
   

   
   

   
      

    

     
  

      
    
      

    

   

enentang 

    

   
Acheson menundjukkan -perbe- 

ntara kese in Amerika 
i tinda- 

          

gung djawab ki- 

ukan kepada Dje- 

   
an perselisi han 

lik Indonesia jang 
n ia katakan, bahwa Ame- 
kat bersedia untuk mem- 

bantuan dan nasihatnja 

ep 1 Republik Indonesia Serikat. 

ana di Birma jang timbul dari per 
tik ian partai dan mengachiri u- 

jannja itu dengan menjebutkan 
   

  

| tan mengenai Kashmir. Amerika 
rikat bersedia untuk “memberi- 
n bantuan dalam menjelesaikan 
rtikaian ini, tapi diterangkannja, 

pahwa tanggung djawab jang ter- 
-achir adalahsterletak pada rakjat 
India dan rakjaf Pakistan sendiri. 

    

   

   

    Acheson mendapat sambutan te- 
“puk tangan jang meriah ketika ia    

djawab pertanjaan jang dimadju- 

kan oleh para hadirin, Acheson 
“ mendjelaskan, bahwa -pembitjaraan 
“nja jang pandjang lebar tentang 

olitik Timur Djauh dalam minggu 
hi, untuk mana ia telah mengada- 
kan dua pertemuan dengan pani- 

'-tia2 Congress dan mengadakan pi- 
“dato dimuka National Press Ciab 

itu, tidaklah -berarti mengu- 
politik diplomasi rika S 
Naa - 

   

    

  

    
    

  

  

    

  

       

      Makasar pada hari Ra- 
anggal 18 bulan ini, Komisi 

er Territorial untuk Indonesia 
ur telah memberikan keterang- 

  

    

      

   
ter di Indo- 

nesia Timur. Pertemuan itu jang 
diadakan atas usaha Kementerian 

#. Penerangan NIT telah dapat hasil 
Pa 1 li dan telah meng- 

berbagai hal jang ma- 
rang sekitar keadaan 

Tebiha jang berhubu- 

    

  

     

   

    
ngan dengah ekerdjaan Komisi 

Militer. 25 & & Kisi £ sea - Ta 5 

H5 Kata Sambutan “Li, | Kol" 
Se abah, Tn oran 
Dalam kata sambutan Lt. Kol. 

Iokoginta, sebagai wakil dari Ko- 
i Militer. Indonesia Timur me- 

jatakan, bahwa beliau bersedia : 
edapat mungkin memberi ketera- 
gan2 jang djelas tentang segala 

4 jang hendak diketahui oleh - 
wartawan, satu dan lain ten- 

“Fi ig ada dalam batas ke- 
n tugas Komisi.    

ugas dan kewadjiban Kumi- 
iliter ” Territorial di 

   as sebuah per 
ol. Mokoginta 
gi tugas 

              

di Asta Tx 

uh dengan ringkas kesuli- 

pertikaian antara India dan Pakis- 

“mengachiri pembitjaraannja. Men-. 

ika Se 

-sebuah pertemuan de- 

| muonesia 

CO AAMUR 
TOR TJABANG 

2 Yara 

   
   

  

   

  

   

    

  

  TOMOHON. 
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    sal Empat” dari Presiden Truman 
untuk melaksanakan bantuan tek- 
nik Amerika Serikat kepada bang- 
sa2 jang memerlukan bantuan eko- 
nomi dan nasihat. Ketika ditanja 
oleh seorang penanja, bahwa pe- 
nolakan Presiden Truman - untuk 
memberikan bantuan militer kepa- 
da angkatan perang Nasionalis di 
ormosa nampaknja adalah ber- 

- tentangan dengan beritaz tentang 
pengiriman sendjata Amerika Se- 

— rikat baru2 ini kedaerah Nas 
lis, Acheson mendjawab bahwa 
barang2 jang dikirimkan itu telah 
dibajar oleh Tiongkok Nasionalis 
dan dikirimkan dengan izin eks- 
port, dan Pemerintah tidak hendak 
turut .tjampar dalam hal ini. Se- 

-orang penanja jang lainnja berta-- 
nja apakah Acheson dapat membe 
rikan keterangan, mengapa behera- 
pa “orang -Republikan agaknja 

menghendaki supaja Amerika Se- 
tikat mengadakan intervensi di Ti- 
ongkok, Sedangkan dalam pada itu 
tidak tahu adanja kekuasaan jang 
menguasakan dia sebagai Menteri 
Luar Negeri untuk - mendjelaskan 
tindakana pemimpin2 Partai Repu- 
blik. Ditanja apakah ia berpenda- 
pat, bahwa Korea Selatan akan da- 

hankan terhadap sera- 
rsendjata, - Acheson 

     
    

  

    

  N endjawab permintaan? mereka 
| jang menjatakan supaja Amerika 

Serikat memberikan bantuan lang- 

rang R.LS. segera dikirim kemari 
dan untuk itu, maka disini segera 
akan dibentuk kesatuan2. 5 

Lt. Kol. Mokoginta- menjatakan 
sekali lagi, bahwa terhadap segala 

g keada- penggangguan keamanan dari pi- “ 2 
hak manapun djuga akan diambil — Perdiuang kemerdekaan. . 
tindakan jang keras. Pernjataan itu 
dikeluarkan berhubung dengan 
pertanjaan mengenai aksi Wester- 
ling di Djawa dan sikap Komisi 
bila kaki tangannja mengadakan 

pula aksi di N.LT, sini. Mengenai 
“dislokasi atau penempatan dari 
: APRIS, maka Lt. Kol. Mokoginta 
menerangkan, bahwa hanja : 
satu angkatan perang R.LS. terdi- 
Ti dari anasir2 T.NI. dan KN. 
“Penjusunan kembali kesatuan2 di 
daerahnja masingz seperti halnja 
dengan Prajuda di Bali sekarang 
ini, tidaklah berarti, bahwa kesa- 
tuan2 itu hanja akan dipakat buat 

“operasi di Bali sadja, tetapi buat 
seluruh Indonesia. Ini diterangkan 
berhubung dengan pertanjaan, a- 
:pakah tentara di Bali jang baru ma 
suk itu akan ditempatkan di Bali 
sada. “Tenan 

Soal K.L. dan K.N.LL, 

Atas pertanjaan mengenai K.L. 
dan K.NLL. jang masih Jengkap 
dengan sendjatanja disini, pembi- 
tjara menerangkan, bahwa harus: 
lah diketahui dan diinsafi, bahwa 
kedudukan Kla dan K.N.LL. di- 
sini bukanlah sebagai tentera jang 
kalah perang, karena soal pertikai- 

