
    

   
   

    
   
   

          

   

        

     

  

a.bebas: anemia saia h 

atur terhalang Tn 3 
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laannja adalah p 
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aan 5 

mengambi 3 jang : 
£ Sesudah insan tahun Be. 
y lang, maka bentuk organisasi ini 

| ternjata mempunjai tjatjat2. 
z Oleh 'karena bank2 tsb. tiada 
3 sanggup mentjapai tingkat jang 

3 dikehendakinja dengan kekuatan 
A sendiri, maka pada tahun 1912 di 

4 
3 

   
     

   

dirikanlah Gentrok Kas” jang 
memperhubungkan segala bank2 
itu dan bertindak sebagai badan 
pengatur mengenai modal-perusa- 
'haan dari bank2 serta mengawasi 
bahagian financieel-teknis dari 
perusahaan. 

Tetapi pun @eksingaa bank2 
b, gakjat ini dalam praktek tiada 
5 memberi hasil jang ditjita2kan ke- 

pada Centrale Kas, seperti peru- 
/ sahaan jang effisidn serta sempur 

I5 ma dari urusan bank rakjat. Cen- 
! trale Kas tiada mempunjai kuasa 

jang langsung tentang organisasi 
: dani alat2 bank dan hal2 mengenai 

“ politik pemberian pindjaman : ia 
3 hanja bertindak sebagai penase- 
: hat. Maka sebagai kesimpulan 

jang logis jang ditarik dari sedja- 
sok 4 urusan bank rakjat, timbullah 

ir 0 menggabung- 
kr ain nan rakjat dan 

3 

3 

   

  

| 
5 2 Fanta hwnosa jang kuat. -diba- 

“suatu badan pusat pimpinan 
ahli2. Penggabungan ini tertjapai 
de pembentukan Algemeene 
Volkseredietbank : ia terdjadi 
oleh meng zaman dan meru- 
pakan suatu penutup dari proses 
perkembangan urusan pindjaman 
rakjat dan bukanlah akan memba- 
wa pengluasan, melainkan suatu 
susunan jang baru dari badan2 
jang telah ada mendjadi suasu - 

pa 

  

rakjat jang dahulu, sendal reor- 
5 ganisatie pada tahun 1934 men- 
"4 dapat kedudukan dalam Panitia2 
.£ Pengawasan dan Penasehat dari 
4 AN.B. Panitia stempat-setempat 
2 ini terutama berkewadjiban mem- 

serta Pena dan. ekerdja. sen- 

kementerian PENERANGAN 

| #3” NEGARA | 

INDONESIA 

TIMUR 

Bah: SULAWESI-UTARA. 

“Tomohon     

: pemindjaman $ Ha 4 5 2 TN 4 . 

“hal karena (disebabkan oleh) wes 

aa naa Nanga “ 

      

(Aneta-U.P.). Dalam sidang 
Bara Pekerdja K.N.I.P. pada ha 
ri Selasa Perdana Menteri Moh. 

' Hatta menerangkan, bahwa kete- 
rangan Rum-Royen memberi le- 
bih banjak keuntungan dari pada 
persetudjuan Renville, karena da- 
lam persetudjuan jang sekarang 
ini didak termasuk penarikan ten- 
tara Republik dan djuga tidak di- 
adakan garis2 demarkasi di Dja- 
wa dan Sumatera, sedang perse- 
tudjuan Renville mengharuskan 
penarikan mundur tentara dan a- 
danja garis2 demarkasi, demikian 
U.P. mewartakan. 

Drs. Hatta mengatakan, bahwa 
kembalinja Pemerintah Republik 
ke Djokja. berarti langkah perta- 
ma dalam penjusunan kembali da- 
erah Republik seperti jang dise- 
butikan dalam azas2 Renville jang 
menurut Perdana Menteri Hatta, 
masih menjerupakan dasar penje- 
pahan kedaulatan dari Belanda ke 
pada Indonesia. Sementara itu Re 
publik masih tetap menganut pa- 
aa dasar jang ditetapkan dalam 
perdjandjian Linggardjati, menu- 
rut mana Negara Indonesia Seri- 

MEA RN RA MET 

Jang diselidiki ialah maksud 
pindjaman itu dan selandjutnja 

hendak memindjam. Pislosiah 
bahwa oleh karena tenaga mem- 
bajar ini harus ditaksir atau di- 
perhitungkan sesuai dengan masa 
j-ad. — kkesalahan2 jang besar 
dalam perhitungan ini hanja da- 
pat ditjegah, bilamana pimpinan 
A.V.B. dan pegawai2 penjelidik- 
nja terus menerus mengamat2i 
kemungkinan perkembangan eko- 
nomi dimasa j.a.d. umumnja dan 
pada chususnja tentang kemung- 
kinan2 pendapatan jang reeel 
dari sipemindjam. Bilamana si- 
pemindjam mendapat kredit jang 
terlalu besar, maka mungkin ini 
mengakibatkan pemboroson dan 
pembikinan hutang. 

Kredit jang sedemikian tidak 
akan bermanfaat bagi sipemin- 

  

pertimbangkan pekerdjaan sosial: djam. Sebaliknja akibat jang sama "2 Ng 

“. ekonomi dari kantor2 A.V.B. jang 
: 23 bersangkutan dan mengawasi a- 

| pakah kebutuhan memindjam se- 
tempat2 tjukup dipenuhi, 

Adapun dikandung maksud un- 
tuk membentuk Panitia2 Penase- 
“hat Negara jang disamping meng- 

awasi Panitia2 setempat2 itu, akan 
diserahi kewadjiban jang sama, 
tetapi dalam arti jang lebih luas 
“diseluruh Negara. 

