REDAKSI
TADMINISTRASI

NEGARA

pada|

S
EM moonesu
Sgag””
TI

tgl

Langganan f
Adpertensi f
(sekurang2nja
atau kurang).
UNTUK KOTA
TOLLY

ng

Da

H.

:

ri gedung kediamannja Dr.

. Hirschfeld didjemput oleh
enasehat . kementerian luar neri Mr. Soebardjo dengan 5 o-

rangDr. pengawal
£
Hirschfeld
ai

i duta

pakaian

res:

8

tjalon

Siapaka h jang

da pasukan
dari

. Mr. de Ranitz dan Mr.

sebagai

23 Blind gi enjampaikan

,,surat
Komisaris Tinggi
pidatonja dihada-

ata

ta

angkatan ini dengan menetapkan

diletakkan.1
sebagaim
3 tjalon, sebagaimana
pan Presiketeta
ran
dalam peratu

Indonesia,

Sri

oleh

“Ratu, jang djuga disokong

den, diantara siapa seorang akan
N.L.T.
iangkat “oleh Presiden
Kepala Daerah.
djadi

bah-

xakjat Pesanan.

“seluruh

wan sedia memperlekaskan peng-

berabad2,an-

“Adalah mendjadi harapan

Ke

perhubungan ' jang

wa sekalipun

Tama PA mendebas perhubungan antara Nederland dan In-

menjampaikan
an atjara,Ketua
dengan hari2
aan
selamat berken
1, gerebeg maulud dan
j
ganan penjataan Indo
a pada tgl. 4 ini, la-

“diatas dasar jang baru jaitu sa“ma2 merdeka dan saling menger
ber-

Bina 3

karena

djustru

malahan

dimulaikan pembitjara

Sebelum

diteruskan

donesia tidak sadja

5

ma

De-

mikian, maka segera djuga

ahukan tentang wafat

b Komisariat

1

soal

ta-Lie Beng

tjadang

bahwa
lum

Tiok

-berpendapat,

anggota2 tjadangan

be-

termasuk dalam M.B.P.

dan

dengan demikian tidak perlu diadakan pemilihan anggota2 tjadangan. Kemudian Ketua bertanja
anggota2 dapat menghadiri pema “kepada sidang, apakah sidang se

ini, maka atas persetudjuan anggota2, sidang ditunda hingga besok harinja, djam 9 pagi, supaja
kaman

djenazah

almarhum

A. Lumanauw, jang berlangsung

s.w, wakil Kepala Daerah, p:t. J.
P. Mongula, selama belum diangkat oleh Pemerintah seorang Kepala Daerah baru. Oleh sebab de

ini, dimana

Dengan selesainja atjara kedua

bertindak u.

bagai Ketua Dewan,

menundjuk saja sebagai Komisa'ris Tinggi Nederland di Indonedan

anggota 'Tumbel
berpendapat,
bahwa anggota2 tjadang
djuga

tidak pertjaja.

tidak termaktub.

Sidang ini mendapat banjak perhatian dari chalajak ramai. Seba-

“Paduka Jang Mulia Presiden,

an

mosi

sedure

tak sempat hadir.

ta. 2 Anggota

« Adalah suatu kesempatan jang
- berbahagia, bahwa Sri Ratu telah
Sa

4 Dja-

nuari 1950, Dewan Minahasa me
lakukan sidangnja jang ke-X
dalam balai persidangan dengan
“dihadiri oleh sedjumlah 26 anggo

Soe
o, Mr.
. ar negeri Mr. Soebardj
dibang1 djono dan Mr. Ratmoko
gai berisal tengah istana, seba

jang

diganti,

Pekerdja

| harus diganti. Sebaliknja anggo-

| 'Roem, penasehat kementerian lu-

Kemarin

akibat

Kemarin dulu pada tgl.

mengutjapkan
“pan Presiden dataran
acting
Mr. Moh.
menteri luar negeri

sia,

Dr. .tudju,

milihan

5
X

P1

Pada

hari

z

:

Kamis

nuari sidang

tgl.

Dewan

biar

Anggota Rompis mengusulkar
supaja mosinja dibitjarakan
ke
hal mana

disetudjui

«

dang.

Sebelum

£

sidang dilandjutkan,

25

"Djanuari

djam 10 pagi.

'.menerima

usul tersebut

-

Sidang

dan

de-

ngan ini sidang ditunda.
F3
Rt

menmaaa

' PENGOPORAN

4

ES

2

,

KEPERINTAHAN

DISTERIK TOMOHON.

Mosi kedua jang dimadjuka
Pada hari'ini tepat p. 10 pagi
oleh anggota2 Madjid,
Rompi
Keperintahan atas Disterik Todan Kandou, oleh sebab angg
mohon telah diserahkan
dengan
Madjid tak hadir, telah diben
resmi oleh wakil Kepala Disterik,
tangkan oleh anggota Rompis
pt. E. E. E. Pelenkahu kepada
Mosi ini mengandung tidak p
'p.t. H. R. Ticoalu, Kepala Distetjaja kepada Madjelis Badan Pe-.

Utara dan

u

| ningkat arwahnja. Kemudian atjara pertama dibitjarakan menge

na pengsahan tjatatan permusja-

dengan

mjata persaudanga
sokongan, kerdjasama jang
diharapkan oleh Nederdonesia, dalam ling-

ia

Indonesia-Neder-

aj minta dengan segala horPaduka Jang Mulia Presicalah menerima djaminan,

a dari pihak saja akan saja
kan

|

segala2nja jang dapat

erdjakann

untukuntk melaksaname

kan #jita2 ini untuk kebahagiaan

kedua Negara dan saja mengha-

| rapkan dalam melaksanakan

ke-

wadjiban jang tentu sukar tetapi

| indah, kepertjajaan dan pertoloduka Jang Mulia.
PaduPaka Jang Mulia Presiden,
|.ngan

Ah

| kemarin telah dikubur zaman

jg

“lampau dan sekarang ditambah-

“lah bibit untuk hari
- Mudah2an

kemudian.

kedua bangsa

dapa

memetik buahnja dikemudian hari

— dari kerdjasama antara Indonesia

dan Nederland”..
2

5

Pidato Presiden Soekarno.

