
    
   

    

    

   
     

   
    
    

   ' Peladjaran ia 
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Academy of Political 4 

and Social Science. 

jenur Htnbai satu Jaan sa: "3 3 
ang jatas umur At tahun di 
ika, terikat dengan sebagian” : Indonesia, 

ja dalam usaha peladjaran 
tu lembaga tjabang. atau 

- peladjaran orang dewasa. 
erik saan Nasional dan dalam 

Yegara-bagian' ne menetapkan 
'hatian orang dewasa atas pela- 

djaran “landjutan, membuktikan, - 
b a kira2 55.000.000 orang de- 
was Sta dua antara lima orang, 
ingi : mengikuti klasa atau meng- 

bil kursus2 istimewa spanahan 
3 jalankan pekerdjaan atau ke- 
Menata sehari. Maka sebab itu. 

     
        

      

    

             

   

      

  
   

   

    

Belanda    

         

   

       
Indonesia dalam Knil 

    

mungkin, bahwa tidak lama lagi 
FE akan 2 kesdasat lebih banjak orang 

“di Amerika jang b dalam (Aneta) Supaja kesalahan pa- 
     ibonganz pendidikan-orang2 de- ham tentang kedjadian2 pada tgl 

Nanas jang kini mengikuti 23 Dianuna di bean. dapa 
Ta 2 dan college2 biasa untuk didjauhkan, maka K.T. Keradja- 
- anaka dan pemuda. an Belanda dan pemimpin tentara 

2 Kalau orang menjelidiki segola- Belanda di Indonesia mengeluar- 

. ngan orang dewasa jang hidup da- kan keterangan sebagai berikut, 
' lam tiapa bas” | kota atau daerah demikian bunji permulaan komuni 

| pedalaman ( imerika Serikat. ia ke jg pada hari Rabu dikeluar- 
“pastiakan ter Ijut melihat banjak kan oleh pedjabatan penghalang 

Tn Benalu daa tjara2 Le jg tentara Belanda. 
lipergunakan oranga itu idae- 

Lt rahz pedalaman kebanjakan dari T. Pa tgl. 10 Djanuari oleh K. 
— peladjarz dewasa beladjar melalu: ikeluarkan suatu keterangan 

Cooperative Extension Services - . dalam ana dinjatakan, bahwa 

(Djawatan Perluasan Koopratif) aksi. Westerling tidak sadja di. 

dari Kementerian Pertanian Ameri- tjela olehnja, tetapi djuga oleh 

'ka, dengan mengambil kursus2. : Pemerintah Belanda dan pembe- 
mengikuti atjara2 pertundjukan tem sar2 Belanda. Kepada Pemerin- 

pat dan rumah pertanian, mendja- tah RIS beliau menerangkan, bah 

lankan pertjobaan, membatja bulle-- V3 akan diambil tindakan2, ka- 

tina dan mendengarkan atjara2 ra- “rena diharap, bahwa pasukan2 

dio. Dalam kotaz kebanjakan orang jg- berada dibawah pimpinan Be 

akan menjatakan, bahwa mereka landa akan bertindak sesuai dgn 

mengikuti atjara peladjaran musik, aturan2 disipline. Olehnja ia ke- 
soalz umumnja. “pembatjaan tjewa, bahwa walaupun telah di 

pembatjaan2 ilmu pengetahuan 5 ambil tindakan, namun 300 

| sedjarah atau penegasan2 jang | 

aa oleh badanz Bara 

. orryrersionil atau stasion ra- 

perdidikan universiteit jang ber 
n. Beberapa dari stasion2 ra- 
biasanja mengirim hina 

   

   

Menteri 

  

   

   

  

   

    

      

  

     
    

    

     
      
     

  

       

  

    

    
    
     
     
   

    

   

   
      

       
      

    

     

           

      

   

  

an agk ng ke» z a- 

Ts ing memberi djalan untuk men- 
peladiaras: Untversiteit 

e to dirumah. 
: aa 

    

   dewasa akan 
kepada sipenjelidik 

dan garisa 
an serta peladjaran2 de- 

lisan ag sekolah partikulir 
i uasan universiteit 

a kesempatan « 

   
   

Ora aah dalam Ang: 

katanz “Perang Amerika, jang ber- 

sama aan 3 orang lain, pagu 
   

Na o- 
Amerika Serikat 

n dengan peroba- 

. 

Ts Kn 25 Menteri Pesta: 
| hanan Hamengku Buwono telah 

'ke Bandung, diantara- 
nja diiringi 'oleh gubernur Sewaka. 
Dengan terbang Andir rombo- 

n beliau ini telah disambut o- 
. ta letnan-kolonel Sentot Iskandur- 
dinata: Menurut keterangan dari 

“an beliau ke Bandung ini, ialah 

pihak jang mengetahui, kundjung- 
untuk menerima lapuran tentang 

. penjerbuan Westerling baru2 ini 
di Bandung dan melihat keadaan 

“ditempat 'itu. Rombongan ini sete- 
Jah tiba segera berangkat terus me 

. nudju markas dipisi TNI 7 jang ba- 
3 Sa dan telah mengadakan pertemu- 

n' dengan opsir2 tinggi, diantara- 
Ian letnan-kolonel - Erie Sudewo, 

  kemuka mungkin n 
alian. sebab pada wakti 

masjarakat bersatu mempela- 
a bersama, menju- 

      
       
