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untuk Kedudukan Wanita waktu 
bersidang di Beirut, Lebanon da- 
lam bulan Maret 1949, Sekreta- 

— ris Djenderal Trygve Lie menulis: 
Dunia memandang pada tuan2 

| untuk mendapatkan (pimpinan da- 
lam melaksanakan azas2 jang ter 

| muat didalam Piagam Perserikat- 
an Bangsa2 jang menjatakan, bah 

.. wa lelaki dan perempuan 
“. mendapat hak2 dan kesempatan 

— jg sama”. Dua minggu lagi, pa- 
. da waktu ketua njonja Marie-He- 

ne Legaucheux dari Peraritjis me- 
nutup persidangan itu, Kumisi ta- : 

| di telah menjudahkan lebih dari 

harus 

duapuluh usul2 jang ditudjukan 
agar dapat menolong wanita dima 
na2 untuk mentjapai persamaan 2 Fs ' sebuah penjelidikan jang seteliti2 

Usul2 jang dimadjukan itu me- 
rupakan nasihat pada Dewan Eko 

Sosial dan Sekretaris 
Djenderal dan terdiri dari lang- 

— kah2 antuk mendapatkan hak2 me 
milih dan hak2 politik lain untuk 
wanita diseluruh dunia jang djum 

ia lahnja makin meningkat: untuk 
melenjapkan undang2 kebangsa- 

| “an jang sudah kuno dan bertenta- 

ngan jang sering mentjabut perem 
puan jang sudah kawin atau jang 
djanda dari hak kebangsaannja, 
'bahkan meruwetkan kewargane- 
garaan dari anak2nja: untuk mem 
perbaiki alat2 pendidikan dan pe- 
kerdjaan bagi wanita didaerah 
kota besar atau daerah jang tidak 
merdeka: dan untuk mendapat- 
kan pengakuan jang lebih luas la 
gi untuk azas2, bahwa wanita jg ' 
mengerdjakan pekerdjaan jang sa 
ma dengan pekerdjaan lelaki ha- 
rus dibajar dengan upah jang sa- 
ma, £ 23 

Dari 15 negeri jang diwakili di 
Komisi tersebut, 14 negeri telah 

mengirimkan wakil2nja kepersi- 
dangan Beirut: Australia, Tiong- 

kok, Denemarken, Perantjis, Juna 
ni, Haiti, India, Mexico, Syria, 
“Turki, Keradjaan Inggris, Ameri- 
ka Serikat, Sovjet Uni dan Vene- 
zuela. Wakil Costa Rica, anggota 
jang ke 15 tidak menghadiri persi 

dangan Wakil dari dua lem- 
p 

   

merintah — seperti World 
deration of Trade Ulnions, World 
Pederation of the United Nations 
Associations, Catholic Internatio- 
nal Union for Social Service, In- 

ternational Federation of Business 
-dan Professional Women, World 

Young Menis Christian Associa- 
'fion — serta ada perundingan2nja 
“seperti djuga seorang penindjau 
dari Inter-American Comission of 
Women. 

Perundingan dua minggu itu 
membuktikan, bahwa djalan lama 

— masih djuga mesti ditempuh sebe- 
lum azas hak2 persamaan dan ke 

sempatan2 mendjadi kenjataan di 
dunia. Lapuran2 jang diselesai- 

“kan oleh sekretaris menundjuk- 
kan, bahwa diberbagai2 negeri wa 
nita masih djuga belum mendapat 
'hak untuk memilih: bahwa alat 
pendidikan dan pekerdjaan ma- 
sih djuga tidak ada atau 

- hanja ada didalam — teori 
sadja dan bukan didalam 
praktiknja: Tidak lebih baik ialah 
tjatatan tentang hak2 politik Wa- 

| mita seperti ditundjukkan didalam 
djawaban2 pada pertanjaan2 jang 
dikirimkan pada negeri2 anggota 
oleh Sekretaris Djendral. Dida- 
lam sebagian besar dari daerah jg 
tidak merdeka, wanita tidak mem - 
punjai hak2 politik sama sekali, 
akan tetapi pemerintah dari 35 
negeri-anggota telah mendjawab, 
“bahwa wanita mempunjai hak2 
politik jang sama dengan 
lelaki. Lapuran2 lain pada 
Kumisi tadi menundjukkan, bah- 
wa dua negeri-anggota — Belgia 
dan Chili — telah memberikan pa 
da wanita hak2 politik semendjak 
pertemuan Kumisi itu tahun jang 
lalu, Pp 

Sebuah resolusi tentang hak2 
politik memperhatikan hasil jang 
patut dipudji tentang Inter-Ame- 
rican Convention on the Granting 

“of Political Rights to Women jg 
'ditanda-tangani di Bogota, Co- 
lombia, didalam bulan Mei, 1948. 

— Resolusi tadi meminta kepada Sek 
retaris Djenderal untuk menjeli- 
diki kemungkinan untuk mengada 
kan pertemuan sematjam itu de- 
ngan maksud untuk memberikan 
hak2 memilih kepada wanita dine 
geri jg masih mengadakan perbe- 
daan antara wanita dan wargane 
gara lelakinja. Bertalian dengan 
hak2 (politik wanita didaerah2 ke- 
pertjajaan dan daerah jang tidak 
merdeka, Komisi tadi merasa, bah 
wa keterangan jang masih banjak 
lagi "masih diperlukan sebelum u- 
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“sul2 dapat dirumuskan. Oleh ka- 
rena itu dimintanja pada Sekreta- 
ris Djendral untyk menjiapkan un 
tuk persidangan jang akan datang 

nja tentang perbedaan hak2 poli 
tik wanita dan lelaki didaerah2 

Dalam menindjau dengan teliti 
hak2 politik wanita dimasing ne- ' 
geri, Komisi tadi tidak lupa meli- 
hat didalam rumahnja sendiri — 
ialah Perserikatan Bangsa2. Ko- 

misi tadi menundjukkan, bahwa 

Sekretaris Djendral tahun jang Ia 

lu telah menundjuk wanita meme 

gang djabatan tambahan pada 

Maa PBB: dan pula me- 

nguatkan nasehat jang diberikan 

terlebih dahulu oleh Dewan Eko-. 