Lagi pula A.V.B, mempunj ai 
sebuah Panitia Pusat Pengawasan 
dan Penasehat didalam mana kini 
duduk enam orang Sekretaris Ne- 
gara jang mengawasi pengurus 
bank ini. 

“Dengan bekerdja sama dengan 
Pamitia2 tsb., Algemeene Volks- 

| credietbank berusaha memenuhi 
—. tugas2 kewadjibannja sebaik 

mungkin. 
Tugas ini jang oleh Pemerintah 

diwadjibkan kepadanja dapat di- 
uraikan dengan bia ud sebagai ' 
berikut. 
A.V.B. harus memenuhi kebu- 

tuhan2 memindjam jang  reegl 

           
| nesia, sepandjang : ini 
“tidak atau belum eka Ku 
| oleh lain2 bank jang memberikan 

pindjaman dinegeri ini. la mem- 
berikan pindjaman dimana perlu 
dan mungkin dengan bunga jang 

“tidak lebih tinggi dari pada | seper-. 
- #lunja untuk menutupi ongkos2 jg 

'bertalian dengan  pemindjaman 
“ad, 

'ang aro tadi berarti, bah 
- | A.V.B. harus menjelidiki de- 

yan teliti tiap2 permintaan un- 
(3 tuk memindjam, supaja dapatlah 
' diberikan djumlah uang pindjam- 
p an jang tepat, 2 

  

(njata) dari tiap2 ceng. idi takae. 

buruknja. Kredit ini tidak tjukup 
untuk maksud jang dikehendaki, 
hal mana dapat membawa pema- 
kajian jang tidak berguna dan oleh 
nja itu pemborosan dan pembiki- 
nan hutang jang tidak perlu. 

Dengan mempergunakan kete- 
rangan2 jang diperhitungkan ten- 

tenaga membajar, maka 

Djelaslah pola, bahwa perhitu- 
ngan tentang tenaga membajar 
dari bakal pemindjam jang mem- 
punjai pendapatan jang tetap ada 
ah gampang, Adalah lebih sukar, 
apabila pendapatan2 itu diperoleh 
dari hasil2 sewah, pengempang, 
kebun kelapa dsb., oleh karena 

. tidak seorang pun dapat menga- 
takan dengan si 

kemudian hari, Apabila tenaga 
membajar dikemudian hari ditak- 
sir terlalu rendah, maka mungkin 
sekali permintaan2 jam a- 
kan ditolak dengan tidak pada 
tempatnja, oleh karena menurut 
perhitungan — jang terlalu ren- 
dah — uang pindjaman jang di- 
minta itw tidak akan dapat dibajar 
kembali. 

Apabila tenaga membajar ditak 
sir terlalu tinggi, maka sipemin- 
djam tentu tidak sanggup mem- 
bajar kembali dikemudian hari ' 
“dan dengan tjara ini akan terdje- 
rumus dalam kesukaran. 

Baik hal jang pertama, maupun 
jang kedua harus diclakkan oleh 
A.V.B. sebanjak mungkin, apa- 
bila ia hendak memenuhi kewadji- 
ban sosial ekonominja dengan 
ne jang tepat. 

(Akan disambung), 

    

   

              

   

    

   

   

      

   a. Dores Kaar negeri setjara damai dan politi k datam negeri 
— setjara keras, adalah dasar perdjuangan kemerdekaan 

bagi seluruh Indonesia, 

kat dibahagi atas 3 bahagian, ja- 
itu Republik Indonesia untuk Dja- 
wa dan Sumatera, Negara Indo- 
nesia Timur dan Negara Kaliman. 
tar, demikian beliau. Djika De- 
wan Penjusun Undang2 j.a.d. nan 
tinja dengan djalan demokratis 
-menentukan pembahagian Indo- 
-nesia setjara lain bagi N.I.S. jang 
diusulkan itu, maka Republik a- 
ikan melaksanakan keputusan2 itu. 
Perdana Menteri Hatta menerang 
kan: ,,Ini adalah suatu soal jang 
harus diselesaikan oleh bangsa In- 
donesia sendiri dengan tidak ada 
tjampur tangan luar negeri”. Le- 
bih  landjut beliau menerangkan, 
bahwa Dewan Keamanan dalam 
resolusinja tanggal 28 Djanuari 
menggambarkan suatu daerah 
chusus jang ,,tidak dapat dihapus 
. oleh kekuasaan manapun dju- 

Menurut peraturan2 dalam 
Ai ini, Republik telah men- 
dapat pengakuan internasional, 
demikian Perdana Menteri sete- 
rusnja. : 

Apabila perundingan2 kelak 
menemui djalan buntu, maka kita 
masih dapat menundjukkan pada. 
resolusi ini”, demikian beliau. Se- 
perti jang diperintahkan oleh De- 
wan Keamanan, perintah , jhenti- 
kan itembak-menembak” harus. 
diberikan untuk — memperoleh 
suasana baik dalam  Konperensi' 
Medja Bundar di Den Haag, de- 
mikian keterangan beliau selan- 

  

   

3 
djutnja. Segala sesuatu tentang 
prosedure “dan penglaksanaannja 
masih harus dikerdjakan. Perda- 
na Menteri tersebut menerang- 
Ikan, bahwa politik Pemerintah Re 
publik dalam perdjuangan kemer- 
dekaan bagi seluruh Indonesia di: 
dasarkan atas 2 soal: 

Politik luar negeri setjara da- 
mai dan politik dalam negeri se- 
tjara'keras, didasarkan atas keku- 
asaan, tenaga dan ketjakapan ten 
tara Republik untuk menangkis 
serangan pihak asing terhadap 
Republik. -Dikatakannja, bahwa: 
ini adalah suatu ,,politik damai”. 
Seterusnja Perdana Menteri Hat- 
ta berseru kepada bangsa Belanda 
untuk melaksanakan: penjerahan 
kedaulatan kepada Indonesia da- 
lam waktu 4 bulan j.a:d. Kepada 
Badan Pekerdja K.N.I.P. 'iminta 
nja untuk memperkokoh persatu- 
an rakjat dengan djalan melaksa- 
nakan. politik Pemerinitah.. Selan- 
djutnja beliau. mengumumkan, 
bahwa Belanda #idak.. menuntut 
pembubaran tentara Republik, :se- 
dang sudah itertjapai kata sepa- 
kat, bahwa baik tentara Republik, 
maupun tentara Belanda akan 
tinggal tetap dikedudukannja ma-: 
sing2 jang dipegangnja sekarang. 