   

  

      

   

   

   

     

       

g harus akan didjalankan. ah 

ana itu merupakan penjelidi- 

bersama akan djalan penghi- 

1pan dan hampir semua orang de- 

sa turut mengambil bagian da- 
rantjanakan dan mengambil 

      
   
   
   

  

   

    

   
   
   

  

    
   

  

   

    

   
   

  

   
   

  

   
     

       
    

“pala 'dan wakil kepala staf dipisi 
Siliwangi dan letnan kolonel Sen-- 

— tot Iskandardinata, ' komandan 
“ pangkalan Bandung. Diperoleh pu 

la keterangan jang menjatakan, 
bahwa Pn Menteri Perta- 
hanan ke Bandung ini tidak dimak 

an dan pendidikan" lengah 
san disekolah2 umum untuk orang 
“dewasa adalah djawaban atas spe- 

| sialisasi jang terus berta: da- 
a. . lam pekerdjaan. | Sekolah menengah 

sore, kursus dengan tulisan. diru- 
an “mah, dan rentjanaa perluasan uni- 

it jang berakar dan berkem- 
t pada achir abad Ape 
  

Keterangan Komisaris Tir 

' Belanda di Indonesia. 
Diparingatkani 'akan hal, 

'nja masuk tentara RIS. 2 

  

Pertahanan 
Hamengku Buwono ke Bandung. 

letman kolonel Sutoto, masing2 ke- 

sudkan untuk bete dengan B3 : 

ta 

   

  

  
   

  

   
   

     

  

   

     

   

   

  

    

    

  

    

  

   

    

dan 

  

  

belum tahu Sarat 

orang mendesertir dan menga 
bungkan diri dengan Apra jang 
mengadakan aksi2 jg tidak sah. 
Dalam hal ini harus dinjatakan, 
bahwa terketjuali beberapa orang 
Belanda, hanja orang2 Indonesia 
jang 'dahulu dibawah pimpinan 
Belanda telah mendesertir. K.T. 
menjatakan hal ini dgn sungguh2, 
karena dari beberapa -pengu-: 
muman dapat diambil kesimpulan 
bahwa sedjumlah besar orang2 
Belanda rah melarikan, diri dari 
dinas. $ 

Hal ini sama sekali tidak be- 
nar. Djuga tidak benar bahwa ke 
katjauan itu timbul, karena ge- 
rombolan2 liar itu tidak “ dapat 
dibeda2kan dari pasukan? jang 
dipimpin Belanda. 

Desertir2 jang menggabung- 
kan dirinja dengan gerombolan2 
tidak sah itu telah mengeluarkan 
tanda2 kemiliteran. Gerombolan2 - S 
tidak sah jang memasuki Ban- 
dung tak mendapat barang ban- :: 

hak Belanda ataupun pihak Pasun 
dan. Hanja setjara kebetulan berte 
'mu dengan djenderal major Eng- 

les dilapangan terbang Andir. Da- 
lam pada itu kalanganz di Ban- 
dung ini merasa kuatir akan terdja 

di pertumpahan darah lebih besar, 
djika gerombolan Westerling men- 
tjoba lagi masuk kota, karena nam 
paknja rakjat sangat marah dan ti- 
dak lagi menaruh kepertjajaan ter- 
hadap djandji2 Belanda. Selan- 

djutnja dapat dikabarkan, bahwa 
partai2 politik dan organisasi2 lain 
di Bandung telah menjampaikan 
mosi kepada pemerintah RIS, supa 
ja soal2 jg mengenai Pasundan se- 

gera diselesaikan, agar keamanan 
dapat lekas terdjamin. Sementara 

itu umum merasa heran, karena 

Sampai sekarang pihak Pasundan 
tidak mengeluarkan sesuatu ketera 
ngan apapun djuga tentang peris- 

tiwa Westerling, selain dari utja- 
pan acting Perdana Menteri Sura- 

diredja di Parlemen jang menjata- 

kan turyt”berduka Ka 

  

"3 laa nda Naa 20, th 
akibat2 dari spesialisasi dalam pe- 
kerdjaan, industrialisasi dalam satu 
negara serta bertambahnja waktu 
senggang, lebih Mah factor jg 
membantunja. 

