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atau kurang).

tinggi

termasuk

harus

lah tinggi tidak bermodal

—

untuk

aga

Pemerintah

-dan Parlemen serta mendjauhkan
diri sepenuhnja dari pengaruh po
litik jang ganti berganti.

2.

ketentaraan, maupun

W pendidikan MEA

(Aneta). Seng Pe
dari
Dewan Sekertaris
Djenderal Re-

-

teknik

dan untuk pengetahuan2 “eksakt
di Bandung, fakultet untuk ilmu
hukum dan kesosialan di Djakarta, Fakiseep untuk ilmu 'kehewan-

pertanian di Bogor dan £akulter perekonomian di Makasar.

Dalam susunan pengadjaran ba

ru, peladjar boleh masuk sekolah

—

tinggi Indonesia, sesudah menempuh udjian masuk untuk sekolah
tinggi dengan hasil baik jang diadakan pada suatu sekolah untuk
| pengadjaran
persediaan tinggi.
pe Bad pihak Kementerian Pengajang diterima, masuk sekobih: ting
— gi Indonesia, memperoleh hak un-

tuk masuk fakultet jang sama dari
suatu sekolah tinggi Nederland.
Udjian masuk untuk sekolah
tinggi adalah udjian sekolah jang
diadakan pada sekolah2 pengadjaran persediaan tinggi oleh maha-guru pengadjaran persediaan
. tinggi, sedang dalam kimisi udjian duduk mereka jang dikuasakan
“untuk itu (gecommiteerden) jang
ditundjukkan oleh Presiden seko-

sesuatu pokok hal jang tidak termasuk dalam atjara Pengadjaran

Persediaan Tinggi.

sifat

se-

kolah vak dihapuskan.
. Sesungguhnja sekolah vak adaJah satu sekolah

vak dan didikan

umum untuk murid2 tidak diserah
“kan dibawah pimpinan seorang di
- rektur jang mengenai mata2 pengadjaran untuk pengadjaran ketjerdasan umum, tidak mendapat

didikan dalam
didaktis.

yaa paedagogis

| Pengadjaran vak itu — pengadjar
an teknik untuk laki2 dan penga-djaran keradjinan untuk gadis —
haruslah menjesuaikan diri dgn.
“keperluan2 penduduk sedaerah.
Anggapan, bahwa suatu sistim
pengadjaran vak jang luas dapat
disusun pada suatu pengadjaran

| ketjerdasan
“enggan

umum

jang

belum

tidak dapat dipertahan-

kan..
Dimana-mana

telah

terbukti,

bahwa: pengadjaran vak, bagaima

pokok jang

seperti

jang

menurut be-

slit Dewan Menteri minggu lalu,
memuat dalam atjaranja selaku
terpenting, masaalah

kalangan
ga2 buruh dan pegawai pengawas . pembersihan dalam.
amtenar2 Republik jang ketika
dilakukan sendiri oleh perusahapendudukan Belanda telah bekeran2 besar.
dja sama dengan mereka”. KepaPengadjaran vak dipisahkan te
da Dewan tersebut dipertjajakan
rang dari pengadjaran ketjerdaspenglaksanaan soal2 tehnis dan
an umum.
organisatoris dari tiap2 Kemente— Pentjampuran pengadjaran ke-

. pada sekolah teknik sendiri mata2
pengadjaran teknik tulen 2 tahun
lamanja untuk mentjapai hasil jg

dimaksudkan.

Berhasilnja rentjana pengadjaran itu tergantung pada tenaga2
pengadjar jang mengadjar pada
pendidikan

rian.

Sesudah sidang

pertama jg

diketuai oleh Menteri Urusan So-

sial, Kusnan dibuka, maka sidang

memilih seorang ketua jang akan
memimpin

sidang2 jang akan da-

tang.

Selandjutnja terdapat dalam atjara, prosedure anggaran belandja Pemerintah dan pembentukan
susunan2 inti (kernformaties) da-

lam kalangan Menteri2.
Harian
lam pada

penga-

wakil ketua dan selaku anggota2
Major Sudarsono, Letnan Kolonel
Djadjadiningrat, Major Aburach-

mad, Major Widjaja dan Major
Sardjono.

BP

ngah, untuk sekolah guru baru di-

pikirkan didjadikan sekolah vak 2
tahun.

ejaan

:

ang telah tiba di Salam
Tengah)

(Djawa

sebuah kereta api terdiri

dari sebuah lok dan sebuah gerbong dari daerah Republik. Dekat

Salam kereta api tersebut melalui

tetapi hanja dipeliharakan.

