
  
  

: 'Sebenarnja, - 

  

Hal? jang baik tentano 

Perserikatan Bangsa". ' 

Banjak orang2 memperoleh 
kesan, ' bahwa P.B.B. .ba- 

n jak berbitjara, akan  te- 
tapi sedikit jang diselesaikannja. 

.apa jang diketahui 
oleh 9570 dari 3000 anggauta2 
Staf P.B.B. tentang pergeseran2 

politik, mereka batja dalam surat2 
ng Pekerdjaan mereka ada- 

lah bersifat teknis, 'bermanfaat 

dan  kebanjakan tak digembor2- 
|. 'kan. Dengan langsung ia bertu- 

—. djuan mentjapai kesehatan jang 
lebih baik, makanan jang lebih, 
buku2 jang lebih, pendidikan jg 
lebih, perlindungan, pakaian dan - 
djaminan, 

Pusat dari usaha? ini, ialah De- 
' wan Perekonomian dan Kemasja-. 
rakatan. Dengan maksud meme- 
tjahkan soal2 jang tak bersifat 
politik, Dewan Perekonomian dan 
Kemasjarakatan dapat menjelesai 
kan hal2 dengan djalan memberi-. 
kan kemungkinan kepada peme- 
rintah2 jang berkepentingan ber- 
tindak bersama2. Jang paling me- 
narik perhatian dari hasil2 P.B. 
B., dalam lapangan perekonomian 

'. dan k€masjarakatan, ialah Komisi 
Perekonomian untuk Eropah (E- 

. conomic Commission for Europe). 
ECE adalah suatu badan kedae- 
rahan jang pertama jang-akan di 
dirikan oleh P.B.B. pada musim 
semi tahun 1949 dan ada persa- 
maannja dengan organisasi2 in- 
-ternasional diwaktu perang jang 
terdjadi karena kebutuhan2 jang 
sangat akan sumber2 pengumpul- 
an barang2. ECE membagi2kan 
persediaan sumber2 lama “seperti 
arang batu,, kaju dan bidji dianta 
ra negara2 anggauta. Semua ang- 
gauta2 negara2 Eropah dari P.B. 
B. adalah anggauta2 dari ECE 
dan bukan-anggauta boleh datang 
untuk meminta petundjuk2. 

Penulis dari komisi, ahli pere- 
konomian bangsa Sweed jang ter- 
kenal itu, Gunner Myrdal telah 
mengemukakan, bahwa ,.panitia2 
kita tidak meniglesaikan soal2 po- 
.htik dan mengambil pemungutan 
suara. Kita mentjapai kata mufa- 
“kat sadja. Hanja dengan mem- 
peroleh persetudjuan sadja, pa- 
nitia2 arang batu, satu2nja badan 
pembagian ECE jang berdjalan 
terus telah memperbesar produksi 
badja Eropah dengan kira2 1.500. 
000 ton. Anggauta2 dari panitia 

| batu bara jang berkumpul tiap 
tiga bulan, ditanjakan oleh pem- 
besar2 ECE : ,,Bagaimanakah bi- 
sa diadakan batu bara jang lebih 
lagi untuk pembikinan badja dari 
persediaan jang ada? Uraian 
Jari soal, menjebabkan djawaban 

“ mendjadi gampang. Sedjenis batu 
— bara jang dapat digunakan untuk 

produksi batu bara, telah diim- 
porter oleh negeri Denmark dari 
Djerman untuk bahan pembakar 
rumah2 di-Denmark. Sedjenis ba- 
tu bara Alabama dengan kwali- 
tet jang rendah jang dikirim dari 
Amerika Serikat ke Djerman da- 
pat dipakai sebagai bahan pem- 
bakar bagi rumah2. Orang2 Den- 
mark telah setudju untuk meng- 
ganti menggunakan kwalitet jang 
lebih rendah dan meliepaskan ba- 
tu bara jang perlu untuk Can 
itu, 