5 (Akan disambung): 

“tuan dari #abukan? disana Ya 

“ditjegah. Komisaris 

    

    

ada dibawah perintah Belanda 

sehingga olehnja itu djuga aksi 
lah terhenti. 
'Komisaris Tinggi bersama2 de 
gan pembesar2 militer Belanda 

telah mengadakan perundingan 

dengan Perdana Menteri RIS 

ada pagi tgl. 23 Djanuari. Sesu- 

daan, maka atas persetudjuan de 

an pembesar2 militer Belanda 

erdana Menteri RIS menerang- 
kan, bahwa dalam hal ini harus 

#tambil tindakan bersama. Hal ini 

telah berlaku dan berkat kerdja 

ma dengan Komandan RIS se- 

mpat jang bersangkutan, maka 
rombolan2 liar itu melihat kesu 
an kedudukannja, lalu berang- 

   
   
ikat keluar dari Bandung. Dengan 
mengetjualikan beberapa orang, 
maka desertir2 itu dalam waktu 
pendek telah menjerahkan diri- 
nja kepada pimpinan militer Be- 
Ipa da bersama sendjata dengan 

tik bersjarat. Mereka dilutjuti 
Sendjata dan dikeluarkan dari 

      

  

   

engan ini diachirlah gerakan 
ng tak dapat. dipertanggung dja 

landjutnja penumpahan darah 
Tinggi ber- 

pendapat, bahwa bukan kewadji- 
“bannja untuk mendjelaskan. se- 
mua seluk beluk peristiwa ini, 

api Depan, 

  

an, babi pasukan2 KNIL jg. 
terdiri sebahagian besar dari 
orang2 Indonesia, sampai. seka- 
rang belum mengetahui ssjarat2 

“bagi mereka untuk dimasukkan 
dalam tentara RIS. Djuga dengan 
sebab2 itu, maka tumpukan2 ten 
tentu jang beranggapan, bahwa 
mereka tidak akan diterima da- 
lam tentara RIS, akan gampang 

dipengaruhi oleh anasir2 jang 
tidak bertanggung djawab untuk 
mengadakan agitasi, hal mana sa 
ngat ditjela oleh Pemerintah Be- 
landa. Terhadap perbuatan2 ana- 
sir2'ini Pemerintah Belanda oleh 
nja tidak bertanggung djawab, 
dan djikalau antara mereka terda 
pat nikang? Belanda, maka mere- 
ka mengetahui, bahwa 
bertindak bertentangan dengan 
maksud dan pendirian Pemerin- 
tah Belanda. Adalah kewadjiban 
RIS untuk mengambil tindakan2 
terhadap orang2 ini. 

  

  

. Kumisi Militer Territorial untuk Indonesia 
. Timur di Minahasa. 

h pembitjaraan2 tentang kea- 

' wali negara dan komisaris 

bahwa be: 

    

mereka 

    

Seulawesi- Utara 

. PEMAKAMAN KORBAN2 AKSI 
APRA. 

Pemakaman 60 sa TNI 
jang telah tewas, karena serbuan 
satuan2 APRA di Bandung pada 
hari Senin, telah dilangsungkan di 
Istana Anjar dan Tjikutra dekat 
Bodjong Koneng Bandung pada 
hari Selasa siang dong menda- 
pat perhatian besar dari rakjat dan 

pembesar2z Pasundan. Pada pema- 
kaman di Tjikutra antara lain ha- 

dir basis komandan Bandung, let- 
nan kolonel Sentot Iskandardinata, 
seorang wakil wali negara, wali 
kota Bandung, atas nama polisi ne 
gara, komisaris polisi Sukri. Resi- 

den, Bupati, kepala komisaris Ban- 
dung, dan beberapa orang anggota 
parlemen. Rombongan ini tiba di 
Tjikutra kiraz pada djam 16.50 
dan pada waktu mereka mendekati 
tempat pemakaman pendjagaan 
penghormatan TNI melepaskan 
tembakan penghormatan. Pada pe- 

makaman itu berbitjara letnan- ko- 
lonel Sentot Iskandardinata, wakil 

Sukri 

dengan kehormatan jang terachir 
kepada mereka jang telah mengor- 
bankan djiwanja. Maka selesailah 
upatjara ini. 

Dalam pada itu komandan militer 
pangkalan Bandung pada tanggal 
25 mengumumkan, bahwa kalau 

ada bahaja, maka akan dibunji- 
kan sirene terputusa selama 5 me- 
nit.'Dalam keadaan bahaja, lalu 
lintas seluruhnja sharus berhenti. 

ketjuali TNI dan polisi. Apabila 

keadaan tidak bahaja tidak berba- 

haja lagi, sirene akan dibunjikan 
terus-menerus selama 2 menit. 

Menurut berita Antara jang ba- 
ru diterima, selain dari beberapa 
orang opsir tinggi TNI jang telah 

        

   

      

Djokjakarta 

Mengenai peristiwa pengatjauan 

disekitar Bandung, kalangan2 poli 

tik di Djokjakarta. menerangkan, 

bahwa pemerintah RIS dalam wak 

tu singkat harus mengambil tinda- 

kan jang keras terhadap gerombo- 

lan Westerling. Mereka mengata- 

kan, bahwa verakan Westerling 

itu adalah manifestatie dari kaum 

pendjadjah — untuk melenjapkan 

hak dan kedaulatan rakjat di Indo- 

nesia. Menurut Sukarni, gerakan 

Westerling ini mengaburkan pe- 

mandangan umum jang membeda- 

kan aksi gerilja jang anti kapitalis 

dan imperialis dengan aksi penga- 

tjauan jang mendjadi alat kedua 

kaum tadi. Oleh sebab itu sangat 

berbahaja, demikian Sukarni, un- 

tuk mengatakan, bahwa pasukan2 

jang pernah dilutjuti oleh dipisi 

Siliwangi di Djawa Barat, meng- 

- 

REDAKSI 

ADMINISTRASI TE No. 