Sidang Badan Pekerdja K.N:I.- 
P. inai dihadiri oleh Presiden- Su- 

.karno dam-p:t. A. Mononutu, Wa 
| kil Ketua Parlemen N.I.T. seba- 
"Ui pemakan: 

  

Konperensi Indonesia Raja 
dimulaikan hari ini. 

Kain? bentangan bersembojan ' Djugalah 
- persatuan Indonesia, tjita2 Indonesia. 
adalah kem Park aan. sepen uhnja. 

(Aneta). Dengan 3 buah : pesa- 
wat terbang K.L.M. telah berang- 
kat ke Djokja pada hari Selasa - 
pagi 63 utusan P.P.F. dan anggo- 
ta2 sekertariat P.P.F. Pada hari 
ini (tgl. 20) Konperensi Indone- 
sia Raja dimulaikan. Dalam pesa- 
wat terbang pertama terdapat al 
ketua P.P. E Sultan Hamid dan 
wakil ketua. Anak Agung Gde A- 
gung..P.E.X. al. membawa suatu 
rentjana ketata-neyaraan ke Djo- 
kja untuk dirundingkan.. 

Ns £ Pa se kx : 

(Aneta). Pada hari Senin ma- 
lam Dewan Menteri Republik te- 
lah bersidang untuk membitjara- 
kan susunan delegasinja dalam 
Konperensi Indonesia Raja. Seba- 
gai ketua delegasi telah dipilih 
Drs. Moh. Hatta. Anggota2nja 
terdiri dari anggota2 delegasi Re- 
publik jang telah mengadakan pe- - 
rundingan dengan delegasi Belan- 
da, ditambah dengan pemimpin2 
fraksi, Semuanja berdjumlah 21 
anggota, Sesudah delegasi P.P.F, 
tiba di Djokja, pada hari Selasa 
pagi anggota2 menghadiri sidang 
terbuka dari Knip untuk mende- 
ngar keterangan Pemerintah ber: . 
hubung ' dengan  perdjandijan 
Rum-Van Royen. Dikota digan- 

' bung sedjumlah besar kain2 ben- 
tangan jang bertulisan sembojan2, 
dimana diminta supaja mendjaga 
persatuan Indonesia dan dikata- 
kari, bahwa tjita2 Indonesia ialah, 
kemerdekaan sepenuh2nja. 

(Aneta):. Negara Sumatera Ti- 
mur diwakili dalam Konperensi 
Indonesia Raja oleh satw delegasi 
jang terdiri atas 5 anggota. Dele- 
gasi ke Konperensi Mledja Bundar 
akan terdiri atas 3 orang. 

Dewan Perwakilan u.s.w. Su- 
matera Timur memutuskan, . si 

wa anggota2 Dewan ter: 

LH atiink 

"3 an Malila dan Mr: 
Daidin — wali kota Medan akan 
pergi ke Djokja dan ke Den 
Haag. Djuga untuk Konperensi 
Indonesia Raja telah ditundjuk 
Radja Kaliamsjah Sinaga — wkl. 
wali negara — jang akan bertin- 
dak sebagai ketua delegasi. Se- 
landjutnja telah ditundjukkan 
djuga tuan2 Ramli dan Rotty. Un 
tuk menghadiri Konperensi Medja 
Bundar nanti akan ditundjuk lagi 
anggota jang ketiga. 

WR. MARAMIS TIBA DI INDONE- 
SIA PULA. 

Age. Bada hari Selasa pe- 
tang telah tiba dn Kema'nran Mr, 
Maramis, Menteri urusan Keuany - 
an Republik, sesudah perdjalanan 
dari Manilla melalui Singapur. 
Beliau menerangkan kepada ko- 
responden Aneta, bahwa Pemerin 
tah Pilipina memberi kredit2 ke- 
pada Republik untuk pembelian 
barang2 di Pilipina dengan harga 
2 djuta pesos. Mengena ikabar2 
bahwa. Pemerintah Pilipina ber- 
maksud untuk membuka konsul- 
latnja di Djokja, Mr. 
mendjawab, bahwa kepadanja te- 
lah diberikan di Manilla usul jang 
demikian maksudnja, tetapi lebih 
dahulu beliau hendak membitjara- 
kan soal ini dengan Pemenintah 
Republik. Diharap beliaw “akan 
berangkat pada hari ini ke Djokja. 

UNTUK PERSEDIAAN2 BAGI KON- 
PERENSI MEDJA BUNDAR. 

(Aneta). Menteri Keuangan N. 
dan Dr. Kiers 

dari kabinet kepala daerah Borneo 
Barat akan berangkat pada hari 

...Kamis ketanah Belanda untuk me- 
1 panen Pitana Do Ka 

Nas 

Maramis . 

