
    

  

   

   
    
    
   

     

    
      

12 jang besar. Ber- 
n. Amerika dengan 

shall-Plan-nja, jang sangat 
ar sumbangannja bagi pem- 

| bangunan perekonomian Ero- 
pah jang kemudian disusul 
pula oleh Pakt Atlantik untuk 
'pertahanan bersama terhadap 
“serangan suatu negeri agres- 
'sor, maka kini orang sudah 
mulai meletakkan dasar2 un- 
tuk suatu persekutuan politik 
dengan mengadakan puia su- 
atu Dzwan-Eropah, jang 
mungkin akan tumbuh men- 

ra Eropch. Memang dari pada. 
| terpetjah-belah dan sendiri2 

lebih baiklah suatu persekutu- 
an jg dapat ang kepen- 
tingan bersama dan memetjah- 
kan pula kesukaran2 bersama. 
Dibawah ini kami sadjikan pe- 
mandangan jang ringkas ten- 

. tang Dewan Eropah itu. : 
Sidang pertama dari Dewan 
'opah telah dilangsungkan di 

- Strasbourg. Hal ini dengan tidak 
“usah dilebih-lebihkan dapat di- 
“sebut suatu peristiwa jang ter- 
“penting jang pernah terdjadi da- 
“lam sedjarah-Eropah. Nama2 

ahli2 negara jang termasjhur se- 
“perti Churchill dan Herriot ter- 
paut padanja dengan tidak 
mungkin dipisah-pisahkan. Me- 
reka adalah promotor jang meng- 
gerakkan organisasi ini. Kenja- 
taan ini sendirinja agaknja me- 

Ai Bi ai 

PRT 

4 atu usaha jang diselenggarakan 
| Oleh orang?gisng ahli dan tjakap 

“M dalam urusan kenegaraan, dan 
1 sekali-kali bukanlah usaha jang 

“1 remeh. Bekas perdana menteri 
Belgia Spaak telah menerima pe- 

$ ngangkatannja sebagai ketua de- 
- wan dan telah melepaskan diri- 

nja sama Sekali dari soal2 politik 
nasional supaja semata-mata da- 
pat mentjurahkan tenaga dan 

“ fikirannja pada Dewan ini. 

   
J0 (Straatsburg). 

Bahwasanja Strasbourg dipilih 

— kin mempunjai arti jang lebih da- 
— lam. Tempat ini memang adalah 

ibu-kota Elzas-Lotharingan, jang 

bagai buah rebutan Eropah, jang 
sering - mengakibatkan - pepera 
ngan dan sudah beberapa kali 

“bertukar pemilik. Pertentangan2 
antara Djerman dan Perantjis di- 
zaman jang lampau untuk seba- 
gian besar disebabkan oleh El- 
zas. Maka mungkin djugalah dja- 

| tuhnja pilihan -atas Strasbourg 
| itu agaknja mengandung arti 

symbolis, bahwa. Dewan Eropah 
(itu bermaksud untuk mengubur- 

| kan segala bibit pertikaian Ero- 

“I pah Barat untuk selama-lamanja. 
'ila nanti Djerman pun mendja- 

di anggauta dari Dewan tersebut, 
maka ae tak akan ada tem- 

   
   
   

    
   
        

    
   
    

      

    
   
   
    

   
   

     
   
    

  

   
     

    

   

    

  

    
   

  

   

   

    

   

  

   

   

  

“pat jang lebih tengah2 letaknja 
di reva Barat daripada Stras- 

'bourg. : 

Pertentangan paham ten- 
tang turut sertanja Djer- 
man Barat. 

Akan tetapi untuk sementara 
dapat tentang akan turut 

1 sadja berbedaan. Pengan- 

jg terkemuka untuk membo- 
n Djerman Barat turut serta 

ialah Churchill ahli negara Ing- 

eris. Beliau dengan tepat ber- 
ndapat, bahwa Dewan Eropah 

dgn Djerman tak mendjadi ang- 
ta dari, padanja, tidaklah ada 

Of djur 

a jang penting di Eropah itu. 
Pada azasnja orang menjetudjui 

      

    

   

    
    
   
   

   

   

emus 
iot, ja'ni bahwa haruslah 
man membuktikan lebih da- 

dalah lajak un- 

$ ternjata 
Djerman, 
uk merobek-rob 

   
di kawan- 

im masa jang 

jandjian jang diada- 
tetanggan 

b. 

       
    
    

  

   
   

   
cali harus mengalami sendiri si- 

Djerman itu, jang meminta 
dan pertumpahan darah, 

  

KEMENTERIAN 

djadi dewan perwakilan nega- 

nundjukkan, bahwa ini adalah su- 

| sebagai tempat bersidang, mung- 

' sudah berabad-abad terkenal se- 

“ azas2. Karena 
ingin melihat lebih dahulu, sebe- 

tidaknja Djerman Barat 

unanja, mengingat kedudukan- 
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INDONESIA . | 

  

  

orang 
gemk 

  

TN 

Kira2 diperlukan 20 tahun untuk 

  

— Harian untuk 

  

ala di Palestina. 
“ma sekali tidak betui, karena se- 

etemukan se- 

  

mua ahli2 Eropa telah sekian 
lamanja menunggu akan- frag- 

fragmen2 tersebut dengan kitab In- 
. djil sekarang. 

. (Aneta-Reuter). Kini telah di- 
ketemukan fragmen2 jang ditulis 
dalam huruf Ibrani (Hebreeuws) 
jang kira2 sudah lebih dari pada 
2000 tahun lamanja. Ahli2 penje- 
lidik barang2 kuno Inggris men- 
duga, bahwa fragmen2 tersebut 
adalah sebagian dari pada doku- 
men2 tua jang telah disimpan o- 
leh sebuah golongan Jahudi jang 
hidup dalam lingkungan geredja, 
ketika golongan tersebut pergi 
berdjuang untuk mempertahan- 
kan kemerdekaannja dalam lapa- 
ngan politik dan agama. Kini 
fragmen2 tersebut masih dalam 
penjelidikan di London. 