Oleh sebab itu sekolah 'ini boleh
mengusahakan semata-mata tugas
jang sebenarnja, jaitu pendidikan

Sedjam kemudian kereta api ter
sebut dengan muatannja kembali
ke Djokja dengan melalui Salam.
BERITA2 PENDEK.

pengadjar2, didikan mana diadakan dengan sungguh2

supaja ta-

matan2 sekolah guru baru mentja

pai tingkat sedemikian, sehingga
mereka pada asasnja sanggup dju
ga memimpin suatu sekolah.
Berhubung dengan tugas, jang

(Aneta).
bar,

bahwa

Aneta mendapat kaRaden

Abdulkadir

Widjojoatmodjo akan tiba pada
tanggal 25 Djuli di Semarang dari
Amerika Serikat untuk berlibur be
berapa waktu.

rundingan2 tidak resmi dengan
dan untuk urusan pemuda.
Biarpun salah satu dari alasan2 - Republik Indonesia. Kumisi akan
tinggal beberapa hari di Djokja.
jang mendorong pada waktw meb. satu matjam berhubungan parantjangkan sekolah guru 2 tahun
da Pengadjaran Menengah 2 .. supaja terdjamin perlengkapan da.
Pendidikan pa@dagogis-didaktis
tahun jang mendidik kaum ter
lam kekurangan pengadjar2 jang
peladjar, pegawai pengawas
sangat hebat, maka sekolah2 gu- . dari bakal pengadjar2 tidak tjukup atau sama sekali tidak diperrendah, djadi jang mengharap
ru di Indonesia Timur telah aah

kegekapan. teori

Ketjakapan
sama

lebih

:

praktek

dengan apa j

htipublaih
ditundjuk

disekolah jang pa

dimuka.

satu matjam jang bersambung

pada Dane

Mene-

dengan

suatu bahagian persiapan

untuk mana diterima masuk tjalon2 jang beridjazah Mulo B atau
C, H.B.S. III tahun, atau surat ke
terangan jang lebih dianggap sama nilainja dengan idjazah itu.

Ketjekapuk teo

sii haruslah
peladjar

“an dilepaskan, dengan ka
orang murid tamatan

i

ar .ma-

tjam a tidak boleh masuk matjam2
lah
jang
beri
.

Undang2 pengadjaran Indonesia Timur menetapkan, bahwa
pendidikan guru2 vak haruslah 3
tahun lamanja, sebab didikan tek-

Pada semua pendidikan akan
diperhatikan peladjaran paedag

nik vak menurut sistim jang dipikirkan akan menurut
didikan 2

— ngadjar pada pengadjaran ketjer-

lenggarakan, untuk mana dianggap perlu dan tjukup 1 tahun.

gis-didaktis murid2. Untuk se
| Iah2 jang mendidik mendjadi | pe-

“lebih tinggi. “
Prinsip melandjutkan

hatikan,

dasan umum hal itu dengan sendirinja diterima baik dan amat di-

perhatikan dalam penjusunan a-

tjara udjian.
Terhadap pendidikan guru vak

dari leerar2 vak Kesal itu
duduknja,

“lain

tahun dan sebaliknja lagi didikan
paedagogis-didaktis haruslah dise

Pendidikan dari bakal dosen2
pengadjar pada sekolah2 Mene
ngah dilakukan setingkat d,

pengadjaran tinggi,

derland keluar negeri, dengan
maksud akan tinggal untuk selama2nja disana, demikian dikabarkan dalam lapuran pengurus Cen' tral“Stichting Landbouw Emigratie. Negeri2 imigrasi jang terpenting ialah Canada, Amerika Serikat, Afrika Selatam Australia,

Perantjis, Brazilia dan Argentinia.
Menurut perangkaan Canada,

kenegeri ini telah datang 9.866 orang Belanda.
@uotum
sebesar
3155 jang ditetapkan oleh Amerika Serikat bagi Belanda, mengha-

to sambutannja, antara lain menteri Stikker mengatakan:
Dari negeri Belanda pada hakekatnja diminta lebih banjak daripada negara2 lainnja dengan me

lang2i bertambah luasnja imigrasi

kenegeri ini. Ke Afrika
Selatan
masih belum banjak orang
jang
tertarik, sekalipun disana ada tem
pat untuk ahli2 teknik Belanda.

nerimanja. perdjandjian Atlantik.
Dalam bandingan Belanda harus

lebih banjak mentjurahkan perhatiannja dari pada negara2 lain, Be
ban militer dan ekonomis atas Indonesia sangat memberati negara
kita”.
Belanda" dalam

Disana ada dibentuk panitia2 jang

ditudjukan untuk memberikan ban
tuan kepada kaum imigrasi Belanda bilamana mereka tiba disana
dalam urusan perumahan.
Australia membutuhkan
tena-

masa

depan menghadapi suatu soal dan
pemerintah harus memutuskan didaerah mana tenaganja harus dipusatkan, ialah di Indonesia atau
perdjandjian Atlantik, maka tang

ga2 pertanian dan

buruh:

untuk

dikota2. Jang penting disini ialah
kemungkinan2 dan perongkosan

pengangkutan di Brazilia ada satu kolonisasi kaum
besar,

gung djawab dari negeri Belanda

tani katolik jg
:

ba

terhadap bangsa2 dari Indonesia

'Terketjuali

pembitjara2
dibelakang

kasuma

lain

Said dari Sumatra,

menjatakan

Pemerintah

' Dibawah pimpinan Mr. Assaat,
maka Badan Pekerdja K.N.I.P..pa
da hari Senin pagi mengadakan
sidang umum jang al. dihadiri
oleh Mlenteri2 Ali Sastroamidjojo,
Sukiman, Djuanda, Kasimo dan
Sjafruddin. Pembitjara2 adalah
delapan orang: Sundjoto dari Ba-

Sumatera, Sarmidi Mangunsarko-

ro dari P.N.I., Maruto Nitimihar-

das

Said jang dengan pe-

mengeritik

kebidjaksanaan

'emerintah, maka lain2 pembitjara berdiri dibelakang Pemerintah
serta mengharap,
bahwa dalam