nomi dan Sosial, bahwa anggota 

pemerintah memandang wanita sa 

ma“dengan lelaki waktu menun- 
djukkan wakil2nja pada badan 

dan lembaga Perserikatan Bang- 

Segi lain dari perbedaan jang di 
buat terhadap pada ' perempuan 

— perbedaan jang kelihatan dida 
lam daftar pembajaran"— adalah 

pokok dari sebuah resolusi ten- 

tang ,, Upah jang sama untuk pe- 

kerdjaan jang sama”. Resolusi ini 
adalah pekerdjaan bersama dari 
wakil2 dari Tiongkok, Sovjet Uni 
dan Amerika Serikat, sebagian be 
sar berdasarkan lapuran2 dari ber 
bagai2 organisasi Madjikan dan 
Buruh. Resolusi tadi menundjuk- 
kan, bahwa walaupun tahun2 jg 

terachir ini perbedaan2 diantara 
ki dan perempuan diber- 

bagai2 negeri telah berkurang, a- 
kan tetapi ukuran perbedaan itu 
diberbagai negeri masih djuga be 

“sar. Resolusi tadi kemudian de- 

ngan tegas mengulangi keterang- 
annja tentang ,,azas upah “sama 
untuk pekerdjaan jang sama bagi 
pekerdja lelaki dan perempuan de 
ngan tidak pakai perbedaan apa2, 
seperti diterangkan didalam arti- 
kel2 dari Pernjataan Hak2 Manu 
sia Sedunia”. 

Agar dapat membuat azas per- 
samaan ekonomi bagi pekerdja le 

.laki dan perempuan suatu kenjata 
an, Komisi tadi mengusulkan agar 
ILO memulai sebuah penjelidikan 
dengan maksud mengadakan tin- 
dakan setjara internasional ten- 
tang pokok2 ini: 
Menerima azas upah-untuk-pe 

kerdjaan dan bukan upah-berda- 
sarkan-djenis: 

»Memberikan pada perempuan 
pendidikan dan pimpinan teknik 
jang sama, kemungkinan meme- 
gang pekerdjaan jang sama de- 
ngan tjara menaikkan jang sama 
dengan jang berlaku bagi orang 
lelaki. 

sMenghapuskan pembatasan2 

menurut undang2 atau menurut 
adat pada upah pekerdja wanita. 
»Peraturan2 tentang tindakan2 
untuk meringankan kewadjiban 
jang timbul karena tanggung dja- 
wab perempuan dirumah seperti 
djuga kewadjiban jang bertalian 
Pan kewadjibannja sebagai 
ibu. 

Beribu2 perempuan jang bersu- 
ami atau ditjeraikan diseluruh du 
nia adalah korban2 jang tak bersa 

.lah dari undang2 kebangsaan jg 
bertentangan. Lapuran dimuka 
Kumisi tadi menundjukkan, bah- 
wa kerap wanita kehilangan kke- 
warganegaraannja, djika mereka 
kawin, akan tetapi mereka tidak 
mendapat kebangsaan suaminja. 
Ataupun mereka itu dipandang 
sebagai warganegara dari sebuah 
negeri dinegeri ini “dan sebagai 
warganegara negeri lain dinegeri 
itu. Keadaan itu mendjadi lebih2 

- katjau lagi didalam hal pertjerai- 
an, dan kadang2 menjebabkan ke 
adan dimana anak2 dari perempu 
an tadi sama sekali tidak menda- 
pat warganegara, Han 

Agar dapat menolong korban2 
undang2 kebangsaan jang ruwet 
ini, Komisi tadi mengusulkan, su- 
paja sebuah Congress tentang Ke 
bangsaan Perempuan Bersuami 
disiapkan selekas mungkin, jang 
akan menentukan persamaan wa- 
nita dengan lelaki-dalam menun- 

      
       
        

  

. gustus. 

  

   

    

   

  

   

    

   

   

SN 

Rusia menuduh, Pemerintah Yugoslavia 
membalas dengan nota keras djuga. 

Yugoslavia tidak mengizinkan per- 
tjampuran tangan luar negeri dalam 
urusannja kedalam. 

Dapatkah Rusia melikwider kekua- 
saan Tito? 

Nota baru dari Rusia kepada 
Juguslavia. e 

(Reuter). Rusia dalam sebuah 
nota resmi kepada pemerintah 
Jugoslavia telah memperingatkan, 
bahwaia ,terpaksa akan me- 
ngambil tindakan2 jang lebih te- 
pat untuk melindungi hak2 dari 
warga2 negara Rusia jarig di Ju- 
goslavia diperlakukan diluar ba- 
tas peri kemanusiaan”. Dalam 
nota tersebut, jang pada hari 
Sabtu telah diumumkan oleh 
kantor berita Tass, ,,kaum ko- 
munis Jugoslavia jang masih se- 
tia” diminta supaja memaksa ke- 
pada para pemimpin dari Jugos- 
lavia untuk mengaku  kesala- 
han2nja dengan djudjur dan terus 
terang, atau mengganti pemim- 
pin2 tersebut dengan jang baru, 
jang — sebagai jang disebut oleh 
nota itu — lebih berfaham inter- 

nasional. Nota djawaban dari pe - 
merintah Jugoslavia atas protes 
Moskou jang dulu, dimana dika- 

takan bahwa Jugoslavia adalah 

musuh dari Rusia, didalam nota 
ini dikatakan sebagai palsu dan 
tidak berdasarkan politik. 

Nota tersebut telah dikirimkan. 
ke Belgrado pada tanggal 18 A-      

   

Djawaban Yugo Slavia & 
tuduhan Rusia. 