Fragmen2 tersebut jang tertu- 
lis pada kertas perkamen telah 

“diketemukan pada tahun 1947 o- 
leh seorang penggembala. Di- 

duga, bahwa fragmen2 tersebut 
telah ditulis kira2 pada abad jang 
ke-3 dan ke-4 dan diduga djuga, 
bahwa fragmen itu merupakan 
sebagian dari pada perpustakaan 
dari pada golongan Essenen, sa- 
lah suatu golongan Jahudi. Ahli2 
pada museum di London mene- 
rangkan, bahwa barang2 jang di- 
ketemukan ini adalah barang2 

- jang terpenting jang pernah dike- 
temukan di Palestina. Selandjut- 
nja diduga, bahwa kira2 diperlu- 
kan dua puluh tahun untuk mem- 

  

— 'Tudjuan Dewan Eropah 
. dan tjara2 untuk mentja- 

- painja. Ain 

Bila orang mengetahui, bahwa 
tudjuan Dewan Eropah adalah 
pewudjudan ftjita2 dan azas2, 
jang mana adalah pusaka umum 
dari negara2 Eropah Barat jang 
demokratis (didalam anggaran 
rumah tangga disebutkan: dari 
anggauta2nja), maka sikap Pe- 
rantjis itu mudah dimengerti, ka-. 
rena pengalaman jang pahit getir 
dengan Djerman jang tidak be- 
gitu mengindahkan tjita2 dan 

itulah Perantjis 

rapa djauhkah orang dapat me- 

ngatakan tentang pusaka bersa- 

ma sekadar ini mengenai Djer- 
man, 

Mksud-tudjuan tersebut diatas 
hendak ditjapai orang dengan 
djalan mengadakan aksi bersama 
dalam pelbagai lapangan, seperti 
perekonomian, kemasjarakatan, 

“kebudajaan, ilmu pengetahuan, 
pemerintahan, tetapi sekali-kali 
tidak dalam lapangan pertahanan 
nasional. Untuk lapangan perta- 
hanan memang sudah ada pula 
Pakt Atlantik, pakt mana oleh 
anggauta2 Dewan jang terkanjak 
djuga sudah ditanda-tangani. 

Dewan Eropah akan terdiri 
dari dua bagian: Dewan Menteri, 
jang terdiri dari menteri2 luar- 
negeri dari negara2 jang turut 
serta atau wakil2 mereka, Selan- 
djutnja ada suatu Dewan Kon- 
sultatip, didalam mana dari se- 
tiap negara jang bersangkutan 
duduk beberapa orang utusan, 

. Djumlah utusan ini ditetapkan 
menurut banjaknja penduduk da- 
ri tiap2 negeri. tntigaw Peran- 
tjis dan Italia misalnja masing2 
mempunjai 18 orang utusan, se- 
dangkan Nederland, Belgia dan 
Swedia mempunjai 6 orang ma- 
sing2, 3 

(. Kearah organisasi politik, 

Tentu sadja orang belumlah 
     

fragmen2 tersebut dengan kitab 

indjil sekarang ini. 5 

rang kemungkinan besar, bahwa 
“kita akan harus menunggu Sam- 

| pai tahun muka, sebelum kopi2 
| jang dipotret dapat diselesaikan. 

| Selandjutnja prof, Driver mene- 
| rangkan, bahwa para ahli Ero- 

Diantara keempat gulungan2 “pah lebih baik dan lebih berpe- 
perkamen jang kini sedang dipe- 
ladjari oleh perguruan Amerika 
untuk pengetahuan2 Timur ter- 

ngalaman dari pada ahli2 Ame- 
“rika dalam hal mempeladjari do- 
'kumen2 jang asli dan apa lagi 

dapat suatu manuscrip dari Je-” tentang tulisan2 jang tertulis, de- 
saja jang sudah terkenal dan mikianlah keterangan prof, River, 

“tertua itu. Djuga buku2 testamen 
lain sudah dapat diketahui. ' 
Lain dari pada manuskrip2 ini, 
didalam gua, dalam mana frag- 

,men2 tersebut diketemukan, ter- 
dapat pula sisa2 dari pada pakai- 
an jang ditenun dan sisa2 dari 
barang jang dibuat dari tanah. 

Tentang adanja fragmen2 ini, 
museum Inggris baru mengeta- 
hui satu tahun jang lalu, karena - 
di Amerika telah sudah ramai 
dikeluarkan penerangan2 tentang 
fragmen2 itu, sesudah telah be- 
redar di Palestina sendiri untuk - 
beberapa lama, : 

Dalam pada itu dalam sebuah 
interpiu dengan ,,Daily Mail”, 
prof. Godfrey Robbes Driver 
dari Oxford menuduh para tjer- 
dik di Amerika telah merahasia- sriliter. 
kan tentang adanja barang2 jang - Berani 
diketemukan itu. Dari sudut ke- 
mahusiaan memang dapat dime- 
ngerti akan sikap para ahli Ame- 
rika itu, tetapi kalau dilihat dari & 

1 pada sudut pengetahuan, maka 

— peladjari-dan . membandingkan ..perbuatan-ahli2 Amerika itu ..sa-. 

maka keputusan ji belumlah la- 
' gi mengikat negara2 anggauta- 

nja, , 5 

Sesudah djelas, bahwa un- 
tuk mentjapai ini negara2 ang- 
gauta harus sudi menjerah- 
kan sebahagian dari 'kedaula- 
tannja kepada Dewan tsb., 
sehingga Dewan itu dapat ber- 
tindak atas nama Dewan2 Per- 
wakilan negara2.anggota dalam 
soal kepentingan bersama. Teta- 
pi hal ini tidak mungkin kiranja 
dilakukan sekaligus, malah akan 

- memakan waktu jang agak lama, 
karena sudah tentu pada permu- 
laannja "negara-anggauta masih 
sadja memikirkan kepentingan 
mereka sendiri2 dan masih akan ' 
ada ketjurigaan terhadap satu 
dan lainnja. Bila kerdja-sama da- 
lam mengurus kepentingan ber- 
sama ini memberikan hasil2 jang 
memuaskan, maka dengan sen- 
dirinja, ketjurigaanpun akan ber- 
kurang. Akibatnja ialah mungkin 
diperluasnja lagi lapangan2 ker- 

" dja-sama itu, Djadinja kita masih 
djauh lagi terpisah dari suatu 
Negara2 Eropah Serikat, Di 
Eropah orang banjak berpenga- 
laman tentang hal ini untuk ti- 
dak mengetahui, bahwa orang 
harus membiarkan konstruksi po- 
litik jang demikian itu tumbuh 
perlahan-lahan, supaja dapat men 
djadi sempurna dan berguna. Ka- 
lau Dewan Eropah itu dimisal- 
kan pohon, maka ia baru boreh 
dianggap suatu tjangkokan sa- 
dja, jang lambat laun akan bera- 
kar dan tumbuh mendjadi suatu 
pohon jang besar lagi kuat, jang 
dapat berdiri djedjak menghada- 
pi angin dan topan, jang menga- 
muk didunia ini. Pohon ini sudah 

tentu harus mempunjai akar2 jg 

besar jang tertanam dalam dibu- 
mi dan ini memakan waktu. Se- 
kalipun Dewan ini permulaannja 