Presiden Soekarno membalas
pidato Komisaris Tinggi Hirsch-

! dengan kata2 sebagai beri.
ng Mulia Komisaris Tinggi, £

Saja bersenang hati pada hari
Ibu Kota Republik
saja masuk
Serikat

donesia

dapat: menjam

sut Jang Mulia Komisaris Tinggi
engan beberapa

perkataan,

apa

tinja peristiwa ini.

— Saja pertjaja, bahwa Jang Mulia 'akan berhasil melaksanakan
termaktub
segala sesuatu jang

| dalam pidato Paduka Jang Mulia

tadi, jaitu kerdjasama dalam ling
Unie berdasarkan sama2

| kalan an

rang anggota MBP, ked

waratan pada sidang ttg 15-9-49
hal mana berlaku, dengan tidak
dikemukakan sesuatu perobahan

wa banjak putusan2 jang diambil

memadju-

terlihat buktinja, sedangkan ikumisi ini telah dibentuk pada per-

5

:

apa2.

Atjara kedua ialah

kan 3 tjalon untuk lowongan Ke-

pala Daerah Minahasa.

Sesudah diperdengarkan pelbagai pikiran tentang tjara penijaIonan itu, maka sidang memutuskan untuk memilih ketiga tjalon
itu satu demi satu dengan pemungutan suara terbanjak. Hal ini

oleh Dewan, tidak sudah didjalan

kan oleh MBP.

tjang undang2

Kumisi Peran-

hingga kini tidak

mulaan Dewan Minahasa. Halini
mendjadi baginja pendorong2 he
bat, sehingga dianggapnja terbuk

ti, bahwa
muaskan

MBP

tidak sudah

me-

rakjat umumnja dan De

wan Minahasa chusisnja.

Sebelum

' Anggota Kandou merasa tak
perlu mosi ini akan .dibentangkannja lagi. Anggota
Ticoalu

maka sidang meminta, supaja diberikan tempo beristirahat selama

menganggap
apa jang dimadjukan anggota Rompis tidak dirasai

berlaku

setjara rahasia.

suara

pemungutan

dimulaikan,

10 menit guna pembitjaraan ber-

angdiantara
tumpuk-tumpuk
gota2 tentang pentjalonan iu. Si-

dang ditunda menurut permintaan ini.

Dalam pemilihan untuk tjalon I,
maka muntjul dari kotak nama2
16,
dengan
P. M. Tangkilisan
n
denga
uw
Waro
S.
R.
E.
suara,

Es)

Sesudah sedjumlah
anggota2
menerangkan, apa sebab mereka
tidak pertjaja lagi pada M.B.P.
dan menjatakan, bahwa
mereka
menjokong mosi tidak
pertjaja,
maka anggota Ticoalu mengusulkan, supaja diadakan pemungutan suara mengena mosi tersebut.

I telah ditundjuk p.t. P. M.

dir menjetudjui mosi tersebut dan

£

'angkilisan.

Dalam pemilihan untuk tjalon,

II, maka hasilnja adalah: E. R. S.
“Warouw 21 suara, B. W. Lapian

1 suara: 3 guara blanco dan 1 suara tidak sah. Olehnja, p.t. E. R.
S. Warouw telah ditundjuk seba-

gai tjalon II.
Pemilihan untuk tjalon III ber-

hasil

alasan2.

Pemungutan suara diadakan setjara lisan. 25 Anggota jang ha-

sebagai

rang. Dengan ini, maka

Hak

nja sebagai

te-

9 suara dan 1 suara kurang

sedemikian:

R. €.

L.

Lasut

14 suara, W. Momuat 5 suara,
E. W. J. Lalamentik 3 suara dan

4 suara blanco.
Dengan ini maka pt. RCL.

Lasut telah ditundjuk sebagai tja-

lon HI.

:

Usul seorang. anggota supaja di

pilih tjadang2 sebagai pengganti,

1 tidak, jaitu anggota Mongula.
Dengan penerimaan mosi ini, maka M.P.B. dibubarkan dan harus

diadakan pemilihan M.B.P. baru.

Sebelum pemilihan diadakan, Ketua menunda sidang 20 menit lamanja. Segera sesudah sidang dimulaikan kembali, maka
diadakan

pemilihan

anggota2

M.B.P.

baru. Jang harus dipilih adalah 4
orang.

Pada pemilihan

pertama

anggota Kandou dipilih dengan
14 suara, pemilihan jang kedua
jang dipilih ialah anggota

nit djuga

dengan

Kume-

14 suara

dan

pada pemilihan jang ketiga jang
mendapat
suara terbanjak datek

anggota Sumampouw-Lapian

de-

13 suara, tetapi oleh sebab
sekiranja ada dari ketiga tjalon .ngan
djumlah
tersebut tidak mentjapai
djupenun
ak
jg dplih itu menol
kelebihan suara 'am, maka sekali

kan ini, didjawab Ketua, bahwa
baiklah sidang hanja memperhati
kan apa jang tertulis tentang pro-

lagi diadakan

pemilihan

bebas.

Kali ini djuga jang mendapat su-

ara terbanjak ialah anggota Su-

mampouw-Lapian dengan 14 suara dan dengan ini anggota terse
Sesudah

“Kerdjasama

antara “kedua

bangsa itu akan dilakukan setjara
arela dan persahabatan. 3

ang Mulia, pertjajalah, bahwa
an melakukan kewadjiban
untuk

dapat

terlaksananja

pidato sambutan Pre-

ran$

2

but dipilih mendjadi anggota ke-3

siden, Dr. Hirschfeld menjampai- . dari MBP. Untuk mengisi kursi

jang ke-4, maka sekali lagi diadakan ,,surat pembukaannja”, lalu
diadakan djamuan teh diruangan "kan pemilihan, dalam pemilihan
:
:
belakang.
mana anggota Pua mendapat suara jang terbanjak, akan tetapi
— Djam 17.30 Dr. H. M. Rirsckifeld kembali lagi kegedung ke- oleh sebab hanja 13 suara jang
idiamannja dengan
dihantarkan
didapat oleh anggota tersebut,
oleh Mr, Soebardjo.
maka kali ini djuga diadakan pe-

milihan

bebas.