Produksi badja dan La 'bara, 
dan perindustrian gelas dan se- 
men — djantung dari kehidupan 
perindustrian, lebih2 di Italia — 
telah hampir dihentikan oleh ka- 
rena kekurangan batu bata jang 
tahan panas untuk dinding2 ru- 
angan-pembakaran perindusteri- 
an. Sebelum perang, Djerman 
mendjual batu2 bata ini. Luartz 

' Silica adalah suatu bahan bagian 
jang penting dari batu2 bata ini 
dan tambang2 luartz ini adanja 
didaerah pendudukan 'Perantjis 
di Djerman. Perusahaan2 batu 
“bata adanja didaerah pendudukan 
Inggeris. ECE membantu menje 
lenggarakan pertemuan dari ah- 
li2 tentang batu bata Silica, se- 
dangkan orang2 Inggeris mengi- 
rimkan seseorang jang mengurus 
paberik2 itu. - Orang2 Amerika 
mengirimkan seorang pembesar 
dari tjabang persediaan mereka 
dan seorang ahli pengangkutan. 
Setelah mempersoalkan beberapa 
hari lamanja, maka kebutuhan jg 
setepat2nja dari tiap negeri men- 
.djadi djelas dan satu demi satu 
soal2 mulai dipetjahkan. Mobil2 
pengangkutan diperlukan: o- 
ang2 Inggeris setudju, bahwa 
“mereka akan mengirimkan bebe- 
Tn buah a dis. Ada eka ke 
     

        

an tenaga, 1 

alaman La k: 
Skop2 jang did: 
dan bulldozers dikir 
daerah pendudukan 2 : 
Djerman. Produksi batu bata Sis 

lica pada waktu sekarang “ada 

2790 lebih tinggi dari setahun j.l, 

  

lia, gara2 Eropah — sebagai 
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nimpin' Partai Krister 

.- Djerman bersidang. 
Mah. F.P.). Para pemim- 

pin dari partai kristen demokrat 
Djerman jang telah berkumpul di 
rumah ketua partai, dr. Konrad 
Adenauer di Rhoendorf telah me 
nentang suatu koalisi dengan par 
tai sosial demokrat dalam peme- 
rintahan jang akan datang. Be- 
kas ketua dari partai kristen de- 
mokrat didaerah pendudukan Ru 
sia, Jacob Kaiser jang kini men- 
djadi djurubitjara partai mene- 
rangkan, bahwa pimpinan partai 
menganggap tidak mungkin un- 
tuk-menjediakan tempat bagi ka- 
um sosial demokrat dalam peme- 
'rintahan, mengingat hasil2 pemi- 
lihan umum jang baru lalu. Ter- 
utama sikap dari pemimpin partai - 
sosial demokrat, dr. Kurt Schu- 
macher, ketika gerakan pemilihan 
telah melenjapkan semua harapan 
untuk mendapatkan suatu perse- 
suaian dari kedua partai. 

Selandjutnja Kaiser memberi 
komentar atas keterangan dari ke 
tua partai kristen demokrat di 
Rijn- Westfalen jang menghen- 

daki suatu koalisi, karena ia meng 
“anggap tidak mungkin, bahwa 
.masjarakat burih tidak diberi ke- 
sempatan untuk ikut serta dalam 
pemerintahan. Kaiser mengata- 
kan, bahwa tidak hanja kaum so- 

sial demokrat semata-mata jang 
dapat mewakili masjarakat bu- 
ruh. 

Kaum liberal, demikian kete- 
rangan Kaiser, akan dapat ikut 
serta dalam pemerintahan. ' 
Dengan suara bulat pera $ 

mimpin partai menundjuk dr. 
rad Adenauer sebagai Tanah 
federal” (perdana menteri). Un- 
tuk portepelnja mereka telah me- 
nundjuk direktur dari kantor uru- 
san ekonomi dari Bizonia, dr. Lud 
wig Erhard. 