£XPEDISI (PENGADUAN) 3 

“Pemimpin UMUM (rumah) Thn tHf. 55 

L an “# 4.— sebulan 

Kana t1.— sebaris Kn, , 

Isekurang?nja f 3.— untuk 3 baris 

atau kurang). 2 

UNTUK KOTA MANADO: 
-TOLLY PHOTO Studio , 

PABBERSTKAAT TNeP: No 209.   
disebut. sebagai korban pengatjau-. 

an Westerling barua ini, djuga te- 

lah gugur major Saharim, kepala 

persendjataan. Almarhum ini be- 

lam Tama berada di Bandung. 

PENDAPAT OVERSTE Dr. SUWON 
DO. 

Dalam pertjakapan dalan »Ha- 

rian Umum”, overste Dr. Suwon- 

do, kepala staf dipisi I TNI me- 

nerangkan, bahwa suatu aksi se- 

perti aksi Westerling termasuk hal 

jang mungkin dapat terdjadi di 

Djawa Timur. Walaupun suatu 

kedjadian seperti di Malang — 
tembak-menembak antara 
dan TNI — jang timbul karena 

pertjektjokan antara dua orang sa- 

dja, maka kedjadian2 demikian itu 

djanganlah dianggap sebagai hal 

jang tidak perlu mendapat perha- 

tian. Sebelum kedjadian di Ma- 

lang, maka disana telah terdjadi: 

insiden kerjilzan. Pendapat Over- 
ste Suwondo, maka sebab dari se-. 
gala kedjadian jang buruk ini ia- 

tah penerangan jang tak sempurna 

kepada satuan2 KNIL. Para pega- 

wait Indonesia di KNIK, demikian 

dikatakannja, sama sekali tidak 

mengetahui akan nasibnja kemudi- 

an. Karena itu, maka mereka men- 

djadi gelisah dan kesempatan de- 

mikian dapatlah dipakai sebaik2- 

nja oleh orang2 seperti Westerling. 

Sebaiknja, menurut Overste Su- 

wondo, penerangan KNIL dise- 

lenggarakan oleh TNI bersama2 

dengan pimpinan tentara Belanda. 

Untuk mentjegah bentrokan2, di- 

katakannja seterusnja, bahwa per- 

lu dipertjepat penarikan kembali 

tentara Belanda. Demikian Over- 

ste Suwondo kepada ,,Harian U- 

“mum . 

  

tentang peristiwa 

BANDUNG. 
gabungkan diri dengan Wester- 
ling. Menurut pendapatnja, hal ini 
dapat menusuk hati pembela2 prok 
lamasi, oleh karena mereka bukan 
mendasarkan perdjuangannja atas 
pembalasan dendam, akan tetapi 
atas dasar kejakinan politik. Selan 
djutnja kalangan2 tersebut berpeni 
dapat, bahwa usaha memberantas 
gerakan ini terletak dalam kebi- 
djaksanaan Pemerintah dan para 
ahli kemiliteran RIS. Djuga mak-- 
sud jang baik dari Bung Tomo un 
tuk membentuk tentera suka 
adalah merupakan inisiatip jang 

sebaikanja. Akan tetapi demikian 
kalangan2 itu, usaha memberantas 
gerakan tersebut djanganlah “ila- 
kukan sendiri2, oleh karena Nega- 
ra kita sudah berdaulat dengan 
mempunjai alat2 sendiri, demikian 

pendapat kalangan politik di Djok 

ja mengenai peristiwa di Bandung: 

    

: Nererimaan di dilan Dewan Minahasa, di Manado. 
mbar : (dari kiri ke kanan) Anggota 

  
Kutai Lt-hol Mokoginta, Kapten Supit (opsir diper- 

.“Gbgntuan) de dan sersan-mafor dari pain penghubung tentera ne N.. L. ) Anakotta. 

“pecahan 3 

KNIL 

rela : 
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ESTERLING DILUTJUTI SEN. 
Bt DJATA. S 
“Gerombolan  Westerling telah 

menjerbu Padalarang, sebelah ba- 
at Bandung dan mereka telah 

duduki kantor polisi. Demiki- 
diterima kabar oleh korespon- 

“den UP dari sumber militer, Me- 
nurut koresponden ini, mereka te- 

hh memasuki Padalarang dengan 
ngendarai sembilan truk dan de 
an bertempur mereka menudju 

kekantor-polisi. Dalam pertempur- 
an ini mereka menggunakan sena- 
pan mesin dan sendjata otomatis 
modern. Dari sumber Indonesia, 
coresponden ini telah menerima ka 

bar selandjutnja, bahwa 200 orang 
“dari gerombolan Westerling telah 
dapat dikepung, dilutjuti dan dita 

n didjalan antara Padalarong 
an Bogor. Tempat jang tepat da- 
 kedjadian ini tidak diberitahu- 

. Serangan ini telah diadakan 
pada hari Rabu, demikian dikabar 
an oleh UP. 