See dab ar 
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Langganan ta — “sebulan TE 
Adpertensi f ha sebaris sekalom, | k 
(sekurang2nja 13 z. untuk . 3 baris $ 
atau kurang). “3 
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N ATTA mengutj apkan ja 
an nii Republik dalam sidang 

aa Pekoree KNIP.: ) 

    

PEMUKA2 REPUBLIK DENGANLA- 
PANGAN PEKERDJAANNJA, # 
(Aneta). Kalangan2 politik di 

Djokja menerangkan, bahwa'Mr.. 
Sujono Hadinoto dan Mr.:Ali 
Sastroamidjojo akan dilantik: se 
bagai anggota2 delggasi Republik. 
ke Konperensi Medja Bundar. Mr 
Ali Sastroamidjojo selaku Mente?” 
ri Pengadjaran diganti oleh Sar- 
midi pemimpin fraksi P.N.I-idas 
lam K.N.LP. Sri Sultan Djokja 
tetap tinggal Menteri Pertahanan 
dan mungkin djuga akan “memex 
gang djabatan Menteri Urusan: 
Luar Negeri dan mendjadi:- Wkl.- 
Perdana Menteri. Bekas wali kota 
Djakarta, Suwirjo mungkinsakan: 
diminta untuk memegang djabat- 
an Menteri Urusan Dalam- Nege-- 
ri, 

ORGANISASI PEMERINTAHAN : 
REPUBLIK DI DJAWA/SUMATERA.. 

Koresponden ,, Pedoman" ime- 
ngabarikan dari Djokja, bahwa ida: 
lam kalangan politik di Djokja 
terdapat suasana tergesa2 sebagai 
akibat pekerdjaan banjak dibela- 
kang Jajar untuk membentukskas 

binet baru, 

  

Cuar : Negeri 
  

PASSERSTRAAT TELP. No 209. : 
  

      

    

ia Kalangan2 jang mengetahui me 
- nerangkan, bahwa untuk memper- 
kuat kedudukan ikabinet,- maka tis: 
tik berat harus: diletakkan: Pa 
pembentukan suatu zakenkabinet, 
Wartawan tsb: menerangkan, bah: 
wa P.N.I: dan 'Masjumi menjetus 
djui perlengkapan kabinet "seka- . 
rang. Pada. pihak lain- orang mes: 

. mikirkan akan pembentukan ,,ka- 
binet: tactiek”, hal mana: berarti: 
pembentukan pemerintahan Suma' 

TK No, 2 
Pemimpin ( UMUM M (rumah) Thin IE, 58 3. 

tera dan pemerintahan Djawa jg: 
dilingkungi oleh suatu Pemerintah 
Tertinggi. Sebagai Kepala peme- 
rintah- Sumatera ditundjuk: Sjaf- 
ruddin. dan kepala pemerintah 
Djawa Sultan Djokja. Kepala pe- 
merintah 
Hatta. Pemerintah: itertinggi ini 
dikoordiner dari 2 pemerintahan. 

tentinggi Jadalah - Drs.: 

itudan diwadjibkan turut sertai 
dalam K. M. B: 

MUTASI DI SUMATERA TIMUR. - 

(Aneta). Direktur Departemen 
Urusan Keperintahan “Sumatera 
Timur, Tengku Hafas mulai tang- 
gal 1 Agustus telah dilantik sela- 
kw: direktur ikabinet Wali Nega- 
ra, sehingga  djabatan direktur ' 
kabinet jang :tidak “diduduki lagi 
sedjak.kematiannja Tengku Bah-: 
riun, telah dipegang kembali. Se-: 

bagai pengganti “Tengku Hafas' 

telah dilantik sebagai. direktur u- 
rusan pemerintahan Tengku Mu- 

hammad. Arifin. .sekarang -adji 

hoofdcomm, van politie, 

sean Jia 

  

Keadaan? di Tiongkok 
. pada masa ini. 

(Aneta-A.F. P. js 
bar dari pihak 'jang berkuasa, 
bahwa Pemerintah nasional Tisng 
kok sedang 
pembentukan suatu , brigade inter 
nasional”. Mungkin perdana men 
teri Yen telah memadjukan kepa- 
da putjtuk pimpinan dewan Kuo 
Min Tang suatu rentjana pemben 
tukan pasukan2 jang terdiri atas: 
100.000 kaum suka rela dari luar 
negeri dibawah pimpinan an 
kok. 

Selain dari itu gupa2nja! ia te- 
lah mengusulkan pembentukan: 
angkatan-udara istimewa jang ter - 
diri atas 100 buah pesawat ter- 
bang. 9 Sui 

&x 

(Aneta-U.P.). Pasukan2 komu 
nis" Tiongkok pada hari: Sein te 
lah mengadakan serangan2 besar 
dari tiga pihak sepandjang 500 
mil terhadap Kanton. Pasukan2 
sebelah Barat dari Ichang, pasu- 
kan2 tengah sekitar danaw: Tung 
Tin madju ke Hunan lalu mendu- 
duki Chan Shou dan pasukan2 jg 
berada sepandjang djalan kereta 
api Chekiang-Kiangsi dan satuan2 
komunis jang tjepat rupa2nja ite-:. 
lah mentjapai Kan Chow, : 50:.mil 
dari batas Kwang Tung, dimana 
terletak. 

x L 

(AnetaReuter ). Depa rtemenilu- 
ar negeri Amerika Serikat pada: 
eri. Senin telah membenarkan 
untuk pertama talinja, bahwa-di- 
nas penerangan di Shanghai dan 
Hankou 'akan harus divuwwo.- dan. 
dalam hal ini diumumkan,. bahwa, 
terhadap penutupan ini akan. di- 
adjukan protes kepada pembesar 
ditempat2 tersebut dan djuga :ke- 
pada pembesar komunis di —.. 
dan Nanking. 