'an Indonesia Belanda itu telah di- 
selesaikan dengan suatu persetu- 
djuan. Karena itu semua hak milik 
mereka termasuk tetap dalam ta- 

ngan mereka. Hal itu berdasarkan 
sebuah codex internasional. Pembi- 
tjara mengingatkan pada keadaan 
tentara Amerika jang berada di- 
Perantjis sesudah perang dunia. 
Oleh karena itu sendjata-K.L. te- 

tap mendjadi milik K.L. dan milik - 
KN.LL. dengan sendirinja ikut 

: mendjadi. milik R.LS., “tetapi ada 
kemungkinan untuk mendapatkan 

  “sendjata2 K.L. dengan membelinja, 
. meskipun sepandjang  pembitjara 

Nasiona-- 

bahwa masaalah ini 

      

   
    

       

      
   

     

     

- Perdana Men 
Hirschfeld £ 

Koresponden: Aneta di Bandung 
memberitakan dengan talipon, bah 

wa pada tgl. 25 j.l. pada djam 8” 
- pagi, kesatuanz Apra (bekas orga- 

nisasi Kapten Westerling) 
menduduki kantor polisi Tjimahi. 

Dari tempat itu mereka bergerak 
terus ke Bandung jang mereka ma 
suki pada kira2 djam 0.30. Di Bra- 

Haa TR ALANNNer PAN 

ga dilepaskan tembakana peringa- 

untuk merapertahankan . Formosa, 

menurut peraturan seperti bantuan 

sendjata Amerika Serikat jang di 

berikan kepada Pemerintah Junani 

dalam perangnja melawan  gur 
jang dipimpin oleh komunis. Ac 
son menutup katanja dengan utjap- 
an sebagai berikut : Sedjak lama 

as dari soal ini. Agaknja 
yi tentang 

   

         
saja beb : 

banjak pembitjaraana kita. 
2 tar neger ik j an luar neger 

nja dalam tudjuannja. e 
banjak terdapat perhatian untuk 

' menundjukkan tindakan2 jang ber- 

tentangan djika ditindjau dari su- 

  

nat 

an 

haruslah kita insafkan, bahwa ke- 

banjakan dari sendjatax- K.L. itu 

sudah terlalu tua “untuk memper- 

“ sendjatai tentara jang modern. 

Nasib para siswa (peladjar) 

Nasib para siswa jang kini ber- 
— djoang dalam Tentara Peladjar me 

nurut Lt. Kol. Mokoginta dapat di 
selesaikan atas. dua djalan, ja'ni 
kepada mereka jang sudah beridja- 
zah S.MLA. diberi kesempatan ma- 
suk M.A. untuk ditilik mendjadi 
opsir tjadangan dan jg belum, di- 
beri peladjaran istimewa untuk 
mendapat sesuatu idjazah dan ini 
sudah mulai diusahakan. 2 

Kekuatan Angkatan Perang 
00 RS, (Apris). 

Atas sebuah pertanjaan' 
mengenai kekuatan Angkatan 
Perang RIS, dinjatakannja, bah- 
wa kekuatan ita sesudah pengga- 
bungan TNI dan KNIL ada Ik. 
510.000 orang, dari TNI 280.000 
dan dari KNIL 60.000, tetapi djum' 

“Tah itu termasuk djuga jang tidak 
ikat bertempur (non-combattanten) 
misalnja Kwartiermeester Generaal 
dsb. Sudah barang tentu djumlah 
jang sebegitu banjak itu terlalu ma 
hal buat Negara kita, oleh karena 
dalam tempo jang pandjang, Ten-” 

“tara RIS akan terdiri dari tentara 
milisi dan beroepskader (misalnja 
Polisi Militer). Staand leger tidak 
akan “ diadakan di RIS. Me- 
ngenai berapa orang dari djumlah 
jang besar itu akan - dipertahan- 
kan, hal itu tidaklah dapat didja: 

.wab. Jang terang, “ialah, bahwa 
djamlah jang besar itu hanja dapat 
dipertahankan tidak lebih dari 5 
tahun. Dalam pada ita harus di- 
ingat, bahwa rasionilasi sebuah 
Angkatan Perang itu haruslah ber- 
dasar atas pikiran tehnis militair. 
Karenanja, bukanlah tidak mung- 
kin, bila dalam rasionalisasi tenta- 
ra RIS, sebagian besar “akan 'ter- 
diri dari bekas KNIL jang setjara 

“tehnis militair memang mempunjat . 

bersama untu 

' telah 

“perkelahian selama” 14 menit 

     

   
    

   

  

sung kepada Tiongkok Nasionalis 

  

    

& 

  

tan dan beberapa anggota TNI. 
“ditembak mati. 

“ Selandjutnja kesatuanz itu me- 
“udju ke markas besar T.N.I. di- 
dalan Hospital Tua jang 0 

2 

“rebut oleh mereka. 

        
   
   

  

Ke - : 
“Pada djam 41 diterima dari 

pihak komandan basis Overste 
entot Iskandar Dinata, “pem- 

Panen 

it logika. Djika kita berbuat be- 
ini-begitu di Junani, mengapa ki- 

fa tidak berbuat begitu2 djuga di- 

e@mpat2 jang lainnja ? Ini bukan- 
ih suatu atjara jang baik untuk 
ndjalankan suatu politik luar 
geri lainz dan mengingat kepen- 

tingan Amerika, atau mengingat 
epentingan mereka jang tersang- 

Dan djika mempengaruhi ke- 
'an2 ini untuk mendjalan- 

    

   
ka saja akan menasihatkan : 
Presiden untuk berbuat demikian . 

“3. 

  

mendjalanka 
ak sah dengan 

andung. 
eri Hatta dan Komissaris Tinggi 

tudju mengadakan tindakan? 
K membasmi gerakan Westerling. 
ag. 

    

        

   

beritahuan, bahwa djam malam 
sampai 

-djam ob.00. Selandjutnja diterima 
dari komandan tsb. pemberitahuan 

berlaku dari djam 18.00 

sebagai berikut : 

F. 

djawab mulai 

menjerang pos2 polisi dan 1 

didaerah Tiililin 

Bandung. 

ki kantor polisi Tjimabi. 

Perkelahian berlaku terus. 

huan tsb. 
Pada djam 10.30 Bandung ada- 

keada walaupun tentang ah aman, 
Pa 

  

Cira2 

Pada hari Minggu tgl. 22 Dja- 
nuari djam 18.00, maka gerom- 
bolan2 jang tak bertanggung 

engan aksi dan 
TNI 

Barat-daja 

- Pada djam 08-00 hari Senin ge 
rombolan2 itu dapat mendudu- 

Kesatuan2 T.N.I, di Bandung 
dan sekitarnja segera bertindak. 

