
    

   
   

    

    

hatikan unsur R4 
. soonlijk element) Ca sa : 
can pindjaman, Unsur jang 
“'ljk ialah ketentuan zakelijk jang 
dapat didjamin oleh para pemin- 
djam, sesungguhnja mengambil 
tempat jang kedua, tetapi tidak 
boleh dilalaikan. 

Oleh karena A.V.B. best 
bekerdja dengan uang orang2 dari 
pihak ketiga dan bertanggung 
djawab sepenuhnja 'atas uang2 
ini, maka bank sekali2 tidak di- 
perkenankan — memperbungakan 
uing2 tsb. dengan tjara zakelijk 
jang tidak dapat dipertanggung- 
djawabkan. 

      

   

   

    

orangpun jang dapat mengetahui, 
bagaimanakah keadaan akan ber- 
.ubah kelak dan bagaimanakah 
para pemindjam akan berlaku, 
maka perlulah, supaja djaminan2 
jang zakeliik melindungi bank 
dari segala kemungkinan2 jang 
tidak baik jang Sepak dihadapi- 
nja. 0g ant 

Saja pertjaja, Baki aa telah 
rhasil - mendjelaskan, bahwa 

AV.B. sesungguhnja . bukanlah 
sebuah jjajasan, dimana uang2 
dapat diperbungakan (beleggings 
instituut) jang — dengan tidak 
membeda2kan siapapun memberi 
pindjaman guna memperbungakan 
modalnja dengan aman, tetapi se- 
baliknja, sesuai dengan tugas ke- 
wadjibannja jg diberikan kepada- 
nja oleh Pemerintah, ia harus me- 
laraskan pemberian pindjaman- 
nja kepada kebutuhan memindjam 
jang reegl dari penduduk. Sjarat 
A.V.B, untuk menentukan djami- 
nan adalah berasal dari keharu- 
san bank untuk mendjalankan pe- 
rusahanrija atas dasar jang kuat. 
Dasar jang zakeliik ini adalah 
perlu, oleh karena A.V.B. harus 
memelihara dirinja sendiri. 

. Walaupun A.V.B. dibentuk atas 
" kehendak Pemerintah 
Pee | ia bukanlah sebuah peru. 
ih sahaan Pemerintah dan ade Ma 
F Pe en maka Pemerintah tidak- 

“Jah bertanggung djawab atas peng 
laksanaan kewadjiban2 bank. “Di- 
muka perang bahagian jang ter- 
besar dari perusahaan pemberian 
pindjaman dari ANV.B. terdiri 
dari pindjaman2 kaum tani Indo- & 

nesia. Oleh karena itu, maka hal 
inilah mendjadi faktor jang pen- 

   

ting dalam mendjalankan politik . 
kemakmuran terhadap golongan 
penduduk jang bertani. 

Lain2 bahagian jang penting 
dari perusahaan ini adalah pin- 
djaman2 pegawai dan orang2 
pensiunan jang sebagian besar ber 
sifat consumptief. Pada lain pihak 

. bahagian2 ini menaikkan kemak-- 
muran djasmani (pembelian sa- 
wah, pembelian dan pendirian ru- 
mah, pindjaman untuk menuntut 
peladjaran, dsb). 

Semakin penduduk fieialsia 
mendiferensialkan diri — ditilik 
dari-“sudut ekonomi '— semakin 
bertambahlah kebutuhan2 golo- 

- ngan middensta: d, , perindustrian 
dan perdagangan terhadap kredit. 

Sedjak tahun 1940 A.V.B. te- 
lah pindjamkan f 2.300.000.— ke 
pada perusahaan2 middenstand : 
sesudah peperangan proses -per- 
kembangan penghidupan ekonomi 
tidak berhenti.” Pada tahun 1948 
terutama kepada perusal an2 mid 
denstand Indonesia telah diberi- 

kan f 23.100.000, Aoantoresite 
f 6.100.000.—. di Indonesia Ti- 

| ap » belum 2 ton pada 
tahun 1940: Sekalip i 5 
tikan penguran 
bajar, maka manakah bahwa ke 
madjuan ini adalah besar. 

Selama perusahaan2- midden- 

    

   

  

stand jang telah ada dan jang ke- 
lak akan tumbuh belum dapat 
memperoleh 'kredit jang biasa 
berlaku “dalam masjarakat jang 
modern-ekonomis, misalnja can 
bank besar, kredit afnemer dan 
leverancier, maka A.V.B. adalah 
satu2nja badan jang dapat menu- 

- tupkkekurangan ini. 
Bahwa A.V. Be telah men 

    
    

   

kebu that 
dalam lingkungan 
perdagangan ken 
lalaikan. 

Pada tahun 1948 wo maksud 

  

Djustru oleh karena tidak se- 

Agung, g 

V PENERANGAN 

N E G A R A. : 

“INDONESIA 

“TIMUR 

sa awsunan 
-I omo h o n     

  

       

   Tiap2 ea dari peranan am ae Fak Re 

dipertanggungkan dunia pada Republik, kata: - 

    

   
    

   

    

   
   

      

  

   

  

     

“Indonesia harus merdeka-berdaulat dahula, 

« 

Satu langkah "menudju kerdja 
sama jang membangun. 