K.M.B. tjita2 kebangsaan didapat.

dek2nja untuk mendjamin

kan tembak-menembak,

henti-

Wartawan Aneta menjatakan,
bahwa Partai Sosialis Indonesia
dari Sjahrir tidak mengeluarkan
suara. Dalam kalangan2 P.S.I. di
Djokja diterangkan, bahwa hal ini
sesuai dengan pendirian P.S.I. jg
tidak menjetudjui persetudjuan
Rum - Van Royen. Walaupun tidak bertanggung djawab atas per
setudjuan tsb., namun P.S.I. tidak
- akan mendjalankan opposisi.
2

KABINET

bahwa Van Royen, W.T.M, dan
Drees membenarkan dengan bukti2 goodwill mereka,
Zainal Abidin Achmad menun-

tut pengembalian kota2 Bukitting-

Timur.

IBU KOTA DAERAH SUL
WESI TENGAH.

Menurut beslit Menteri Dala
Negeri, maka Poso telah ditu
djuk sebagai ibu kota Daerah S
lawesi Tengah, sesudah mend
ngar pendapat komisi jang seng
dja dibentuk
Tx
menjeli
soal itu.
:

PAKAIAN DAN LENTJANA
NJATAAN PERASAAN POLITIKD
SULAWESI SELATAN TAK DILA
RANG LAGI.
Oleh Residen Sulawesi Selataf
telah ditarik kembali peraturan ji
berlaku mulai bulan Djuni tahur
lalu, dalam mana dilarang dimukI!
umum
atau setjara danang

memakai pakaian atau

:

PASUNDAN
LENGKAP.

TELAH

(Aneta). Raden Dr. Kornel Singawinata telah diangkat mendja-

net Djumhana,

Dalam konperensi pers di Bandung pada hari Senin pagi Perdana Menteri Djumhana telah
memberikan keterangan tentang
Konperensi
Indonesia Raja di.

gu, Pajakumbuh,
Djambi
Djokja. Setelah menguraikan sua
dan
Bengkulen dalam waktu sepensana dan hasil2 jang ditjapai, maSN

lentjanaf

jang mempunjai maksud akan m4
njatakan perasaan orang tentang,
politik.

P.M. ANAK AGUNG DENGAN
" ROMBONGAN KEMBALI.
(Aneta). Pada hari Ahad Pers
dana

Menteri

Negara

Indonesig

Timur, Anak Agung Gde Agung
dengan para anggota delegasi I:

donesia Timur Ike Konperensi Ing
donesia

Raja

telah

kembali ke

Makasar dengan pesawat terbang

M8

K.L.M. Pada hari Senin pagi ka:
binet N.L.T, telah bersidang,
jer

ka pers dibolehkan untuk menga-S
djwkan pertanjaan, Pertanjaan tt
utama mengena Kabinet
Pusat,
sikap dan kedudukan P.P,F, da:
lam

Konperensi

dat bentuk
and,

berdiri

Abidin menerangkan, bahwa Be . di Menteri Kesehatan Pasundan
dan dengan itu lengkaplah Kabilanda masih lagi bermaksud mendjadjah Indonesia serta berharap,

| POSO

Medja

$

Bundar4

Uni 2

NederDia

PERAMPOKAN

Republik,

djo dari Partai Murba. Terketjuali Rasuna

Indonesia

de

Sidang umum Badan Peker| dja KN.LP tgl. 25 pagi.

perbatasan antara daerah RepuDengan djalan ini sekolah guru “blik dan daerah federal dan kebaru itu terlepas dari keadaan jg mudian meneruskan perdjalanan. risan Tani, Mochtar Abidin dari
bertjorak dua. Oleh karena munja ke Muntilan, ditempat mana Partai Ptereh. Mr.
Samsudin dari
rid2 telah mendapat pengadjaran
tudjuh gerbong berisi kaju dan
Masjumi, Rasuna Said dari Suketjerdasan umum 4 tahun, maka
tekstil disambungkan pada kereta
matera, Zainal Arifin dari Masju
didikan ketjerdasan umum jang di api tadi.
mi, Zainal Abidin Achmad dari
peroleh tidak usah lagi diperluas,

ketjakapan praktek tinggi, dji
- Leola Ta teori vak amat

kan

tuk penerimaan baik dari perdjan

rang Belanda jang pergi dari Ne-

djian Atlantik Utara. Dalam pida

KAJU DAN TEKSTIL UNTUK
REPUBLIK.
(Aneta).. Pada hari Selasa si-

Madjelis rendah Be-

nerima baik rentjana undang2 un-

Be

na sederhanapun peri halnja tidak oleh seorang guru harus didjalan5
x
memuaskan “dan hasilnja tidak 'kan kemudian hari, maka diharap
mentjukupi,, 5 au
tidak didasar- . kan, supaja pendidikan 2 tahun di .
Pelalu lalangan djalan Semakan pada ketjerdasan umum Tg
naikin 3 tahun, sebab dianggap
rang- Solo makin lama makin
— tjukup.
|
, bahw:
ana
akan men
aman oleh kegiatan pasukan2 pePengadjaran vak menurut ren@tipat pend
. meliputi se ronda.
|. #jana baru harus dapat dibelan- gala lapangan (stone) djadi tik
“djai dan sebab itu '“dirantjangkan “dak sadja dalam mata2 pengadjar
t
| 3 matjam sekolah vak:
Komunike K.P.B.B.I, Hain
an jang mengenai pendidikan, tetahukan, bahwa anggota2 K.P.
2, Satu matjam, berhubungan pa- tap djuga musik dan njanjian, pe—.
dasekolah rendah 6 tahun un 'kerdjaan tangan, pendidikan isti- B.B.I, pada hari minggu terbang
ke Djokja untuk melandjutkan petuk kaum buruh jg menurut2
mewa dalam ilmu tentang anak,

tinggi.