Rakjat tinggal teduh dan per- 

tjaja pada alat2 kekuasaan pe- 

merintah, demikian pemberita- 

jam 10 pagi dekat. hotel 
Preanger terdjadi perkelahian tem- 
bak-menembak jang tidak lama ber 

langsung. Kemudian koresponden 

REDAKSI 

Langganan £ 4.— 

ag 

  

    

Tomohon 

ADMINISTRASI (TI No. 1 
EXPRDISI PENGADUAN) 
Pemimpio UMUM (rumah) Tbn tif, 55 

,- “sebulan 
El. sebaris sekam, Adpertensi : 

f3. untuk 3 baris 8 (sekurapg2nja 
atau kurang). 
UNTUK KOTA MANADO: 

TOLLY PHOTO STUDIO 
PASSERSTRAAT TELP. No 209.   

Aneta memberitahukan, bahwa se-. 

mua2 kantora haminte di Bandung 
ditutup. ta 

.rang2 desertir” ini dibawah pim 
pinan Westerling bergerak ke Ban- 
dung dari dua djarak, jaitu dari 

Tiimahi, 14 km sebelah Barat Ban 
dung dan Lembang, 12 km. sebe- 
lah Utara Bandung, demikian dju- 

Pertahanan tgl. 25 sore j.l. Ja me- 

mempergunakan truck2. 

.Di Bandung sekarang berlaku 
perkelahian - tembak-menembak”, 
demikian djuru bitjara. 
Menurut keterangan2 jang dite- 

rima oleh Kementerian, maka aksi 

itr dimulaikan hari. Senin pagi 
antara djam s dan 6.. 

Diterima kabar2, bahwa. gerom- 
bolan2 bersendjata berada diseki- 

“tar Bandung, demikian komunike 
resmi tel. 25 sore. 

Gerombolap2 itu terdiri dari mi- 

liter2 jang lari dari dinasnja dari 
-pasukan2 jang dipimpin oleh Be- 

landa dahulu. 

Perdana Menteri Hatta dan Ko- : 
misaris Tinggi Belanda telah me-: 
rundingkan keadaan ini dan telah 
bersetudju, bahwa dalam soal ini 

harus diadakan tindakan2 bersa- 
ma. : 

x 

Djuru bitjara K.P.B.B.I, (Unei) 
menerangkan kepada Aneta, hah- 
wa Unci mengamat2i keadaan de- 

ngan teliti. Baik Pemerintah R.I. 
S., maupun pihak Belanda tidak 

sudah menitjari perhubungan de- 

ngan komisi tentang soal ini. Se- 

perti maklum, beberapa penindjau 

militer dari Unci berada di Ban- 
dung. 

ngah hari telah berangkat ke Ban- 
dung 250 orang polisi dengan oto 

dan 13 kapal terbang dari C.M.V. 
(Coordinator Militer Veryoer) dan 
kapal2 terbang dari M.L. Belanda.        

  

ngan terbang dir jang sampai: 

sekarang belum diduduki oleh 

'Apra. Lapangan itu berada diper- 

tengahan Tjimahi dan Bandung. 

  ar 

  

2 Pena 

keffikapan: Mengenai pangkat2 jg kepada sjarat2 jang terdapat pada 

sekarang "telah diberikan kepada" orang itu. 

opsir TNI, dalam APRIS, dinjata- 
kan oleh pembitjara. bahwa harus: 

lah dingat, bahwa ada dua ma- 
tjam pangkat, jani pangkat jang 
effectief dan pangkat untuk me- 
mangku “djabatan (effectieve dan 

acting rank). Semua opsir menge- 
tahu: bal ita dan mengetahui pu- 
la, bahwa mereka nantinja harus 
menempuh udjian untuk dapat me 
nerima pangkat jang sekarang di- 
berikan kepada mereka itu. Seba- 

gai tjontoh: dikemukakan, bahwa 
seorang jang sekarang berpangkat 
acting Li. Kol., pangkat jang ef- 
fectief ada dua tiga tingkat lebih 
rendah dari itu. se 

   

Tn — Tentara liar danatau ang- 
|. gota2 badan perdjuangan. 

Berhubung dengan pertanjaan jg 

erkenaan dengan tentara liar atau 
pun anggota2 badan perdjoangan, 
diantaranja di “Makasar ada 
jang bersedia. masuk APRIS, 
tetapi 'hanja mau  menjerah- 
kan sendjatanja, kalau mereka di- 
djamin masuk seluruhnja dalam 
tentara APRIS, maka Lt. Kol. Mo- 
koginta "menerangkan pendirian 
APRIS, bahwa sebenarnja perdjo- 
angan itu berdasar atas tidak min- 
ta penghargaan. Ada tiga djalan 
buat penjelesaian itu, jani perta- 

ma masuk di APRIS dengan sja- 
rat2 jang dikemukakan APRIS, 
cdua. menjerahkan sendjatanja 

dan lalu dibubarkan atau jang ke- 
tiga dipukul kalau tidak mau me- 
lalui kedua djalan diatas itu. Pe: 
masukan ke APRIS dengan dja- 
lan tidak bersjarat terang tidak 
bisa, karena hal itu bukan soal 
tawar-menawar seperti dalam da- 
gang. Kini kepada badan perdjo- 
angan jang dulu tidak ada kesem- 
patan masuk di APRIS, diberi ke- 
leluasaan dgn pengeluaran mak- 
Jumat nomor tiga tanggal 31 De- 

sember 1949, jaitu kesempatan un- 

tuk mendaftarkan diri untuk ditrus 
seterusnja, sedang diterima atau 
tidaknja dalam tentara bergantung 

AR NX 3 
   

Keadaan di Minahasa, : 

Mengenai keadaan di Minahasa 
ditegaskan, bahwa sudah banjak 
jang mau menuruti buinjt maklu- 
mat nomor tiga itu dan kini di- 
Tondano sudah disediakan asrama 
buat mengumpulkan mereka « itu. 
Dengan tegas oleh pembitjara di- 
kemukakan, bahwa memang ada — 
meskipun tidak banjak — jang men 

“tjoba mengatjaukan suasana disa- 
na, dengan mengatakan, bahwa 
mereka itu adalah bekas TNI dan 
“datang ditugaskan didaerah ' itu. 
Kepada rakjat hendaklah diterang- 
kan, bahwa terhadap mereka itu jg 
karena dulu tidak tahan menderita 
akibat aksi militer I dan Il telah 
melarikan 'diri ke NIT dengan dja- 
lan sebagai pengungsi, haruslah 
tetap awas dan waspada. 