.masih bersahadja sadja, kita bo- 
leh djuga mengandung pengha- 

“rapan jang besar, asal sadja di- 

“pelihara dan dipupuk dengan 
baik. Disamping Rentjana-Mars- 

.ball, jang mengatur dan menje- 

    

boleh mengharapkan, bahwa de- lenggarak rekonomian Ero- 
ngan ini telah terbentuklah suatu  pah, da g Pakt Atlan- 

  

Superstaat. Memang orang ingin 
| menudju kearah ini. Kalau seki-: 

- ranja masing2 negara masih sa- 
 dja harus menunggu pengesahan 
dari dewan perwakilannja ma- 
sing2 untuk mendjalankan kepu- 
tusan jang diambil oleh Dewan, 

  

2 tik, jai : 

    

tik, jang r 1gorganisasi perta- 
hanan Eropah, maka Dewan Ero- 
pah berarti langkah jang pertama 
kearah organisasi politik, 

  

  

bi CUBA DJUGA ADA KEGENTI- 
NGAN PEMERINTAH? 

“ 

Mienderal major Geneva. Perez 
'Damera, kepala staf tentera Cu- 
ba, dipaksa mengundurkan diri 
dan diganti oleh brigadir-djende- 

al Ruperto Cabrero, Penggantian 

na jang diduga akan 
"terdjadi pada tengah malam. Ba- 

“#tisan pulisi pendjaga istana di- 
'ganti oleh pasukan2 militer. Pre- 
'siden Varlos Prio Socarras telah 
berangkat ketangsi tentara di 
“Columbia untuk mengadakan 
embitjaraan dengan pembesar 

rang belum mengetahui 
danja pertjobaan pere- 

butan kekuasaan. Presiden me- 
erintahkan mengangkut Dame- 
kelain tempat dan mengang- 

at seorang wakil perdana men- 
ri sementara untuk mengambil 
idakan2 selama perdana men- 

teri Antonia Varo masih berada 
di Miami, Sebagai wakil perda- 
na menteri ditundjuk menteri 
pertahanan Segundo Curtiz. Njo- 
nja presiden dipindahkan kelain 
tempat beberapa djam sesudah 
tengah malam. 

DEBAT? DI DEWAN 
| EROPAH. 

   
   

  

   

(UP). Dalam pidatonja selama 
perdebatan di Dewan Eropah, 
maka Churchill dengan sungguh2 
mengandjurkan supaja Djerman 
Barat dapat ikut dalam dewan 
Eropah, kalau perlu sebagai ang- 
gauta luar biasa. 

  

(Aneta-LEP:), Bada bari Rabu 

'ini dianggap sebagai tanda krisis. 

   

  

     
    

   

   

    

  

    
   

  

NGAN RESIDEN DIDAERAH FEDE- 
— RASI LANSKAP2 MALUKU 

UTARA. 

Menurut beslit jang diperbai- 
ki dari wakil Menteri Urusan 
Dalam Negeri NIT tanggal 12 
Djuli jbl. No. BZ 1/17/1 telah 

-ditetapkan, bahwa buat daerah 
federasi lanskap2 Maluku-Utara, 
Dewan Radja2 dibebani  peng- 
laksanaan sebagian dari  hak2, 
tugas dan tjampur tangan Resi- 
den jang tersebut dalam Peratu- 
ran Zelfbestuur 1938, beslit Gu- 
bernemen tanggal 9 April 1946 
jo. 13 Djuli 1946 (Staatsblad 
Hindia-Belanda 1946 No, 27 dan - 
69) dan dalam peraturan2 lain- 

-nja serta peraturan2 tata-usaha, 
dalam arti, bahwa djika keadaan 
memaksa, maka Ketua dewart ha- 
rus melaksanakan djabatan itu : 
sesuaai dengan pendapat De- 
wan dan. dengan bertanggung 

. djawab terhadap Dewan, sedang 

penglaksanaan sehari-hari dari 
hak2, tugas dan tjampur tangan 
itu djuga dibebankan pada Ke- 
tua Dewan: sebagian Jain dari 
hak2, tugas dan tjampur tangan 

tersebut dilaksanakan oleh  Ke- 
menterian2 NIT jang bersangku- 
tan. Aa 

Dengan keterangan, bahwa 

Selandjutnja Churchill- menjo- 
kong usul wakil Perantjis Andre 
Philippe jang mengusulkan su- 
paja negara2 dibelakang ,,Tirai 
Besi" dapat diterima dalam de- 
wan Eropah sebagai anggauta 
luar biasa. Ibu2 kota Eropah jang 
semendjak sepuluh abad telah 
berdiri itu, kini berada dibela- 
kang ,,Tirai Besi" dan sebagian 
besar dari pada benua itu berada 

“dalam perbudakan: Bagian ini te- 
lah dapat terhindar dari pada 
,umat” nazi, tetapi selandjutnja 
hanja untuk djatuh dalam tangan 
kaum komunis. Seakan-akan o- 
rang2 ini harus menempuh sua- 
tu perdjalanannja jang penuh 
penderitaan dengan 

melarikan diri dari 
Utara, tetapi sebaliknja tiba di- 
kutub Selatan”, demikianlah 
Churchill. 

ALBANIA PROTES, 

(AFP). Pemerintah Albania 

lagi sekali mengirimkan sebuah 

kawat kepada sekretaris djendral 

  

Landasan? untuk raket” di- 
arahkan ke Eropah Barat. 
(United Press). Seorang sar- 

djana bangsa Djerman dalam 
lapangan sendjata raket, telah 
mengumumkan, bahwa Sovjet 
Rusia mempunjai landasan2 jang 
sangat luas lagi banjak bagi ra- 
ket2-V2, jang semuanja diarah- 
kanke Eropah Barat. Sardjana 
tersebut, jang minta supaja na- 
manja dirahasiakan, belum lama 
berselang telah melarikan diri 
dari Eropah Timur, dimana ia, 
menurut apa jang diterangkan- 
nja, telah dipaksa bekerdja da- 
lam memperbaiki sendjata V2 
Rusia, / 

Orang jang mendengar berita 
ini dari sardjana tersebut mene- 
rangkan, bahwa ia telah berke- 
sempatan untuk memperhatikan 
beberapa dokumen. Menurut do- 
kumen2 tersebut, kini masih di- 