:

UTA

landa pada hari Selasa telah me-

» Apabila

bahwa

komite ,,pembersihan” dari tentara Republik telah bersidang untuk
pertama
kali pada tanggal 22
Djuli, pada hari mana 2 opsir ting
gi dan 3 opsir rendah telah dipetjatkan. Komite tersebut terdiri a-

djar2 itu segera diusahakan dengan sungguh2.
Pengadjar pada sekolah rendah
dididik pada sekolah guru jang
kebawah bersambungan pada kelas 4 sekolah Menengah.
Djika sekolah2 guru kuno 3 tahun berdasarkan 3 tahun pengadjaran ketjerdasan umum Mene-

PERDJANDJIAN ATLANTIK.
RA DITERIMA.
(Aneta).

16.000 ORANG BELANDA PINDAH
KELUAR NEGERI.
(A.NuP.-dg. pos udara). Orang
dapat menganggap, bahwa dalam
tahun
1948 kira2 ada 16.000 o-

sipil

BULAN DA.

Djokja ,,Nasional” daitu mewartakan,

tas Djenderal Major Suhardjo selaku ketua, Kolonel Djatikusuma

Pendidikan pengadjar.

Pengadjaran

PT diperhatikan,
satu dari tanda2 kenjatajas
Tstim baru itu ialah pemisahaj jang njata antara pengadjaran
'ketjerdasan umum dan pengadjar
an vak, dalam hal mana tjorak
dalam

terdjadi di Eropah dan Amerika,
dalam hal mana pendidikan tena-

rusahaan2 sendiri,

sekolah2..Maka oleh Kementerian

: Pengadjaran Vak.
Dalam rentjana pengadjaran ba

terdapat

sial terdjadi pada pabrik2 dan pe-

publik jang dibentuk

dakan dan sesudahnja diadjarkan

— dah tinggi. Tuntutan2 udjian akan
“ditetapkan dengan musjawarat
fa
kultet jang akan dikundjungi, tetapi akan tak pernah mengandung

jang

vak spe

tjerdasan umum dan pengadjaran
vak telah amat merugikan jang sa
tu, maupun jang lain dimasa jang
lampau.
Rentjana pengadjdaasi baru dari Negara Indonesia Timur telah
menghapuskan prinsipil pentjampuran kedua matjam pengadjaran
jang maksud tudjuannja amat ber
lainan.
Pendidikan umum akan dilaksa
nakan pada sekolah, ditempat mana pendidikan itu seharusnja dia-

| djaran N.I.T. diusahakan, supaja
diatur sedemikian, agar
2

Tetapi

menghadapi soal jang demikian”,

| baik Sajan

ban di Djakarta dan Surabaja, fa

kultet untuk pengetahuan

diutamakan”,

harapannja, mudah2an
pemerintah Belanda djangan sampai harus

politik

:

tersebut tersebar di-

seluruh Indonesia: facultet ketabi-

lebih

menteri Stikker menjatakan peng

. tus otonom, Pada permulaan seko

—

|

TOLLY
PHOTO
Stuoio
PASSERSTRAAT
TELS. No 209.

.. sekurang2nja diberikan suatu sta-

Facultet2

£

UNTUK KOTA MANADO:

“ tugas Pemerintah Federal.
aruslah diusahakan, supaja se
kolah tinggi Indonesia sendiri sebetulnja dan djika ta' “mungkin,

diri dari

KR

Langganan f 4.—
sebulan
Adpertensi f 1.— sebaris sekolom,|
(sekurang2nja # 3.— untuk 3 baris |

1 PraanrTainggi.

melepaskan

No”

(PENGADUAN)

(Pemimpin UMUM (rumah) Tha tlf,

doneiio: Tukar.
Pengadja
Pengadjaran

Tomohon
TE

DAN

TEROR.

(Aneta). Pada malam hari Sabtu '
segerombolan bersendjata telah
mefampok seorang Tionghoa di
Grote Postweg di Bandung. Kemudian mereka mau merampok
seorang sersan bernama Taurissa
jang menjambut mereka dengan
tembakan. Sersan tersebut menda
pat luka dan diangkut Merana sa
kit militer di Tjimahi,

Pada hari Senin pagi kereta api
diantara Tjiandjur - Bandung di
sergap gerombolan
bersendjata
dekat setasiun Seladjambe. Pegawai dan penumpang
gsa Indonesia tak diganggu.
20 Orang
Tionghoa dibawa oleh mereka.
Kereta api tersebut dibolehkan te-

rus ke Bandung.

PENTJURIAN DIKANTOR
MEDAN. . .

POS

5 (Aneta), Pada hari Sabtu pagi
ternjata, . bahwa

sedjumlah

150.

000 rupiah, pada malam harinja
disimpan dalam kantong dikantor
pos Medan, telah ditjuri orang.