Kedudukan keluarga K.N,I-L. 
jang masuk. APRIS. 

Seorang bertanja tentang kedu- 
dukan KNIL jang masuk APRIS. 
Bagaimana dengan keluarganja ? 
Didjawab, bahwa dengan berpe- 
doman, bahwa sedapat mungkin 
apa jang telah ada sekarang ini 
harus dipertahankan, maka djuga 
hubungan satuan2 KNII, dalam i- 
katan keluarga seperti jang 'ada 
sekarang ini akan dipertahankan. 
Peraturan2 jang sudah berlaku pa- 
da TNI mengenai larangan mem- 

“bawa keluarga kedalam tangsi itu 
berhubungan dengan keadaan, ia- 
lah, bahwa 8076 dari anggota TNI 
itu, djuga opsiranja, adalah masih 
udjang. LE 

Pendirian Komisi” “terhadap 
. Badan2 Perdjuangan" jang 33 

hendak didirikan. 

Atas pertanjaan tentang pendiri- 
an Komisi mengenai desas-desus, 
bahwa ada orang jang hendak men 

. dirikan badang perdjoangan lagi 
seperti sebelum penjerahan edau- 

latan, maka bilamana badan per- 
djoangan itu tidak bersifat Jasjkar 
bersendjata, tetapi suatu gerakan 

onperensi Pers dengan Komisi Militer Territorial untuk Indonesia 

! 

Timur. 
pemuda misalnja, dinjatakannja, 5 

bahwa terhadap hal itu tak ada ke- 

beratan sama sekali, tetapi sekalian 

gerakan atau badan jang mengada 

kan lasjkar partikelir dilarang ke- 

ras 1. 

Politik dalam tentara. 

Mengenai politik dalam tentara, 
maka dinjatakan, bahwa tidaklah 

diketahuinja, bagaimana nanti pe- 

raturan dalam RIS mengenai hal 
itu, tetapi bila ataran TNI dahulu 

kini diteruskan, maka peraturan itu 

adalah, bahwa seorang anggota 
tentara tidak boleh mendjadi ang- 

gota partai politik apapun djuga, 

tetapi sebaliknja kepada mereka di 

beri kesempatan untuk mengikuti 
aliran2 politik jang ada dalam ma- 
sjarakat kita. Dinjatakannja pula, 

bahwa tentara adalah ' gambaran 
jang paling njata tentang kenasio- “ 

nalan sesuatu Negara, sebab itu, 
maka tentara adalah 'aliran jang 

paling kanan dalam suatu Negara 

dan haruslah pro Pemerintah. Pen 
dirian Pemerintah adalah pendiri- 
an Angkatan Perang dan pendiri- 
an harus diatas segala partai dan 
golongan. : 

Soal Dr. Senduk c.s. 

Tentang soal Dr. Senduk dan 
Mr. Tjia pembitjara menegaskan, 
bahwa hal itu sesungguhnja ada- 
lah diluar kompetensi Komisi, se- 
bab bila soal itu sudah ditangan 
vhakim, maka tak ada seorangpun 
jang dapat mentjampurinja. Se- 
dangkan Presiden hanja bisa mem 
pergunakan hak amnestte dan gra- 
tie sadja, tetapi dalam pada itu, 

“kepada jang berwadjib disini te- 
lah disampaikan pendirian Komisi 
terhadap soal itu. Sepandjang pem 
bitjara, maka Dr. Senduk c:s. de- 
ngan formeel telah bersalah, te- 
tapi dalam pada itu haruslah pula 
kita Tihat motief jang mendorong 

untuk itu. Motief itu oleh Komisit 
Militer telah diformuleer dan telah 
disampaikan kepada jang berwa- 
djib dan terserah kepada mereka, 
tindakan apa jang akan dibuatnja. : 

Pa 

   
    

  

   

     

   

     
    
    

ru bitjara militer dari Kemeatertan—       
nerangkan, bahwa gerombolan2 itu 

Dortphak TR ek Djakarta 
didengar kabar, bahwa selama te- 
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Men TR 
PRESIDEN NT. MENGUNDJU- 

“NGI PRESIDEN RIS. | 

». (Aneta). Pada hari Djumat te- 
ngah hari tibalah di Djakarta Pre 
“siden N.LT. beserta njonjanja de- 
ngan maksud mengundjungi Pre- 

“siden Tukarno. Di Kemajoran be- 
|. liau disambut oleh major Sugan- 
2 dhi, adjudan dari Presiden Sukar- 

no. Menteri Mononutu dan wakil 
“NT. di Djakarta, Anan Tahja. 

Pasukan2z jang diktrim ita tidak 
“akan memasuki Bandung. 
““Kapalz terbang sipil dari .,Ga- 
ruda Indonesian” Airways” jg ke- 
mirin pagi berangkat dari Ban- 
dung telah tiba di Djakarta, teta- 
pi pengangkutan2 sipil dari Dja- 

—kartake Bandung untuk sementa- 

ra waktu diperhentikan, sesudah 
pagi itu dibuat dua kali penerba- 

. ngan. ti 2 
Dari pihak T.N.I. Aneta mene- 

rima kabar, bahwa T.N.I. di Ban- 

dung dibawah perintah dari Sen- 

“tot Iskandar Dinata telah diundur 

kan dibahagiana kota sebelah U- 
tara dari djalanan kereta api jang 
membahagi kota itu dalam dua ba 
hagian. i 
Djalah kereta api itu djugalah 

| “jang mendjadi tapal batas antara 

5 bahagian jang diduduki Inggeris 

- 'dan Republik selama pendudukan 

Inggeris. 

Hari Senin pagi - pertengahan 

kota diduduki oleh Apra, demiki- 

an dikabarkan oleh pembantu A- 

neta di Bandung. Bukan sadja 

markas besar TN, tetapi djuga 

jang - berada ditengadanja jaitu 

“kantor talipon djatuh dalam ta- 

ngan Apra. Kesatuan? Apra telah 

masuk ditengah2z kota Bandung 
melalui Grote Postweg. 

diadakan tembakan2 teguran, ke- 

'mudian terdengarlah didjalan2 te- 

riakan2: ,,Berlindunglah”. Dimar- 
kas besar T.N.I. dan dihotel2 be- 
sar terdjadi perkelahian tembak- 

menembak. Lebih djauh dikabar- 
kan, bahwa Apra telah mengang- 
kut orang2 tawanan, semua tawa- 
nan2 sipil dengan oto muatan. Di 