(Aneta). Kalangan2 Belanda 
di Djakarta menganggap ketera- 
ngan Perdana Menteri Hatta da- 
lam sidang Badan Pekerdja K.N. 
LP. terhadap persetudjuan Rum- 
Van Royen sebagai satu langkah 
menudju kerdja sama jang mem- 
bangun untuk  mentjapai suatu 
persetudjuan definitip atas masa- 
alah2 jang masih harus diselesai- 
kan, dari mana perintah .henti- 
kan tembak-menembak” adalah 
jang terutama, demikian korespon 
den Aneta. Terutama pengalima- 
tan mengena perlunja dikeluar- 
kan perintah ,shentikan tembak- 
menembak” untuk melahirkan su- 
atu suasana jang tepat dalam Kon 
perensi Medja Bundar dalam pi- 
dato beliau dipandang dalam ka- 
langan2 tadi sebagai suatu petun- 
djuk, bahwa orang2 di Djokja te- 
lah mengatasi babakan pertama, 
.sesudah kembalinja orang2 terke- 
muka dari Republik. Berhubung 
dengan hal ini ditegaskan, bahwa 
orang2 hanja menunggu dari pi- 
hak Belanda untuk memulaikan 

12 ..untuk mengeluar- 

    

ikan perintah tersebut tadi. Para 
'penindjau politik netral menun- 
djuk kepada pengalimatan dalam 
ikomunike K:P.B.B.I. mengena per 
djalanan anggota2 Kumisi terse- 
but, didalam mana dikatakan, bah 
wa perdjalanan tidak bersangkut- 
.an dengan Konperensi Indonesia 

@ Raja. Penjataan ini hanja membe- 
ri kemungkinan, bahwa dengan 
tjara tidak resmi anggota2 terse- 

- MN NA AAA IA TEE REA AA RA AN ARE 3 TES 

  

ini telah dipindjamkan sampai 
21.4 djuta rupiah terhadap 114 
djuta pada tahun 1940. 
Walaupun tidaklah dimaksud- 

kan disini untuk memberikan sua- 
tu uraian tentang kesukaran2 jg 
telah dialami oleh A.V.B. dalam 
mengrehabilisasikan perusahaan- 
-nja sesudah perang dan masih di 
alaminja karena kekurangan alat2 
pengangkutan dan pegawai, na- 
mun bolehlah disebut pada tem- 
pat ini, bahwa pemilihan peru- 
sahaan bank meminta sanyat ba- 
njak pekerdjaan dan waktu. Dan 
apabila bank ini pada tahun2 se- 
sudah perang tidak selalu dapat 
memenuhi kebutuhan terhadap 
kredit jg pantas dan reeel, walau- 
pun ia berusaha sedapat2nja, ma- 
ka hal ini adalah disebabkan oleh 
kenjataan, bahwa tjabang2 kan- 
tornja baru kini tjukup tersebar, 
-kantor2 tjabang 'kini berdjumlah 
semua 97 buah — dan mulai di-. 

perlengkapkan guna memenuhi ke 
wadjibannja diseluruh Indonesia 
dengan tjara jang agak lajak.. 

A.V.B. sadar, bahwa suatu 
perkembangan jang pesat dari su- 
atu middenstand Indonesia jang 
berniaga. dan 'berindustri hanja 
mungkin, apabila A.V.B, memper 
luas kegikitannja dalam lapangan 
ini. Tidak perlu diterangkan lagi, 
bahwa ia akan Maan se- 
gala hal2 jang mungkin guna men 
tjapai suatu peng asan perusa- 

haan-kredit jang pesat dan ber- 
susun (systematisch). Disamping 

  

memberi pindjaman kepada pen- 
duduk untuk mana dipergunakan 

. uang2 sendiri, A.V.Bs bagan 
pula sebagai perantara am      

pemberian, adm: 

tuk menolon 
dak naik |    

“orang2 jang hen- 

biaja2 jang bersangkutan dengan 
djama'ah ini diseluruh Indonesia. 

Mengenai pekerdjaan A.V.B, 
di Indonesia Timur bolehlah kira 

adji, A.V.B. memberi 
28 perantaraannja. untuk penerimaan 

. sebelum mempertimbangkan turut atau tidak 

dalam Pakt Pasifik. : 

bat akan membitjarakan persedia- 
an2 untuk mengeluarkan perintah 
hentikan tembak-menembak”, de 
mikian koresponden politik Ane- 
ta mendapat kabar. ' 

Untuk nama Republik, maka 
tidaklah baik, apabila perun- 
dingan2 tentang persetudjuan 
Rum — Yan Royen menemui 
-djalan buntu. 

Menteri (Aneta). Keuangan 
Republik, Mr. A. Maramis mene- 
rangkan, bahwa kedudukan Repu- 
blik “diluar negeri adalah agak 
membimbangkan, demikian ,,Mer- 
deka”. Ketika ditanja, beliau mem 

: hentikan. bahwa untuk nama Re- 
publik tidaklah baik, apabila pe- 
rundingan2 tentang persetudjuan 
Rum-Van Royen menemui djalan 
buntu. 

Anggapan dunia pada sa'at ini 
mengharap suatu penjelesaian se- 
gera di Indonesia dan tiap2 kega- 
galan dari persetudjuan Rum-Van 
Royen akan dipertanggungkan pa 
da Republik”, demikian Mr. Ma- - 
ramis. Selandjutnja beliau meng: 

“takan, bahwa na beliau telah datan 
atas desakan Pemerintah Republik 
akan membawa lapuran atas pin- 
djaman Republik untuk dapat: 
membeli barang2 di Pilipina. Me- 
nurut beliau, barang2 tersebut su- 
dah sedia untuk dikirim ke Indo- 
nesia. Untuk. mmgurus pengirim- 
an barang2 tersebut, maka telah 
berangkat ke Manilla, Charles 
Tihambu jang bekerdja sebagai se 
kertaris-djenderal - Kementerian 

  

nja diuraikan jang berikut. 
Sebelum perang banjaknja kan- 

tor2 tjabang di Indonesia Timur 
adalah berdjumlah 10 buah. Un- 
tuk mengrehabilisasikan kehidu- 
pan ekonomi selekas mungkin di 
Indonesia Timur sesudah perang 
berachir, maka hingga 1948 itelah 
dibuka dan dibuka kembali 17 
buah kantor2 tjabang. Dengan 
bekerdja erat dengan Coprafonds 
diberikan kredit guna pembersih- 
'an kebun2 kelapa jang selama be- 
berapa tahun tidak terpelihara. 
Perusahaan2 middenstand setem- 
pat2 dapat didirikan dengan kre- 
dit A.V.B. Di Minahasa ditjoba 
mengrehabilisasikan 
pemeliharaan babi.- 

Dihari2 kemudian jang terdekat 
hak2 Awatareng atas sawah2 di 
sekitar Sidenreng (Pare-Pare) 
dengan “mempergunakan kredit 
A.V.B. dapat dibeli oleh orang2 
jang bersangkutan. 