Pulisi sedang mengadakan penjelidikan landjut, .
PIN
fana

gak Yama sn

asu

Panen setjara besar?an di Amerika.

'

4
£

'Djenderal Chou jang telah me-

tuai delegasi komunis jang damengadakan

n awal tahun ini

undingan perdamaian dengan
um nasional, mengeluarkan kkeangan tersebut dalam suatu sing jang pertama dari perkumlan jang baru didirikan untuk
memadjukan persahabatan antara
Tiongkok dan Rusia. Selandjutnja

mengatakan, bahwa rakjat Ti-

gkok dapat dan harus banjak
ladjar dari Rusia, terutama ,/bagaimana memupukkan suatu djiwa

“

"patriot jang internasional lagi re' 'volusioner”. Kemenangan2 dari
erang pembebasan” tidak dapat
:
isah2kan dan dalam tingkatan
“jang
tinggi tergantung
kepada

'simpati dan bantuan dari rakjat

'$

Rusia.

Ia menutup

keterangannja

arah Selatan. Kesatuan2 komunis

""radjat jang sama.

-

x

k

7

(United Press). Kawm komunis

| Tiongkok

pada hari Senin telah

“ "mengadakan serangan besar2an
Pa 2 ke Kanton dari tiga djurusan, se(4 pandjang suatu front dar?
500

ijl. (Dari Ichang dihulu sungai
'Yangtse sampai Tsungjen —
ngkalan merah ' terpenting di
ngsi — tentara2 merah berge-

k dengan tak mendapat perlawanan kearah Selatan.

. Kolone

Piak.

sebelah

Barat mempu-

ai arah tudjuan Ichang jang beapa hari jang lalu direbut oh 6 divisi dibawah djenderal Lin

Ditengah2

bergerak satu

e disekitar danau

Tungting

berhubung

de-

PENGUATAN PASUKAN2
HONGKONG.

UNTUK

(A.E.P.). Di Hongkong
telah
tiba dua kapal pengangkut tenta-

an, dan djuga sedijumlah besar a-

lat2, diantaranja metiam2 dan
tank2 berat. Harus dibangunkan
djambatan2 Baley, untuk memper
kuat djambatan2 jang memperhu

Chang

(Aneta-Reuter).
kok di Korea

Duta

Selatan,

ini diterima atau tidak.
Sean

Rena

TERM KENA

konperensi

pers

Amerika osumber per-

Bagaimanapun djuga kalangan
tersebut berpendapat, bahwa sela
ma mengenai tindakan untuk men
dapatkan
penjelesaian
dalam
djangka pandjang dari krisis dewasa ini telah njata, bahwa belum
dapat

diambil keputusan

sebelum

pembitjaraan2 penting, jang akan

(A.F.P.). Kalangan2 jang bia-

“sanja dapat dipertjaja menerang-

Ikan, bahwa hasil2 dari komperensi
enteri2 keuangan commonwealth

ng diachiri pada kemarin hari,
adalah ,,kurang” memuaskan.
'

Kalangan2 tersebut
bahwa

.

a

lah

berpendau

,

H

um ahli, dengan

tjara

demikian

jang lalu persediaan tersebut telah berkurang hingga £ 406.000.

dan

pula keadaan

000. Pun dapat timbul suatu ke“
mungkinan,
bahwa sebagai hasil
apat

“lebih sulit lagi. Biarpun pemasuk- . dari pengurangan pemasukan dari
dari daerah2 dollar akan dikugi dengan 2576 dan didjalandengan kerasnja oleh negara2
Commonwealth, tetapi hasili2 peng
atan setiap tahunnja tidak a-

n tjukup untuk menghilangkan
rangan dollar.

Menurut perhitungan

dari ka-

“diadakan di Washington
dalam
bulan September, dilangsungkan.
ar

A3

SEORANG
MENTERI DALAM KA
BINET BAO DAI MENOLAK POR
TEFEUILLE.

(Reuter). Menurut Phan Huy

hanja akan dapat ditutup 3/5 dari
kekurangan, sedangkan 2/5 seleibihnja atau kurang lebih £ 250.
000.000 akan diambil dari pusat
persediaan emas dan sman
dari
negara2 sterling, jang sebagai telah diketahui, dalam bulan Djuni

'daerah2 dollar, harga2 dari ba'rang2 di negara2 sterling akan na
ik, jang disebabkan oleh permintaan barang jang relatif. Tambahan pula commonwealth seluruh-

nja tidak dapat mengerdjakan usul2 dari menteri keuangan Ingge
ris, sir Stafford Crips.

F3

4
2

Tas
:

untuk

Kedua orang

.

itu mulai pekerdjaannja di Lilla,
lebih dari 40 tahun jang lalu. Untuk 13 tahun lamanja mereka bekerdja terus, bahkan selama pen-

Dan, bekas anggota dari partai
nasionalis Indo China, jg pro terhadap Tiongkok dan dibubarkan
dalam tahun 1945, dalam suatu
keterangan kepada Reuter, ia ttelah menolak portefeuille menteri
dalam negeri dalam kabinet Bao
Dai, karena ia tidak diberi tahu-

kan lebih dulu tentang pengangkat
annja dan baru mendapat beritanja dari warta2 harian. ,,Kemung
kinan2 untuk mendapatkan suatu
penjelesaian setjara damai dalam
masaalah Vietnam”, demikian ia
berkata, ,,dalam keadaan2 jang se

karang adalah sangat ketjil

dan

saja beranggapan, bahwa saja lebih baik tidak mengikatkan diri

seorang anak dalam tahun 1921,
dan hasilnja baik, tapi obat suntik
TB dengan BCG baru mendjadi
umum dalam tahun2 jang belakangan ini. Professor Guerin sekarang masih hidup di Paris,
dan

berusia 72 tahun.