Bandung didengar kabar, bahwa 

sebahagian dari korps istimewa, 

dulu dibawah perintah Westerling 

telah menggabungkan dirinja de- 
“ngan Apra. - 

Seperti telah maklum, maka ha- 

nja terdapat sedikit korban. Kea- 

daan dikota katjau. Palang Me- 

-.xah Indonesia terus mulai pekerdja 

3 Ao Talia pengangkutan ma- 
— jat dari korban2. 3 : : 

'NSalah satu dari komandan Ap- 
ra, Padjuli, menerangkan pada 

“,ALD. — Preangerbode”, bahwa 
pertjobaan perebutan kekuasaan 
militer ditudjukan pada T.N.I. Ia 
mengatakan, bahwa Apra bukan 

bermaksud tidak mengakui R.LS., 
tetapi hanja mau menghindarkan 

'tjampur tangan T.N.I. dalam uru- 

   
   

        

     

    

    
    

  

      

    
     

     

  

   

            

    

    
    

  

     

  

   

   

   
     

    

   
   
     

   
   
     

    

    
    
    

   
    

    
   
   
   
    

    
   
   

    

    

    
    
     

  

    

   
    

    

      

    
   

   

    

    

    
   
   
      

    

    
    

    

  

   

   

    

   

   
    
   
    

    

    
   
    

san2 Pasundan. 

& 

« #Aneta). Menteri tidak berporte- 
pel Belanda, Goetzen, sekarang 

“untuk sementara menteri urusan 
Uni dan Daerah Seberang Laut- 

an, berhubung dengan aksi Apra 

memberitahukan, bahwa tentang 
aksi itu di Djakarta belum diteri- 
ma kabar2 resmi. : 

(0. Beliau menerangkan dengan pe 
rasaan chawatir telah mendengar 
'kabar2 itu. ,,Tindakan2z demikian 
saja sangat tjela, karena saja men- 
duga, bahwa akibatznja mungkin 
“adalah sangat buruk bagi Indone- 
sia” demikian menteri Goetzen. 

x 

(Aneta). Seorang djuru bitjara 
di Djakarta menerangkan hari Se- 

nin sore pada djam 5.30, bahwa 
pada waktu itu keadaan di Ban- 
dung adalah aman. Kabar2 selan- 
djutnja ia tidak dapdt memberikan 

“» karena tidak ada perhubungan de- 
.ngan markas-besar dipisi, dari ma 
na gedungnja telah diduduki Ap- 

“ra. Atas pertanjaan djuru bitjara 

menerangkan, bahwa keadaan di 

Tjirebor, Garut dan Tasikmalaja, 

dimana menurut kabar2 jang disi- 
arkan hari ita DI. bergiat, adalah 
'aman. la menerangkan, bahwa. ak: . 

| si ini hanja ditudjukan pada an- 
dung dan kota Tjimahi jang dila- 
lui oleh mereka tidak sudah didu- 
duki oleh Apra. Pasukan2 Belan-- 
da di Djawa Barat mulai pada tgl. 
23 dikonsinjir, demikian dari pi- 
hak jang dapat dipertjaja. 

' Menurut kahar2 jang terdengar 
- di Djakarta pada hari Senin, ka- 

' barz mana belum dibenarkan, ma- 
' ka Apra telah meninggalkan Ban- 
dung pada waktu sore hari Senin. 

| Seorang wartawan Aneta telah 
'emadjukan kepada menteri uru- 

san Uni dan Daerah Seberang La 
atan Belanda jang sekarang bera- 
da di Djakarta, pertanjaan  ten- 
ang pendirian beliau. Menteri 
mendjawab, bahwa dalam hal ini, 

  

- kan oleh »Amerika mendjadi 

1 

Presiden Su 
    

ia hanja dapat mengeluarkan pen- 
dapatanja tentang orang2 Belanda 
atau orang Belanda jang sekarang 
atau dahulu pernah berada diha- 
wah pimpinan Belanda. 3 

“ Sesuai dengan keterangan dari 
Komisaris Tinggi, Menteri - Van 
Maarseveen menjatakan tjelaan- 
nja atas perbuatang Westerling. 
Beliau menambahkan, bahwa be- 
llau menganggap, bahwa orang2 
ini tidak sadar akan akibata per- 
buatan mereka. Rae 5 

Menteri mengatakan, bahwa se- 
karang masih ada tempo untuk” 
kembali lagi pada djalan jang be- 
nar, karena dari pihak Belanda a- 
an diambil tindakan jang keras. 

menladi paa 

MEREKA MENGANGGAP DIRI. 
NJA TERDJAMIN OLEH PEMERIN- 

TAH RIS. 

Dikalangan penduduk Tionghoa 
didengar suara2 jang mendesak, 
supaja konsul2z Tiongkok jang ada 
diberbagai2 tempat dihapuskan. i 

Suara2 'ini terdapat terutama da- 

lam kalangan2 Indo-Tionghoa. O- 
rang. menjatakan pendapatnja, bah 

wa djabatan2 konsul itu hanja da- 

pat didirikan dalam ibu kota R.LS.. 
dimana seorang wakil “ diplomatik 
ada pada tempatnja. Orang2 jang 

bersangkutan ini dilahirkan di In- 
donesia. Mereka mempunjai pen- 

tjaharian disini dan suka tinggal 
terus disini, karena mereka meng- 

anggap dirinja terdjamin oleh Pe- 

merintah R.L.S. 3 
Diudara 

Banjak terdengar permintaan, 
supaja selekas- mungkin Republik 

  

Luar Negeri. 
  

karno disai 

  

PENJAMBUTAN 
rupakan lautan 

E Sang 
Lah 

lah diundang oleh pemerintah In- 

dia untuk mengundjungi New Del 
hi pada hari Selasa pagi telah ti 

ba ditempat tersebut. Menurutsc     

  

fan 

gaan, beliau akan kembali di Dias 
karta pada tanggal 5 Pebruari. Me 
nurut apa jang diterangkan kepa- 
da Reuter oleh kalangan jang ber- 
kuasa, pada achir pekan ini beli- 
au akan mengundjungi 
Sesaat sesudah “beliau meninggal- 
kan pesawat terbang jang dipak 4 
dalam perdjalanan ini, maka Pre- 

den memberi keterangan tentang 
kedjadian2 di Bandung dengan 
mengatakan, Naba Globe al 
 Westerling dapat dibatasi aksinja, 

asal sadja mereka tidak dapat ban 
tuan jang njata dari tentara Be- 
landa. Menurut kabar UP, Presi- 
den Sukarno menerangkan: ,,Ke- 
sanggupan bertempur dari organi- 

    

Rakjat Tiongkok diakui. Orang 
berpendapat, bahwa harus diada- 

kan perobahan2 dan orang berpen 
dapat, bahwa pemerintah Kuo Min 

Tang adalah korup. Selandjutnja 
ditundjukkan, bahwa - penduduk 
Tionghoa di Indonesia tidak poli- 

— tik-minded dan hanja suka berda- 

gang untuk mentjari nafkah. 