Selandjutnja para - pemimpin 
partai telah memutuskan memberi 
kekuasaan kepada dr. Adenauer 
untuk pembentukan dari suatu pe 
merintahan koalisi dengan kaum 
liberal. Partai Beieren jang bersi- 
fat sangat separatis, tidak -akan 
dapat ikut dalam pembitjaraan2 
pembentukan, sebagaimana pula 
partai rehabilitasi dan partai 
Deutsche Reich, karena ketiga 
partai tersebut merupakan partai2 
jang - menghendaki - 
fascisme. Pada tanggal 31 Agus 
tus para wakil dari partai kristen 
demokrat akan berkumpul dalam 
Bondsdag di Bonn untuk menga- " 
dakan pembitjaraan2. tentang su- 
sunan kabinet. 

  

  

Gerakan sedunia federal maha- 
siswa menjatakan pertanggungan. 

dj jawabnja terhadap umat 
Allah seluruhnja. 

(Aneta). Lord John Boyd Orr, 
presiden gerakan sedunia untuk 
pemerintahan federal sedunia te- 
lah membuka kongresnja jang ke- 
tiga dari pada gerakan sedunia 
federal mahasiswa pada hari 
Minggu 21 Agustus di Amster- 
dam. 200 Wakil dari. 29 negara2 
telah hadir. Kongres berlangsung 
sampai tanggal 28 Agustus. 

Bekas direktur F.A.O. mene- 
rangkan, bahwa pemerintahan se 
dunia adalah perlu sekali, karena 
negara2 akan mendjadi lebih de- 
kat dengan adanja kemadjuan pe 
ngetahuan modern, Disebutkan- 
nja suatu hal jang memberi ha- 
rapan, bahwa mahasiswa2 jang 
berkumpul disini itu akan membi- 
tjarakan soal2 jang terletak da- 
lam lapangan persediaan maka- 
nan, soal bangsa2 dan perdaga- 
ngan sedunia jang seharusnja di 
petjahkan oleh seluruh umat ma- 
nusia. Ditundjukkannja, bahwa 
orang2 muda memandang soal2 
tersebut lebih madju dari pada 
orang tua. Soal2.ini harus dipe- 
tjahkan oleh kaum muda, kalau 
orang tua2 sudah tidak ada. Ia 
bergembira sekali tentang adanja 
dewan Eropah, tetapi berharap, 
supaja dewan ini tidak berang- 
gapan, bahwa kewadjibannja, ia- 

Menitut pendupat dari Myr- 
dal, hasil jang baik jang paling 
menarik perhatian dari ECE ia- 
lah pembukaan dari djalan jang 
menghubungkan bersilang, batas 
jang satu dengan jang lain dari 
djalan kereta api. Pasukan2 Ame 
rika di Amerika pada waktu pe- 
rang mengadakan suatu sistim 
bagi mobil2 truck jang njata un- 
tuk pertama kali, sebab sampai 
waktu'itu hampir tak ada suatu 
negeri jang 

tuk melalui daerahnja. Panitia 
Pengangkutan Dalam Negeri dari 
ECE telah memperbintjangkan 
suatu perdjandjian dalam tahun 
1948 antara 12 pemerintah2 Ne- 

bahan pada ketiga daerah2. Ba- 
dari rat dari Djerman — untuk kemer 

dekaan lalu lintas dari segala mo- 
bil2 truck jang mengangkut ba- 
rang. , 

(Akan disambung), 

mobil2 truck dari negeri lain un- . 

tam- 

: Iah mengekapkh diri dari pada 
sisa dunia, tetapi akan mengang- 
gap dirinja sebagai langkah per- 
tama dalam menudju kesuatu pe- 
merintahan sedunia. 

Ketua kongres adalah John 
Wheeler, seorang Amerika. Kong 
res telah membentuk empat ko- 
misi jang akan memetjahkan so- 
al2 jang tertjantum dalam progra- 
ma. : s 

  

PENJELIDIKAN DISUNUNG 
ARARAT. 