Pada achir triwulan 1 tahun 
1949, maka uang jang dipindjam- 
kan di Indonesia Timur berdjum- 
lah semua 5.2 djuta rupiah (di- 
bulatkan), diantaranja kira2 1.5 

perusahaan 

'djuta kredit2 middenstand. Ang- 
ka2 ini hampir sama dengan ang- 
ka2 jang bersangkutan pada acbir 
tahun 1948, 

Sebagai perbandingan dengan 
keadaan pada masa sebelum pe- 
rang bolehlah kiranja saja tegas-' 
kan, bahwa kini djumlah uang 
pindjaman adalah dua kali sebe- 
sar djumlah uang pindjaman pada 
achir tahun 1940 di Indonesia Ti- 
mur, sedangkan kredit2 midden- 
stand hampir 7 x sebesar kredit 

Pn dan “ne | pada tahun 1940, 

t nagihan kredit2 P Pemerintah. Un- 

  

Dengan ian-ini saja harap 
telah berhasil memberi pengertian 
tentang pentingnja Urusan Pin- 
djaman Rakjat sebagai alat eko- 
nomi dalam aan | Indo- 
nesia, 

  

per) ra 

  

& , 

ai 

( N ya Y 

   

yen akan 
Maramis, 

Urus Luwak Negeri Republik da- 

  

lam kabinet darurat. Selandjutnja 
beliau menerangkan, bahwa kon- 
sul 'Pilipina di Djokja sekarang 
mempunjai perhubungan lang- 
sung dengan pemerintahnja di Ma 
nilla, berlainan dengan konsul2 
Tiongkok dan India jang masing2 
bekerdja dibawah ikonsul-djende- 
ral di Djakarta, sedang ada ke- 
mungkinan, bahwa di Djokja a- 
kan berkedudukan . satu konsul- 
djenderal Pilipina. Selandjutnja 
diterangkan beliau, bahwa dahu- 

   

lu, waktu beliau berada di Pilipi- 
na, Presiden @uirino telah mem- 
pertimbangkan bersama masaalah 
Pakt Pasifik, ,,tetapi saja telah 
menjingkirkan diri dari perundi- 

ngan mengena masaalah terse- 

but”, demikian Mr. Maramis jg 

berpendapat seperti “Pemerintah 

Republik, jaitu, bahwa Indonesia 

harus merdeka dan berdaulat da- 

hulu sebelum dapat dan mau mem 

pertimbangkan soal turut atau ti- 

dak turut dalam Pakt Pasifik atau 

perdjandjian2 lain, demikian 

Merdeka". : 

  

“(Aneta). Kebanjakan harian 
Amerika pada hari Rabu dalam 
tadjuk rentjananja membitjarakan 
ketjelakaan pesawat terbang Fra- 
neker dan kebanjakan dari kara- 
ngan2 itu menundjukkan carriere 
jang gilang gemilang dari warta- 
wan2 Amerika terkemuka itu jg 
telah mendjadi kurban didalam 
mendjalankan kewadjibannja. 

“New York Herald “Tribune 
memperingatkan, bahwa belum 
pernah terdjadi suatu malapetaka 
jang sedemikian itu jang menim- 
pa serombongan wartawan. 

Menurut New“ York Times ke- 
tjelakaan itu disebabkan, karena 
penerbang Belanda jang menge- 
mudikan pesawat tsb. tidak me- 
ngetahui keadaan negeri disekitar 
Bombay. 

Sementara itu nona Brandon 
dari New York Herald Tribune 

telah mengachiri kabar2 angin 
mengenai sabot, jang seolah2 te- 
lah disiarkan olehnja itu, dengan 
menerangkan di Hongkong, bah- 
wa ia tidak menduga sesuatu pe- 

“kerdjaan sabot dan bahwa ia ti- 
dak bermaksud untuk kembali ke 
negerinja dengan pesawat Frane- 

“ker, karena ia terlebih dahulu te- 
lah menerima suatu tugas di Ti- 
mur Djauh jang akan mersakan 
waktu tiga bulan. 

Kantor penerangan Belarda di 
New York dalam pada itu telah 
menjiarkan suatu keterangan dari 
Martin Ebon, seorang guru pada 
suatu sekolah untuk penjelidikan 
sosial di New York dan penuiis 
dari buku ,, World communism 

-today”. Menurut keterangan ini 
Ebon telah mengundjungi Indo- 
nesia selama enam minggu, ketika 
kundjungan para wartawaa Ame- 
rika dan ia sendiri enam hari j.l, 
telah ikemballi ke New York de- 
ngan K.L,M. 

Didalam keterangan Ebon di- 
katakan, bahwa ditahannja pener 
bangan sipil oleh India itu, de- 
ngan menutup lapangan2 terbang 
untuk K.L.M. sebagai. pernjataan 
solider dengan Republik, boleh 
mendapat djasa2 jang tertentu 
tetapi djuga membawa risiko jang 
lebih-besar bagi perdjalanan di- 
Asia Tenggara. 

Ebom mengatakan, bahwa ia 
ah bertanja kepada Nehru di 

at. “ee apakah faedahnja di 
fu 

na 6 

        

   

    

o tepat « “Wah 
4 Maramis kelihatan tiba2 

Ha Konperensi Inter-ln- 
donesia. 