  

    

     

    

    

     

  

New Delhi. 
: di Medan me- 
manusia. 

: Presjilan RIS, Sukarno jang ag : sasi dibawah tanah ini dapat diba 

tasi, apabila mereka berdirt sen» 
diri”. Beliay menerangkan, bahwa 
kekuatan. gerombolan Westerling 
ini tergantung kepada pertanjaan, 
apakah ia dapat menjuruh memi- 
'hak kepadanja pasukan2 dan pe- 
gawai2 tentara Belanda Tainnja. 

Presiden mengingatkan, bahwa K 
li- MB jang telah diadakan” antara 

Karachi. : Indonesia dan Belanda telah me- 
ngachiri dengan resmi segala per- 
selisihan. Akan tetapi didalam ten 
tara Belanda di Indonesia terda- 
“pat unsur2 jang tidak bertang- 
gung djawab jang tidak mau me- 
ngakui dan tidak mau menjesuai- 

“kan diri. Mereka dibudjuk untuk 
memihak kaum subversief dari 
Westerling dan merupakan disitu 
kekuatan jang terpenting.  Presi- 
den menerangkan, bahwa beliau 
belum menerima berita3, 'bahwa 
gerombolan - Westerling . telah 
mengundurkan diri dari Bandung. 
“Keterangan Presiden ini telah di- 
bagizkan oleh adjudannja, bebera 
pa menit sesudah beliau mendarat. 
Presiden jang dengan naik pesa- 
wat Garuda Indonesian Airways! 

telah datang dari Calcutta telah 

didjemput dengan gembira oleh 

Perdana Menteri India, Pandit 
"Nehru. Lain daripada pembesar2 
India, duta besar negeri Belanda, 
'duta besar, Mesir, Afghanistan 
dan Abessinia, bahkan lebih dari 

  

AUSTRALIA dan NEW SEALAND 
menindjau kembali politiknja. 

/United Prees).. Di Australia 
dan New Sealand kegelisaan kian 
hari kian besar berhubung dengan 
adanja desakan komunisme Asia 

kearah Selatan dan lain2 perkem- 

bangan politik di Timur Djauh, de 

mikian koresponden United Press 

menulis. Pemerintah konserpatip 
jang kini memegang kekuasaan se- 

telah djatuhnja pemerintah Buruh 

jang berhaluan sosialis, kini se- 

ang menindjau kembali politik la 

ar negerinja dan menjelidiki ke- 
tangguhan dari pertahanan. 

Kedua Negara kini lebih menga 

rahkan pandangannja ke Timur 3 

Djauh dan kedjurusan Utara ke 

Amerika dan tidak lagi ke London 
dan Eropah. Kedua Negara telah 
membuat lindungan jang diberi- 

titik 
terutama dalam politik luar negeri 
mereka. Karena kini desakan ko- 
munis ke Selatan telah mentjapai 

tapal2 batas dari Indo Tjina jang 

sangat gojah dan Amerika meno- 
lak mentah2 untuk berbuat sedikit 

. pun bagi Formosa, maka kedua ne 
geri mulai mengingat akan kedu- 
dukan mereka jang sulit pada tang 

gal 1 Desember 1946 dengan sua- 

tu perasaan kurang enak. Kekatjau 

an di Birma, Malaya dan Indo Tji 
na tiap2 kali mengingatkan pendu 
duk Australia akan penjerangan 

Djepang atas Pearl Harbour. 

| Ketakutan jang meningkat ini 
dibajangkan oleh tempat jang ma- 
in lama makin ditambah dalam 

surat2 kabar buat pembitjaraan2 

jang mengenai kedjadian2 di Asia 
jang beberapa tahun jang lalu sa- 
'ma sekali tidak memperhatikan ke 
“djadian2 di Timur Djauh. Djuga 
perhatian jang luar biasa jang di- 
taruh oleh Pemerintah2z dan pers 
kepada konperensi commonwealth 
Inggeris menundjukkan hal ini. . 

' Inggeris mempunjai terlalu ba- 
njak kewadjiban2 di Eropah dan 
sangat terlibat dalam krisis ekono- 
mi sekarang ini. Karena itu Nega- 
ra2 ini mengharap, meskipun me- 
reka adalah Negara dominion jang 
setia, akan dapat mengadakan tin- 
dakanz pertahanan jang berfaedah 
dengan Negara besar jang terlebih 
dahulu telah mau memberikan ban 

tuan, ialah Amerika Serikat. Se- 

landjgtnja mereka mentjari keama- 
nan jang lebih besar dilingkungan 
keradjaan Inggeris, apabila mereka 
kedua2nja -achirnja mau bekerdja 

kearah suatu bentuk jang tertentu 
dari suatu Pakt Pasifik dari Nega- 
ra2 jang demokratis. Akan tetapi 
dengan tidak ada bantuan dari A- 
nerika, maka menurut penindjau2 
politik, suatu pakt sematjam ini 

2 “. 

  

& 

tidak akan mempunjai isi jang se- 
sungguhnja. Mereka djuga berpen 
dapat, bahwa Amerika dan New 
“Sealand dengan memberikan tena 
ga2 orang2 jang telah dilatih, a- 
lat2 dan pengalaman, akan dapat 
memberikan bantuan jang paling 
baik kepada Pakt sematjam ini, 
sesudah Amerika dan Kanada. 

Karena bangkitnja nasionalisme 
di Asia dan mendjadi ketjilnja ke- 
radjaan Inggeris: dengan terlepas- 
nja India dan Birma dari keradja- 
an Inggeris dan selandjutnja kare- 
na Indonesia dan Pilipina telah 
mendjadi negara merdeka, maka 
dalam kalangan Pemerintah terda- 
pat pikiran bahwa suatu paham 
Tama telah lenjap dan bahwa ka- 
renanja semua rentjana2z harus 
dirobah menurut aliran2 baru ini. 
Beberapa dasar buat perobahan 
ini telah diletakkan oleh Pemerin- 
tah buruh dan Pemerintah2 baru 
ini, dengan kegiatan jang berlipat- 
ganda membangun terus atas da- 
sar2 ini. Salah satu perobahan ig 
istimewa dalam politik luar negeri, 
adalah keputusan, bahwa orang ti- 
daklah pertamaz akan mengikat- 
kan diri kepada Perserikatan Bang 
sa2, tetapi terlebih dulu akan me- 
lihat2, apakah ada kaum sekutu 
jang realistis, 1 

Seperti diketahui, maka salah - 
satu tudjuan politik jang terpen- 
ting dari Evatt adalah bantuan se- 
penuhanja kepada PBB. Pemerin- 
tah2 baru ini terutama akan men- 
tjari kerdja sama jang lebih erat 
dengan Amerika Serikat, Pada sa- 
at pemilihan, maka Menzies telah 
menerangkan, bahwa ia menghen- 
daki suatu keanggotaan dari PBB. 
apabila selalu diakui kebutuhan 
akan kewaspadaan dalam lapang- 
an militer dinegerinja sendiri, sua- 
ta Negara keradjaan Inggeris, su- 
atu organisasi pertahanan jang po- 
sitip bersama2 dengan Negara be- 
sar jang demokratis menurut model 
dari Pakt Atlantik. 