Pada

pemilihan
€

resepsi pertama di Istana Gambir.

ruh D
Gg:

Y

In

,,

2

IK

Selamat.

(Ipphos-Aneta).

BA-

HARU ..RANOJAPO",

Ra-

nojapo jang selama setahun diu-

sahakan oleh Pedjabatan Lalu
Lintas dan Pengairan Daerah Mi

'nahasa, telah dibuka dengan res
mi pada tanggal 22 h.b. Desem“ber-1949.

Pada upatjara ini, telah hadir
banjak njonja2 dan tuan2, antaranja pt.t. wakil Commissaris

Negara, wakil

Kepala

Daerah,

Kepala P.O.D.,

kepala

pekerdja-

Tepat

djam 10.30 pagi p.t. Kepala Pedjabatan L.L/P. Daerah
Mina-

hasa p.t.L. Lontoh mulaikan upatjara ini dengan kata2

sambutan

pada hadirin. Berikut beliau mem
buka perasaan gembiranja. de-

ngan adanja djambatan ini.

Pt. Wakil Kepala Daerah tn.
Hukumkedua J. Mongula mentjeriterakan, bagaimana kesusahan
jang diderita oleh rakjat, sedjak
waktu pendudukan

Djepang,

ta-

hun 1944 hingga sekarang. Peme

rintah bersuka ria dengan adanja
pula djambatan

ini, seraja

mem-

atasan jang telah memberi
untuk pekerdjaan tersebut,

biaja
pula

beri sjukur kepada

Pemerintah

sjukur kepada pegawai2 dari L.
L/P. jang dikepalai oleh Kepala
Opseter tuan B. J.“Rambitan jang
telah menjelenggarakan pekerdja
an jang berat itu. Tuan. Kepala
Opseter, membentangkan kepada
hadirin bahagian teknik dari pe. kerdjaan,
Seterusnja, dipersilahkan

(Aneta). Oleh ,,Panitia Tahanan Politik” di Makasar dalam

Kementerian NIT mengumum
kan, bahwa penjerahan kedaulat
an di Kupang dan Lombok diada
kan dengan perhatian besar pihak penduduk. Di Kupang. diada
kan upatjara pendirian tugu peringatan sedang di Mataram diadakan pasar malam.

vertensf

PELANTIKAN KEPALA
—. SUMBA,

DAERAH

Pelantikan
Kepala
Daerah
Sumba oleh Menteri Penerangan

NIT, PJM I. H. Doko, telah dila
gal

22

harian2 telah dipasang sebuah ad
dalam

mana dinjatakan,

bahwa ,,atas permintaan pimpinan tertinggi TNI”, bekas anggota2 TNI, ALRI dan AURI dimin
ta supaja mendaftarkan diri.
Berkenaan dengan itu Pengurus Panitia Tahanan Politik oleh
djustisi diminta supaja memberikan pendjelasan tentang adper-

tensi tersebut. Dua orang anggota Pengurus, jalah dr Senduk dan
rar Tjia Kok Tjiang telah ditahan

j . dji IT

Te “uantuk diperiksa-lebi
Dalam pada itu Aneta memper
BENDERA DIKANTOR KOMISARIoleh kabar, bahwa pada waktu
AT BELANDA. mbut

La

Oleh penduduk

umum

hendak-

. lah diperhatikan, bahwa pada ha-

Pembangunan-djambatan

dll.

PENJERAHAN
KEDAULAT.' AN DI KUPANG
DAN
LOMBOK.

gembiraan.

DJAMBATAN

an Haminte Manado

KARENA ADPERTENSI,

Indonesia Timur

a tang

2

di

pemerintahan

PEMBUKAAN

kepa

da njonja Kepala Daerah, menggunting benang jang melintang
-dimuka djambatan, alamat, bah-

wa djambatan telah dibuka bagi

umum. Pekerdjaan ini telah diselesaikan dengan kerdja sama antara pemerintah negeri dan penduduk. Djambatan jang lebih dahulu didirikan pada tahun 1890
dari pada besi (boogbrug) men.
djadi rusak oleh pemboman pada
achir tahun 1944, - penggantinja
sekarang, djambatan serupa
itu

ri2 raja, dikantor Komisariat Belanda
(dahulu kantor
Utusan

Wakil Agung

Mahkota)

hanja

dapat dikibarkan bendera
da semata-mata.

Belan-

HASIL
PERTANDINGAN
OLAH RAGA JANG DIADAKAN
DI
MANADO
PADA

HARILHARI

PERAJAAN

PE-

NJERAHAN
KEDAULATAN,
(27 — 29 Desember JL).
Athletik :
Laki-laki :

Berlari

100 m:

1. A.

jang-sederhana ini berachirlan,

kundjungan Sri Sultan Djokja ke

Makasar pada-hari Sabtu hal itu
telah dirundingkan dan menurut
kabar

Sri Sultan

merasa

heran

berkenaan dengan adpertensi ter
sebut, dalam

mana orang2 parti-

kulir memanggil anggota2 keten-

Kalangi

taraan. Dikabarkan pula, bahwa
Sri Sultan telah mentjoba tindakan semafjam itu.
Berkenaan

dengan

itu seorang

djurubitjara menundjuskan kepa
da djurubitjara Aneta akan alinea
terachir dari maklumat bersama
dari Sri Sutan dan pemerintah