— Pada malam 24 ke 25 Djanuari. 
gerombolan2z Westerling telah me 
ngadakan serangan atas kota Tji- 
-andjur, sebelah barat Bandung. 
Demikian dikabarkan oleh Agen: 

e France Press. Serangan itu di- 

adakan oleh serdadu jang berpa- 
kaian militer Belanda jang keliha- 

' tannja datang dari djurusan Ban- 
—. dung. Mereka memasuki kota Tji- 

— andjur dengan naik truck dan me- 

“ nembaki pos tentara Indonesia, 
hingga dua orang luka. 

DJAM MALAM DIKOTA DJAKAR 
5 — TA DIPERPANDJANG. 
' 'Yangoal 25 pagi gubernur mili- 

ter Djakarta Raja telah mengelu- 
1 h pengumuman seba- 

“Bersama ini diumumkan. bahwa 

diam malam mulai hari ini (tang- 
gal 26 Djanuari) dimadjukan 5 
djam, djadi dimulai djam 22 atau 

.djam 10 malam dan berachir se- 

perti biasa. Peraturan ini berlaku 

sampai ditjabut laci. 

PERS DINEGERI BELANDA TEN- 
TANG GERAKAN WESTERLING. 

—. Surata kabar dinegeri Belanda 
| amumnja mentjela perbuatan Wes 

terling di Bandung. Het Parool me 
nulis, bahwa penjerbuan di Ban- 
“dung oleh Westerling adalah pem 

bunuhan semata2z dan bukan per: 
an. -Surat kabar - tersebut 
akan perbuatan Wester- 

ns di Bandung dengan perbua- 
“- tannja di Sulawesi Selatan. 

“Het Vrije Volk” menjatakan, 

bahwa akibat aksi Westerling ini 

aik antara Indonesia dan negeri 

- Belanda. Surat kabar ini mengha- 
rapkan penglaksanaan jang sele- 

kasanja dari putusan antara Perda 
a Menteri Hatta dengan Hirsch- 
Id. 
Surat kabar .De Waarheid” me 

nguraikan riwajat Westerling de- 
| ngan membubuhkan pertanjaan : 

Siapa jang berdiri dibelakang 
- Westerling?” . 

« De Maasbode” menerangkan,. 
bahwa- pertentangan Pasundan 
dan Republik dan diri Wiranata- 
kusumah adalah soal penting jang 

harus ditindjaa untuk membuka 
asia aksi Westerling. 

uar Negeri. 

  

    

(AFP) Menjambung berita jg. 
engatakan, bahwa wakil Rusia 

'(Panyuskin telah meninggalkan 
omisi untuk urusan Timur Dja 

uh, AFP mengabarkan lebih lan- 
djut tentang djalannja sidang ter 

ebut jang didapatnja dari kalang 
an2 jang dapat dipertjaja. 

dang, Panyuskin minta bitjara, 
— untuk minta dikeluarkannja dele 
ai gen nasionalis dari si- 
dang. - La 
“ Wakil Tiongkok Nasionalis 
nengatakan, bahwa komisi tidak 

kuasa untuk mengambil tinda# 
kan demikian. ' 

elah itu wkl. Belanda menga 
ukan usul untuk memperbin 

“usul Rusia tsb. agar pa- 
1ggota dapat mengeluarkan 

“suara tersebut menguntung- 
ag. Rusia, demikian wakil 
da, maka untuk memenuhi 

seraturan2 prosedur usul Rusia 
tersebut akan tidak diperbintjang 
kan sampai ada suatu negara, se 
lainnja Rusia, jang hendak mewa 

: Tiongkok komunis meminta 
“masalah tersebut diperbintjang- 
kan kembali, C3 

. Sungguhpun mendapat protes2 
dari pihak Panyuskin dan dr. Lee 

  

pat memburukkan perhubungan : 

egera setelah dibukanja si." 

dara atasnja. Apabila pemungu- 

ran 
dalan bolun ala penat 
kan keterangan banjak ten. 
tang pindjaman. 

Pada hari Kamis djam setengah 
satu siang, menteri kemakmuran 

' Indonesia ir. Djuanda telah tiba di 
Washington. Disetasiun ia didjem 
put oleh pembesara kementerian 
luar negeri, dr. IL R. W. Souten-' 
dijk, penasihat urusan keuangan 
kedutaan besar Belanda, H. G. 
Wattimena, sekretaris 1 kedutaan 
besar Belanda dan beberapa orang 
lain: Menteri Djuanda mengata- 
kan, bahwa dalam tingkatan ini ia 
tidak dapat membitjarakan tugas- 
nja. Dalam perdjalanannja de- 
ngan kereta api menteri ini telah 
mengadakan pembitjaraan dengan 
duta besar Belanda di Amerika 

Serikat, mr. Van Kleffens jang ba- 
ru datang dari Philadelphia. De- 
ngan disertai oleh dr. Sumitro, 
menteri Djuanda mengadakan pem 
bitjaraan dengan William Lacy. 
direktur bagian Pilipina dan Asia 
“Tenggara dari kementerian luar 

negeri. Perundingan ini diadakan 
selama 1 djam 40 menit. Sesudah 
konperensi, para wartawan mena- 

ojakan kepada menteri Djuanda, 
apakah kedjadian2 jang barua ini 
akan membahajakan keseimbangan 
Indonesia. Ir. Djuanda mendjawab 

  

Komen Pers 
Menteri Kesehatan RIS. 