Perdana Menteri New Sealand, 
Holland dan Menteri Luar Negeri 
Doidge hingga kini dalam lapang- 
an politik luar negeri masih selalu 
berhati2 dan diduga, bahwa me- 
reka tidak akan mengambil kepu- 
tusan2 jang penting sebelum me- 
reka mengetahui betulz akan ha- 
sila dari konperensi Kolombo. Pa- 
da saat pemilihan, maka Holland 
menerangkwan, bahwa ia akan 

mendjalankan politik orang jang di 
gantinja dalam garis besarnja. Di- 
duga, bahwa politik luar negeri 
New Sealand dalam banjak hal a- 
kan sama dengan politik Australia. 

ketat 

  

SEKITAR PELANGSUNGAN BAN. 
—.. TUAN KEPADA KOREA. . 

Pada hari MEP tresifon Tru- 
man telah minta kepada kongres 
untuk merundingkan lagi soal pem 
betian bantuan kepada Korea. Se- 
perti diketahui, rentjana tersebut 
baru2 ini telah ditolak dengan per 

dingan suara 1902 lawan 195. 

Acheson telah memberitahukan ke 
pada Truman, bahwa djika bantu- 
an Amerika itu diteruskan, maka 
'ada harapan baik, bahwa Korea a- 
kan tetap berdiri sebagai suatu 
bangsa jang merdeka. Kepada pre- 
siden Truman, Acheson telah me- 
ngirimkan kawat sebagai berikut : 
.Djika bantuan ini tidak diberi-. 
kan, maka harapan baik ita akan 
hilang dan usaha2 kita jang didja- 
lankan lebih dulu mungkin akan 
pen tidak berfaedah sama se- 
ali. 

ALCIDE DE GASPERIE TAK DA- 
PAT BERHASIL MENJUSUN KABI- 

NET ITALIA? 

Kaum sosialis dari sajap kanan 
dan kaum liberal telah menolak 
hari Sabtu untuk turut serta dalam 

pemerintah Italia jang baru. Kini 
"diramalkan orang, bahwa pemben- 
tuk Alcide de Gasperie akan me- 
ngembalikan mandatnja untuk mu- 
njusun kabinet itu. Kaum liberal 

telah menolak permintaan untuk 

“turut serta dalam pemerintahan itu 
dengan tak merundingkan hal itu 

dalam2. Kaum sosialis ini mene- 
rangkan, bahwa mereka tidak da- 

pat menjetudjui rentjana De Gas- 
perie, tetapi mereka beri kesempa- 

tan kepada De Gasperie untuk 

memberikan konsesi mengenai ren- 
tjana 10 tahunnja untuk mengada- 

kan perobahan dilapangan pertani- 
an dan sosial dan dalam hal pemi- 

lihan sedjarah. 

DJALAN PASAR... 
TALIPON NO 209. 

MANADO 
Mengerdjakan segala 

  

     

“dari tentara RIS dan 

  

   a 4 

100 penduduk Indi 
Delhi ' menjambut 4 Presiden dan 
rombongannja dengan meriah di- 
lapangan terbang. Presiden selan- 

djutnja menerangkan, bahwa sa- 
ngatlah pentingnja untuk mentje- 
gah kedjadian2 jang berbahaja' di 
Indonesia, karena ini mungkin a- 
kan merusak keadaan damai. Apa 
bila Belanda - terutama 
Belanda - dapat memegang teguh 
sikapnja jang tidak memihak, ma- 

ka keadaan ini akan dapat lekas 
dikuasai. ,, Adalah mendjadi hara- 
pan dan kejakinan kita, bahwa pe 

ngaruh Pemerintah Belanda terha 
dap tentaranja masih tjukup un- 
tak menghindarkan kedjadian jg 

membahajakan. Sangat boleh dja 
di Presiden akan turut serta da- 
lam djamuan makanan jang akan 
diadakan pada hari Kamis malam 
ditempat tinggal Menteri Nehru. 

R S 

Kemarin pagi Presiden tiba di 
ibu kota India, disambut dilapang 
terbang a.l. oleh Gubernur Djen- 
dral Rajogo Palachari dan Perda- 
na Menteri Nehru. Sebagai dike- 
tahui, Presiden datang sebagai ta- 
mu Perdana Menteri India untuk 
turut menghadiri upatjara peraja- 

an Republik India pada tel. 26 
Djanuari j.a.d. Menurut AFP, ke- 
tika beliau turun dari pesawat, 
Presiden menerangkan, bahwa ge- 
rombolan itu tidak lama lagi akan 
dapat dihantjurkan, ketjuali kalau 

diperkuat lagi dengan anasira Be- 
landa jang baru lagi. Anasira 
pemberontak ini mestinja sudah 
dulu2 dapat dikonterole dan di- 

kendalikan, kalau tentara Belanda 
tinggal netral dalam soal dalam 
negeri selaras persetudjuan KMB 
di Den Haag. Kalau tidak diken- 
dalikan, mereka akan merusak tu- 

djuan dan segenap hasil usaha jg 
telah tertjapai di Den Haag. Pre- 
siden menegaskan, bahwa pada u- 
mumnja tentara Belanda tidak me 
njetudjui seluruh hasil persetudju 
an Den Haag mengenai kemerde- 
kaan Indonesia. Beliau akan kem- 
bali ke Indonesia achir bulan ini. 