(Aneta-A.F.P.). 
Yugoslavia telah mengirim kepa- 
da Pemerintah Sovjet suatu nota 
keras selaku djawaban atas tudu- 
han2 Rusia berhubung dengan 
perlakuan2 terhadap warga nega- 
ra2 Rusia di Yugoslavia- seperti 
jang tertjantum dalam nota Mos- 
kou tertanggal 18 Agustus j.l. Pe 
merintah dengan tegas menun- 
djukkan, bahwa ia sama sekali ti 

Pemerintah 
Penindjau2 politik luar negeri di 
Belgrado berpendapat, bahwa Ru 
sia sedang mendjalankan kampa- 
nje propaganda contra-Yugo Sla- 
via-dengan maksud mejakinkan 
Negara2 demokrasi Barat, bahwa 
Yogo Slavia tidak bergaja me- 
nanggung risico2 penempatan2 
modal asing setjara besar2an dan 
djuga untuk mentjegah rentjana 

  

  

tut hak2 ini, dan lebih2 untuk 
menghalangi seorang perempuan 
tidak mempunjai negeri, karena 
djika tidak begitu, mereka itu a- 
kan menderita, oleh karena per- 
tentangan2 undang2 tsb, tadi, 

Pada pertemuannja jang tera- 
chir Komisi tadi menjatakan kei- 
nginannja supaja sidang jang a- 
kan datang hendaknja diadakan 
diberbagai daerah dari dunia ini, 
sebagai alat untuk mengadakan 
perhubungan jang lebih rapat lagi 
dengan segenap daerah. Keputus 
an ini sebagian besar adalah dipe' 
ngaruhi oleh kenjataan bahwa pe 
milihan Beirut sebagai tempat per 
temuan tahun ini telah menjebab- 
kan pengertian jang lebih besar 
lagi diantara wanita Barat dan Ti 
mur, 

Pengaruh dari pertemuan Bei- 
rut tadi tidak sadja terlihat pada 
hadirnja penindjau2 dari pemerin 
tah Lebanon, Iran dan Irag pada 
persidangan Komisi tadi, akan te 
tapi djuga didalam kenjataan, bah 
wa pertemuan Komisi tadi dengan 
segera diikuti oleh sebuah perte- 
muan ini sebagai orang partikelir, 
Dan perkataan2 jang mereka de- 
ngarkan dari njonja A. S. Khalidi, 
seorang wakil dari Palestina Arab 

. membuktikan pengaruh pertemu- 
an Komisi tadi. ,, Kami mengharap 
sungguh, demikian njonja Kha- 
lidi, ,bahwa pertemuan2 tjara jg 
lebih baik lagi dalam perhubung- 
an dunia, dan alat2 modern untuk 
menjiarkan kebudajaan dan pene- 
rangan, akan menolong kita un- 
tuk mendapatkan penghargaan jg 
lebih baik lagi tentang kebenaran 
besar, ialah, bahwa pokok2 persa- 
maan antara bangsa2 didunia ini 
djauh lebih banjak lagi daripada 
pokok perbedaan jang mungkin 
ada”, 
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“dustri. Karena ini, 

“Perdana 

dak mengizinkan pertjampuran 
tangan dari luar negeri. Ditambah 
nja pula, bahwa tekanan sesuatu 
negeri luar pada waktu2 jang la- 
lu tidak mempengaruhi kebidjak- 
sanaan luar negeri Yugoslavia, 
hal mana djuga akan berlaku pa- 
da hari2 jang akan datang. Kemu 
dian Pemerintah Yugo Slavia me 
njatakan keheranannja wterhadap 
peristiwa, bahwa penangkapan2 
beberapa warga-negara2 Rusia jg 
telah memperkosa undang2 dan 
kerelaan menerima mereka dari 
Yugo Slavia telah menimbulkan 
reaksi sedemikian di Mloskou, te- 
tapi ia (Pemerintah Yugoslavia) 
menjatakan kesediaannja untuk 
mengirim kembali ke Rusia orang? 
tahanan tersebut, meskipun mere- 
ka bersalah, untuk menjatakan, 
bahwa Yugo Slavia sedia untuk 
menjelesaikan perselisihan antara 
kedua Negara. Lain dari pada itu 
djuga Pemerintah Yugo Slavia 
mau memberikan surat djalan ke- 
pada warga-negara2 Rusia di Yu- 
go Slavia, apabila mereka hendak 
pulang ke Rusia, Dalam hal ini 
djuga harus dinjatakan, bahwa 

# Pemerintah Sovjet masih tetap ti 
dak mau memberi Ikelonggaran2 
kepada anak2 dan 

Dad c 

   Tn Tik 

— mikian nota Yugo Slavia. 

warga-negara2 

aa 

  

Amerika jang mungkin memberi 
dollar kepada Yugo Slavia. Pada 
umumnja di Belgrado orang tidak 
pertjaja, bahwa Rusia akan menje 
rang Yugo Slavia, baik dengan 
pasukan2 sendiri mau dengan pa- 
sukan2 Kominform. Seperti mak- 
lum, missi bank internasional seka 
rang berada di Belgrado untuk 
menjelidiki, apakah Yugo Slavia 
boleh mendapat pindjaman 250 
djuta dollar seperti jang diminta 
oleh Yugo Slavia sendiri. Wakil2 
diplomat luar negeri, demikian 
djuga penindjau2 politik netral pa 
da wmumnja berniat untuk membe 
ri nasehat2 baik terhadap hal ini. 
Menurut penindjau2 tersebut, Pe- 
merintah2 di Washington dan 
London telah mendapat keterang- 
an2 tjukup dari Tito mengena ke 
sukarannja dengan Kominform 
dan ada kemungkinan, bahwa Yu 
go Slavia akan memadjukan per- 
selisihannja dengan Rusia kepada 
Sidang Umum P.B.B., karena an- 
djuran2 kepada rakjat Yugo Sla- 
via dari Moskou untuk melawan 
Pemerintah Belgrado dianggap se 
laku membahajakan keamanan du 
nia. Dalam pada itu Kominform 
telah memulaikan peperangan pro 
paganda diudara. Diantara sia- 
ran2 radio Belgrado kedengaran 
“suara aneh” jang mengatakan 
sebagai berikut: 

,Tito mendjadikan kamu o- 
rang2 hina”, atau ,,Tito telah 
membangkitkan amarah Sovjet 
Uni jang berkuasa dan Negara2 
tetangganja terhadap kamu”. 

Apakah nanti tindakan Stalin 
terhadap Tito? 