(Aneta). Dengan tidak diduga 
terlebih dahulu, Mr. A. Maramis 
tiba2 kelihatan dalam sidang pem 
bukaan Konperensi Inter Indone- 
sia. Dalam interpiu kilat, Mlr. Ma- 
ramis mengatakan, bahwa Repu- 
blik telah mendapat ppindjaman 
dari Philipina sebesar 2 djuta pe- 

' s0 untuk pembelian mesin2, obat2 
an, mobil2 dan kalau Republik 
menghendakinja — djuga sendja- 
ta. Bilamana datangnja barang2 
itu, tergantung dari pembitjaraan 
dengan Drs. Hatta. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
portefeuille luar negeri Pemerin- 
tah Darurat sudah dikembalikan. 
Mendjawab pertanjaan, Mr. Ma- 
ramis menerangkan, bahwa pin- 
djaman itu akan dibajar kembali 
dengan bahan2 dari Indonesia, se 
dang tempo pembajarannja ter- 
gantung pada Republik sendiri, 

VAN LANGEN, KEPALA STAF. 
UMUM MARKAS BESAR UMUM. 

(Aneta. Dari kalangan2 mili- 
ter jang mengetahui, Aneta men- 
dapat kabar, bahwa kolonel D. R. 
A. van Langen, kemandan briga- 
de-T tidak lama lagi akan per- 
gi ke Djakarta, dimana ia me- 
mangku djabatan kepala staf u- 
mum markas besar umum. 

Pers Amerika tentang ketjelakaan 
- Franeker. Maa 

perluasnja tekanan politik itu sam 
pai kelapangan penerbangan sipil. 

Pertanjaan itu didjawab oleh 
Nehru, bahwa Negara India jang 
muda itu. mempunjai pertanggu- 
ngan dijawab jang historis tentang 
pernjataan solider dengan semua 
tenaga2 pembebasan nasional”. 

Menurut . Ebon orang meng- 
anggap, bahwa pemerintah India 
akan membuka lagi pangkalan2 
udaranja bagi pesawat2 Belanda, 
bilamana Republik sudah kembali 
ke Djokja.- Tetapi meskipun Re- 
publik dengan resmi pada tanggal 
30 Djuni telah kembali ke Djokja, 
lapangan2 terbang itu masih dju- 
ga belum dibuka, demikian Ebon. 

Sementara itu-mengalir tanda2 
turut berduka-tjita kepada hari- 
an2, setasiun2'radio dan kantor2 
pekabaran jang menderita kerugi- 
an itu. 

Sekretaris Negara untuk luar 
negeri Dean Acheson, membuka 
konperensi persnja jang biasa di 
adakannja tiap2 minggu "dengan 
memperingati kurban2 jang telah 
djatuh dalam'ketjelakaan itu. 

Liga Republik di New York te- 
lah mengirimkan amanat kepada 
Acheson, dimana dikatakan, bah- 
wa semua golongan penduduk 
Indonesia turut berduka tjita ka- 
rena malapetaka itu. Perkumpulan 
wartawan pada Perserikatan 
Bangsa2 akan mengadakan upa- 
fjara peringatan bagi Nat A. Bar- 
rows. 

Upatjara ini akan dilangsung- 
kan digedung Dewan Keamanan 
di Lake Success. Djuga Overseas 
Press Club akan memperingati ke 
empat anggotanja jang telah men 
djadi kurban itu. - 

KONSUL DJENDERAL INGGERIS 
DI DJAKARTA BERLIBUR KE 

2 INGGERIS. 
(Aneta). Konsul djenderal Ing- 

geris, Francis Shepherd tidak Ja- 
ma"lagi akan berangkat untuk ber 
libur ke Inggeris sesudah suatu 

“'perkundjungan ke Djokja pada 
hari Selasa untuk mengutjapkan 
selamat tinggal kepada Presiden 
Sukarno. Ia disertai dalam perdja 
lanannja oleh A. C. Steward. Ke- 
dua2nja mengadakan pembitjara- 
an dengan Presiden Sukarno, Wa 
kil Presiden Hatta dan Hadji A- 
gus Salim. Pada hari itu djuga 
mereka kembali ke Djakarta, 
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     PERKUNDJUNGAN 3 ANGGOTA 

K.P.B.B.I. KE DJOKJA. |     

            

   
   
   

Tiga anggota K.P.B.B.I. pada 
hari Rabu telah terbang ke Djo- 

pesawat K.P,B.B.I, . 
untuk bertemu lagi dengan pe- 
mimpin Republik serta untuk pe- 
rundingan2 tidak resmi. Perkun- 

: djungan tidak bersangkutan de- 
ngan Konperensi Indonesia Raja 
jang dimulai kemarin di Djokja. 
Anggota2 itu pada sore kemarin 
diharap berada lagi di Djakarta. 

x 

  

          

      

  

. Ketiga anggota' K.P.B.B.I. sore 
hari ini (tgl. 21) djam 5 kembali 
dilapang terbang Kemajoran. : 
Wartawan politik Aneta jang 
waktu ini berada di Djokja menga - 
watkan tentang kundjungan ini, 
bahwa anggota2 K.P.B.B.I. da- : 
tang ke Djokja untuk menjampai- 

         

        
      

      

              

      

      

          
     

kan rentjana komisi tentang 
perintah hentikan  tembak-me 
nembak kepada ketua  de-        

     legasi Republik, Mr. Moh. Rum. 

Menurut sumber Republik jang 

bole dipertjaja, ketua delegasi 

kabarnja telah minta 'kepada K.P. 

B.B.I. untuk menjusun sebuah ren 

tjana untuk menhentikan permu- 

suhan, setelah delegasi Belanda 

dan Republik sukar mendapat per 

setudjuan tentang masaalah ini. 

Berhubung dengan ini, anggota2 

K.P.B.B.I., Cochran, “Herremans 

dan Critchley pada sore kemarin 

telah mengundjungi Presiden Su- 

karno dan wakil Pres. Hatta. Pa- 
da pertemuan ini djuga hadir Sul- : 

tan Djokja dan Dr. Leimena, 
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Luar Negeri, 

SEKITAR PENGELUARAN PEGA- 
WAI SETJARA BESAR2AN DI 

DJEPANG. 