'adakan usaha untuk meluaskan 
landasan2 tersebut, dengan tjara 
membuat Jandasan2 jang tetap 
maupun Jandasan2 jang berpin-: 
dah-pindah, Dewasa ini landa- 
san2 tersebut mempunjai lima 
arah utama: segerombolan dia- 
rahkan kebagian Utara Swedia, 
segerombolah kebagian Selatan 
Swedia, segerombolan lagi dia- 
rahkan kedaerah sebelah Selatan 
Erfurt dan Thuringen dengan 
bertudjuan akan dapat menguasai 
sebagian besar dari sungai Rijn, 
gerombolan jang keempat ,dia- 
rahkan kepulau Ruegen didekat 
pantai Rusia, suatu tempat jang 

Fo pgkin digunakan untuk pen- 

Hm y « Gaafan a kaum sekutu dan ge- 
MAS ia Matana 
1 YAA “g 

    

rombolan jang kelima diarahkan 
ke Pilzon dan lembah Brenner. 
Gerombolan jang ketiga djuga 
dapat menguasai daerah diseki- 
tar muara Schelde. Selandjutnja 
di Stettin sedang dikerdjakan 
landasan2 jang diarahkan ke- 
pantai Belanda. | 

Djawatan penjelidikan Ameri- 
ka tidak dapat memastikan beri- 
ta ini, Hanja djawatan tersebut 
telah menerima laporan2 tentang 
kegiatan2 Rusia didaerah-daerah 
tersebut, tetapi keter'ingan2 jang 
positip sebagai demikian hingga 
kini belum dapat diterima, 

ILMU TEHNIK DJERMAN 
KE AUSTRALIA. 

(AFP), Menurut berita deni 
radio Australia, jang telah dite-' 
rima di Paris, pemerintah Aus- 
tralia dalam hubungan pemba- 
jaran kerugian perang telah me- 

nerima 6000 laporan tentang in- 
dustri Djerman. Kurang lebih 
2000 dari antaranja membitjara- ' 
kan tentang procede tehnik jang 
dirahasiakan, jang sekarang akan 
digunakan untuk memperbaiki 
tjara tehnik dari Australia, : 

Dalam tiga tahun jang lampau 
Australia telah menerima dalam 
hubungan pembajaran kerugian 
perang, kurang lebih 8000 ton 
alat2, dengan harga kurang lebih 
sedjuta pond sterling, 
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HAK2, TUGAS DAN TJAMPUR-TA 
. dan 20 dari 

maksud 
kutub 

  

PASSERSTRAAT TELF. No 209. 

- penglaksanaan hak2, tugas "dan 
tjampur tangan Residen, sebagai 
jang tersebut dalam pasal 11, 13 - 

Peraturan Zelfbe- “ 
stuur, jaitu sepandjang jang me- 
ngenai lanskap2 itu masing2, te- 
tap dibebankan pada Jang Di- 
pertuan Iskandar ' Mohammad 

. Djabir Sjah, Sultan Ternate. 

' KEANGGOTAAN DALAM HADAT 
TINGGI SULAWESI SELATAN, 

Menurut beslit Badan Madjelis 
Harian Hadat Tinggi Daerah 

Sulawesi-Selatan tanggal 15 h.b, 
.ini No. 84 telah ditetapkan, ba- 
hwa: 

1. keanggotaan Hadat : “Tinggi "ane 
dari Tuan Andi Lolo dianggap 
batal, | : 

2. diakui sebagai pengganti dari 
pada Tuan Andi Lolo tersebut 
selaku anggota Hadat Tinggi 
Daerah Sulawesi Selatan Tuan 
H. L. Lethe, 

KERESIDENAN2 MALUKU UTARA 
DAN SELATAN DIHAPUSKAN. 

Menurut beslit wakil Menteri 
Urusan Dalam Negeri tanggal 
15 h.b. ini No. BZ. 1/20/13 telah 
ditetapkan, bahwa keresidenan2 
Maluku-Utara dan Maluku-Sela- 

. tan dihapuskan, 

239 oat 

PBB, untuk memprotes tindakan2 
provokasi dari pemerintah Juna- 
ni. Dalam kawat tersebut dikata- 
kan, bahwa insiden2 jang banjak 
memakan. korban diperbatasan 
Albania-Junani kian hari kian 
banjak dan bahwa tentara Junani 
telah menembaki desa2 didaerah 
Albania. Albania minta kepada 2 
PBB supaja tindakan serangan 
dari Junani segera dihentikan, 
tindakan2 mana telah “didjalan- — 

kan merupakan suatu pelanggaran 
jang terang2an dari dasar2 dan 
tudjuan dari PBB. 

PEMOGOKAN?2 DI FINLAN: 
DIA, 

(Aneta-UL.P.), 
bangunan2 rumah Finlandia ber- 

Kaum buruh 

    

      

    
      

   

  

      
    

    
      
    

   
   
   

    

     

     
    

     
   
   

  

   

     
    
      

     
     
   

  

   

  

   
      
          
      

   
    

       
   
   
     
      
    

  

   

   
        

    
   
    

   
   

   
    
   

       

     

  

sama dengan kaum buruh dari ' 
perusahaan? lain telah mengada- 
kan aksi besar2an untuk kembali 
keperkerdjaan, sebagai tindakan 
untuk « menentang — andjuran2 
kaum komunis untuk melandjut- 
kan pemogokan jang sudah ber- 
langsung empat hari ini. Menurut 
kabar dari fihak pemerintah, 

..usaha kaum komunis untuk me- 
rugikan dunia perusahaan Finlan 
dia itu gagal sama sekali. Kala- 
ngan2 pemerintah menjatakan, 
bahwa kaum buruh perindustrian 
jang merupakan bagian terbesar 
dari antara 150.000 orang jang 
telah meletakkan pekerdjaan me- 
reka pada hari Kamis dan Dju- 
m'at atas andjuran kaum komu- 
nis, telah memutuskan untuk be-' 

“kerdja kembali, Djuga kaum bu- 
ruh pemotong kaju, kaum buruh 
perindustrian, bahan makanan, 
telah memutuskan untuk mulai“ 

- bekerdja lagi, demikian  ketera- 
ngan2 dari fihak pemerintah... 

Warta2 harian Finlandia jang” 
. tidak komunistis djuga menga- 

sea 
“karang sudah berkurang dan 
barkan, bahwa pemogokan 

bahwa beribu-ribu kaum pemo- “ 
gok kini sudah mulai bekerdja 
lagi, tetapi surat2 kabar komu- 
nis itu menulis, bahwa pemogo- 

“kan ini semakin meluas. Berita2 
ini disungkal oleh kalangan2 jang 
mengetahui, Ita 

.. Seorang pemimpin pemogokan, ' 
seorang komunis menerangkan, 
bahwa walaupun bagaimana dju 

ga, pemogokan ini akan dilan- 
djutkan, 

TENTARA JUNANI DIPER- 
BATASAN ALBANIA. 