(Aneta-U.P.). Pembesar2 A- 
merika berkejakinan, bahwa sebe 
lum achir minggu ini Stalin akan 
bertindak terhadap Tito. Dunia 
akan mengetahui nanti, apakah 
Rusia siap mengambil - tindakan 

untuk melikwider Tito ataw apa. 
Tito sadj a. Putusan Stalin mung- 
kin mempunjai peranan penting 
dalam penetapan bantuan Nega- 
ra2 Barat kepada Tito dalam per- 
lawanannja terhadap  Moskou. 
Pembesar2 tadi berpendapat, bah 
wa Stalin akan memilih antara: 

Menjerang Yugo Slavia dan 

menghapuskan kekuasaan Tito 

dan organisasinja, mengadakan 
revolusi di Yugo Slavia dengan 
membantu golongan anti-Tito de 

  

Keadaan genting di Finlan- 

(United Press). Partai komu- 
nis Finlandia telah minta kepada 
semua buruh di Finlandia untuk 
mulai mengadakan pemogokan 
sebagai bantuan terhadap pemo- 
gokan buruh pelabuhan, peng- 
gergadjian dan lain2 tjabang in- 

maka pada 
hari Djum'at 50.000 orang mogok 
-lagi,-sehingga djumlah dari kaum 
pemogok di Finlandia kini men- 
djadi 150.000 orang. | 

Menteri Finlandia, 
Karl Fagerholm, telah mengada- 

- kan pembitjaraan dengan presi- 
“den Parsikivi, tentang tindakan2 
jang akan diambil oleh pemerin- 
tah. Menurut beberapa berita, 
presiden telah minta kepada per- 
dana menteri, supaja diadakan si- 
dang kilat kabinet. 
Dalam pada itu bagian2 dari 

tentara Finlandia telah dikirim- 
kan kedaerah2. hutan dibagian 
Utara dari Finlandia, dimana pa- 
da “hari Kamis telah dilakukan 
perkelahian2 jang hebat. Satu 
bataljon jang telah berpengala- 
han banjak telah mengambil ke- 
kuasaan dari kota Kemi, dimana 
pdda hari Kamis dalam perkela- 
hian2 telah mati seorang, sedang- 
kan 10 orang mendapat luka2. 
Pada hari Djum'at, menuruf beri- 
ta2 dari polisi keadaan dalam 
kota aman. Partai komunis telah 
“mengadakan rapat raksasa di 
Helsinski, untuk memprotes ke- 
matiannja pemogok dari Kemi. 
Dilima belas pelabuhan pekerdja- 
an sama sekali terhenti dan se- . 
luruh industri pembangunan sa- 
ma lumpuh karena pemogokan 

dia, akibat gerakan komunis 
  

DUTA INDIA PERTAMA DI 
PARIS, 

(AFP). Duta India pertama ke 
Perantjis, Haardit Singh Malik, 
pada hari Kemis telah memegang 
djabatannja dengan resmi dan 
akan menjerahkan surat2-keper- 
tjajaannja kepada presiden Au- 
riol kalau ia ini tiba kembali di 
Paris dari liburan musim panas- 
nja. Malik telah tiba pada Rabu 
malam di: Paris dari Kanada, di- 
mana ia disana adalah komisaris 
tinggi India sedjak proklamasi 
“kemerdekaan India. 

KEBAKARAN DIHUTAN 
'MENJEBABKAN LEDA- 

“0 KAN2, 
(Reuter). Duabelas ribu bom 

pesawat terbang jang tersebar 
disekitar La Rechelle telah mele- 
dak satu demi satu, ketika hutan 
jang ada disekitar lapangan ter- 
bang itu terbakar. Orang2 pe- 
rempuan dan anak2 jang ada 
didaerah lingkaran jang mem- 
punjai garis tengah dua belas mil, 
diperintahkan untuk meninggal- 
kan tempat tinggalnja, sedang- 
kan polisi militer membeslah se- 
mua kendaraan2 untuk mengang- 
kut anak2 dan perempuan2 itu 
ketempat jang lebih aman. 

Lalu lintas disemua djalan2 di- 
daerah itu terhenti, aliran listerik 
diputuskan dan kereta2 api di- 
hentikan diluar daerah jang ber- 
bahaja, 

Orang tidak mungkin mende- 
kati dump itu dalam djarak satu 
mil. Ledakan2 tersebut dapat di- 
dengar dari djarak tiga puluh mil, 

   

REDAKSI Temuhah 

ADMINISTRASI (Tif. No. 7. 
EXPEDISI (PENGADUAN) —. 

Pemimpin UMUM (rumah) Tha tIf. 55 

Langganan f 4.— sebulan : 
Adpertensi f 1.—- sebaris sekolom, 
(sekurang2nja f 3,— untuk 3 baris 
atau kurang). 

luntuk KOTA MANADO: 
TOLLY PHOTO STUDIO 

PASSERSTRAAT TELF. No 209.   
Indonesia Timur 

| OKTOBER PEMBENTUKAN KOo- 
MISARIAT2 NEGARA. 

Pada tgl. 1 Oktober j.a.d. di 
Negara Indonesia Timur akan di- 
bentuk 3 komisariat dengan tem- 
pat2 kedudukan Manado ((Uta- 

'ra), Makassar (Tengah) dan Si- 
ngaradja (Selatan). Pada ketika 
itu djuga kekuasaan2 Residen da. 
lam N.I.T. akan diserahkan kepa “.. 
da pemerintahan2 daerah,  seba- 
gaimana telah terdjadi di Bali pa" 
da bulan Maret j.l. Pengawasan 
atas daerah2 dipegang oleh komi- 
saris2 negara jang akan menun- 
djuk wakil2nja dalam beberapa 
daerah, jaitu di Timor, Flores, 
Sumba, Lombok, Djuga didae- 
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rah2 itu kekuasaan akan diserahs 
kan kepada pemerintahan2 dae- 1 
rah, akan tetapi dianggap perlu 
untuk mengadakan lagi pengawas 
an atas daerah2 ini. 

  

ngan memberikan sendjata dan 
. bantuan ekonomi, mentjoba me- 
runtjingkan perhubungan Nega- 
ra2 satelit Rusia dengan Tito de- 
ngan djalan propaganda dan blo- 
kade ekonomi, sehingga dengan 
demikian Tito dipaksa menjerah. 1 

Amerika mendjual pabrik 
badja kepada Jugoslavia. 