BERLIBUR DI KAUKASUS. 
(Aneta-A.F.P.). Telah dibio 

kan dengan resmi, bahwa 6 orang 
menteri Tjeko Slowakia dengan 
keluarga mereka pada hari Senin 
telah berangkat ke Moskou untuk 
selama sebulan” berlibur di Kaw- 
kasus atas undangan pemerintah 
Rusia. Dari 5 menteri ini 3 orang 
tersangkut rapat dalam perteng- 
karam sekarang antara negara 
dan geredja di Tjeko Slowakia, ia 
lah menteri2 pengadjaran, pene- 
rangan dan kesehatan. Menteri jig 
terachir ini, Joseph Plojhar ada- 
lah bekas seorang pendeta jang 
telah berbuat dosa. Menteri lain- 
nja ialah dari usuran tehnik, uru- 

bada TN UR ak HA NN 

(Diterima kah 2 - Ana 

Tae BT, san Ta 9 

mempertimbangkan 

'mendjadikan 

PENA Ii Ane siwa ga aa dub 

      

pe persediaan 
an. Dalam kalunan jang 

mengetahui di Praha orang ber- 
“pendapat, bahwa menteri2 ini — 

   

semua «merupakan sepertiga dari 
kabinet Tjekoslawakia — semua 
dalam lapangannja sendiri akan 
mengadakan pembitjaraan2 de- 
ngan pembesar2 Rusia. Kundjung- 
an.ini selandjutnja dianggap sua- 
tu tanda dari hubungan baik an- 
tara kedua negeri tersebut. 

MALONE TIDAK MENJETUDJUI 
PAKT ATLANTIK.. 

(ULP.N Dalam mempersoalkan 
pakt Atlantik didalam senat Ame- 
srika,-senater.republik George Ma: 
lone dari Nevada telah menerang- 
kan, bahwa ia tidak menjetudjui 
penanda tanganan dari pakt ter-” 
sebut. Malone berpendapat, bah- 

. wa penandatangan dari perdjan- 
“djian tersebut akan tetap mene- 
gakkan ,,kolonialisme feodal” dari 
mereka jang menanda tanganinja 
dan jang berarti akan. menghan- 
tjurkan perekonomian. . Amerika. 
Menurut Malone, Amerika. akan. ' 
djatuh ketingkatan 58 negara lain . 
didunia jang dalam hal perekono- 
miannja masih dalam tingkatan. jg. 
lebih rendah. Malone jakin, bah- . 
wa dengan pakt Atlantik tersebut 
»kolonialisme feodal” dari Belan- : 
da, Inggeris dan Perantjis diakui, 
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Senator , Edward Thye — — SEK“ 3 

orang republikan dari. Minnesota' 
— menerangkan, bahwa. ia. setu 
dju.dengan penandatanganan da. 
ri pakt. Atlantik, karena perdijan- 
djian tersebut berarti suatu ,sum- 
bangan.. untuk perdamaian jang 
abadi:.. 

KOTA INTERNASIONAL: UNTUK 
ASTRONOMIE. 

pot SSP erotis di 
Wake adjukan suatu usul oleh 

dari golongan sosialis, dalam ma- 

na berisi.suatwu permohonan untuk , 

kota Saint: Michel 

di Pyreneen djadi suatu kota in- 
termasional untuk 'astronomie, de- 

ngan pengurusan Peramtjis. Kota 

ini sangat baik Jetaknja untuk 
mengadakan penjelidikan2 astro- 

nomie dan disana sudah ada sua- 
tu sterrewacht (tempat menjelidik 

bintang) Perantjis jang besar, 

IT DATE EN AR SEN   
 



   

  

   

    

    

   

  

   

   
   
   
   

      

     

       
     

            

djika menilik setidak2nja 
uran jg mengatakan, bah- 

5 pat dari seluruh pen- 
«dunia ini menderita penja- 

        

   
     
    
   

  

   
   

    
   

  

kan sn ag itu tidak En peng 
awasan dokter, hal mana merupa 
kan suatu faktor jang penting di- 

ah2 dgn Ka hidupnja 

ibasmi njamuk, 
entus Knee berkurang- 

  

      

     
     
    

    

   

        

hetis diteruskan dan menurut 

2 Beban baba 

“mempan 

Aiebajosjeuik dan karena itu 

aha2 untuk", mentjari ag sya. 

Dasi Aa 
cle” menulis berhubung dengan 
'kabar tersebut : 

al di Asia 

jadi komunistis dan djuga 
sebab Negara2 jang dikatakan 
Pe telah membiarkan me- 

ypabila Pakt- Pasifik jang 
. memang betul2 ber- 

      

  

benglaaak: orang, abat ini uh 
saban apnkok dipergunakan 

  

jang, an itu edibsatahkami pula, 
bahwa kina makin kurang diper- 
gunakan sebagai obat tjampuran 
bagi tablet2 selesma (verkoud- 
heidstabletten) dan bagi hasil2 
obatt lainnja, tetapi mungkin, bah- 
wa persediaan2 kina untuk peng- 
obatan penjakit djantung jang ter 
tentu akan memperbaiki apa jang 
hilang “dilapangan kina untuk 
pengobatan malaria dan selesma, 
Import kina di Amerika Serikat 
selama itriwulan pertama dari ta- 
hun 1949 ada sebanjak 1 189133 
Kat AD ag 

en nan 5 

“GEDUNG SARASWATI (MUSIK) UNTUK 
KERAMAIAN 1951 DI INGGERIS. 

    
  

  

   
   
   

      

    

    

   
   

        

   

Ta pada tahun 1951. 

tempat makan 

1 -000. 000 dollar. 