(AFP). Staf mur dari pat 
tara Junani telah mengeluarkan 
sebuah kominike, dimana dite- 
rangkan, bahwa tentara Junani 
telah mentjapai perbatasan Alba- 
nia, dalam djarak antara Alevi- 
sta dan Florina. Di-gunung2 tes. - 
lah dilangsungkan ' gerakan2 
pembersihan, jang mengakibat- 
kan banjak kerugian bagi fihak . 
kaum pemberontak, 

ad 

   



    

   

  

   

si. ederalistis: Friesland. 

Sidang. telah tama -dan. Kn 
peladjari dan mene 
perkumpulan ter- 

enurut artikel 2, maka: 

gsaan sendiri dari 
'ries. dan solidariteitnja dengan 

ba: Maksudnja antara 
ai ngandjurkan fede- 

e sebagai dasar jang sehat 

jaitu dengan baba 

“berusaha, 
' kepada 

mbangunan federal dari Ero- 
h Barat, dengan sjarat2, bah- 

KEADAAN DI CHI: 

   

    

   
   
   

   

     

    

   

    

    

   

    
    
     

  

   
   

  

   
   

  

    

          

   

  

   
    

  

   
   

    

   

    

    
   
    

    
    

   
   

  

    
    

    

     

   
    

     

    

   

    

    
   
   
   
    

luas sam- 

t propinsi lainnja, di- 
 propinsi2 Atacama, 

  

, en resimen dan propin- 
n2 tersebut diperintah- 

Suatu keterangan resmi, dalam 
a diakui, bahwa keadaan ada. 

ka- 

jang 

1 

ia Pakan 

empertahankan pendiriannj: nja, 
amana nan tihdhkang: ter- 

| Pada hari Sabi u pagi Ea 
erang. meninggalkan. Santiago 
uk membantu pasukan2 jang 

di Chili Utara. 

ad Ba Se rar 
Nawar Jung, dalam sebuah surat 

Kasi 

ang-halangi bekas pemimpin2 
xegara2 untuk mendapatkan ban- 

Bal jang telah meminta 

n
b
a
 

Na
n 
b
e
,
 

semerintah Ih India mene- 

      

2g Nata . 

sulan itu berdasarkan ke- 
bangsa - 

and-Belanda dam in- 

supaja 

ya dalam hal itu hak2 penduduk, 
in kaum minoriteit dia- P 

(APP). Keadaan bahaja jang” 
tek diumumkan hap propinsi 

£ ting Ia megaeka bahwa . 

Ban dengan 
ngan2 nja jang ber-. 

revolusioner. jang telah di- 
. Tam: aa : 

empatkan. sena ana 2 

TUDUHAN2 HNDERASAD. P 

n kepada Dewan, bah- 
emerintahan militer Hydera-. 
telah mentjoba untuk meng- 

ermoho- 

Meskipun 

  

ta Tentara Pembrintat Nasional” mendapat 
si gan? Latah, Barat Kiangsi. 

    

Chen, Menteri Negara-jang baru : 
re kembali dari perdjalanannja: ke. 

Djepang,. dimana. ia. berunding 
.. dengan pembesar2 Amerika. 

Djenderal Wu antara lain be- 
«.. runding-dengan:Djenderal: Mac: 

Arthur tentang: Pakt: Pasifik jang: 
« anti-komunis. 

Sidang dewan. ini. dipimpin 
2 oleh Wakil Presiden Lie, karena- 

Tjiang: Kai Sjek tidak hadir. 
Djuru bitjara pemerintah: na- 

yn . Sional'dalam pada-itu menerang- 
19: » kan serangan-setjara. besar2an: 

dari kaum komunis kearah:lautan: 
Tiongkok, Nubgkin, tidak: dila- 
kukan) terketjuali: kalau 

Ma 

Bi 1 aarin- gate 
—.ngar maa Na Wu Teh 

- komuis Ka memperbaiki kedu- 
Hunan: Menurut 

sumber nasionalis tentara peme- 
rintah mendapat kemenangan2 
disebelah Barat Kiangshi. Tudjuh 
tentara komunis jang berada di 
Hanchew, — Kiangsi: Selatan 
mungkin tidak dapat kerna mela- 
lui kota Tayu. Komunis menje- 
rang Tingnan-dengan satu dipisi, 
djuga Lungnan dan Chienan. 

Sudah tersiar kabar, bahwa 
Lungnan telah direbut komunis, 
tetapi belum dibenarkan. Di 
Tiongkok. Tenggara, komunis se- 
dang menjiapkan kubu2'pertaha- 
nan disebelah Utara pelabuhan 
Amoy, demikian djura bitjara 
nasionalis di Kanton, 

Komunis. menjerang kota 
Tsingkiang, 60-km. sebelah U: 
tara Amoy. 

  

tersebut: menerangkan, bahwa: ia: 
akan madjukan: soal ini,. segera 
bila-soal Hyderabad “dibitjarakam 

. dimuka Dewan Keamanan. 

TUDUHAN2 MOSKOW.: KEPADA. 

nja, Radio. Moskow: telah menu- 
duh djendral Mac Arthur, bahwa 
ia sudah Betesnkan 14 sam- 
pai 2 djuta buruh ,.supaja bang- 
sa. Amerika dengan bebas dapat 
menghisap rakjat Djepang”. Sia- 
ran radio ini jang, diterima di 

| London berdasarkan pada se- 
buah tulisan di ,,Bintang Merah”. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
politik melaparkan rakjat Dje- 
pang:ini dan politik menimbulkan 

pengangguran ini. adalah apa 
jang disebut stabilisasi ekonomi 
dan “bahwa. maksudnja, 

“kam kekuatan2 demokratis di 

Djepang dan supaja Djepang 
. mendjadi pos terkemuka jang re- 

'aksioner di Timur Djauh, demi- 
kianlah. radio Moskow. 

— PERINDUSTRIAN KARET. 