14.000 DJUTA DOLLAR AMERIKA
UNTUK PERSENDJATAAN
EROPAH.
?

Department mengeluar-

kan sebuah keterangan lengkap,
sebagai kata pendahuluan terhadap rentjana undang2 untuk mem
berikan alat2 sendjata kepada Eropah
dengan djumlah
harga
14.000 djuta dollar. Dalam keterangan didesak penerimaan baik
rentjana persendjataan jang dianggap penting sekali untuk mendjalankan dengan tegas peraturan2 Pakt Atlantika. Viaksud pem
berian
'alat2 sendjata ini bukan
membentuk suatu kekuatan jang
mungkin sama besarnja
dengan
kekuatan suatu apressor atau g2-

dalam

tahun

1948,

setelah

ma-

na ia pergi ke Paris untuk berhubungan dengan delegasi gerakan

Vietminh dari Ho Chi Minh
pengaruhi komunis).

Ketua

——

ega

BERITA GASRAM (GABUNGAN
SEPAK RAGA MANADO dahulu
M..B).

Kantor B.S. untuk bangsa
Eropah dan Tionghoa.

Pertandingan2 sepak bola :
Sabtu 30 Djuli, mulai djam 4.30
petang, dilapangan Sario:- Kese
belasan Militer kontra Kesebelasan Burger.
:
Ahad 31 Djuli, dilapangan Sario:
Mulai djam 3.30 petang : Kesebelasan Tionghoa Manado kontra
Kesebelasan Bond B. Amurang.
Mulai djam 4.30 petang : Kesebelasan Bond Manado kontra Kesebelasan Bond A Amurang.

Manado

akan ditempatkan

Junani,

Menjusul

ini,

maka

(”——

djp DE JAVASCHE

Untuk penambahan bunga kepada
| ad 39

modal,

masing2

dari

djuta diberikan kepada negara2
bukan
anggota
Pakt Atlantika,
all. Iran, Korea, Pilipina. Sendjata2 atom tidak akan diberikan.

(dix

“ Pertjetakan Kementerian, Penerangan NJLT, - Tomohon,

ea
KA

5

sg

pa
te

tahun

2
2

| kepada para penjimpan kiranja berhubungan dengan Spaarbank Mina.hasa d/p De Javasche Bank Manado,

dengan

membawa

6 7.

buku simpanan.

Kulit jang sehat dan halus, karena .....

SABUN

TOILET

LIFEBUOY

Lobang?-kulit jang tertutup mengganggu kesehatan Njonja. Busa Lifebuoy jang segar masuk
kedalam dan membersihkan lobang?-kulit sama

sekali, oleh karenanja memberikan Njonja
djaminan jang terbaik untuk kesehatan

3

:

setahun dan dari tahun 1947 dan 1948 ad 2!/» Yo setahun, diminta

'Truman

dipakai oleh Eropah dan kira2

«

BANK

Turki,

paja fonds itu dibahagi, sehingga

P.

SPAARBANK - MINAHASA

Iran, Korea dan Pilipina. Negara2
ini semua
mendapat pengaruh
dari agitasi komunis.
mengutjapkan sebuah pidato dimuka Congres dengan permintaan
untuk menjokong pemberian alat2
sendjata ini. Lebih kuat pertahanan negara2 merdeka di Eropah,
maka lebih Iketjil adanja kemungkinan, bahwa tentara jang mereka
susun itu harus bekerdja dengan
aktip.

s

dalam

salah satu bilik dari Kantor HAMINTE MANADO.
2

kuasa djuga memberi bantuan keseperti

3

RESIDEN MANADO memaklumkan, bahwa dengan beslitnja tgl. 2!
Djuli 1949 No. TBS 1/4/20 telah ditetapkan, bahwa Kantor dimana tersimpan Daftar-Daftar dari Burgerlijke
Stand untuk bangsa EROPAH dan
TIONHOA, akan dipindahkan dari...
TOMOHON
ke Kota MANADO,
terhitung mulai tanggal I AS “TUS
23
1949. Kantor Burgerlijke Stand: Jing”

pada negara2 bukan anggota Pakt

lebih dari 1000 djuta dollar akan .

mentara dari djenderal Nhuyen
Van Xuan, tetapi minta berhenti

,,Kebidjaksanaan

HARI-HARI LIBURAN.
Berhubung dengan Hari Raja Idi'lfitri, maka semua kantor Pemerintah
ditutup pada tgl. 27 dan 28 bulan
ini.
:

arti bunuh diri — tetapi membentuk suatu pertahanan jang ikuat
untuk Eropah Barat jang
dapat
menindis itiap2 agresi dalam negeri serta menahan agresi dari luar
sampai
sistim pertahanan dari
Pakt Atlantika berdjalan dengan
lantjar. Seterusnja dapat ditjapai,
bahwa negara2 Eropah
dengan
lebih kepertjajaan terhadap diri
sendiri akan menentang agitasi
kaum ikomunis, sehingga akibat2
rentjana persendjataan mempunjai 2 hasil, jaitu baik setjara materiel maupun setjara psychologis.
Karena undang2 ini Truman berAtlantika,

bp
4
:

Pemberitahuan.

rombolan penjerang, — hal ini ber

Phan Huy Dan mendjabat men
teri penerangan dalam kabinet se-

oleh

antara lain

dalam rapat

telah lama menimbulkan ketidaksenangan dikalangan anggota2.