(Aneta-A.N.P.). Hans Roozen, 
pemuda Belanda jang akan ikut 
maha guru Inggeris Fykes dalam 
penjelidikannja mentjari sisa2 ka- 
pal Noah digunung Ararat, telah 
menerima telgram dari -pemerin- 
tah Turki, bahwa surat djalan 
dan izin untuk masuk daerah mi- 
liter jang dahulu tidak dapat di- 
berikan kepadanja, kini diberikan, 

“Ia berharap dapat berangkat pa- 
da hari Kamis. Fykes memberita- 
hukan, bahwa ia djuga menerima 
surat2 jang diperlukan, tetapi ia 
tahun ini tidak akan berangkat, 
karena musimnja sudah sedemiki- 
an, sehingga ia akan lakukan per - 
djalanannja itu pada tahun jang 
akan datang. 

Roozen hendak ikut orang A- 
merika dr. Aaron jang pada hari 
Kamis akan bertolak dari Ang- 
kara ke Ararat. Ada kemungki- 
nan, bahwa orang hanja akan da- 
pat mengambil gambar2 (po- 
tret2) sadja dan bahwa mengena 
penjelidikan jang sesungguhnja 
orang harus menunggu sampai ta 
hun muka. 

PERUNDINGAN2 VIETNAM-PE- 
RANTJIS AKAN DIBUKA 31 

AGUSTUS. 

(Aneta). Menteri Luar Negeri 
Vietnam, Ngayen Phan Long me 
nerangkan kepada A.F.P., 3 
wa pada tgl. 31 Agustus akan di 
buka perundingan2 Vietnam - 
Perantjis dan dilakukan oleh ku- 
misi pelaksana persetudjuan Viet 
nam - Perantjis. Berhasil tidaknja 
sertjobaan Bao Dai tergantung 
pada hasil pembitjaraan pelaksa- 

    

naan persetudjuan Vietnam - Pe- 
rantjis oleh kumisi. 

Atjara pertama adalah soal ke- 
polisian, Vietnam mengusulkan 

kembalinja - 

ti 
Erat 

  

perkara orang Vietnam diadili o- 
leh pengadilan Vietnam dan. ju- 
risdiksi dewasa ini disesuaikan 
dengan keadaan baru di Viet- 
nam. Mengenai hubungan luar 
negeri, Vietnam 'akan memberita- 
hukan kepada Santu Bapa ten- 
tang adanja Negara Vietnam. 
Vietnam akan mendjadi ang- 
gota  kumisi ekonomi 
Asia, karena Laos dan Kambodja 
sudah mendjadi anggota. Maka 
tidak ada alasan untuk tidak me- 
ngabulkan permintaan Vietnam. 
Diduga permintaan Vietnam akan 
dibitjarakan dalam bulan “Okto- 
ber di Singapura. Pemerintah De- 
mokrasi Dr. Ho Chi Minh pernah 
minta diterima sebagai anggota, 
hal mana diduga akan dibitjara- 
kan dalam sidang berikutnja di- 
Lipstone, Australia. Vietnam ha- 
rus membuktikan suatu negara 
merdeka sebelum permintaan da- 
pat dibitjarakan. 

KERAS SAMA KERAS ACHIRNJA 
MUNDUR KEDUA2NJA. - 

(Aneta-Reuter). Baru2 ini Ru- 
sia minta menghentikan semua 
dinas penerbangan ke Wiena dari 
dinas2 British European Air- 
ways, Pan American Airways, 
Franse dan lain2 dinas penerba- 
ngan lagi, demikian pengumuman 
negeri2 sekutu Barat hari Djum- 
'at. . Permintaan ini dimadjukan 
pada sidang terachir kumisi se- 
kutu dari Dewan Sekutu di Wie- 
na, tetapi ditarik kembali, ketika 
Amerika mengusulkan sematjam 
itu djuga terhadap maskapai2 Ru 
sia. Negeri2 Barat dituduh meng- 

| gunakan lapangan terbang Twlin 
Schockat semau2nja sadja. 