NIT jang dikeluarkan tgl. 24 Dew

sember, jang telah dimuat untuk
2. Kasim 3. F. Semen.
Berlari 400 m: 1. W. Lumem- , mentjegah inisiatif orang2 partipouw 2. J. Irooth 3. J. Sumamkulir sematjam itu. Dalam alinea
pouw,
1
tersebut dengan tegas dinjatakan
Berlari 800 m: (Sekolah Mebahwa inisiatif partikulir
untuk
nengah) 1. F. Tanod 2. Otje
membentuk
suatu
badan
ketentaOei 3. F. Sambul.
raan tidak akan dibitjarakan oleh
Berlari 800 m: (Umum)
1.
pemerintah NIT, karena hal itu
Kambey Polii 2. Oly Kapojos
3. J. Joseph.
hanja adalah soal pemerintah
Berlari 5 km : 1. Kambey Polii
'RIS,
2. Jesaja Joseph 3. Djoni Paus“ter 4. Willy Taliwongso.
Dr Senduk adalah seorang
ahli
Melompat
tinggi:
1. J. Item
pembedah di Makasar, sedang mr
1.70 m2. A. Kalangi 1.60 m 3.
Tjia mendjabat Kepala
kabinet
W. Pratasik 1.60 m 4. E. SeMenteri
Pengadj
aran dan ketua
men.

Mendorong peluru: 1. J. Item
2, A, Kalangi 3. W, Pratasik,

perkumpulan orang Tionghoa pe-

ranakan,

Perempuan :

Berlari 80m: 1. A. Roring 2.
A. Waworuntu 3. Montong.

PEN

Melompat djauh:
1. M. Nangin 2. L. Waworuntu
3. S,
Kapojos.

dndonesia.

Melompat tinggi : 1. L. Wawo-

runtu 2. A. Roring 3. S. Mon-

tong.
Permainan, Kasti

(Sekolah Ren.

dah): Laki-laki: 1. Sek. Rendah
R.K' 2, Sek,
Rendah

GMIM Titiwungen,
Perempuan: 1. Openb. L.S.
Manado I. 2. R.K.L.S. (Zusters),.

Bola Kerandjang : Finale :

Olympia — Manguni
pula, bukan lagi dari pada besi,
Sepak Raga: 1. Retios
2.
tetapi dari pada kaju Merbou jg
21 Polisi
»
asalnja dari Djawa. Dengan pe-meliharaan jang
tetap, maka
Atheletik: Nomor 1 dan nomor
2 mendapat hadiah.
djambatan sebegini bolehlah mem
beri faedah -- 25 tahun lamanja.
Permainan: Nomor 1 mendapat
Kira2 djam 2 petang, upatjara
piala tetap,
Pan

»

" Gambar : Dr. H. A. M. Hirschfeld mjaostan

pe

“maka ketua mengusulkan, supaja
5 Djas “sidang ditunda sampai tanggal 6
ae

dilandjutkan dengan membitjar
rakan atjara tentang mosi2.
mudian,

diadakan

“Lebih dari tiga djam Presiden R.LS. dan Njonja menerima
utjapan2 selamat dari lebih dari x000 tamu2 jang menghadiri

sedemikian. Sidang me-

“Nijatakan persetudjuannja.

pada petang hari itu di Tondano
“

apabila tidak

opdran ini disak

nah

No 209.

ini djiuga anggota Pua mendapat
Suara jang terbanjak, ialah 14 suara dan dengan ini anggota terseKe ANA mendjadi anggota M.
P,
TS
:
:
Oleh sebab dalam mosi tidak
pertjaja dikatakan: ,,Madjelis Ba
dan Pekerdja seluruhnja', maka

Kn

,

Tx

“ adjelis Badan

:

djabatan

terpilih oleh Pe-

akan

merintah?

Dx. Hirschfeld | dihantarkan

perhubungan

antarko

dikemukakan

Kepala Daerah

i memeriksa barisan

“pembukaan”,

TELF.

DEWAN MINAI

Ta

besar dengan 6
kehormatan dida-

terdiri

'

MANADO:
PHOTO
STUDIO

SIDAN

ti-

Tinggi. .

4.—
sebulan1.—
sebaris sekolem,
t 3.— -untuk 3 baris

PASSERSTRAAT

M.

pengangkatannja sebagai

No. 7.

Pemimpin UMUM (rumah) Thn tlf. 55

KANTOR TJABANG

28 it diam

Tif.

EKPEDISI (PENGADUAN) «/ «

MUR:

ot

Tomohon

aNaaN PEN

TIONGKOK
MENGAKUI

NNS Nan

NASIONALIS
RIS DE JURE

(United Press) Pemerintah na
sionalis Tiongkok

telah

menga-

kui RIS de jure pada hari Rabu
Bersamaan dengan pengumuman
tentang pengakuan ini djurubitjara kementerian luar negeri pemerintah nasionalis di Tiongkok
menerangkan, bahwa menteri lu
ar negeri, dr. Yeh Kung Chao te
lah menerangkan, bahwa peme-

rintah Tiongkok bersedia segera
mengadakan tukar menukar misi
diplomatik dengan pemerintah In

donesia,

'

jang, bersifat daTenggara dan dari

Ludr

N egeri.

di

a. Kita mengangg

" Perkelahian?

| sebagai djuara
9
ri perdamaian dan .

1g
han,

Nan

kata

( Aneta).

kira

menghadapi

ame anaun kaan

berkerah

MENDIRIKAN

Palar..

Sesudah

3

beberapa

ington didirikan kedutaan Indo|meramalkan, bahwa an| tara Indonesia dan Amerika Serikat akan ada perdagangan jang

-.
a-.

intensif terutama mengenai

ha-

sil2 pertanian, tetapi djuga hasil-

1 hasil pertambangan.
Ketika ditanja tentang

tian

perdagangan2

antara

djian2

Belanda - Indonesia, — Sumitro
menjatakan, bahwa perdagangan
itu
selalu
oleh persaing

— Indonesia-Belanda

Ntan

untuk

endjadi anggce-

ta PBB.