P.). Aas Tito dari 
slavia telah mengumumkan 

- Ditepi Selatan sungai Thames di London akan diper- 
s2 in sebuah gedung saraswati untuk keramaian sa- 

     

    

      
    
   

    

    

      

     
    

   

      

   
   

“Gedung ini direntjanakan oleh ahli2 bangunan jaitu 
. tuan2 Robert Matthew dan Dr. J. L. Martin. 
Gedung akan terdiri dari gedung pusat dengan 3000 
tempat duduk, sebuah gedung jang lebih ketjil, ge- 

dung2 ea sebuah tempat pertundjukan dan 2 buah 
aa untuk gedung ini adalah 

s3 

4 srbatasan Tadssla di dan 
:  Junani ditutup. 

bar Jugoslavia dimuat dengan 
tjara membesar?kan interpiu2 de- 
ngan pemberontak2 tersebut jang 
dengan tegas menjangkal sebuah 
berita dari ,,Radio Junani Merde- 

a ika" jang mengatakan, bahwa Ju- 
| ci goslavia telah memberi kesempa- 

          

    

    
   

        

   

      

   
   
   

  

   
   
   
   
   

          

   
   

  

   

. Ten ea ah mengeta- 
'adanja penpntupan,,. | 

dak Me renon ap 
edaerah Junani. Dapat di- 
1 dalam semua surat2 ka- 

  

“rika urusan tenaga atom, 

A banbn kana Mba telah 

Ba 
| suatu sera- Junani men 

1 bada di    
: pegudangan Ai uinetobada de- 

ngan melalui daerah Jugoslavia. 
 Bemhemuntak2 jang luka2 menga- 
takan hal tersebut suatu propa- 
ganda dari kaum Kominform. 

  

AKIBAT LEDAKAN BOM ATOOM. 

(United Press). Menurut kete- 
rangan direktur bagian Biologi 
dan kesehatan dari komisi Ame- 

dr. 
Shields Warren, kepada parlemen 
Amerika, maka bom2 atom jang, 

t telah menjebabkan matinja banjak 
orang2 Nagasaki dan Hiroshi: 1ma, 

    

    

duk jang masih hidup dike 1g 
ta jang telah didjatuhi bom itu, 

  

Aa Dem Sta mere- 
ka itu telah kena pantjaran sinar2 

    

  

   
   

    

Apabila gerakan2 Mapan pia 

    

.uangan Amerika 

an dna be- 

Semakan suatu Palma untuk: Pa- 

aan Hita judkan 

  

nja, Menurut kalangan jang me- 
Meet. di Manila tindakan per- 
tama dari Onirino telah diambil, 

: tersebut, Oui. 
il pulang utu-      

   
los P. Rc 

: Tang lebih   
5 meokas 3 untuk 
Senar pembentukan alli- 

Pn Sen Toga jg 
er itu, sebagian 

      

   

sa sapa itu senin te- 
lah rintahkan departemen lu 
ar negeri supaja menudjukan per- 
hatiannja dl usahanja dilapangan 
diplomatik kepada alliansi terse- 
but dan supaja memulai usahanj ja 
menjusun garis2 petundjuk semen 
tara, menurut mana perdjandjian 
harus diformuler. Satu dan Jain 
harus dilakukan dengan berhubu- 
ngan rapat dengan Chiang Kai 
Shek dan Syngman Rhee dari 
Pot Selatan, jang keduanja te- 
lah menjatakan persetudjuannja 
dengan tjita2 Ouirino. 

Semua utusan2 Pilipina diluar 
negeri menerima perintah, supaja 
dengan teliti memperhatikan re- 
aksi2 dinegeri2 jang bersangkut- 
jan 'atas alliansi jang akan diben- 
tuk itu 

: Seorang djuru bitjara departe- 
men luar negeri di Manila mene- 
rangkan, bahwa kedatangan Ro- 
mula dapat ditunggu minggu ini. 
Menurut rantjangan sekarang ini, 
Romulo kemudian akan mengada 
kan pembitjaraan2 dengan peme- 
rintah2 tadi, Pakistan, Ceylon, 
Birma, Indo-China dan negeri2 
Asia Barat Daja lainnja, supaja 
.membitjarakan tusul2 Onirino pa- 
da tingkatan tertinggi. 

Pada hari Kamis Ouirino telah 
mengadakan pembitjaraan jang 
berlangsung lama dengan wakil! 
Amerika Thomas Lockett. Menu- 
rut kabar, presiden telah mengu- 
sulkan supaja berhubungan de- 
ngan kedutaan Amerika dengan 
maksud supaja dapat memperoleh ' 

  

sokongan dari Amerika Serikat 
dalam pembentukan alliansi anti- 
komunis. 

»Diplomat2 asing lainnja" pada 
hari Kamis telah mengadakan pem 
bitjaraan2 dengan menteri muda 
luar negeri Felino Neri, ,,dengan 
maksud supaja mendapat ketera- 
ngan resmi tentang alinea 
telah dirantjangkan dalam perdjan 
djian alliansi jang ber ita 
dengan Republik Indonesia. Kon- 
perensi tersebut telah diadakan 
berhubung dengan diambil kepu- 
tusan untuk mengadakan konsulat 
di Nana, : 

BERITA2 PENDEK. 

(Aneta-A.F.P.), Menteri aki 
uangan Amerika Serikat, John 
Snijder, telah diperkenankan .me- 
ngundjungi setjara partikulir ke- 

pada Santu Bapa di Vatikan. Pem 

un- scannja Tn Pe Penur na “ 

is us Du 1 

€ Man Mn Ea 

  

   

    

       
Snyer Gia 2 ba pasa hari Senin 

| (Aneta-A, EP. Pesawat pem 
“Sar Katicoln Kama R.A,F. telah dja 
tuh sehingga mengakibatkan 7 

» orang tewas. 

AA neta-A,F.P.). Didalam tam- 
i Kami eh satu tam- 

      
        

   

  

   

          

bat disebabkan TE gas Dab 
2 dari lubang masuk 
tambang tersebut runtuh dan se- 
kkurang2nja 15 pekerdja mati, 

| (Aneta-A. F.P.). State Depart- 
m t sekarang sedang menimbang 
- ngsian dari sedjumlah besar 

orang2 Amerika dari Shanghai, 
karena usul2 dari pihak orang2 
Amerika mengatakan, bahwa pe- 
ngungsian sangat perlu, demikian 
juru bitjara State Repartement. 