Bao Dai sendiri tidak dikehendaki
dengan sebebas-bebasnja”.

di kepada perdamaian, jang

tiba

P.P.N., jaitu tuan J. Tulaar” jang

Susunan pertahanan
jang sangat kuat pada masa ini terdapat
di Amerika Serikat, 3000 mil dari
Eropah. Truman mengusulkan, su

pada suatu politik dalam mengab-

:

Gambar Pertemuan Kebangsaan jang
diselenggarakan - oleh
GSapki jang termuat dalam surat
kabar ini kemarin, karena terlupa,
tak dinjatakan, bahwa cliche itu
adalah sebenarnja dari IphhosAneta.

Pa

desas desus

dipersoalkan

tersebut

maksud pertjobaan itu. Achirnja
obat suntik itu ditjobakan kepada

(BATA

-

Selandjutnja
akan

Perang Dunia Pertama, ketika seorang dokter hewan Djerman. menjetudjui pertjobaan2nja
ketika
mendapat
keterangan
tentang

“ State

tang.

ketelinga kami, bahwa

dudukan Djerman di Lille dalam

:

RaR
£

me-

obat suntik untuk

penjakit paru2 ini.

2

ang
SN1

AS
NN

22 Ha
Dg,
4
5
Ga
pas Ban

. Kami mendengar kabar, bahwa
pada hari Kamis tgl. 28 bulan ini,
P.P.N. (Persatuan Pegawai Negara)
akan mengadakan'rapatumum anggota dengan bertempat
di Gedung Pertemuan Protestan
di Tomohori, mulai tepat p. 2 pe-

Shao menerangkan, bahwa pre-

luaran dari karet dan timah, tidak

menteri
Konperensi dari
keuangan commonwealth
Inggeris.

njempurnakan

Shao

ngundjungi Korea Selatan, tetapi
tidak diketahui apakah undangan

ata se.

BALAI

RAPAT-UMUM ANGGOTA
P.P.N,

Calmette-Gue-

hun-tahun bekerdja

siden Korea Selatan dengan resmi mengundang Tsjiang untuk me

dapat menggantikan
leh Inggeris sebagai
' sediaannja.

—

,,Bacillus

Minahasa.

rin”, dan obat suntik ini dinamakan menurut dua orang sardjana
Perantjis, jaitu Albert
Calmette
dan Camille Guerin, jang berta-

Tiong-

Dr.

Kanada dan Afrika Selatan karena alasan2 tehnis tidak dapat mengerdjakan pengurangan dari pemasukan sebanjak 2545. Pun hal
ini berlaku bagi Malakka, jang ka
rena istimewa karena bangun eko
nominja jang berdasarkan penge-

dung2 ini dirantjangkan oleh ahli2 bangunan G. E.
BIS).
Strut dan Sir Arthur Bromfield.

berarti

Yu Ling telah berangkat ke Seoul
selaku
wakil
istimewa ' dari
Tsjiang Kai Sjek dan wakil presiden Li Tsung Yen dengan sedjumlah dokumen2 jang berharga
untuk presiden Syngham
Rhee,
demikian diterima kabar di Hongkong.

Dalam suatu

lai menjebarkan sinarnja sesudah musim dingin. Ge-

ngannja kepada
Fonds
Anak2.
Biaja sumbangan ini telah dihitung dan Amerika Serikat menbajar $ 2.57 bagi setiap dollar jang
disumbangkan oleh negeri2 lain.
Kependekan nama ,,BCG” itu

koYo

sir Stafford menerangkan, bahwa

Pengadilan di
Pada gambar terlihat Gedung2
dan 1882
1874
tahun
antara
didirikan
- Strand jang
Mahkamah Pengadilan Tinggi, ketika matahari mu-

Amerika Serikat, Negeri2 Skandi-

terletak
Hunan,

Sha.

segenap

navia menjediakan 'ahli2 teknis
dan obat suntik sebagai sumba-

x

ae

,

Skandinavia dan dari Pemerintah

Vang dibahagian Utara wilajat
Hunan. Kota ini sangat penting

ra, kali ini dengan 300 orang. Ba-

gian terbanjak terdiri dari bataljon ke 1 Middelsex, jang pada tahun 1941 turut mempertahankan
Hongkong terhadap orang2 Djepang, dan 16 serdadu dari bataljon ini, jang telah hidup 4 tahun
tawanan
lamanja dalam kamp2
Djepang, dengan djalan ini telah
kembali ketempatnja sebermula.
Seluruhnja sekarang telah tiba di
Hongkong 5.000 serdadu2 bantu-

BCG ini terutama mendapat derongan dari perkumpulan2
kesehatan
dan
kesedjahteraan
di