- 

  

Selasa pagi bertempat dikemen- 
terian beliau, Menteri Kesehatan 
Pr. Leimena telah mengadakan 
suatu konperensi pers mengenai 
rentjana jang hendak didjalankan 
kementerian kesehatan diwaktu2 jg 
akan datang. Dalam mendjalankan 
rentjana ini, maka adalah mendja- 

di pegangan kementerian keseha- 
tan, bahwa suatu bangsa jang se- 

hat adalah suatu bangsa jang ku- 
at. Kemudian menteri Leimena me- 
nguraikan rentjana jang hendak di 
djalankan oleh kementerian beliau 
untuk mempertinggi deradjat kese 

hatan rakjat Indonesia. Pertamaz 
kementerian kesehatan akan meng- 
giatkan pemberantasan penjakita 

rakjat seperti malaria jang kini di- 

pandang sebagai penjakit nomor 

satu jang diderita oleh rakjat In- 

    

Rusia keluar dari Komisi 
: untuk Timur Djauh. 

wakil Tiongkok Nasionalis, ke 
tua sidang memutuskan untuk me 
ngadakan pemungutan suara atas 
usul wakil Belanda dan dengan 
suara 11 lawan 2. demikian AFP 
mendapat kabar- usu! wakil Be- 
landa tersebut disetudjui. Jang me 
nentang usul tersebut ialah hanja 
Tiongkok sendiri dan Rusia. 

Setelah hasil pemungutan sua 
ra tersebut diumumkan, maka 
Panyuskin mengeluarkan kete- 
rangan kedua jang telah disedi- 
akan didalam tasnja, dimana ia 
memberitahukan, bahwa - Rusia 
tidak akan mengikuti sidang2 se 

“lama wakil Kwomintang masih 
ikut serta dalam komisi tersebut, 
dan bahwa Rusia tidak akan me- 
rasa terikat dengan putusan2 jg 
telah diambil selama Rusia tidak 
ada wakilnja. Setelah itu Panyus 
kin meninggalkan ruangan si- 
“dang, dengan disusul 
para penasihatnja. 

Seberangkatnja Panyuskin, ke 
tua minta kepada sidang supaja 
sidang dilandjutkan dgn. mem- 
perbintjangkan fasal2 jang terte. 
ra dalam atjara. Sidang masih 
berlansung satu djam lagi. 

  

Ir. Djuanda, Menteri Ken 

pula oleh 

| — bil titndakana dalam hal ini jang di 

    

aja aan ini telah diduga lebih : 
dahulu dan tentara Indonesia da- 
pat menguasai keadaan. Insidena 
ini telah diadakan oleh gerombo- 
lan pengatjau jang terdiri dari le- 
bih kurang 2000 orang. demikian 

.dibentangkan oleh Djuanda. Men- 
djiawab pertanjaan, apakah ia da- 

pat mengatakan berapa besar pin- 
djaman jang akan dimintanja ke- 
pada bank import dan eksport. - 
Djuanda mengatakan, bahwa itu 
akan ditetapkan sesudah ia mem- 

bentangkan kebutuhan negaranja. 

Ia mengatakan, bahwa ia telah 
membitjarakan: suasana 
dari Asia Tenggara dengan Lacy. 

  

donesia, batuk kering dan lain2 se- 
bagainja. Djuga penjakita menular 
seperti tjatjar, penjakit sampar dan 

"lain2 sebagainja akan mendapat 

perhatian kementerian tersebut. Da ' 
lam usaha kementerian ini tidak. 
sadja akan didjalankan tindakana 

pemberatasan, akan tetapi djuga 

akan diambil tindakan untuk men- 
tjegah sesuatu penjakit. Untuk da- 

pat mendjalankan semua ini de- 
ngan hasil jang baik, maka diper- 

lukan sedjumlah besar para dok- 
ter dan pegawai djuru rawat jang 

“berpendidikan penuh. Kini di In- 
donesia terdapat 5 buah sekolah 
tabib tinggi: di Djakarta, Surabaja « 
dan di Djokjakarta. Akan diusa- 

hakan, supaja dalam waktu jang 
singkat djumlah dokter di Indone- 

sia jang kini 'hanja terdapat se- 

orang untuk 70.000 djiwa dilipat 
gandakah. Berhukung dengan ini, 
maka djuga akan diusahakan pen- 
didikan pegawai ketabiban mene- 

ngah jang dalam beberapa hal da- 
pat menggantikan seorang dokter. 

Untuk melaksanakan semua ini. 
maka dalam waktu jang tidak la- 
ma lagi akan diselenggarakan su- 
atu komperensi kesehatan rakjat un 
tuk seluruh Indonesia. 

Fl 

  

RIS DAN LUAR NEGERI. 