(Aneta). Hasil2 karet jang ba- 

ru dan lebih baik, merupakan sa- 

lah satu sendjata dalam kampanje 

jang dilakukan oleh perindustrian 

- karet terhadap berkurangnja pen- 

“djualan. karet asli, demikian Wil- 

'iam C. Klein, dalam tulisannja 

«dalam ,,Journal-of Commerce”, 

Walaupun . karet asli sesudah 

“'achir perang itu telah merebut 

kat Maka daa La - “kembali sebagian besar dari kedu 

dukannja: dalam pasar-karet, teta- 

“pi arti dari karet buatan tidak lagi 

| sebagai alat pertolongan sadja. 
Karet buatan inisekarang dipakai. 

untuk berbagai keperluan perindu 
.striam. Ketiga matjam karet buat- 

: “an jang terpenting, jani GR-S, 

Butyt dan Neopreno mempunjai 
- kwaliteit sangat baik. Klein mene 

rangkan berbagai penggunaan ka 
-tet asli, maupun karet buatan da- 
lam paberik2 karet jang terbesar 
di Amerika Serikat, 

— Jang biasa disebut umum karet 
dingin, sekarang dipakai untuk 
-hampir semua barang2 jang mesti 

2 tahan tekanan dan pergeseran. 
“Karet asli dan karet buatan itu 

' “mempunjai sifat2 sama “dengan 
“plastik. Hat ini telah menimbul- 
kan arus hasil2 baru. Karet-buih, 

“hasil dari pertjobaan2 dengan 
latex tjair, dipakai untuk membu- 
at tempat. duduk dalam pesawat2 
terbang, kereta api dan otobis. Se 
Jandjutnja 'karet ini digunakan un 

— tuk membuat bagian atas dari dja 
'lan2 mobil, otobis2 dan bagi tem- 

| pat pendaratan pesawat2 terbang, 
Bteney pendapat Klein, pema- 

“kaian karet bagi djalan2 itu mung 
kin masih dapat diperluas lagi. Pa 
da waktu ini Goodyear, Firestone 

uan2 hukuri untuk membela diri. | dan buro'urusan Karet dari Ame- 

butkannja beberapa bekas .rika sedang mengadakan .pertjo- 
:baan2 dengan djalan2 jang dibuat 
. dari karet. Diduga, bahwa djalan? 
“ini akan lebih kurang menjebab- 
ikan ketjelakaan2 kendaraan kare 

| na tergelintjir, akan lebih kurang 
lunak lagi djika hawa panas dan 
“akan lebih kurang lagi mengeruk 
djika hawa. anik: : 

  

(Aneta-U-P.). Dalam siaran-: 

ialah 

memberi kesempatan kepada. Wal. 
“street untuk dapat. memperoleh. 

“7  tenaga.kerdjajang-murah. Mere- 
2 dat, 'ka bermaksud untuk menghapus- 

Baru2 ini United States Rubber 

Company djuga telah membuat 
suatu alat pemanas dari sematjam 
karet, jang-dapat menerima aliran 
listerik dan jang dapat ditempat- 
kan-dilangit-langit rumah dan da 
pat diatur untuk tiap2 kamar. Me 
nurut maskapai tersebut alat ini 

adalah alat pemanas dihari kemu- 
dian. 

Selain daripada. ini Goodrich 
Company telah berhasil membuat 
ban baru-jang-tak usah dipompa, 
dan jang- dapat menutup lobang2 

botjornja itu dengan otomatis. 
Djuga berbagai2 alat rumah tang 

ga dibuat dari karet.dan.sekarang 
sudah. mulai didjual dipasar, 

  

“. « pekerdjaan di Indonesia sebaha- 
SILI gian besar terdiri dari pada meng 

  

   

   

    

   
   

        

   

  

    

    

   

  

   

    
   

    

   
    

   
   
    
    

  

     
    
   

    
     

    

  

   

  

   
   

  

    

PERSETUDJUAN 1 AGUSTUS DI- 
RUNDINGKAN. LAGI. 

Delegasi2 Belanda, Republik 
dan P.P.F. pada hari Djumat so- 

re bersidang dibawah pengawas- 

am KiP,B.Bil. Pemimpin. adalah 
wakil anggota Australia, W. B. 

Pritchett. Dirundingkan, persetu- 
djuan. tanggal-1 Agustus.dan. di- 
putuskan untuk menjusun 2 kumi 

si, jaitu satu untuk mempertjepat 

pembebasan (orang2. tahanan po- 

litik dan satu untuk mengurus 
'keperluan2 kantor2 Republik. 

Pritchete mengatakan, bahwa 

  

OBANG2.K KOREA: DITANGKAP: 
Di DJEPANG. 

(Aneta-U.P.). Dalam sebuah 
razia jang. telah dilakukan oleh 

polisi Djepang: di kota. pelabuhan 
Shomonoseki, maka 24: orang2 

Korea telah ditangkap. Razia ter- 

sebut dilakukan sesudah dua orga 

nisasi Korea dikota itu telah me- 
ngadakan perkelahian, 74 Orang 
dari pada orang2 jang berkelahi 

itu kini telah ditangkap. Dalam 
perkelahian ini kira2: 600: orang 
Korea dengan bambu runtjing. 
dan pedang telah ikut serta. 

Apa-sebab2nja dari pada perke 
lahian tersebut jang didahului de 
ngan suatu penjerbuan kemarkas 
besar salah suatu organisasi Ko- 

rea itu, hingga-kini belum diketa- 
hui, 

  

   kodudb-w 

  

20 dollar dari 
Inggeris. 

(Aneta-Ulnited Press). Setjara 
umum disini telah diramalkan ke- 

diadakan. dalam bulan. 
jang: akan. datang diantara. Ing- 
gris, Amerika dan Kanada un- 
tuk mendapatkan suatu penjele- 
saian krisis ekonomi. Inggris se- 
fjara tjepat. 

Dalam pada itu pembesar2 
Inggris mengutip perkataan die- 
naka jang terkenal dari almar- 
hum Lord Keynes: ,,Achirnja ka- 
mi semua akan mati”, Mereka 

“ gagalan pembitjaraan2-jang. akan 
September 

mengatakan, bahwa sumber2dol: 
lar dari Inggris dalam waktu.se- 
tahun akan habis, sedang .se- 

orang diantaranja mengatakan: 
,Jang mendjadi soal adalah, bah- 
wa persediaan dollar kami men- 
djadi habis. Penjelesaian jang 
termudah adalah untuk mema-- 
sukkannja lebih banjak lagi. A- 
kan tetapi kongres Amerika akan 
tidak memberikannja”. 
Harapan Inggris lebih banjak 
tergantung pada kehendak Ame- 
rika untuk membitjarakan krisis 
dollar itu sebagai suatu hasil per- 
kembangan keadaan politik Te 
nia sesudah perang dan mulai 
sekarang mengadakan penjele- 
saian politik daripada suatu ma- 

saalah ekonomis menurut sum- 
ber2 diplomatik, akan tetapi ha- 

  

rapan itu mendjadi hilang de-' 
ngan, adanja, keterangan sekreta- 
ris negara untuk keuangan, John 
Snyder. 