(United Press). Direksi djawa- 
tan kereta api Djepang jang pada 
tanggal 4 Djuli jang lalu telah me 
ngeluarkan 30.000 orang pegawai 
dan dengan demikian — menurut 
anggapan orang — telah menim- 
bulkan alasan2 pembunuhan :atas 
dirinja presiden djawatan kereta 
api, Sadanori Shimoyama, telah 
mulai mengeluarkan 65.000 orang 
pegawai lainnja pada hari Rabu. 
Kantor kereta api di Tokio meng- 
umumkan akan dikeluarkannja se 
djumlah 7000 orang pegawai dan 
bahwa di Saporo (di Hokkaido) 
akan dikeluarkan 534 orang, se- 
dangikan dari ikantor2 lainnja di 
tunggu pengiriman daftar2 seperti 
ini dalam hari2 jang akan da- 
tang. 

Direksi djawatan Kn api te- 
tap tidak mau memenuhi permin- 
taan serikat buruh kereta api un- 
tuk berunding, guna mengachiri 
pengeluaran pegawai2 kereta api 
ini. Direksi djawatan kereta api 3 
beranggapan, bahwa untuk meng- 2 
adakan perundingan2 ini tidak 4 
ada alasan2. Dalam pada itu se- 
rikat buruh kereta : api mempertim 
bangkan untuk tidak mengindah- 
Ikan pengeluaran tersebut dan 
memberi nasehat kepada anggau- 
ta2nja untuk terus bekerdja. 

  

DJUMLAH PENDUDUK DUNIA. 

(Aneta-A.F:P.) Djumlah pen- 
duduk dunia antara kedua perang 
dunia telah bertambah dengan 
500.000.000 djiwa, demikian se- 
kretariat P.B.B. mengumumkan, 
Djumlah penduduk dunia ditaksir 
sekarang kira2 2.375.000.000 dji- 
wa terhadap 2.315.000.000 djiwa 
dalam tahun 1947. Dalam tahun 
1920 djumlah penduduk adalah 
1.772.000.000 djiwa. 

WANG UNTUK ORANG2 PE- 
NGERDJA TAMBANG AUSTRALIA 

“Dua orang terkemuka dari per- 
serikatan buruh tambang Austra- 
Ha mendapat lagi hukuman pen- 
djara selama 2 tahun, karena me- 
reka tidak mau memberitahukan, 
dari mana perserikatan mendapat 
wang untuk membelandjai pemo- 
gokan ini,  



      

    

    

  

    
ENAM WANITA AMERIK 
|. BERHUBUNG DENGA 

  

2 - ea 

atas terlihat Presiden Truman dengan 2 dari 6 wanita jang 

Marjorie Child Husted, seorang ahli ekonomi dan saudagar, 

  

   

    
   
   
    

      

  

“ar Kools tentang ex- 21, 
ploatasi hutan didaerah Amer ik 

(A.N.P.). Dalam aula per- 
guruan tinggi pertanian di Wa- 
geningen, prof. dr. ir. J. F. Kools, 

ahaguru dalam eksploatasi hu- 
an, perekonomian hutan dan se- 
jarah hutan di Indonesia, telah 

(Reuter). Menteri luar negeri 
' Amerika, Dean Acheson, mene- 
rangkan pada hari Rabu dalam 
suatu konperensi pers, bahwa ia 
akan menentang setiap usul untuk 

     

   
   
   
   

  

nundjukkan pada kechawatiran 
jang meningkat akan adanja keku 
rangan kaju didunia ini jang men- 
dapat perhatian besar dari FAO. 

“Hi titik berat 

jang beriklim sedang dise- 
belah Utara. FAO mendesak, su- 
'paja djuga daerah2 jang beriklim 

nas akan mengambil bagian da- 
lam menjediakan kaju untuk du- 
:nia.. Prof. Kools memberikan ich- 
tisar tentang kehutanan di Indo- 
nesia, dimana telah ada djawatan 
kehutanan selama 100 tahun. 
“Terutama di Djawa dan teristime- 

didaerah djati jang luasnja 
k.. 800.000 hektare pemeliharaan 

“hutan ini sangat tinggi tingkatan- 
nja. : : 

| Pada achir tahun 1941 dihutan2 
djati ini telah didirikan djalan ke- 
eta api ketjil jang pandjangnja 

3.000 km jaitu hampir sama pan- 
jangnja dengan djalan kereta api 

di Djawa. Djustru karena adanja 
erhubungan ini, maka pemeliha- 
an hutan2 itu telah madju de- 

ngan baik, sehingga dapat ber- 
saing dengan djawatan2 kehuta- 

tah Amerika untuk memberi ban- 
uan militer kepada negeri2 dari 
pakt Atlantik. Renitjana ini mema- 
ikan uang sebesar 1.450 djuta dol- 
lar. Ia djuga menolak pendirian 
jang dikemukakan dalam Kong- 
res, mahwa pakt Atlantik itu mem 
'beri kewadjiban jang tak dapat 
dielakkan lagi kepada Amerika 
Serikat, untuk sekurang2nja sela- 
ma sepuluh tahun jang pertama ini 
mempersendjatai negeri2 di Ero- 
pah Barat. 