(Aneta). Telah dimadjukan per- 
tanjaan jang banjak kepada men- 
teri penerangan RIS A. Mononutu 
mengenai hubungan RIS dengan 
luar negeri pada suatu komperensi 
dengan pers jang telah diadakar 
di Djakarta. : 
Mendjawab pertanjaan, sikap a- 

pa jang akan diambil oleh peme- 
rintah RIS terhadap pengakuan 
Bao Dai, menteri penerangan me- 
ngatakan, bahwa keadaan di Viet- 
nam masih sedang dipeladjari oleh 
kalangana pemerintah. 

Menteri penerangan menjebut 
“pertanjaan tentang akan diadakan- 
nja pertukaran wakila diplomatik 
dengan Moskou, sebagai ..praema- 
tuur”, Soal ini belumlah dipertim- 
'bangkan, demikian menteri ini: 

la menerangkan sebagai djawa- 
ban atas pertanjaan, bahwa peme 
rintah Uni Sovjet belum mengam- 

tudjukan kepada pemerintah RIS. 
Djuga belum dapat diberitahu- 

kan tentang sikap terhadap peme- 
rintah komunis Tiongkok. t 

Achirnja beliau mengatakan, 
bahwa belumlah diangkat anggo- 
ta2 staf Komisaris Tinggi RIS di 
Den Haag, : 

— UPATJARA PELANTIKAN DEWAN 

Umumnja 

AE 

  

inahasa, 
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HAMINTE MANADO. 

— Pada hari Senin tgl. 30 Djanua- 
“xi jad., mulai pukul 10 pagi, akan 
dilangsungkan upatjara perpisah- 
an Kumisi Pemerintahan untuk 

1 Kota Manado dan upatjara pelan- - 
tikan dan pengesahan Dewan Ha- 

- minte Manado jang-baru terpilih, 
bertempat di Balai Haminte di Ti- 

— kala, Manado. 

| PIMPINAN PG.K. 

:" Dari serikat-sekerdja jang ber- 
| sangkutan kami memperoleh kabar, 
—bahwa susunan putjuk. pimpinan 

— Persatuan Guru Katolik (P.G.K.) 
terdiri sekarang atas : 
— Penasehat: Past. P. Akerboom. 

Ketua: F. Th. Kambey. 
— Panitera: J. B. Terok. 
— Bendahari: Pt. Paat. 

—. Pembantua: B. I. Polii dan PI. 
. Paat. : 
— . Susunan pimpinan jang baharu 

ini telah berlaku sedjak sidang 
P.G.K. di Tomohon pada tanggal 
30 Desember j.l. 

RALAT. 

PERAJAAN HARI LAHIR REPU- 
- BLIK INDIA. 

Dalam karangan tentang peraja- 
.an hari lahir Republik India di 

' Manado jang termuat dalam surat - 

kabar ini tgl. 26/!, diwartakan, 
. bahwa ketua ,.AII Indian National 

“Association”, Tuan Chugany, da- 
lam pidatonja telah mengenang- 
kan riwajat perdjuangan kebang- 

saan India. 
Hal ini adalah suatu kechilafan. 

Tuan Chugany hanja mengutjap- 
kan pidato penjambutan, sedang 
riwajat perdjuangan kebangsaan 
India itu dipaparkan oleh panitera 
,Al Indian National Association”, 

“ialah Tuan ,AI India. 

Bahan2 untuk karangan terse- 
but diatas berasal dari sumber s.k. 
»Menara 

PEMBERITAHUAN DISTRIBU 
: SI-No. 56/B. 

Pembahagian barangz Klon- 
ena untuk keluarga golongan 

2. Alminium Stewpans 
se-stel a 5 bidji. ' 

2. Alminium Stewpans a f 9-30 
se-stel a 5 bidji. 

5. Porcelein theepotten Deco a 
£ 24.55 se-lusin. 

4. Porcelein theepotten Deco a . 
f. 25.70 se-lusin. 

5. Emaille theeketels a $. 16.10 
se-stel a 5 bidji. 

- 

a f 0.25 

  

6. Enamaled washbasins a £. 
4.40 se-stel a 4 bidji. 

Pembahagian bersama (collec- 
tief) berlaku dengan memakai 
bon (Model N) dari Balai-Pem- 
bahagian bersangkutan. 
Tiap rumah tangga mendapat : 
bidji dari satu djenis barang. 
Permintaan (aanvraag) harus di 
masukkan seperti biasa. 
Pembahagian korek api untuk 

semua golongan. (A, BI, BII). 
t. Bendera a f. 0.045 se-kotak. 

"2. Melati a f. 0.045 se-kotak 
SEGEL No. 6. AAWM, AAW 

VX, CAWV, CBWV: a28 
kotak. 

SEGEL No. 5. ABWM, CBW 
M, ABWV, CBWV: a8 
kotak. : 

SEGEL No. 21. ACWM, CC 
- WM, ACWV, CCWWV: a 

8 kotak. , 

Tokoa: 

2. 