Menurut persetudjuan kumisi pe- 
nasehat tgl. 9 Djuli 1945 ditetap- 
kan, bahwa ke Wiena tidak bo- 
leh diadakan penerbangan2 ber- 
sifat berdagang. Wakil komisaris 

  

Amerika menolak permintaan Ru 
sia, tetapi setudju untuk merun- 
dingkan soal ini dalam pertemuan 
4 Negara Besar, djika semua la- 
pang penerbangan djuga jang di 
pakai Rusia ditutup. Rusia meno- 
lak usul itu dan menarik usulnja. 

UNTUK MENGHALAU KEKURA- 
RANGAN DOLLAR Di INGGERIS. 

&: 

Salah satu djalan untuk meng- 
halaukan kekurangan dolar di- 
Inggeris, ialah perluasan kundju- 
ngan tamu asing dan para darma 
siswa jang dapat diperbesar djum 
lahnja tiga kali, demikian Hoff- 
man jang kini berada di London. 

Tentang kritik2 dari Amerika 
dan Inggeris, Hoffman mengata- 
kan, bahwa djika banjak kritik 
itu dikeluarkan, itu berarti adanja 
kechawatiran dan bukan satu si- 
kap bermusuhan dari pihak Ame 
rika dan Inggeris. Hoffman me- 
ngatakan, bahwa banjak orang 
Amerika-senang pada orang Ing- 
geris dan pula insaf, bahwa ke- 
dua bangsa harus bekerdja ber- 
sama. Atas pertanjaan, apakah 
devaluasi pond sterling dapat me- 
nolong, didjawabnja, bahwa o- 
rang terlalu melebih2kan arti 
devaluasi. Ia jakin, bahwa rentja- 
na pembangunan Eropah 1949 
akan berhasil, djika rentjana 
Marshall dapat dipertahankan 4 
tahun lagi. Kalau Negara2 Ero- 
pah ibermaksud saling tolong- 
menolong, maka Eropah akan de- 
mikian madju, sehingga dapat me 
nolong diri sendiri. ' “ 

KERDJA SAMA AMERIKA-INGGE 
RIS TAK TERSANGGU. 

(Aneta). Dalam konperensi 
mingguannja Presiden 'Truman 
dalam djawaban2nja menjangkal 
'kabar2 jang termuat dalam bebe 
rapa surat kabar tentang timbul- 
nja kekurangan kerdja sama an- 
tara Amerika dan Inggeris, dise- 
bahkan oleh kesukaran2 dalam Ya 
pangan perekonomian, 

Presiden menjatakan dengan 
sungguh, bahwa perselisihan ha- 
nja terdapat dalam tadjuk2 ren- 
tjana surat2 kabar itu, sedang pe 
merintah2 jang bersangkutan te- 
tap  menjelenggarakan kerdja 
'samajang erat, 

untuk 
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PEMBAHAGIAN SISA2 PERSEDIA- 
"AN PERANG AMERIKA. 

-(Aneta-A.F.P.). Ketua kumisi 
(Aa urusan luar negeri, Tom 
Cannally, mengumumkan, bahwa 
pihak2 - jang turut menanda ta- 
ngani Pakt Atlantika jaitu Korea, 
Philipina, Iran, Yunani, Turki 
akan mendapat alat2 sendjata da- 
ri sisa2 persediaan perang Ame- 
rika,.akan tetapi, sebagai lebih da 

| hulu telah ditentukan oleh kumisi 
pembahagian.dan kumisi luar ne- 
geri, pemberian2 ini tidak boleh 
melebihi djumlah 450 djuta dol- 
lar, dalam hal mana alat2 sendja- 
ta mempunjai harga jang ditetap- 
kan selama peperangan jang lalu. 
Belum diambil ketentuan tentang 
pemberian alat2 kepada Tiong- 
kok dari sisa2 persediaan ini. 