Menurut kabar dari United 
Press, John Foster Dulles, dalam 
'ipidatonja sebagai senator golo- 
ngan “Republikan untuk New 
York, menerangkan, bahwa dele- 
gasi Amerika dalam (konperensi 
jang iterachir-dari keempat negeri2 
besar di Paris telah bermain2 de- 

ngan pikiran untuk memelihara 
ketegangan sekarang ini, supaja 
dengan demikian mendesak senat 
Amerika menerima baik pakt At- 
lantik "Utara, tetapi achirnja de- 
legasi melepaskan sikap. ini. Dul- 
les menegaskan sekali lagi, bahwa 
ratifikasi pakt tersebut oleh par- 
lemen Amerika (Kongres) tetap 
sangat diperlukan, kalau orang 
mau mentjegah agresi komunis, 
walaupun sekarang ini telah tim- 
bul waktu istirahat dalam ,pepe- 

  

       

   
    
    

   

   
   
     
   
      

    

    

   

  

   

  

   
     

   
   

    
    
    

     

  

       

  

— Diluar Djawa dan Madura ter- 
dapat perusahaan pemotong kaju 

| Tionghoa jang mengherankan. rangan dingin”. i 
sahaanini Jetaknja didekat” ' yu 

dan disekitar Singapura dan mem- 22 
punjaj modal sedikit. Tiap2 tahun 
serusahaan tsb. dapat mengirim- 

an 300.000 meter kubik ikaju ke 
ngapura. Sebelum petjah pe- 
rang, di Kalimantan ada sebuah 

     

  

       

  

perlukan ini hanja 396 dari pena- 
naman modal jang” dibutuhkan 
untuk Djawa dan dapat dipan- 
dang sebagai -premi asuransi. 
Prof. Kools menguraikan, bahwa 
djika orang mau mengadakan 
eksploatasi jang ekonomis dari 
hutan2 didaerah jang beriklim 
panas ini maka haruslah diadakan 
organisasi penjelidikan jang baik. 

      

  

ang jang tiap2 ta- 
un an ikl. 100.000 me 

ter kubik ke Djepang. Tetapi hasil 
uang dari maskapai2 pemotong 
kaju jang lama dan jang sekarang 

i jang ada diluar Djas 
uaskan. Menu 

    
   

    
     

  

     
    

      

   

  

    

    

   

    

   
     

:rapa tahun ini beratus2 hektare 
tanah sudah d 
rupa, untuk memungkinkan dilak- 
sanakannja rentjana demikian 
Se na Pt En “ 

.. Prof. Kools mengachiri pidato- 
| nja dengan mengulangi perkata- 

(0 @n2 seorang houtvester di Nieuw 

   

| achir tahun 1945 (djadi masih 
' dalam suasana-habis-perang) un- 
tuk menginsafi kesukaran2 dalam 

| eksploatasi hutan didaerah jang 
beriklim panas dan supaja menga- 

-dakan persiapan2 jang: saksama 
sebelum mulai bekerdja. 

       

  

    

  

   

   

           
   

  

lidaerah2 jang pen 
gan hutan2 diluar Djawa. Ia 
undjukkan, bahwa ongkos2 
penjelidikan2 jang sangat di- 
6 « 

sama did: 

| Presiden Harry S. Truman dari Amerika Se rikat menghadiahkan tanda2 djasa kepada 6 
wanita Amerika jang masing2 dalam lapangannja sendiri2 telah berbuat hal jang luar 
biasa. Penjerahan berlaku dalam suatu pertemuan minum dan makan jang diselenggara- 
kan oleh Persatuan Pesuratkabaran Nasional Wanita di Washington. Pada gambar di- 

  

a dan Pakt Atlanti 
Utara. 

mengutjapkan pidato pelantikan- engurangi rentjana jang te- 
nja. Dalam pidatonja itu ia me- ah disusun oleh pemerin- 

Menurut fahamnja, dalam bebe- . 

lidiki sedemikian 

— Zeeland dalam publikasi pada: 

     

          

    

   

  

   

mendapat hadiah itu, jaitu 
Njonja Anna Mary Robertson Moses (tengah), terkenal sebagai ,,Nenenda” Moses, 
berumur 88 tahun, pelukis hal2 jang sederhana, dianggap telah berdjasa banjak terhar- 
dap kesenian Amerika pada masa sekarang dan Njonja Franklin D, Roosevelt (kanan) 
isteri dari almarhum Presiden Amerika Serikat jang mendapat hadiah ,,Woman of the 
Year” karena djasa2nja sebagai ketua Kumisi Hak2 Manusia P.B.B. 
Wanita2 jang lain adalah Madeleine Carrol, bintang film, Wali kota Dorothy Mc. Cul- 
lough Lee dari Portland, Oregan: Mary Jane Ward, pengarang ,,The Snahe Pit” dan 

  

. KEADAAN DI BIRMA. 

(Reuter). Menurut berita2 da- 

“radja. . 

| tinggi “di Vatikan, 

    

  DNAN AMAN as 

— VATIKAN KONTRA KOMUNISME. 
2. (United Press). Office Sutji- 

  

'telah mengeluarkan sebuah kete- 
'tapan Paus' jang menetapkan di 
keluarkannja orang2 katolik jang 
mendjadi anggota partai komunis 

| atau membantu menjebarkan adja 
1 nunis, dari lingkungan ge- 

lenurut keterangan pihak 

  

   

   

Paus ini akan mendesak berdjuta2 
ng diseluruh dunia untuk ime- 

antara geredja dan Kremlin.        
: - Berapa djumlah orang2 jang ha- 
.rus memilih ini tidak dapat dika- 
takan dengan tepat, karena djika 
djumlah anggota semua. golong- 
an komunis diseluruh dunia itu 

  

ada 20 djuta, maka djumlah me- 
reka jang sama alirannja dengan 
ini tidak dapat dihitung. Dari 
pihak tersebut kemudian diterang 

“kan, bahwa walaupun dekrit eks- 
komunikasi itu tidak ada ketera- 
ngan2 tentang kemungkinan un- 
tuk membuang adjaran komunis 

“itu, dapat diharapkan, bahwa pa-. 
ra pendeta itu akan mendapat ke- 
kuasaan untuk memberikan abso- 
lusi kepada mereka jang insaf 
kembali. Penghukuman besar2an 
jang telah dinjatakan oleh Paus 
hanja dapat ditarik kembali oleh 

. Paus sendiri. 