(Aneta-A.F.P.). Dalam konpe- 
rensi Palang Merah Internasional 
di Geneve mereka sedang sibuk 
menjusun sidang interyasional ba- 
ru, Delegasi Rusia mengusulkan 
supaja dilarang sama sekali me- 
ngadakan peperangan dengan sen 
djata2 atom, alat2 perang jang 
bersifat bakteriologis dan chemis, 
tetapi kumisi merasa tidak berhak 
untuk membitjarakan usul terse- 
but, sehingga manti dibitjarakan 
dalam sidang pleno. 

   

  

   

(Aneta-A.F.P.). Di Paris dite- 
rima berita radio dari Australia 
jang mengatakan, bahwa 23.000 
buruh tambang pada hari Senin 
akan mogok ikembali. Sementara 
itu kaum buruh pelabuhan tidak 
mau membongkar kapal2 batu ba- 
ra jang baru masuk sehingga ter 
paksa harus memanggil kaum su- 
ka rela. . 

. (Aneta), Menteri urusan sosial 
eris, Isaacs mengatakan, bah 

wa perundingan2 antara pemerin- 
tah dan pemimpin2 pemogokan 
sesudah 2 hari telah diputuskan 
dengan tidak ada hasil. Keadaan 
makin lama makin mendjadi he- 
“bat dan keterangan Isaacs dalam 
parlemen menimbulkan kegaduh- 
an dalam kalangan2 parlemen 
Inggeris. Serdadu2 jang a edang 
mengangkut dan memuat kapal2 
di London telah mendapat bantu- 
an dari serdadu2 R.A.P. 

Dari New Sealandia diterima 
kabar, bahwa kaum buruh pela- 
buham di Auckland telah menga- 

jang dakan pemogokan karena telah di- 
putuskan untuk menjokong te- 

| man2 mereka di Italia jang seka- 
rang sedang menuntut sjarat2 jg” 
lebih baik, 

(Aneta-Reuter). Rombongan 
“para pembesar angkatan udara 

- India dan para ahli Belanda pada 
hari Ahad telah mengadakan su- 
atu penjelidikan jang sangat te- 
Jliti dalam ,,Lembah Kematian” de 
kat Bombay, dimana pesawat ter- 
bang ,,Franeker” mendapat ketje- 
lakaanm. Seorang djuru bitjara res 

bitjaraan berlangsung 35 menit “mi menerangkan sesudah penjeli- 
lamanja. Ten 

» 

(Aneta). Pakistan dan Pil 

  

dikan tersebut, bahwa buku ija- 
tatan harian radio dan alat2 peng- 
ukur ketinggis dan ketjepatan 

pada hari Sabtw telah wemeaa diketemukan dibukit2 Powai sesu 
tangani perdjandjian Pe dah &ihari ditjahari. Bukw terse- 
di Karachi, bat meskipun telah rusak oleh hu 

x 4 djan dan bentjah, masih dapat di 
(Aneta-A.F.P.). Menteri ke. batja lagi, demikian djuru bitjara 

Pem pe 

  

dari ledakan Sam tadi. Penduduk 
sesuatu ikota jang telah dibom 
atom, demikian Warren, diantara- 
nja — selama mereka tidak ter- 
bunuh karena tertimpa puing, — 
djika mereka ada diluar rumah di- 
dekat tempat bom atom itu mele- 
dak akan mati karena panasnja 
jang tak terhingga, sedangkan 
mereka jang kena pantjaran sinar 
radioaktip akan meninggal dunia 
didalam waktu antara beberapa 
djam dan lima hari : orang2 lain 
jang tak tahan terhadap pengru- 
sakan butir2 darah putih jang di- 

sebabkan oleh pantjaran sinar itu, 
akan meninggal dunia djuga da- 
lam waktu antara empat hari dan 
enam minggu. Golongan lainnja, 
akan mati dalam waktu delapan 
minggu setelah mengeluarkan ba- 
njak darah. Setelah bom itu mele- 
dak, maka pada tempat jang dja- 
uhnja lebih dari satu kilometer 
dari tempat ledakan tadi, tidak 
ada bahaja sinar radioaktip, 2 
mikian Warren. B
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tersebut. 

  

DITJARI DENGAN SEGERA. 
Jaitu | (satu) HOOFDMONTEUR 

jang berpengalaman untuk dipeker- 
djakan selaku Guru praktijk dalam 
.CURSUS TEKNIK UMUM TON- 
DANO", 

Jang berkepentingan supaja de- 
ngan segera berhubungan dengan 
Pemimpin Cursus tsb.. Tn. J. Ch. 
Talumikir di Kampung Liningaan- 
Tondano. 

Pemimpin Teknik Umum Tondano 
J. Ch. TALUMIKIR, 

  

  

MDS DLL Aa Dah Dia DL Yan 

Telah menikah : 

B. A. S. GERUNGAN, aris ( 

FIEN LALAMENTIK 
Tondano , 

| 9-1-49, 
Kakas ( 

Mengutjap diperbanjak terima 
S kasih atas penjataan menaf. 

LN LN LM LL RAN 
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“Pertjetakan Kementerian Penerangan N.i.T, - Tomohon, 

h 

Tuna Ska inai dabel hari bugi 

pendudah London. 