(Aneta-Reuter). Radio Peiping

dalam siasat peperangan
100 km dari ibu kota

10 tahun penggelapan

- bahagian, maka pada bulan April jg lalu segala pembatasan2 atas pemakaian tenaga listrik dihapuskan
di London, sehingga kota ini dengan penduduknj$
berdjuta2 hampir lagi mempunjai wadjahnja sebelum
perang. Tentu banjak installasi lampu2 harus diperbaiki, akan tetapi Piccadilly tidak lama lagi akan bersinar sebagai ternjata pada gambar ini jang dibuat pada tahun 1939,
(BLS).

diberi suntikan BCG
terhadap
penjakit paru2. Gerakan suntikan

ngan pelaksanaan tjepat dari usul
int”.

memaklumkan, bahwa kaum
munis telah merebut
kota

Sesudah

Success, bahwa dji-

ka mungkin 100 djuta anak2 akan

1

apkan rentjana2

an

' Diharapkan oleh kantor pusat
PBB di Lake

ka nite

dan menugaskan kepada kemente
“rian luar negeri untuk ,,mempersi

OEM

mengadakan penjuntikan di Amerika Latin.

rang pusat2 perhubungan dengan

( 'dengan mengatakan, bahwa rakjat Tiongkok akan tetap menghor
“mati semua bangsa jang bersedia
“Takan melakukan mereka dalam de

Kabinet Tiongkok telah menjetudjui usul mengenai persekutuan
dari Asia terhadap komunisme,

jang dimadjukan kemuka mungkin
telah mentjapai Kanchow, hanja
Kabinet telah memberikan kete50 mijl dari perbatasan propinsi
rangan,
dalam mana ditegaskan
Kwantung, dimana Kanton terle: bahwa ikabinet ,,menganggap pertak.
Demikian setelah dua bulan te- sekutuan demikian ini sesuai delah dimulai serangan besar2an ida- ngan suatu keharusan dari keadari komunis. Dalam kallangan2 jang an umum di Timur Djauh dan ter
utama keadaan2 di Tiongkok”.
mengetahui orang menduga, bahLebih dandjut telah diterangkan
wa nasionalis dapat mengumpuldengan
tegas, bahwa Chiang Kai
kan 500.000 serdadu untuk melaShek
dalam
djabatannja sebagai
wan tentara2 merah, tetapi orang
presiden dari Kwomintang
telah
chawatir, bahwa persediaan2 jang
pergi
ke
Baguio,
dan
disana
setesedikit danvalat2 perhubungan jg
lah
pembitjaraan2
dengan
presitak sempurna itu akan menghaden Ouirino telah menanda tanga
lang2i gerakan2 pasukan2 Pemeni proklamasi jang mengandung
rintah. Apalagi karena kaum 'geusul
suatu persekutuan Asia.
rilja dimana2 sedang
menghantjurkan djambatan2,
memutusSs
kan djalan2 kereta api dan menje
medan pertempuran.

Pun

untuk

ea

Pemerintah propinsi sedang meng
adakan persiapan2 untuk lari ke-

“direntjanakan

ah

Net

Menurut berita2 dari Changsa,

djugatelah

Timur

Tiongkok.

ibuku

t

arah muka.

Kiangsi ke-

India dan

MP2
3

|

—

Dekat,

sg H3
yg

.

akan ahl

reta api Chekiang

sampai ke Afrika Utara,

SENANG
2
x

can dengan sangat

menjerbu sepandjang djalanan ke

KABINET TIONGKOK MENJETU
DJUI SUATU IKATAN DARI ASIA,

:

rakjat Tiongkok untuk memper

peh dan Kiangsi.
' Kolone sebelah Timur achirnja

sama-sama oleh WHO dan Fonds
Darurat
Anak2Internasional
(UNICER), sekarang diluaskan

baru.

jau

angkan, akan dilakukan oleh imlime Amerika dan kaum resioner Kuamintang dan selanutnja ia memperingatkan kepa

shou — terletak dalam titik per-

temuan dari propinsi2 Hunan, Hu

beri djalan2 kepadi

tjapai perbatasan2

N

“kade tersebut, demikian ia mene-

nan, dimana telah direbut Chang-

bungkan pulay itu dengan ,,daerah2 baru” didaratan, untuk mem - Gerakan ini-jang didjalankan ber-

mi

.um komunis akan berlangsung de. lapan hingga sepuluh tahun. Blo-

njakit paru2: — djumlah ini dida-

en

Tiongkok jang diduduki oleh ika-

djuta
anak2 di Eropah sadja telah
mendapat suntikan terhadap pe-

LeapP

mengatakan, bahwa blokade dari

mem-

p”

gkok, Djenderal Chou En Lai

WHO)

-

pat sedangkan usaha ini masih
berada pada tingkatan permulaan.

kepropinsi Hu

(Selatan Hankow)

(

5

oo

an didepan radio komunis Ti-

&

ea

(Reuter). Dalam suatu ketera-

Tah

SEMEN

selama 10 tahun.

Pena

5

omunis Tiongkok menga
gadak
dakann
sesar'an dan bersedia untuk

&

JNTIK UNTUK PENJAKIT PARU2.

H

Sansa
:

1/2 DJUTA ANAK2 EROPAH DI-

dan halusnja

kulit. Mandi

de- '” yg

ngan busa Lifebuoy adalah nik-

mat besar. bagi badan Njonja.
s
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