“ x yg 

(Aneta). Beberapa menit sebe- 
Tam pukul tengah 11 pagi hari Se- 
nin jl. Presiden Sukarno dengan 
rombongan tiba dilapang penerba 
ngan Medan, ditunggu oleh se- 
djumlah banjak pembesar2 di Ge- 

“dung Setasiun dan diluarnja lau- 
tan manusia rakjat jang ditaksir 
70.000 orang. Dari seluruh baha- 
gian Sumatera Timur pun dari 

Atjeh, djalan2 jang dihiasi bende 
ra2 dari Medan kelapang penerba 
ngan dibandjiri orang2. Sesudah 
pesawat terbang mendarat dengan 
diikuti sorakzan orang2, maka .ta- 

mu2 agung: disambut mula2 oleh 
Wali Negara, Dr.. Mansur dan 
njonja, serta Komandan Teritorial, 

Kolonel Kawilarang. Suatu rom- 
bongan musik memperdengarkan 
Indonesia Raja sedang 4 buah me 
riam melepaskan tembakan kehor- 
matan. Sesudahnja, maka Presi- 
den bersama beberapa pembesar 
memeriksa ' kompanji kehormatan 

kemudian 

Presiden naik keatas mimbar-pida 

  

Seorang bangsa Indonesia (Ma. 
nado) beridjazah KWS (werktuig- 
kunde) dengan pengalaman 10 #hn 
di Djawa dalam lapangan desakan 
tinggi (waterkrachtcentrale) serta 
desakan rendah — (laagspanning) 
techniek) mentjari pekerdjaan di 
Minahasa sesuai dengan pengala- 
'mannja. 

Surat2 dialamatkan kepada : 

C. P. KORAAGS 
JULIANALAAN 2, MANADO. 

nesia dari Newto dengan disertai sorakaan 

tentara. 

lautan 
manusia. Dengan susah pajah pu 
“isi dan militer menahan oran: 
sampai kebatas jang serteptu. Ke- : 

      

       

     

  

mudian Presiden mengutjapkan se“, 
buah pidato jang berlangsung 14 . 
djam lamanja jang tiap2 kali dise- 
langi sorakzan dan pekik merde- 

ka. 

Sebelum berpidato beliau mem- / 
beri hormat dengan pekik Merde- | 
ka jang segera diteruskan dengan. 

      

    

  

gemuruh oleh rakjat, Sesudah 
beliau mengatakan: ,,Sudah 20 ta 
hun lalu saja bermaksud mengun: 
djungi Medan. Saja berada 
Bandung waktu itu, tetapi peme- 
rintah tidak mau memberikan 
zin. Dengan begitu, saja dapat 
melihat Medan pertama2 seba 
orang 
sember 

  

1948. Sekarang saja da- 

an
ta
 

“ 

E 

1 
1 

# 

    

  

     

                 

   

  

     
            

   
        

  
   

   

  

tawanan pada tgl. 22 De- 

tang disini, bukan sebagai orang 2 
tahanan, tetapi sebagai presiden. 

Selandjutnja beliaw berkata a.l. 
Ketika saja tiba, saja mendengar 
teriakan: Irian bung! Tentw, sela- 
ma Irian belum termasuk R.LS. ka 
mi semua belum puas. Olehnja ki 
ta semua harus giat untuk ber- 
usaha memasukkan Irian dalam 
R.LS. Berbitjara tentang ,,tjitaz 
kebangsaan” beliau mengatakan, 
bahwa ini berarti, bahwa kita su- 
ka mendjadi satu bangsa.. Tidak 

ada suatu bangsa Medan, bangsa 
Bali, bangsa Lombok. Tidak ada 
bangsa Sumatera Timur. Kami se- 
mua adalah bangsa Indonesia de- 
ngan satu nasib dan bangsa ini 
mempunjai satu tjita2 kebangsa- 

an. 

  

Pemberitahuan. 
  

PEMBERITAHUAN DISTRIBUSI , K 
No. 57/B. 

8 
Pembahagian rokok ,.klas-B” un- 

tuk pengerdja2 (werkers-premie) 

golongan BI, BII. 
Escort a f. 0.85 sebungkus a 20 

batang. 

Metropole a f. 0.85 sebungkus 
a 20 batang. 

SEGEL No. 27. ABWM, CB 
WM, ABWV, CBWV, ACWM, 
CCWM, ACWV, CCWWV. 

a 8 bungkus Escort. 
SEGEL No. 28. ABWM, CB 

WM, ABWV, CBWY, ACW 
M, CCWM, ACWV, . CCWV, 

a 2 bungkus Metropele. 
Terketjuali segela tersebut dia- 

tas jang memakai stempel 

(P 2 ab Ea sae Kena 

0 ata — Tihat  Pemberit 1 

Distribusi No. 55/B. 
Pembahagian tersebut berlaku 

hingga tanggal 51/1-50. , 
Manado, 24 Djanuari 1950. 

WI. Kepala Balai Pembahagian 
Manado, 

“Che A. SARAPUNG. 

PEMBERITAHUAN No. 11/50. 
PEMBAHAGIAN TENUNAN RAK- 

JAT KOTA MANADO. 

    

Pengambilan tenunan 
Kotta-Manado mengenai r 
tangga dari 1 orang sampai 5 

orang berlaku sampai tanggal 31 

DJANUARI 1950. 
Segela jang termaksud diatas 

jaitu: : 
RAG 14 sampai dengan RAG 5. 
RBG 4 - ae REG 
RCG 4 $ 2 Te ROB 
Sesudahnja tanggal tsb. maka 

segel2 ini ta” berlaku lagi. 
Dipinta perhatian sepenuhnja 

dari jang berkepentingan. 

« Manado, 24 Djanuari 1050. 
WI. Kepala Balai Pembahagian 

Manado, 

Ch. A. SARAPUNG. - 

  

tjukupnja. 

PEMBERITAHUAN. 
Inspektur Keuangan kl I, Kepala Inspeksi Manado memberita- 
hukan dengan ini bahwa surat2 pemberitahuan padjak jang te- | 
lah diserahkan oleh Inspeksi tsb. harus dikembalikan pada 
waktu jang telah ditetapkan sesudah diisi dengan setjukup- 

Dengan tidak mengindahkan jang termasuk diatas ini 1 
ka penanggung padjak bisa mendapat anslak menurut kew 
'djiban (ambtshalve aanslag) disertai dengan 
jang bersangkutan dengan anslak itu, 

    

  

  
  

. 

  

Oktober.   
Diperingatkan bahwa padjak2 upah jang harus dibajar, 

semestinja dilunaskan pada temponja: 
Oleh mereka jang mempunjai keluasan untuk menjetor,, | 

dimuka dari tgl. 15 tiap bulan. : 
Oleh lain2 dengan memakai loonzegel (plakken van loon- | 

zegels), dimuka dari tgl. 15 bulan2 Djanuari, April, Djuli dan 1 

Surat2an mengenai padjak2 upah jang telah dibajar ha- 
rus disimpan begitu rupa, sehingga tiap2 anggota rumah tang- 

ga segera bisa mendapatnja untuk dihundjukkan kepada pega- | 
wai jang melakukan pemeriksaan. : : 

u
d
 

   Inspektur Keuangan kl. Es | 
Kepala Inspeksi Manado.   
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