(United Press). Dalam konpe- 
rensi pers tiap minggu, presiden 
Truman telah mengumumkan, 
bahwa ia sendiri telah menjetu- 
djui pendjalan sebuah pabrik 
badja seharga 3 djuta dollar ke- 
pada Jugoslavia. Pendjualan ter- 
sebut adalah jang pertama kan 5 
linja sebuah pabrik jang terma- 
suk dalam ,,kelebihan perang” 
didjual kepada suatu negara di- 
belakang tirai besi. Kementerian 
perdagangan telah .memberikan 
kepada pemerintah marskalk Tito 

pendapat, bahwa didjualnja pa- 
brik tersebut kepada Jugoslavia, 
ialah untuk memperkuat 
rintah Tito dalam perlawanan- 
nja terhadap Kominform, Putu- 
san untuk mendjual diberikan 
setelah diadakan pembitjraan 
jg lama antara presiden 'Truma 
dan menteri2 luar negeri dan par- 
tahana, Acheson dan Johnson, 

DJEPANG - DIPERKENAN- 
KAN MENGADAKAN PER- 
WAKILAN DILUAR NEGE- 

RI. 

(United Press). Pemerintah 
Amerika telah menjetudjui per- 
mintaan pemerintah Djepang un- 
tuk mengadakan perwakilan di 
beberapa negara, Djurubitjara 
dari pemerintah, jang mengu- 
mumkan berita tersebut mene- 
rangkan, bahwa pemerintah di 

Washington berpendapat, ba: 

hwa Djepang dapat mengadakan 
perwakilan diluar negeri jang ter- 

batas, karena Djepang dengan 
ini tidak hanja mendapat ,,pe- 
ngalaman dan beladjar dalam 

praktek demokrasi”, tetapi djuga 

dapat membantu menghilangkan 
tjuriga dan bentji, jang telah di- 

dapatnja dalam perang jang baru 
lalu. 

Dari London dikabarkan, ba- 

hwa menurut djurubitjara dari 

pemerintah Inggris, pemerintah 
Inggris tentang tindakarf'ini tidak 
diberitahukan lebih dulu, 

| KEMADJUAN DARI INDUS- 
TRI ATOM DI AUSTRALIA, 

" (AFP), Perdana menteri Aus- 
tralia Joseph Chifley telah me- 
ngumumkan, bahwa dari industri 
Australia akan dibentuk suatu 
komisi untuk tenaga atom, jang 
berkewadjiban memadjukan te- 
naga atom untuk tudjuan2 per- 
damaian. Komisi 
dilengkapi dengan penasihat2 

“dari pemerintah. 

Komisi tersebut. akan diketuai 
oleh propesor Marcus Oliphant, 
seorang ahli jang terkemuka da- 
lam lapangan tenaga atom, jang 

. djuga telah banjak menjumbang 
dalam didapatnja bom atom. Ko- 

. misi tersebut akan mengadakan 
penjelidikan istimewa dalam ba- 
ngun generator atom untuk .me. 
nimbulkan aliran .listrik. Tetapi 
rentjana2 ini baru dapat dikere 
djakan setelah beberapa tahun, 

   
    

    

tersebut akan 

#Di gu aka 2 kuasa untuk export. —. : 

ara penindjau politik ber- 

peme-x Tn 2 3



         

    

   

      

   

  

    

  

    
   
    
   

  

    

       

  

   
     

    
   

    

  

        

   

    

   

    

   

    

    

   
    

   

    

   
   

  

    

       

   
   

     

    

     
   
   
   
    
    

  

   

    

   

          

    

   

  

   
    

   

    
   

  

   

   

    

   
   

  

   
   
    
    

    

    
    

   

  

   

        

   
   
   

                  

   
    

        

   
   
   

        

   

      

   

    

   

    
   
    

“dut nomor 1 

anggota Dewan : Eropa 
sidang tahun 1950, 

emungkinan2 untuk men- 
rsatuan Eropah jg lebih 
-ia berkata: »Kita. tidak 

uk satu seba lamanja, kana 
berusaha, memudahkan pe- 
imaan Djerman mendjadi ang- 
Dewan ini.” 

a mengusulkan supaja menga- 
n permintaan kepada komi- 

1 menteri, untuk mengada- 
sidang tjepat dari dewan ini, 

tuk membitjarakan penerimaan 
man mendjadi anggota dan 
ggapan bahwa untuk ini 
diundang sebuah "delegasi 

man untuk menghadliri pe- 
gan2 ini. Adanja delegasi 

in ditengah-tengah kita 
menghasilkan kemenangan 
erat dalam perundingan2 
ma ini, demikian Churchill. 

e eeana an achirnja, bahwa 
kian ini tentu sm 

  

1) Etianne Pousin, wa- 
ntjis didewan Ero- 

Pena: hari Djum'at telah me- 
dengan sangat sumba- 
bagi 100.000 kaum pela- 

Eropah. Pousin me- 
n, pa orang2 terse- 

wasa ini ditolong oleh 

erika sedapat mungkin. Teta- 
pi ia menganggap-hal ini kurang 

enjenangkan Pagi kehormatan 
“untuk menje- 

bantuan kepada bangsa 
kepada suatu negara da- 

ri seberang lautan Atlantik. 
Mas'alah ini, ialah mas'alah 

”, demikian Pousin, ,,dan 
"alah ini memberikan kesem- 

.untuk menundjukkan, bah- 

hwa dewan Eropah. itu suatu 
taan dan bukan suatu bai: 

k jang 'hanja didasarkan ke- 
dasar2 academis”, 

idato dari Pousin telah me- 
perdebatan didewan ten- 
hak2 dari manusia. Tetapi 
k berhasil untuk mendapat 

hatian -banjak dan waktu si- 
di uuka hanja hadir 

  

2 Pi 
i — djika duka — Dan 

tetapi djuga mengenai 

: pa engga dari 

uda “betina jg bernama Travel Alone” jang kita 
“lihat pada peran ini bersama anaknja, telah mere- 

"dalam prengaa: kuda betina kelas III. 
PE 5 Bi). 

xv, . sGERAKAN BROPAH. 
3 SERIKAT”. 

“(Reuter). Suatu Le 
2 ,Gerakan Eropah Serikat", jang 

dipimpin oleh suatu “dewan-se- 
:mua-partai dimana ' Winston 
Churchill duduk didalamnja, te- 

“lah didaftarkan di London seba- 
gai ,,suatu vennootschap diba- 
wah garansi dengan tak mema- 
-kai andil2”. 