'Kalangan2 Vatikan selandjut- 
.nja menundjukkan, bahwa gere- 
dja sungguh2 insaf, bahwa ba- 
njak orang2 katolik di Eropah 
Timur hanja terpaksa dan hanja 

maa menurut lahirnja sadja menganut 

ka 
adjaran komunis, ,,sehingga me- 
reka mempunjai hak jang lebih 
kuat lagi untuk mendapat abso- 
lusi daripada orang2 katolik di- 
negeri2 lain", dibagian Eropah 
Barat jang demokratis terutama, 
dimana 'tidak ada alasan2 untuk 
tetap setia pada adjaran2 komu- 
nis. Anggota2 partai komunis jg 
beragama katolik di Eropah Ba- 
rat harus membuang komunisme 

lam pers Birma presiden dari ka- - dan minta iabsolusi, 
um pemberontak Karen jang ber- 
usia 35 tahun, Saw Ba U Gyi, 
telah terbunuh dalam suatu per- 
tempuran “antara suku bangsa 
Karen dan kaum komunis. Per- 

terdjadi disekitar tempuran itu 
benteng Karen di Nyaunglebin, 
jang letaknja kil. 160 km sebelah 
Utara Rangoon. - Tetapi berita2 
ini belum dapat dipastikan “de- 
ngan resmi, 

Saw Ba U Gyi adalah pemimpin 
2.500.000 orang Karen jang dalam 
bulan September jang lalu dalam 
peperangan saudara di Birma ite- 
lah menduduki Moulmein jang Ie- 
taknja sebelah Tenggara Rangoon 
dipantai Tenasserin . Ia adalah 
presiden dari uni nasional dari 
suku bangsa Karen dan sedjak 
kil. satu bulan iketika oleh mereka 
diumumkan dibentuknja sebuah 
kabinet, ia djuga mendjadi per- 
dana menteri dari pemerintah Ka- 
ren. : 

Dalam pada itu dikabarkan o- 
leh pihak tentara, bahwa Okkan 
telah direbut kembali. Okkan ada 
lah sebuah kota penting jang letak 
nja k.l. 100 km sebelah Utara 
Rangoon didjalan kereta api. Da. 
lam pertempuran ini telah tewas 
50 orang pemberontak, Aa 

  

ORANG2 NAZI TERKEMUKA 
MELARIKAN DIRI KE ISRAEL ? 

  

(Reuter), Polisi Tsreeti el | 
telah mendapat keterangan2 ten- 
tang sebuah gerakan dibawah ta- 
nah jang bertudjuan untuk me- 
masukkan orang2 bukan Jahudi 
ke Israel dan mungkin tidak lama 
lagi polisi akan dapat membuka 
kedoknja beberapa orang nazi jg 
terkemuka jang dengan bantuan 
organisasi tersebut itelah melari- 
kan diri ke Palestina untuk me- 

“Jepaskan diri dari hukuman di- 
Eropah, 2 Nang 

Dalam pada itu pihak jang bi- 
asanja mengetahui mengumum- 

-kan, bahwa diantara orang2 jang 
“telah diseludupkan ini terdapat 
'bekas pegawai konsuler dari Bra- 
tislava di Tjekoslowakia jang di- 
tuduh telah mengirimkan 400.000 
orang Jahudi kekamp2 untuk mem 
binasakan mereka. Orang ini se- 
karang berada dibawah pengawa- 
san polisi. Djuga seorang perem- 
puan jang dituduh telah bekerdja 
bersama dengan Gestapo dan ber 
tanggung dijawab atas dibunuh- 
nja beberapa orang Jahudi telah 
dikenal orang di Israel dan telah 
ditahan oleh polisi. 

Karena tindakan terachir dari 
“Vatikan terhadap komunisme, 
sungguh2 dokrinal sadja dan ti- 
“dak politik, — hal ini ditegaskan 

— oleh pihak berwadjih di Vatikan 
— maka ini tidak berarti, bahwa 
Paus sekarang djuga akan mulai 
memutuskan perhubungan diplo- 
matik dengan pemerintah2 komu- 
nis. Tindakan ini mengenai ang- 
gota2 individuil dari geredja ka- 
tolik dan karena itu tidak menjen- 
tuh perhubungan2 diplomatik. Se- 
lain daripada ini pihak tersebut 
menundjukkan, bahwa hal ini ti- 
dak hfnja masaalah katolik sa- 
dja. Dunia sedang mengadakan 
suatu persatuan orang2 jang per- 
tjaja akan Tuhan jang ditudjukan 
terhadap semua kaum materialis 
dan orang2 jang tidak pertjaja 
akan Tuhan dan sebagai bukti 
untuk ini boleh dipergunakan ke- 
njataan2, bahwa India, Libanon 
dan Mesir misalnja dengan per- 
antaraan wakil2nja' telah membe- 
ritahukan kepada Paus Pius XII, 
bahwa mereka tetap akan memberi 
bantuan kepada Paus dalam per- 

    
  

  

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

  

keputusan . 

t Islam Tiongkok mau membantu 

Kanton dan Tiongkok Barat 
jatg beragama Islam, 

. (Reuter). Seorang wartawan 
warta harian ,,Sin Tao Jat Pao” 
jang terbit di Kanton menerang- 
kan, bahwa ,ipihak tentinggi na- 
sionalis'” telah memberi-idzin ke- 
pada djenderal jang beragama Is- 
lam, Ma Pu Fang dan Ma Hung 
Kwei dari Tiongkok Barat Laut, 
untuk melatih dan memperlengka- 
pi 30.000 orang tentara untuk 
mempertahankan Tiongkok Barat 

Laut. Pemerintah nasional akan 
memperlengikapi pasuikam2 di Kan- 
su dan Ningshia jang dipimpin 
oleh kedua saudara Ma itu dengan 
perlengkapan2 militer berat dan 
ringan. . 

