton ini hendaklah dz
(kwaliteit) sadja, djadi
atau Sundried.
:
Lebih djauh, maka hal n
beratnja kopra akan berlaku sesudahnja dipatjalkan 2 minggk: bukan
lagi 3 minggu.
Oleh sebab itu kami minta perha-

ian istimewa untuk .pemasukan copra jang tjukup kering.
Djuga

mulai tgl. I Januari 1950

diberikan

kesempatan membeli

mendjadi satu faktor jang Berarti

kain textiel 1!/) meter bagi tiap
100 Kg. pemasukan. Tentang pemberian kesempatan membeli beras
akan kami kabarkan lagi.

dalam pergaulan dunia internasi- onal,

Coprafondi

negeri, akan mendjadi kokoh dan
kuat dan pada waktu2

didepan
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Dasar ketiga dari R.LS., ialah
kebangsaan. RIS akan men
djadi pendjelmaan tjita2 nasional
bangsa Indonesia seluruhnja.
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Dibuka tanggal 26 Desember

Njonja 'Otten-Ranti
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djadi dibagian luar kota Chengtu.
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PEMBERITAHUAN
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Selamat Tahun Baru

tu. Orang di Chengtu
mengata“kan, bahwa mustahil bahwa pertempuran jang menentukan nasib
seluruh Tiongkok Barat akan ter-
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Menurut surat kabar jang terbit di Taipeh ,,Daily Mail”, bekas panglima dari sedjumlah pro-

untuk
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Kakaskasen Temahah
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Tiongkok tak akan memperlihat-

king. Ia mula2
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Ain og.
lambang
kebangsaan”
sialah... Sang Saka Merah-Pu-”

lis telah dibinasakan dan 132 ko-

panglima tertinggi pasukan Rusia
dimedan
pertempuran sebelah
Timur dipropinsi2 Alutan Siberia.
Kemudian ia mendjadi Gubernur
“militer Rusia jang pertama didaerah ini, sebelum ia diangkat mendjadi penasehat pada pemerintah

dan

Indonesia..."

» mberdjandji. ..

itu sebagai suatu usaha untuk
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a.l. Chungking
hari Natal tidak
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-perusahaan penerbangan jang baru di Indonesiatelah mengambil burung garuda sebagai perlambang. Tadjuannja idlah dengan menggunakan
sekuat-tenaganja, dalam suasana kerdja bersama
jang rapat,.:.memberikan sumbangan jang penting
untuk .tertjapainja

kemakmuran

dalam
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Indonekan Rusia di Port Arthur dan Dai 'Sia... hanja satu tanah
air..
ren. @rang ini dianggap salah ialah 'Tanah-Air Tadonesa
seorang pembesar Sovjet jang
Satu bangsa... ialah bangsa In.”
tertinggi, jang telah menuntut
.donesia,.., satu bahasa... ialah”
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