Tidak

lama

lagi

djuga

susunan

delegasi Palar ini akan

dirobah.

Ketika orang: membasitahakan”
kepada Palar, bahwa djurubitjara kementerian luar negeri Ame-

akan

terpengaruh

an. Modal Amerika hingga seka-

rang masih dengan sangat hati2
ditanam di Indonesia karena ke| adaan politik jang tidak pasti, te

tapi saja berharap,
ini sekarang

mikian dr.

bahwa hal

sudah berobah,

de-

Sumitro.

$

PABERIKNJA

“AGBAY
Kota" di Washing” nesia Serikat mendjadi anggota
dari Perserikatan Bangsa2. Disiton mendapat kabar, bahwa pada
ni kita akan mendapat kesempasaat ini sedang
dilangsungkan
perundingan2 oleh Kaiser-Pra,,, tan2 banjak yan bekerdja bersama2 guna perdamaian dan ke
zer, untuk dapat mendirikan sedari
buah paberik mobil di Djakarta, sedjahteraan dari bangsa2
semua
negara2,
jang akan membuat mobil2
uns.
Salah seorang pembitjara adatuk Timur Djauh.

lah njonja Eleanor Roosevelt, jg
antara lain mengatakan:
,,Saja

ing

sDjakarta“

nama

resmi

Kementerian Penerangan R.I.S.

mengumumkan, bahwa mulai penjerahan kedaulatan ,maka' ibu
kota Republik Indonesia Serikat
adalah Djakarta.
Dengan
ini nama
sebutan
.Batavia" dendan resmi diganti :

dengan Djakarta. Dalam bahasa
Inggeris tetap ditulis nDjakarta".

rika telah menerangkan,
bahwa
engakuan Amerika ini dapat. di

harapkan dalam 24 djam ini, Pa-

lar berkata,
bahwa ia «sangat
gembira mendengar kabar . ini.

»Untuk ini kami telah » berdju'g demikian Palar. Selandjutja ia menjatakan

pendapatnja,

— bahwa. dihari kemudian hubung-

|an antara negeri Belanda dan In
| donesia itu akan bersifat ichlas,
| walaupun menurut
keterangan. nja, soal Irian untuk
sementara
ini masih harus diselesaikan. Da
lam hubungan ini ia mengurai-

- ,,Kami

telah

mengadakan

pekerja 'dengan orang2 Benda dan kami harus merfjelenggarakan persetudjuan itu
menurut kehormatan
dan-.pikiran kai, tetapi sungguh sangat
sulit
untuk bekerdja sama dengan ta“ngan kanan, sedang tangan kiri
menghadapi perselisihan. Tetapi
2. saja tidak pessimistis: mengenai
kai kedaulatan kepada
“itu (Kalimat terachir ini
kawat jang kami terima tidak da-

pat

“dibatja

dengan djelas- red.

Aneta).

" “Sumftro menerangkan, bahwa
-di New York ia untuk sementara
akan bertindak sebagai Menteri
“jang diserahi

na DAA

urusan

an

keuangan

di Wash.

Abice
eiaattiri istimewadaraan.dari
Pada saat sematjam ini,

of Amerika."

(Aneta). Siaran pertama dalam
bahasa Indonesia dari radio de'partemen luar negeri
Amerika,
.The Voice of America”, menjiar
kan keterangan2 dari
beberapa
pembesar2 Amerika, dimana mereka menjatakan kegembiraannja
terhadap lahirnja Republik Indonesia Serikat.
Duta besar
Warren Austin,
wakil tetap Amerika Serikat da-

lam Perserikatan
tara

Bangsa2,

lain mengatakan:

,,Hari

anini

tanggal 27 Desember adalah suatu hari jang penting dalam sedjarah Indonesia, karena
pada
hari ini Indonesia akan muntjul
dikalangan bangsa2 sedunia,.-dalam suatu peranan jang dramatis
ialah suatu Republik jang merdeka, 77 djuta orang merajakan
lahirnja hari kemerdekaan
ini.
Bersatu sebagai suatu | bangsa,
mereka masuk dalam lingkungan
masjarakat bangsa2, dan masjarakat besar ini menjambut mereka
Tenan gembira dan rasa persau-

Ta merasa gembira mendapat
Mal nontan ini 'untuk mengutjapkan selamat kita dan doa kita kepada bangsa Indonesia. Saja menantikan harinja Republik Indo-

maka
sudah selajaknja, bahwa
kitapun teringat akan lahirnja Re
publik kita sendiri. Banjaklah jg
mengira, bahwa pertjobaan Amerika ini tidak akan memberi hasil. Seorang pembesar negara jg
terhormat' sebagai - Talleyrand
menamakan Amerika Serikat seorang ,raksasa jang tidak
ber-

tulang”. .Dan Frederik de Grote

mengatakan tentang kita:
,,Pemerintah Republik tidak akan da-"
pat hidup lama dengan suatu da-

erah jang besar ini”.

Republik Indonesia Serikat, se
perti Amerika Serikat, mempunjai
banjak soal2 jang sulit jang harus dipetjahkannja. Tetapi sedja
rah kita telah memberikan kepertjajaan kepada kita, bahwa Indonesia akan dapat mengatasi segala keragu2an,
kesulitan2
dan

rintangan2 dengan hasil jang le-.

bih besar dari. pada | asil jang di
tjapai oleh negara saja sendiri.
Indonesia makin lama
makin
. banjak pengaruh dan akan'mem- beri sumbangannja kepada suatu

gembira mendapat kesempatan ini
untuk berbitjara kehadapan bang
sa Indonesia pada hari Natal ini.

Bangsa ini telah mendapat
kemerdekaan jbaru2 ini, dan telah

mendapat kata sepakat dalam ke
sulitan2nja. Saja mengharap, su
paja bangsa Indonesia bisa mendapat suatu kehidupan jang baik

dan stabiel, supaja bisa . sungguh2

demokratis,

dan

dup dalam persaudaraan

dapat

hi-

dengan

semua bangsa, dapat memberi per
tolongannja kepada semua bangsa dan mudah2an
dapat
turut

dalam masjarakat bangsa2 jang
bekerdja untuk suatu dunia jang
aman dan damai.