. Gennootschap ini bertudjuan. 
memadjukan persatuan 
dalam lapangan politik, ekon sai 
dan kebudajaan, dan “pengertian 
satu sama lain dan kerdja sama 
:jang lebih erat antara  bangsa2 
Eropah dan bangsa2 lainnja dari 
negara2 jang demokratis”. 

PENANAMAN MODAL DI 

(Aneta-Reuter). Menteri luar ne 
geri Birma, U.E. Maung, telah 

-. membuka rahasia rentjana peme- 
rintah, jang bermaksud membuka 
“kemungkinan untuk menanam 
modal asing di Birma setjara be- 
sar2an, supaja sumber2 asli- dari 
mager itu dapat See pakan 
Setelah:    
ngan dengan Pm Nenap. Ha 
Ka tiga hari lamanja, ia mene- 
rangkan dalam suatu konferensi 
pers, bahwa rentjana ini tidak 
hanja mengenai Amerika Serikat 

Inggris. 
Sekarang Birma bersedia me- 
ngidzinkan ditanamnja modal2 
asing. dengan sjarat2 tertentu, 
jang pada satu fihak akan melin- 
Meng benang nasional Bir- 

“landa selama setengah tahun. 

.dineger 

    

“Wei Pemerintah  memu- 
| .tuskan, bahwa kepada para spe- 

, jang bekerdja 
| pada a ratan Peralatan dan 
“jang. memadjukan permintaan 
dan memang tjakap untuk itu, a- 

   

  

kan dapat diizinkan melakukan 
studie-opdracht di Negeri Be- 

Keputusan itu telah diambil 
karena para spesialis ketabiban 

  

     rang dan keadaan katjau jang 
kemudian. timbul tidak tj.ikup 
mendapat kesempatan untuk me- 
ngetahui kemadjuan2 jang . telah 
tertjapai dalam lapangan penge- 
tahuan mereka itu dan untuk me- 
ngudji dan memperluas penyeta- 
huan dan pengalaman mereka 
itu, hal mana mengakibatkan 
timbulnja suatu kekurangan 
(achterstand) dalam lapangan 
pengetahuan, demikian oleh Ane- 
-ta didapat kabar dari fihak jang 
berkuasa. 

Karena disampingnja itu te- 
lah dimaksud untuk lebih memen- 
tingkan pemeliharaan preventif 
daripada pemeliharaan curatif — 
lebih2 lagi daripada dimasa jang 
lalu .-— maka sesuai dengan 
.maksugdkitu sedjumlah dokter da- 
lam dinas negeri akan diberi ke- 
sempatan “untuk - melandjutkan 
peladjarannja sebagai .hygienist 
di Negeri Belanda. Peladjaran ini 
akan memerlukan waktu satu se- 
maga: tahun. 

“ FILM2 AMERIKA UNTUK 

(Aneta). Dari fihak Metro 
Goldwyn Mayer, salah satu 
maskapai film Amerika, diumum- 

  

ma setjukupnja dan pada lain fi- 
hak akan memberi kesempatan 
kepada para penanam modal :tu 
untuk mengambil untung jang 
lajak dengan damai”, demikian 
Maung. 

.»Perindustrian2 uranium . dan 
ru “disediakansuntuk    

tjana tadi, perusahaan kereta 
api. saluran2 air, listerik, ralio, 
pertambangan2 batu bara, perin- 
dustrian kaju, pembuatan gula, 
perindustrian besi dan badja a- 
“kan diesdiakan bagi. penanaman 
modal asing”, demikian ketera- 
ngan menteri luar negeri Birma, 

  

  

Soni : tuhan 
dunia. 

(AFP). Djumlah manusia didu 
nia bertambah demikian tjepat- 

-nja, sehingga dunia pada tahun 
1960 akan membutuhkan 60 dju- 

.ta ton gandum, 250 djuta ton 
buah2an dan sajur-majur, 175 
djuta liter susu lebih . daripada 
produksi pada waktu ini. 
“Peringatan ini pada hari Kamis 

diutjapkan di Lake Success oleh 
sir Herbert Broadley, wakil di- 
“rektur-djendral Organisasi Ma- 
kanan dan Pertanian dalam  pi- 

“ sdatonja dihadapan - -konferensi 
untuk memelihara ssumber .ke- 
kajaan alam. 

Tiap2 tahun didunia djumlah 
dan. “20 dju- 

jang membu Ba 
demikian Broadley. Dinegeri 
manapun djuga didunia ini perse- 
diaan makanan diwaktu seka- 
rang ini sama sekali tidak nor- 
mal dan kebanjakan negeri2 ra- 
kjatnja menderita . kekurangan 
makanan, 

Untuk sana Sian 

   

ngan makanan ini Broadley me- 
.ngusulkan SN Ba cah suatu 
fonds maka agan rnasional un- 
.tuk menjeli uan tjara ba- 
.gaimana dapat membiajai .dan 
-memadjukan produksi bahan 
makanan, 

(Aneta). Komisi beras intermasio 
nal berniat mengadakan sidang jg 
kedua dalam aku 1950 di Ra- 
ngoon, demikian seorang djuru- 
bitjara pemerintah mengumum- 
kan di Tn Nan Sega 

-jang keras dari 

“antara bulan: 

” 905 djuta pond beras, terutama 
“ke Indonesia, 

    

akan berlangsung 14 hari lama- 
nja dan akan dihadiri oleh 40 o- 
rang utusan. 

Sidang jang pertama dari kisi 
misi tersebut telah diadakan di 
Bangkok dalam bulan Maret, be- 
lum lama berselang. | 

PERSEDIAAN DOLLAR ING- 
GRIS DAPAT DIKATAKAN 

TELAH HABIS. 
(United Press). Menurut war- 

ta harian Financial Times", 
jang dapat dikatakan mengeta- 

'benar2, persidiaan dollar 
Inggris dapat dikatakan dengan 
pasti kini makin berkuran, sung- 
guhpun diadakannja  tindakan2 

sir Stafford 
Cripps dalam awal - tahun 

dan emas pada achir bulan Djuni, 
ialah 406 djuta pond sterling dan 
diduga, bahwa selama triwulan 

“ketiga akan berburang “dengan 
100 djuta pond. 