Penindjau2 Inggris jang mera- 
sakan, bahwa sikap mendekati 
dari Snyder adalah semata2 si- 
kap seorang bankier, lebih me- 
njukai sekretaris negara luar ne- 
geri, Dean Acheson. Alasan jang 
dikemukakan Inggris, ialah, bah- 
wa krisis tersebut adalah suatu 
soal politik jang akan berlang- 
sung demikian: Keruntuhan Ing- 
“ga dengan tidak dapat ditjegah 

agi akan mengakibatkan kerun- 
tuhan India, Pakistan dan Birma 
jang tergabung rapat dalam eko- 
nomi-sterling: Pembesar2 Ing- 
gris menambahkan: ,,Apakah 
merika Serikat bersedia setu 
menghapuskan India, Pakistan 
dan Birma seperti halnja dengan 
Tiongkok?” 

'Agaknja Amerika Serikat ti- ) 
dak akan menganggap . alasan 

tersebut hal jang menjebabkan 
-banjak orang Inggris menarik ke- 

- simpulan, bahwa . .pembitjaraan 
jang akan diadakan mulai tang 

gal 6 sampai 13 September itu 

peak akan membawakan penje- 
lesaian, 

  

BERITA2 PENDEK. 
(Aneta-Reuter). Kesatuan. ko- 

munis Malaka pada hari “Selasa 
malam telah melakukan serangan, 
“terhebat semendjak bulan ter- 
achir dan merebut kota Menta- 
kab di Negara Pahang. Suatu 
kesatuan. dari 100. orang menjer- 
bu kedalam keta dan. menduduki 
kantor pulisi, membongkar toko2, 
rumah2 dan mentjoba membakar 
setasiun kereta api. Polisi mem- 
pertahankan mati2an dan menje- 
babkan 6 orang penjerang mati, 
diantaranja satu wanita. Seorang 
anggota. pasukan pulisi istimewa 
tewas. Dalam pada itu gerombo- 

lan jang lain telah merusakkan 
pipa air jang memberi air kepada 
kota Selangor. 

disi Amerika 
ke Kuan Selatan, jang akan di- 
adakan pada musim rontok di- 
'bawah pimpinan laksamana ang- 
“katan laut Byrd, tidak akan di- 
langsungkan, karena »alasan2 

“penghematan”. 
2 RR 

Kalangan2 resmi Perantjis 
-pada hari Kemis setjara ke- 
tegeris ' menjangkal berita, se- 
olah-olah telah dirantjangkan- 
pembentukan suatu matjam al- 
liansi diantara dollar dan franc 
Perantjis terhadap pond sterling. 

Berita tersebut telah dimuat 
dalam madjalah Amerika ,,For- 
tune”, 

x 

(Aneta-Keuter) Di New Deihi 
diadakan konperensi setjara ti- 

| dak resmi dengan maksud meri- 
perkuat perhubungan kebudaja- 
jan antara India dan lain2 nega- 
ra Asia. 

Konperensi ini diselenggara- 
rakan oleh Menteri Pendidikan 

| India, dihadiri oleh duta2 Tiong- 
kok, Birma dan Wakil2 Indane- 
sia, Irak dan Ceylon, 

“ atur lebih tepat apa 
— ditjapai di Indonesia. 
' gasi Belanda, Dr, H. L. s' Jacob 

jang sudah 
etua Dele 

menjatakan, bahwa terutama alat? 
" pemerintahan harus dibangunkan, 

sehingga keadaan djasmani rakjat 
tidak lagi diperkosa, 

Ketua Delegasi Republik, Dr. 
Susanto Tirtoprodjo menjatakan, 
bahwa saling pertjaja dan saling 
harga menghargai akan menggam 
pangkan tpelaksanaan persetudju- 
an jang sudah didapat, karena 
djalannja K.M.B. dan pekerdjaan 
seterusnja di Indonesia saling 
mempengaruhi. Karena itu, kami' 
di Indonesia harus mendjalankan 
kewadjiban kami dengan kesada-. 
ra jang besar dan bukan hanja 
mengikuti teks2, tetapi mendekati 
kesukaran2 itu dengan maksud un 
tuk mendapat hasil2 setjara prak- 
tis, djika perlu dengan mengor- 
bankan perasaan kita. 

DARUL ISLAM BERTINDAK MEM- 
BALAS T.N.I. 

(Aneta). Pada tgl. 19 j.l. maka 
menurut harian Semarang .Loco- 
motief” segerombolan orang2 ber 
sendjata dari Darul Islam terdiri 
dari kira2 200 orang . menjerang 
antara dj. 3-dan 6 sore onderdist. 
Paggerbarang (Balapulang) sebe 
lah Selatan Tegal, sesudah dae- 
rah jang akan diserang itu dike- 
pung oleh mereka lebih dahulu 
dan penduduk ditakuti dan dika- 
tjaukan dengan tembakan2. Ge- 
rombolan Darul Islam ini dipim- 
pin oleh Amirfatah, bekas letnan 
kol. T.N.I, dan sekarang pemim- 
pin D.I. dengan nama arif Hi- 
dajatullah, dengan beratus? orang 
pengikut jang membawa bambu2 
runtjing dan pedang. Mereka 
mendjalankan. »tjara, tiga daerah 

jang terkenal: siapa tidak beserta 
kami. adalah musuh kami”, 

Serangan ditudjukan terhadap. 
T.N.I, jang berada didaerah. ini 
dan terhadap semua orang jang 
kerdja sama dengan T.N.I, serta 
merajakan tgl. 17 Agustus. 