Roy D. Kohler, pemimpin dari

Voice of America, djuga mengu-

fjapkan selamatnja kepada bang
sa Indonesia dengan tertjapainja

suatu pemerintahan nasional, dan

menerangkan,

bahwa

Voice

of

America itu, merupakan suara jg

sesungguhnja dari Amerika Seri
kt Ia. selandjutnja membentang
bahwa siaran2nja ini akan

Memberikan bajangan jang sebe-

Menurut berita2 jang diterima
hari Selasa, pasukan2 penggem-

long dari keadaan sulit itu Djadi
tentara nasionalis jang
teratur
dan jang terachir dibenua, sela-

ma 3 minggu mentjoba untuk ma

suk didalam kota jang dikelilingi
tembok2 untuk memberi hukuman kepada tentara jang berlainan
paham itu. Menurut berita2 dari

kalangan Tionghoa tentara nasio
nalis jang mengepung
mau menjerah kepada

ra komunis. Karena
ini penjataan

kota, tak
ibu tenta-

kedjadian2

orang2

Tionghoa

nasionalis, bahwa mereka
menduduki Kunning kembali, tak da
pat dipertahankan
lebih lama

lagi.

/

INGGERIS MEMPERKUAT HONGKONG LAGI.
Eskader kapal penempur Inggeris jang kelima jang sekarang
ditempatkan
di Hongkong, bu-

rantaraan

Paduka

Jang

Mulia

menjampaikan -kepad a rakjat
Indonesia utjapan selamat
dari
delapan djuta anggota dari Ame-

rican Federation of Labour berkenaan dengan terbentuknjas
Negara Indonesia Serikat.
Adalah
mendjadi harapan jang tulus ich-

PERSERIKATAN BURUH AMERIKA
SERIKAT MENGUTJAPKAN SELAAAT KEPADA REPUBLIK INDONE-

an akan tetap langsung
adanja
hubungan persahabatan jang erat

:

SIA SERIKAT.

£ (Uu. S.LS.).

Pemimpin

ganisasi buruh Amerika,
can Federation
.menjampaikan
at kepada
Republik

dari or-

las dari anggota2 AFL mudah2-

antara

rakjat Negara

Indonesia

Serikat dan rakjat Amerika Seri-

kat”.

Ameri-

of Labour
telah
amanat utjapan se
Presiden Sukarno
Negara Indonesia

PRESIDEN SUKARNO KE
SURABAJA ?
(United
bar. jang

Press) Menurut kadinerolely wartawan

d
PE Pe Pb iba SEA
siden Sekarat 'akan

ang2

di

datangani

oleh presiden perkum-

.

KETERANGAN DJURUBITJARA
PEMERINTAH NASIONALIS,

Djurubitjara pemerintah nasionalis - menerangkan,
bahwa ka.
um gerilja nasionalis jang bergerak dipropinsi Fukien telah menduduki kota Ping Ho jang letak-

nja 115 km sebelah Timur Amoy

dakat tapalbatas propinsi Kwantung. Mengenai keadaan sekitar
Kunning djurubitjara
mengakui,

bahwa tentara komunis .djende-”
ral Liu Po Cheng sedang menudju kekota ini dan kini berada
kira2 90 km dari kota tsb. Ka-

barnja

kawmn

kemenangan

nasionalis

dalam

dapat

pertempuran

didaerah sebelah

Selatan

Kun-

ming, akan tetapi pasukan2 gubernur La Han Jo jg. ,,berlainan
faham" masih menguasai daerah
kotanja dan achirnja djurubitjara tersebut mengatakan,
bahwa
disemenandjung Linchow keadaan tidak berubah.

PESAWAT2 RUSIA DIATAS
OKINAWA.
Wakil

palang

Djepang,

tulnja dari kedjadian2 di Amerika Serikat diseluruh dunia.

3

lan depan akan diperkuat dgn.
datangnja kapal penempur ,,Ken
ya".

pur ibu tentara Liu Po Cheng ki
ni sampai
dikota Kunning, ibu
kota provinsi Yunnan jang kini
sedang diperebutkan dengan hebat. Karena ini mungkin
sekali
pengepungan kota tersebut oleh
kaum
nasionalis dapat dibatalkan dan tentara di Kunning jang
telah menjeberang
dapat terto-

Tiongkok.

merah

Ferdinand

Mc

U.S. di

Kauz,

jang beberapa waktu
telah me.
ngatakan kepada suatu kantor be
rita, bahwa ,,tiap hari pesawat2
terbang Rusia meliwati Okinawa
dan bahwa
pesawat2
pemburu
Amerika tidak mampu untuk menjambut mereka”, telah menarik kembali
keterangannja
ini.
Akan tetapi ia tetap mengatakan:
bahwa garis2 jang terlihat diatas pulau itu tidaklah pernah diumumkan,
Bahwa
itu tidaklah
berasal dari pesawat2
terbang.