- PEMBELIAN BERAS DI 
AMERIKA SERIKAT. 

(Aneta). Menurut surat ka- 
- bar ,,Foreign crops and markets” 

Agustus 1948 sam- 
pai Djuni 1949, Indonesia adalah 
salah satu pembeli beras Ameri- 
ka jang terpenting, Sepandjang 
masa ini Amerika mengeluarkan 

Cuba, ' Filipina, 
Tiongkok, Eropah dan Canada, 
Export beras Amerika ini mele- 
bihi export tahun jang lalu se- 
lama masa jang sama pandjang- 
nja, ialah 18 djuta pond lebih 
“besar, 

ALAM 

i sebagai akibat pe- 

“Indonesia onderneming ini 
' mutuskan untuk melandjutkan 

“kan keterangan apa2 

Birma sendiri tetapi menurut ren- K6 

ini, 
. Djumlah dari persediaan dollar 

  

“perwakilannja sendiri di Indone- 

Sampai sekarang kebanjakan 
dari maskape2 film Amerika di 
“Indonesia diwakili oleh Motion 
Pictures Export Association, jang 
mewakili kepentingan bersama 

“dari sedjumlah  onderneming2 
film, suatu maksud-usaha jang 

 didjelmakan sedjak perang dunia 
kedua selesai — djuga di Eropah 
— — dan dimaksudkan hanja untuk 
sementara. Apa jang mengenai 

me- 

   

pekerdjaan2nja untuk sementara 
sampai 1950, Direksi MPEA 
“Djakarta belum dapat memberi- 

tentang 

kemungkinan pemetjahan onder- 
.neming itu, karena kepadanja be- 
lum disampaikan suatu pengu- 

. muman resmi. 

Metro Goldwyn Mayer, jang 
»Regional director 'nja . untuk 

“Asia Tenggara tuan Edward J. 
O'Connor sekarang tinggal di 
“Djakarta menerangkan, bahwa 
pada tahun muka mereka ber- 
maksud “untuk memutarkan 34 
film di Indonesia, dimana. mereka . 
akan memperingati jubilium ke- 
25 tahunnja. 

BERITA KONPERENSI MEDJA 
BUNDAR. 

Sesudah waktu bersenang pen- 
dek kemudian dari pada pidato2, 
maka sidang lengkap menerima 
baik tata-tertib sementara untuk 
“sidang pembukaan, serta mengku- 
atkan rentjana2 "peraturan dari 
prosedure. 

Atas usul Hatta, disokong oleh 
Hamid NI, maka Perdana Menteri 
Drees dipilih sebagai ketua kon- 
iperensi dan atas usul Van Maar- 
seveen, maka pemimpin2 ketiga 
delegasi dipilih sebagai wakil2 ke 

“Dr. M.J. Prinsen ditetapkan 
“dalam djabatannja sebagai sekre- 
   

    

   

aris-djenderal konperensi. 
“Dr. Drees meminta kepada keti 
a ketua delegasi untuk memadju 

"3 orang sebagai anggota ku- 
misi- agenda, dalam mana djuga 
akan turut duduk wakil K.P.B.B.I. 
Konperensi dengan menundjuk ke 
pada pekerdjaan2 kumisi jang di- 
sebut oleh Dr. Drees sebagai 
waktu “untuk bekerdja setjara 
praktis”, menjatakan pengharap- 
an, bahwa pekerdjaan itw lekas 
selesai, sehingga sidang konperen 
si Jengkap jang berikut dapat 
memberi hasil2 jang njata. Sesu- 
dah itu Dr, Drees menutup si- 
dang ini setjara resmi. 

Kumisi tata tertib kemarin da- 
hulu petang mengadakan sidang 
jang pertama di Den Haag. Da- 
lam sidang ini ditetapkan prose- 
dure untuk kumisi sesuai dengan 
peraturan2 prosedure jang resmi. 

Pekerdjaan terutama dari kumisi 
tata tertib adalah menjusun atjara 
sementara K.M.B., persediaan2 
atjara sementara untuk sidang 
lengkap, hak2 kumisi2 dan pera- 

turan pekerdjaannja, pelaksanaan 

keputusan2 untuk mendengar pe- 

mandangan2 golongan2 ketjil dan 

    

   

  

   

    

    

    

aoonneaan: 

  

Nini film Atla diumum- 
“1 Djanuari 1950 akan mendirikan 

»lain2 soal jang penting”, meng- 
atur hasil2 pekerdjaan konperen- 
si, serta menjusun lapuran2 ten- 
tang kemadjuan2 dalam pekerdja 
an2 K.M, Me 

x 

Delegasi Republik dalam K.M, 
B. menurut Aneta telah memben- 
tuk berbagai2 kumisi. 
'Kumisi ketatanegaraan dipim- 

pin oleh Prof. Mr, Dr. Supomo 
dengan anggota2 Mr, Rum, Dr. 
Sukiman, Mr. Ali Sastroamidjojo, 
Mr. Dr. Kusuma Atmadja, Mr. 
Moh. Jamin, Hamid Algadrie dan 
Mr. Tan Po Goan. 
Dalam kumisi ekonomi turut 

duduk a.l. Ir. Djuanda, Prof. Su- 

  

narjo, Sujono Hadinoto dan Mar- 
gono. Dalam kumisi militer duduk 
Dr, Leimena, Subiakto, Suriadar- 
ma, Jahja, Harjono. 