  

Pengerdja2 kantor di Hondan bia bersenang suda 
waktu makan tengah hari dalam musim semi dan mu- 
sim panas ditaman2 bunga Keradjaan, 
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JA HA 0 EMAS 

taman2 jang 
sunji dari berbagai2 tanah lapang atau dalam halaman 
St. Paul's Cathedral. 
Mereka dapat memilih antara taman2 bunga dari 
Londonse Graafschapsraad atau Taman2 Keradjaan G 
jang besarnja berturut2 5.500 acres dan 1.253 acres 
dan penuh dengan bunga2. . 
Pada tempat itu terdapat 80 rumah makan dan ,,ru- 
mah2 makan jang berdjalan” 

Pi
 

ra 
ma
a 

3 

pergi ke taman2 itu 
untuk mendjual teh dan roti, 
Digambar ini dapat dilihat seorang mahasiswa wanita 
dalam kesenian melukis sedang membuat suatu gam- 
baran pada waktu makan tengah hari ditengah keru- ? 
sakan2 jang disebabkan oleh pemboman2 Djerman. S3 
Dibahagian belakang terlihat St, Paul's Cathedral, 1 
sebuah tjiptaan jang indah dari Sir Christopher Wren, 

BIS, 

BELANDA. 

  

Welter tidak senang atas 
“atas ega 

politik Amerika- -Inggeris. 
Madjelis Rendah Belanda telah 

memulai membitjarakan rentjana 
undang2 mengenai Pakt Atlanti- 

Welter mengatakan, bahwa un 
tuk pakt itu perlu didapat per- 
hubungan persahabatan dan ia 
tidak melihat hal itu dalam pela- 
rangan pengiriman sendjata dari 
Inggeris dan Amerika ke Belan- 
da. Inggeris dan Amerika telah 

ME EA KA NAN ena ERA RN 

  

Pemberitahuan. 
  

KOTAK2 SURAT DI- 
KOTA MANADO. 

Mulai tgl. 14 bulan ini, maka 
djumlah kotak2 surat dalam kkota 
sudah “ditambah dengan 5 buah. 
Djam mengangkat surat2 ternjata 
pada kotak surat itu. 

Berhubung dengan peraturan 
KLM/IB sekarang, maka pada 
hari2 Minggu hanja dilakukan 
pengangkatan surat jang kedua. 

Dipinta kepada umum, supaja 
mereka memasukkan hanja surat2 
postblad? 'dan kartupos2 kedalam 
kotak surat: drukwerk2 haruslah 
diserahkan di kantorpos, oleh se- 
bab bus berukuran besar belum 
ada. 

an surat tsb. ditempatkan 

Pasar sembilan. 
Renbaanweg (pertigaan djalam). 
Teling (dimuka wacht). 
Tikalaplein. 
Wangkoy (Pertigaan djalan 
Kema/Ranomut ), 
Pertigaan Sumurboor/Komo. 
Singkil (Polisi wacht). 
Pasar tjita, 

ana 

Diberitahukan bahwa di Gemeen- 
te-werkplaatsen (Lapangan Tikala 
Timur, Manado dapat dilakukan 
reparasi2 ketjil buat Oto2, serta ada 
djuga kesempatan, supaja Oto dimi- 
njaki (doorsmeren), dibersihkan dan 
diisi accu. 

Werkplaatsen tsb. terbuka 
pagi djam 8 - 12 
sore djam 2 - 4. 

Manado, 18 Juli 1949, 

Wali Kota Manado, 
E. R. S. WAROUW., 

  

menfjampuri tangan dalam uru- 
sam2 partikulir Belanda. Mereka 
tidak usah menjatakan pendapat 
mereka tentang politik Belanda di 
Indonesia, akan tetapi harus mem & 
biarkan Belanda dalam Keradjia 
annja sendiri. Ia menjamakan po- 
titik Amerika Inggeris dengan po 
litik Bismarck jang mengatakan : 
»Seorang wartawan harus sedia 
bersama2 makan dengan seorang : 
pada tengah hari serta menembak na 
mati orang itu pada malam hari”, 
Orang2 Amerika dan Inggeris da 
lam politik mereka lebih djahat, 
karena mereka menembak mati 
orang itu pada waktu makan lagi. 
Schmal dari C.H.U. menjetudjui 
Welter. De Bruins Slot dari A.R, 
mempersoalkan djuga hal ini ser- 
ta tidak dapat menerima, bahwa 
Amerika dalam pemberian alat2 
sendjata membeda2kan bangsa2, Na 
Inilah karena Amerika mem punjai. 
dollar untuk menekan politik ka- 
mi. Belanda dapat membangga2 
kan, bahwa dengan tidak turut 2 
serta Belanda, maka sistim perta- f 
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hanan Eropah Barat akan gugur. 
Pelarangan pengiriman sendjjata 
adalah suatu tindak: jang aneh, 2. 
sesudah kami memberikan alat2 “ 
sendjata kepada Djokja, demikian G 
Slot. ' Maksud2 Pakt dengam ini | 
telah ditentang. De Kadt dari P. 2 
v.d. A. menerangkan, bahwa  ti- « 
dak boleh dilupa, bahwa kami me 4 
merlukan Amerika, tetapi Ame- 4 
rika tidak perlu sama kami, 1! 

Perdebatan diteruskan pada ha- 
ri Selasa. 

  

    

IAIN IA AA AA PAN BA PAW WARS 

- PEMBERITAHUAN. 

Dipinta perhatian semua Pemim- - 
pin2 Pandu, Perintis2 dan Tjalon2 
Perintis untuk menghadiri Pertemuan 
Seluruh Badan2 Kepanduan di Mina- 
hasa pada tgl. 26 - 27 28 Djuli 1949 
mulai djam 16 sore di Evacuatie- 
kamp Sario, Manado, untuk membi- 
tjarakan: 

a. Soal Organisasi Badan2 Kepan- 
duan di Minahasa. 

b. Djemputan Djenazah Alm. Dr 
RATU-LANGI, 

BADAN PENGURUS PARKINDO .: 

di MANADO. 

KANAN AW AA AWAN 
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