Rumah2 dan isinja dihantjur- 
kan. Penduduk melarikan diri, 

Dalam pertempuran dengan T. 
N.I5, 3 orang T.N.I, dan 5 orang 
dari D.I. tewas, sedang seorang 
desa. dibunuh. Banjak perempuan 
dianiaja atau ditjulik. 

| Malam hari itu di Djatiroke di- . 
adakan rapat raksasa, dihadiri o- 
leh beribu2 orang, dalam mana. di 
umumkan D.I. akan berperang te. 
ngada T.N.I. dan pengikutnja se- 

. bagai pembalasan kekedjaman2 
dari T.N.I. K.L., pulisi, K.N,LL., 
pegawai2 dan lain2 pengerdja Re 
comba akan tidak diganggu, Hari 
Sabtu berikutnja Paggerbarang 
diserang lagi pada djam 10 pagi, 
djuga pada hari Minggu, sehing- 
ga pertahanan T:N.I. dapat dipu- 
kul mundur. Sekarang D.I. me- 
nguasai Paggerbarang. Banjak o- 
rang telah melarikan diri ke. Ba- 
lapulang. Penjelenggaraan orang? 
ini menuntut banjak tenaga, se- 
hingga dinas kesosialan harus tu- 
rut membantu. Satu ton beras 
dan dua kwintaal ikan kering te- 
lah dikirim ketempat tsb, 

Menurut kabar2, kira2 500, o- 
rang.D.I. jang bersendjata bera- 
da di Paggerbarang. Mereka da- 
pat bantuan dari D.I. Djawa Ba- 
rat. Mungkin maksud D.I. adalah 
merebut beberapa tempat setjara 
sekonjong2. Paggerbarang adalah 
pertjobaan usaha ini. Alat2 peme- 
rintahan tidak terganggu pada 
tempat itu. Pegawai2 semua ada, 
terketjuali beberapa kepala kam- 
pung jang melarikan diri karena 
takut pembalasan, demikian ,,Lo- 
comotief”, 

KEBERANGKATAN DJENDERAL 
MAJOR SUHARDJO KE BANDJER 

MASIN DITUNDA. 

Kepergian djenderal major Su- 
bardjo dari T.N.I. ke Bandjer- 
masin jang ditentukan pada pagi 
tgl. 26 Agustus ditunda sampai 
pada waktu jang akan ditentukan 
lagi, Ia menerangkan kepada A- 
neta, bahwa ia bermaksud menga- 
dakan perhubungan dengan gu- 
bernur militer Republik tidak res 
mi di Kalimantan, Hasan Basri 
dari Angkatan Laut Republik, dju 
ga dengan lain2 pemimpin. Alas- 
aa penundaan, adalah, bahwa Bur 

mantan BN Tn tidak na 
sama2 dengan penindjau2 militer 
K.P.B,B.I., demikian didengar o- 
leh Aneta dari pihak jang menge- 

  

hak 4g Sia MPN perenga? pa- 
da Aneta, bahwa tidak ada rinta- 
ngan apa2 jang melambatkan ke- 
pergian Suhardjo. Residen sudah 
diberitahukan tentang kedatangan 
nja dan dari pihak ini orang me- 
rasa menjesal, bahwa Suhardjo 
telah menunda perdjalanannja, 

Maksud pihak Republik, supaja 
di Bandjermasin diadakan kumisi 
bersama setempat, dianggap ti- 
dak perlu oleh pihak Belanda da- 
lam Kumisi Pusat Bersama jang 
berpendapat, bahwa keadaan di- 
luar Djawa dan Sumatera tidak 
usah diatur oleh Kumisi Pusat 
Bersama, karena sekarang sudah 
njata, bahwa kerdja sama antara 
berbagai2 kumisi bersama setem- 
pat2 tidak lantjar. “ 

Dibanjak tempat wakil2 repu- ja 
blik dalam kumisi belum diberita- Tn 
hukan tentang, pengangRatannja pg 
atau belum mendapat petundjuk2, pa 

SURABAJA PANGKALAN ANG- 
KATAN LAUT PERTAHANAN ”——' 

PASIFIK. Tn 
(Aneta). Surat kabar New — 

York Times” menurut sebuah ka- 
rangan dari wartawannja di Den 
Haag, Sydney Gruson, bahwa di- 
tempat itw terdengar desas-lesus, 23 
bahwa Pemerintah Amerika Seri- h 
kat telah memberitahukan kepada 
pihak Indonesia dan Belanda, 
bahwa Pemerintah Amerika Seri- 
kat menganggap penting sekali, 
djika Surabaja tetap dipertahan- 
kan sebagai pangkalan angkatan 
laut, sebagai bahagian dari perta- 
hanan Pasifik, 

Desas-desus ini belum dibenar. 
kan oleh sesuatu pihak jang res- 
mi, tetapi tetap terdengar, Gru. 5 
son berpendapat, bahwa tentang 4 
soal itu tidak akan terdapat perse | 
lisihan paham, sebagai tentang | 
soal penarikan pasukan2 Belanda f 
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dari Indonesia. 

.3 PENERBANG AMERIKA DALAM 
PERISTIWA AIR ABU MENDAPAT Hee 

AMPUN. 

'Dari pihak Belanda jang berwa 
djib. Aneta mendapat keterangan 
tentang kebenaran kabar dalam 
pesurat kabaran Amerika, dalam 
mana kepada 3 orang penerbang 
Amerika jang tersangkut dalam 
penjeludupan alat2 sendjata di 
Air Abu, dengan perantaraan Pe- 
merintah Amerika diberikan am- 
pun serta dibebaskan. 
'Mereka berturut2 dihukum pen 

djara selama 6, 4 dan 114 tahun, 
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RALAT: 

Dalam iklan ,,Pemberitahuan” 
dari Directie van het Rechtsher- 
stel jang termuat dalam surat ka- 
bar ini kemarin, terselip suatu ke- 
salahan pada bahagian kalimat: 
369 lembar saham N.V, Klapper- 
ondermneming 'Tobelombang & 
£ 9000,— nominal dengan harga f. 
menurut koers jang lajak, seha- 2, 
rusnja adalah 3 
369 lembar saham N.V. Klap- 
peronderneming Tobelombang & 
f 900,— nominal dengan harga 
menurut koers jang lajak, 
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ADA SEDIA 
Rupa2 Djamu tjap nDJAGO" : 
Istimewa untuk Ibu2 jang baru $ 

habis bersalin dari 
| sampai 10 hari f 0.50 perpak 

10 sampai 40 hari f 0.50 per pak 
Djamu datang bulan tidak tiotjok 
dan lain2 Djamu untuk wanita f 0.50, 
Tempat djauh dikirim dengan post. 

TOKO ,,HWA HIONG" 5 
Kakaskassen (Tomohon). 4 

  

PEMBERITAHUAN, 

Beberapa telegram dan surat2 di- 
kirim pada N.V. Transport Onderne- 
ming ,,PESMI", tidak terang adres 
dari pengirimnja sehingga N. V, 
Transport Onderneming ,,PESMI" | 
tiada sanggup membalasnja. NX 

Mohon supaja dalam mengirim , 
telegram dan surat2 dapat njatakan t 
adres jang terang. 2 

Wassalam, 
N.V. Transport Onderneming 

»PESMI" ', 
Directeur, 

(O. MAWUNTU). 

NN BAND « 
MARGARIN 

Mada la HANJA alat Eta 

  

  

—Ferdakakan Kementerian Penerangan Nil.T. - ae 
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