Markas

besar Amerika

di To-

kyo telah memberitahukan sebuah pengumuman, dalam mana dikatakan, baahwa pada hari jang
achir2 ini tidaklah terlihat pesawat terbang diatas pulau tersebut.
Akan tetapi mereka telah dapat 5
dikenal oleh Nenen
terbang »

agai

. pre-.
2

mengadakan
kundjungan
resmi ke Surabaja
dalam bulan ini.
— 0.

wat2 terbang
njaan Rusia.

alisme dan dari republik2 jang le-

ini, maka bermatjam2 usaha2

bih tua dalam

rus

demikian
rupanja, sehingga orang2 Indonesia dan Belanda dimasa jang akan datang akan da
pat bekerdja bersampingan sebagai rekanan.
Para pembesar2
di Indonesia
mendapat kesempatan untuk meminta pertolongan dan bantuan
dari orang2 Belanda, dan dalam
hal ini mereka menerima goodwill
nja seluruh dunia, ketjuali
dari

pulan ini William Green, berbunji sebagai berikut: ,,Saja menda
pat kehormatan untuk dengan pe

jang

bukan kepu-

nan Oya?

sekarang di Indonesia. Apa jang

mereka harapkan dan untuk mana
mereka
berdo'a — dengan
menjalibkan kedua tangan — ia

mendjadi kuat. Dengan keadaan
dewasa ini, maka sebaiknja bagi
pemerintah muda dari Hatta un-

lah supaja Uni ringan jang telah

tuk bekerdja sama dengan negara2 tetangga Asia, jang berke-

disetudjui

hendak. akan

oleh

negaranja .

dan-

persahabatan, dan
karena :
negara2 Barat,

“. negara bekas djadjahannja, akan
Ba
kesuatu arah, jang akan

dengan
hal ini bersangkutan dengan na-

mendjadikan hubungan2 persaha
tan jang kuat lagi tetap dan

sib dan kemerdekaan sendiri. Ker

dja sama jang demikian adalah

a dalam lapangan kebudajaan,

sin Sovjet, jang menghendaki pe-

jang akan memperkaja"kedua ne'polifik, ekonomi dsb-nja.

.

Pun bagi bangsa Indonesia ada

lah beralasan untuk berharap2
dan berdo'a bagi hal ini. Dengan
mendjadi suatu bangsa jang ber

daulat, 'bangsa Indonesia dibeba

i pertanggungan djawab
jang
angat berat: mengenai berpeme-

ntahan sendiri, terutama

“bila

terdjadinja

pada

kalahan bagi bangsa Belanda, sebagaimana djuga banjak
orang
berpendapat,
bahwa dengan dimerdekakannja India berarti suatu kekalahan bagi Inggris. Tetapi
bagaimanapun djuga, saja pertjaja, bahwa mungkin, India, pada
dasar kemerdekaan dan persamaan kedudukan jang sekarang, a-

kan merupakan sandaran jang lebih kuat bagi imperium Inggris
dari pada sebelumnja. India insaf,
bahwa

ia harus pertjaja

kepada

Inggris untuk mendapat perlindu
ngannja dan demikian pula halnja dengan bangsa Indonesia: se
dangkan mereka menghendaki per
lindungan dari fihak Belanda, tetapi mereka menghendaki pula,

.supaja serdadu? Belanda diundur

kan dari Indonesia, tetapi djuga
djangan terlampau djauh diun-

durkannja.
Apabila Indonesia
membutuhkan serdadu2 Belanda

kembali, maka mereka tidak akan
segan2 untuk memintanja”, demi

kian njonja Roosevelt.

Warta ,,New York Sun” menu
lis: ,,Perajaan penjerahan kedaulatan di Amsterdam adalah seder
hana dan berlangsung dengan
lantjar.

“World Telegram.

dah. Kaum extremis di Indonesia

masa

saat, dimana keadaan politik dan.
konominja' “djauh dari pada se-

mena julia

kan kesukaran2 sedapat2 mereka

#

njonja

Roosevelt

masih

senantiasa

New

York Times.

(U.P.). Harian New York Times dalam
induk karangannja
pada hari Selasa mendesak kepada Amerika, supaja kepada Republik baru ini diberikan bantuan ekonomi sedang
harian- ini
djuga mengadakan
suatu kampagne buat keanggotaan dari Re
publik Indonesia Serikat di Perse
rikatan Bangsa2.
Dalam induk
karangan ini diperingatkan, bahwa dalam hari2 jang lalu Pilipina,

Ceylon,

Birma,

India,

Pakis-

tan dan beberapa Negara2
lain
di Timur Tengah telah mendapat kemeridekaannja.
Sekali lagi telah terbukti, bah-

wa gerakan2 untuk kemerdekaan

sedang bergelora dan bahwa tidak lama lagi akan terdjadi pero
Serikat telah menggabungkan

pada mudah dan djuga djalan jg
masih ditempuh adalah tidak mu-

Njonja Eleanor Roosevelt menulis
dalam warta ,,World Telegram”: Untuk pemerintah Indo
“nesia tidak semuanja akan berdja
lan dengan lantjar dan mudah.

ini akan membantu bangsa Indonesia melampaui
bagian2
jang
berkarang dari djalan jang harus
mereka tempuh”, demikian warta
tersebut.

bahan2. Sekali lagi suatu Negara

New York Sun.

.nguasaan dunia seluruhnja'.

dari
. Akan kebutuhan2 pertama
bangsa Indonesia akan sukar dipenuhinja dan diantara bangsa
sendiri tentu terdapat kaum extre
imbang:
Selandjutnja warta tersebut me “mis, jang mungkin akan mengada
nulis: ,,Banjak. kaum - exteremis» ikan kekatjauan disana-sini dan
mungkin pula mereka akan meng
termasuk pula didalamnja kaadakan suatu revolusi dalam arti
n komunis jang mengabdi kepaKremlin, tentu akan menimbul jang sebenarnja”.
diingat.

sa2. Disokong dengan bantuan
nja kepulauan Indonesia kepada
bangsa sendiri, berarti suatu ke- - ekonomi jang praktis ,.goodwill”