Dalam ikumisi kebudajaan du- . 
duk Mr. Ali Sastroamidjojo, Prof. 
Mr. Sunarjo, Susuhunan Solo dan 
Mangkunegoro, Sim Kiay dan 
Moh. Yamin, Dalam kumisi sosi- 
al duduk Sujono, Surasno, Sewa- 
ka, Sediono dan Suwarta. : 

Selandjutnja oleh Delegasi Re- 
publik ditundjuk anggota2 untuk 
kemungkinan2 penjusunan kumi- 
si2 bawahan untuk politik, pereko 
nomian umum, peruangan, perda- 
gangan, deviezen, bank2, pindja- 
man2, peruangan negara, penilik- 
an'hak2 dan perusahaan, lalu lin- 
tas di darat, laut dan udara. 

x 

Sidang P.P.F, hari Senin me- 
njusun daftar sementara dari ang- 
gota2 kumisi, Kumisi ketata-nega 
raan terdiri dari Kosasih (ketua), 
Hangelbroek (sekretaris) dan 
anggota2 a.l. Abdul Malik, Bas- 
tiaans, Ngura Ktut Djelantik, 
Djumbana, Hamid H, Indrakusu- - 
ma, Kaliamsjah, Tielenius, Kruyt- 
hof, Rivai, Suparmo, Teng Tjing 
Leng. 

Kumisi bawahan untuk suapra- 
dja terdiri dari Kaliamsjah (ke- 
tua), Datuk Kamil (wakil ketua) 
dan tiga anggota. 

Kumisi peruangan terdiri-dari 
Indrakusuma (ketua), Hamelink 
(wakil ketua) dan Aflus Djaidin- 
purba, Van Gelden, Hakim, Ma- 
sjhoerni, Mononutu, Pandji, Sa- 
nario, Slamet, Tirtosubroto, Tjo 
Sie Hwie, Zainuddin dan Darmo. 
'Kumisi militer terdiri dari Ha- 

mid (ketua), Makmun (wakil ke- 
tua) dan anggota2 Male Wirana- 
takusuma, Forch, Ateng, Massa- 
rapi, Ngeradjaimeliala, Rivai, 
Rustamadji, Sugondo, Tahya, Us 
mana Zahari. 5 

Kumisi sosial terdiri dari Djum- 
hana (ketua), Sudjito (wakil ke- 
tua) dan anggota2 Claproth, Bre- 
slau, Dhamrah, Djuwito, Gust, 
Hakim, Jusuf, Liem Tjai Leng, 
Mochran bin Hadji Mohammad 
Ali, Moeis, Sujoso, Van Zuilen. 

Kumisi kebudajaan diketuai o- 
leh Abdul Malik Sonta wakil ke 
tua Tatengkeng dan 9 orang ang- 
gota, 

x 

Sekretaris djenderal K.M.B. me 
ngeluarkan sebuah buku ,Ronde 

“Tafel Konferensi in den Haag” 
jang memuat segala peristiwa2 jg 
penting dan dokumen2 jang ber- 
sangkutan dengan K.M.B. atau 
kemungkinan2nja jang “disusun 
oleh Van Wijnen. 
SIDANG RESMI KUMISI PUSAT 

BERSAMA DI DJAKARTA. 
Kumisi Pusat Bersama pada ha 

ri Rabu mengadakan sidang resmi 

  

Aa 

& 

man D2 esa 

ubi Sebetulnja sidang ini 
harus berlaku pada hari Selasa 
malam, tetapi ditunda untuk mem 
beri kesempatan pada anggota2 
Hatang di Istana W.T,M, mende 
ngar pembukaan K/M.B. 
Pada rapat hari Rabu kumisi 

merundingkan kabar2 tentang pe 
langgaran perintah hentikan per- 
musuhan - di Djawa Timur dan 
Djawa Tengah. 
.Kumisi menentukan akan me. 

“minta kumisi setempat2 jang ber- 
sangkutan menjelidiki soal itu, ser 
ta memberi lapuran, sedang pada 
tempat2, dimana benar terdjadi 
pelanggaran2, . mengembalikan 
.statusguo dahulu, serta mengam- 
biktindakan2, supaja hal itu tidak 
akan terdjadi lagi, demikian dika: 
barkan oleh komunike K.P,B.B.I, 
jang dikeluarkan pada hari Rabu 
di Djakarta, 

-Kumisi djyga memberi perhati- 
an pada soal pelanggaran pasal 
17 peraturan pelaksanaan perin- 
tah hentikan permusukan serta 
dengan sungguh2 memperingat- 
kan, supaja pasal itu didjalankan 
sesuai dengan roch dan maksud- 
nja dalam memberikan pengumu- 
man “atau lapuran tentang pelang 
garan2 terhadap perintah” henti. 
kan tembak-menembak, 

  

HENDAK DIDJUAL 
Satu peti bekas pak Oto uku- 
ran 4,16 x 1,66 x 1,60 meter, 
Papan2 tebal 2 duim. 

Tawaran d/a Sekretaris Ke- 
residenan. 

  

PEMBERITAHUAN, ———— 
'Oleh karena keadaan mate- 

riaal2 (barang2) pada saat ini 
(persediaan “dan pengiriman) 
amat kurang, terpaksalah kami 
untuk sementara waktu harus 
memperhentikan « 'pendjualan 
materiaal2 (barang2) kepada 
partikulier. 

Kepala P.O.D. Manado, 
E. D. Dengah. 

  

PEMBERITAHUAN 
KUASA Umum jang diberi- 

kan oleh saja kepada Njonja 
The - Liem Lioe Toh menu- 
rut surat Notaris tt. 19 Mei 
1948 No. 14 jang dibekin di- 
muka Notaris O. Dajoh, telah 
dibatalkan oleh saja dengan 
surat Notaris G. J. F. P, Kairu- 
pan di Manado tt. 24 Agustus 
1949 No.15. 

Manado, 25 Agustus 1949, 
Njonja Tjan geb. 
Liem Lioe Eng. 

Ma Nana WEAR PEP NA EN 

sehat walafiat, 

senantiasa aku pergunakan 

semua makanan jang saja sadjikan . 
- Palmboom , ., 

ini jalah: 
    

8 

Sembojan kita . . . 

» . Selain dari itu, Ibuku jang tertjinta, bersama ini dapat kukabar- 

kan, bahwa suamiku serta anak-anak semuanja ada dalam keadaan 

Sungguh tepat benar .nasehat Ibu tempo. haril Sedjak saat 'itu 
Palmboom 

Hasilija betul-betul memuaskan. Bagi saja tak ada lagi jang lebih 

-menggembirakan selain dari menjaksikan keluargaku menghabiskan 
, dan jang dimasak dengan 

untuk segala masakan, 

Patutlah, bahwa sembojan jang paling populer dirumahku sekarang 
“Sekali Palmboom, tetap Palmboom!" 
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