Selandjutnja Central News A- 
gency mengawatkan dari Taipah, 
bahwa seorang wakil dari keluar- 
ga Ma telah mengadakan perun- 
dingan2 jang memuaskan dengan 
Chiang Kai Shek tentang rentja- 
na anti komunis dan bahwa ia te- 

  

djoangannja untuk (kemerdekaan 
beragama, 

Ketjuali beberapa harian jang 
berhaluan komunis — jang sangat 
menentang dekrit ekskomunikasi 
— hingga sekarang pihak komu- 
nis tidak memberi keterangan2 
apa2 tentang tindakan2 Vatikan 
baru2 itu dan rupanja akan meng 
ambil sikap menunggu sadja dulu. 

CRIPPS MENOLAK KEMAUAN 
BAIK ATTLEE. 

(Aneta-A.F.F.). Menteri keua- 
ngan Inggeris, Cripps menolak de 
viezen2 tambahan jg diberikan o- 
leh perdana menteri Attlee untuk 
perdjalanannja ke Siwis. Attlee 
memberi deviezen2 tersebut kare- 
na menurtit pertimbangannja, a- 
dalah untuk kepentingan Inggeris 
apabila Crips kembali ke Inggeris 
sesudah penjakitnja diperut telah 
sembuh. Menteri keuangan terse- 
but telah pergi ke Swis untuk su- 
atu pembedahan dalam perutnja. 

“Ja menerangkan, bahwa ia tidak 
mau mempunjai deviezen2 jang le- 
bih dari pada seorang Inggeris bi- 
asa jang hendak pergi keluar ne- 
geri, 
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PAUL MAMESAH 

Bekas Hukumtua Kamanga 
Tompaso) dianugerahi Bintang 
tembaga dan Bintang perak 
ketjil sebagai tanda kesetiaan 
dan djasa2. 
Meningga! dunia- di Tompaso 
pada tgl. 21 Djuli 1949 djam 
5.30 pagi hari. 
Isteri: 

J. 'Mamesah-Mewengkang. 
Anak2: 

J. A. A. Mamesah-Putong, 
j Tomohon. 

J. Setligt-Mamesah, 
Ratahan. 

W. K. Santie-Mamesah, 
Batavia. 

W. KolibulMamesah, 
“Donggala. 

M. Tumiwa-Mamesah, 
Tomohon. 

     

»MARGUERITE: 

Ooo, pantas ..., Palmboom | Engkau telah terpikat djuga 

rupanja oleh hasil jang indah itul Akupun demikian djuga. 

    
Miskin sma 2 seenunan 

nasional untuk menentang kaum 
munis jang makin 

lah terbang ke Kanton. Karena 
Chiang Kai Shek pada tanggal 
12 Djuli telali kembali ke Fcr- 
mosa, maka wakil ini tentu telah 
bitjara dengan Chiang, sebelum 
ia pergi ke Baguio untuk berun- 
ding dengan presiden @uirino. 

Kansi dan Ningshia mempunjai 
penduduk jang kebanjakan bera- 
gama Islam. Djumlah penduduk 
ini kira2 enam djuta, sekurang2- 
nja 50.000 orang “diantaranja tju- 
kup sehat untuk masuk tentara. 
Apa jang diperlukan oleh daerah 
ini ialah perlengkapan militer dan” 
sekarang pemerintah nasional tte- 
lah mendjandjikan ini, . 

Sebuah kapal selam jang ti- 
dak dikenal mendekati pulau 
Changshan. 

(Reuter). Menurut berita dari 
Central News Agency dari Kao- 
shing di Formosa, marine nasio- 
nalis telah melihat sebuah kapal 
selam jang tak dikenal pada suatu 
"tempat jang “djauhnja k.l. 2000 

- meter dari palau Changshan, pada 
siang hari tanggal 11 Djuli 
jang lalu. Changshan adalah satu2 
nja pangkalan marine di Tiongkok 
Utara. Kapal selam tersebut me- 
nampakkan diri diatas air selama 
lima menit, kemudian menjelam 
kearah Barat Laut, 

Beberapa hari jang lalu pembe- 
Sar2 marine nasionalis telah meng 
umumkan “dengan perantaraan 
Central News Agency, bahwa dua 
buah pesawat terbang Rusia telah 
dilihat. terbang diatas pulau 
Changshan untuk mengadakan 
penjelidikan. Changshan jang le- 
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taknja diteluk Chili merupakan : 
suatu pangkalan jang baik untuk : 
mengadakan blokade terhadap pe ' 
labuhan2 di No Utara. 

CN 

(Aneta-Reuter). Menurut ka- 
bar2 dari sumber2 jang lajak di 
pertjaja dalam ibu kota wilajat 
Hunan, Chang Sha, pasukan2 ka- 
um komunis telah memasuki wi- 
lajat tersebut dari 2 pihak. Menu- 
rut kabar tersebut, mereka masih 
tetap madju, 

Modovakschool 

— Titiwoengen 33, Manado. — 

Telah mengadakan udjian untuk 
COSTUMIERE, COUPEUSE dan 
LERARES, 
Jang lulus delam udjian jaitu: 
1. Dorothea Letto, lerares. 
2. Elisabeth Kalangie,, 
3. Maartjs Korah Fs 
4. Charlotte Tooij, coupeuse. 
5. Josephine Tumengkol Moningka 

Coupsuse 
6. Katerina Makanoneng, 

2 costumiere 
7. Florence Tea, & 
Kumisi udjian: 

Ni. Lengkong-Regar. 
Nj. Koelit-Wanta. 
Nona L. Ticoalu, 

Pemimpin Sekolah: 
J. E. RUMBAJAN-Sumampouw   
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. Sesungguhnja, Palmboom membawa kegembiraan dalam 

memasak. Makanan jang sederhanapun dapat mendjadi 

makanan jang.... istimewa, berkat rasa jang sedap dari 

  

mentega itu. Memang Palmboom tidak ada bandingamnja. 

  

BANJAK 
MARGARINE 
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Hasil dari Djawa nan indah 
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