Tetapi djalan jang harus ditem
puh sebelumnja sampai kepada
penjerahan ini adalah djauh dari

perlu untuk dapat mentjegah me-

bang-

berpendapat,

bahwa kemerdekaan mereka masih terlampau banjak diikat, terutama jang mengenai Irian, jang
statusnja harus telah ditetapkan
dalam tahun jang akan datang.
Dalam memetjahkan masaalah2
politik dan ekonomi mereka jang
sangat sukar, bangsa
Indonesia
dapat mengharapkan »goodwil?”
jang tiada sedikit. ,, Goodwill” ini
ialah dari bekas pendjadjah mere

ka, bangsa Belanda, dari negara2
tetangganja, jang djuga baru sadja terlepas. dari belenggu koloni-

diri

kepada mereka jang berusaha
mentjapai kebabanan dengan dja

lan kemerdekaan. Sekali lagi usaha2 orang dengan djalan damai
dan pemberian nasihat telah ber-

dilakukan

djalan jang

untuk

lain, Harian ini me-

ngatakan,

bahwa

Induk karangan ini selandjutnja mengatakan, bahwa bangsa
Indonesia dapat mengharapkan
bantuan tehnis jang banjak dari
fihak Belanda, akan tetapi suatu
rehabilitasi

dari

memerlukan

kepulauan

penanaman

ini,

modal

jang banjak.
Hal ini dapat dipenuhi oleh ne

geri2 lain, demikian Times. Suatw tjontoh

jang djitu

dikatakan

oleh harian ini, adalah pemuatan
dari kapal2 dengan barang2 pengiriman kepada Indonesia jang
baru2 ini dilakukan, Apabila Indonesia tidak dapat lagi mengharapkan pengiriman2 sematjam

Pertjetakan Kementerian Penerangan N.I.T. - Tomohon,

Indonesia de-

ngan sendirinja akan mendapat
kesempatan untuk menerima hasil dari fatsal 4 dari
program
Truman. Tetapi bersamaan
dengan ini harus diadakan
suatu
aksi jang langsung untuk penerimaan Negara baru ini dalam ling
kungan kekeluargaan internasional.
New
Herald

York

Herald

Tribune

menulis,

Sovjet Uni

beserta

satelit2nja.

Pembesar2 Indonesia akan membutuhkan teman2 ini, oleh karena

mereka akan mendapat banjak pe

Tribune.
bah-

wa ,ypada saat jang resmi
ini,
pemimpin2 jang telah menundjuk
kan inteligensianja dan ketjakapan mengemudikan Negara jang
sangat mengagumkan itu
pada
waktu perunidingan2, tentu akan
menerima, utjapan2 selamat dari

kerdjaan jang sulit. Ekonomi negara telah mendapat pukulan jg

hebat dari pendudukan Djepang.

dan dari perselisihan kemudian.
Kesukaran2 apa jang dihadapi
oleh bangsa Indonesia — dan ini

tentu banjak sekali, karena

ini

memang adalah nasib tiap2 negara jang berdaulat, djuga buat

semua bagian dari dunia”.
Bersamaan dengan utjapan selamat ini harus pula dinjatakan

baik, jang” dapat mengatasi kesu-

penghargaan

litan2 ini. Djuga kiranja ada ala-

kepada bangsa Be-

landa. Pandangan2 mereka jang

sehat dalam konperensi jang terachir ini di Den Haag, tidak hanja mengachiri suatu pemerintahan

kolonial

selama

350

tahun,

tetapi djuga membantu memben“tuk suatu persetudjuan jang se-

Amerika Serikat — tetapi kiranja
djuga

ada

kemungkinan2

jang

san untuk berpendapat,
bahwa
RIS akan mendjadi suatu negara

jang kuat dan sehat, dan akan
memberi sumbangan jang, gilang
gemilang kepada kesedjahteraan

dan stabiliteit politik dari seluruh
dunia.

Sekolah Danckaerts Tendano

hasil. Utjapan2 selamat kami pada hari ini kami sampaikan kepa
da bangsa Indonesia jang telah
mentjapai tudjuannja”.

ha

mendapat

'Directrice A. J. Lucas
Guru M. S. Maluw

Koop. Sekolah Mode U.A.
Didirikan setjara Kooperasi dengan Akte Not. tgl. 9 Djuni 1939, diberikan
"dalam Ned. Staatscourant tal. 5 Djuli 1939 No. 129.
Pada udjiian2 ang diadakan di Tondano mulai tgl. 19 hingga 23 Des."
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Ng

— kini masih sedang giat mem-

buat kekatjauan dalam negara-jg
baru itu dan mereka akan mendjadi
urusan polisi.
Sedang
pada satu pihak kaum pengatjau
mengantjam RIS dilain fihak tak
dapat mengatakan, bahwa IndoWosliniskasi Evening Star.
nesia,
sungguhpun
mempunjai
' Warta
Washington Evening .sumber2 penghidupan jang kajaraja, kini mempunjai kehidupan
Pan
menulis dalam induk 'karaIndonesia
ganja antara lain: Ratu Julia- . ekonomi jang sehat.
kini menghadapi beberapa kebu—- na'telah tidak membesar2kan setuhan jang sangat lagi mendesuatu dengan mengatakan, bahSak — suatu hal, jang pada hake
wa perubahan ini suatu tindakan
katnja mengharuskan negara ter
jang sangat mengenai dalam urat
sebut mengadakan hubungan jg
akar dari penghidupan
bangsa
lebih rapat dengan negeri Belandani natie Belanda.
da dan negara2 Barat
sebagai
—.
Sebab Indonesia dari generasi
suatu
kesatuan.
kegenerasi telah merupakan suatu
Dibawah Belanda kepulauan
bagian penting dalam penghiduini beserta
penduduknja
telah
pan perekonomian Belanda. Itumendapat keuntungan dari suatu
lah sebabnja,.mengapa banjak opemerintahan
jang bidjaksana.
“rang dari suatu negara demokrasi
“ Barat jng demikian baiknja, cha-. Sungguhpun demikian tjita2 akan
kemerdekaan jang penuh
kian
watir-akan apa jg akan terdjadi
njerahan kedaulatan kepada Indonesia masih senantiasa mendja
''dikan bahan bagi komentar2 da
“lam pers Amerika.

masjarakat

ain

—. Peristiwa bersedjarah dari pe-

berkata: ,,Aida orang jang berpen
dapat, bahwa dengan diserahkan-

“ga

Sela pers Amerika tentang pe0.
kedaulatan pada R. I. S.
njerahan

!

Oman

x