Manado: 4. Sadar 2. Hok Goan . 
(Johnnie) 5. "Suka Madju 4. Hong 
5 Seng 5. Liem Sioe Bo 6. Thay 
Tjong 7. Minahassa 8. Kok Hoa 
9. Goan Hong Djoe 10. Tjoan 
Hoa, 11. Saudara, 12. Tan Tjoen 
Bie 15. Liem Eng Lok 14. Tjia 
Kiem Sioe 15. Kian Nam 16. Teng 
Keng Bie 17. Lian Hong 18. Ka- 
wanua 19. Toronata - 20. Klabat 
21. Tikala 22. Tjia Tek Po. 23 Lie 
Nam 24. Wong A Sioe as. Sien 
Kian Thay, 26. Sien Hoa. 

Tomohon: 1, Hiap Hoo 32. Suka 
Madju 5. Lam Bie 4. Tong Hien 
5. Kian Heng 6. Pesat 7. Sin Seng 

8. Celebes 9. Hok Seng Hian. 
Airmadidi: 1. Tjien Eng 2. Ang 

Tian Kang 5. Liem Tjak Seng 4. 
Go Hoat Toan 5. Kita 6. Baru 7. 
Pinasungkudan 8. Pakasaan. 

Tondano: 1. Kho Ka Seng 2. 
Toen Hoo 5. Tjoa Hoo 4. Indone- 
sia 5. Baru 6. Kawanua 7. Anur 
8. Moningka 9. Kho Soei Tjien 10. 
Kho Keng Bien 11. Ichtiar. 
Kawangkoan: 1. Azia 2. Lie 

Kota Manado untuk rumah tangga 

  

: 2. ! 

Sien 5. Perdamin 4. Maulit. an 
Langoan: 1. Kawanua 2. Hap 

Tjien Teng 5. Baru 4.“Surabaia. 
Amurang: 1. Fo Hien 2. Laoh 

3. Lian Eng Tjan 4. Nam Kong 5. 
Ang Sioe Moei 6. Sonder 7, Tja- 
haja Asia 8. Wilbert 9. Djee 
Hong. i 

Ratahan: 1. Rogahang a. Yip 
Tjoei 5. Siong Yip. 

Manado, 18 Djanuari 1980. 

WI. Kepala Balai-Pembahagian 
Manado, 

Ch. A. SARAPUNG. 

PEMBERITAHUAN No. 12/50. : & 

Pembahagian TENUNAN 
Rakiat 1 4 

  

dari 8 (delapan) orang. ———— 

I. Mulai berlaku : Hari. KAMIS tgl. 
26 Djanuari 1950. 
Hak pembahagian untuk remah- 
tangga dari 8 (delapan) orang ' 
5 &xll3 m — 12 m (dua belas) 
meter, 4 

2. Segel No. 4. RAS 8, RBG 8. 
RCG 8. Tiap2 segel Mendapat 5 
(lima) m. Grey Cottin Shirting 
36" af 12 se-m. » 
Toko2: t. Sadar, 2. Sudara, 
3. Samudra, 4, Klabat, 5. Khuba, 
6. Kho Keng Po, 7. Tan Ticen 
Bie, 8. Lie Hien, 9. Alkatiri, (0. 
Teng Keong P1 NU. India, 12. 
Tjie Tiang AN“ Yotchand. 
Segel No. Li.” & 8, RBG 8, 
RCG 8. Tiapxsyeyel mendapat 
7 (tudjuh) m. Wov. Str. Drill 24" 
af 1,09 se-m. 
Toko2: |. Lucky Store, 2. Khuba. 
Pembahagian pada pemegang 
kartu2 segel dari 9 orang dan se 
terusnja akan diumumkan lagi. 
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Manado, 24 Djan. 1950. 
WI, Kep. Balai Pemb. Manado, 

CH. A. SARAPUNG. .. 
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MAU MENGIKUTI PERGOLAKAN MASA 
SAMPAI DITABIR BELAKANGNJA 

BATJALAH 

HARIAN 
Suara Kesatuan Indonesia . 

| Telah meluaskan staf correspondennja diseluruh Nusantara serta luar 

Tanah Air. ' Langganan f. 6&— sebulan. 

& 

MENARA 

  

  

Potong disini 2 

Minta berlangganan pada Harian MENARA mulai tak f robrami 1950. f 
BEN Sa ena ban ja snena A TNN a Aa Ma PO : : 
BEA Pakan ea ana aa naa an Pel diana Met 4 
Alamat jg djelas .................. KA an mma Menilai Ta 4 
Uang f. &.— kami sertakan. 

  

  
  

  

  

malam nanti. 

  

  

| Bunda, mereka akan datang semua | 

bas toch jang akan kusediakan: 1 
mereka? ... Mereka sangat kritis...    8 

  

  

  

  

  

  

     

  

  
  

  

  

MARGARINE 
''BANJAK MENGANDUNG. VITAMIN A-xD 

  

  

Ba 

Kementrian Penerangan N.LT. - Tomohon. 

  

Lezat ana. sehat 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan 

istimewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan membuat 

hidangan mendjadi hidangan pesta 
ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 
kekajaannja akan vitamin! A dan D. 
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2 

Ooo. .. hasil aniat besar “kudapat, A 
bunda. Sangat terima kasih anakda 3 

akan nasihat ibunda tentang Palm. £ 
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