JUGOSLAVIA SUDAH DEWASA 
SETJARA POLITIK, 

(Aneta-A.F.P.). Rakjat Yugo- 
slavia setjara politik sudah dewa- 
sa dan tidak menerima pengawa- 
san dari Rusia seperti lain? ne- 
gara Eropah Timur, demikian ko 
mentar Radio Belgrado jang se- 
landjutnja menundjukkan, bahwa 
baik nota Rusia kepada Yugosla- 
via, maupun djawaban Yugosla- 
via kepada Rusia, setjara bebas 
dimuat dalam surat2 kabar Yugo- 
slavia, sedang djawaban Yugo- 
slavia tidak diumumkan di So- 
vjet Rusia atau dalam Negara2 
Eropah Timur. 

SURAT DARI BERAN DI- 
DIAMKAN. 

(Aneta-A.F.P.). Menurut sua- 
tu berita dari radio Vatikan, pers 
Tjekoslowakia telah mendiam- 
kan surat dari aartsbisschop Be- 
ran kepada pokrol-djendral Tje- 
koslowakia, dalam mana primaat 
itu mengadjukan protes terhadap 

hal, bahwa ia sebenarnja adalah 
seorang tahanan dalam istananja 
sendiri dan bahwa semua ting- 
kah lakunja diamat-amati oleh 
penjelidik2 didalam istana. Pen- 
djagaan dari agen2 polisi 
penjelidik2 disekitar istana itu 
masih sadja diadakan dan salah 
seorang jang minta masuk keda- 
iam istana itu mempunjai ke- 

dan 

   
     

   

    

     

  

   
   

     

     
      

      
   

    

  

mungkinan untuk dibawa kekan- 2 3 

tor polisi untuk mengalami suatu 
pemeriksaan keras atas alasan2 
dari kundjungannja itu, demikian 5 
kerita radio itu. 

Lebih landjut 
mewartakan, 

radio Vatikan 
bahwa seorang 

pendeta Katolik telah didjatuhi 
tahun, 

karena tak menghiraukan kekua-. 
hukuman pendjara dua 

saan negara. Alim-ulama ini te- 
lah dihukum, karena telah menje- 
but decreet2 anti-geredja jang 
dikeluarkan oleh pemerintah a- 
religieus dan menerangkan ba- 
hwa decreet2 ini tak akan dihor- 
mati oleh kaum agama. 

PERHUBUNGAN DIPLOMA- 
TIK CUBA-PERU TERPU- 

TUS. 

(Aneta-AFP). 
merintah Cuba untuk memutus- 
kan perhubungan diplomatik de- 
ngan Peru jg diambil dgn seko- 
njong2.telah mengedjutkan ka- 
langan diplomatik luar negeri di 
Havana. 

Keputusan tersebut diumum- 
kan di Havana setelah presiden 
Prio dan anggota2 kabinet me- 
ninggalkan ibu kota untuk week- 
end, sehingga untuk sementara 
waktu belum dapat diperoleh se- 
suatu komentar resmi. Perwaki- 

Keputusan pe-' 

  

lan2 dan konsulat2 Cuba di Peru - . 
telah diperintahkan untuk memu- . 
tuskan perhabungan dengan pe- 
merintah Peru. 

nenen 

  

Oeec tentang daerah: sebe- 
rang lautan. | 

(Aneta- Reubey '.Daerah-dae- 
rah seberang lautan dari negara- 
negara Marshall adalah penting 
sekali dalam pembangunan dari 
Ekonomi Eropah, demikian ko- 
misi Eropah untuk kerdja-sama 
ekonomi dalam laporan semen- 
taranja untuk daerah-daerah se- 
berang lautan, Kerdja-sama an- 
tara negara-negara jang bersang- 
kutan dan daerah-daerah sebe- 
rang: lautannja jang dalam pe- 
perangan mendjadi makin erat, 
setelah peperangan diperluas dan 
diperkuat. Setelah ' menjebutkan 
hasil-hasil bumi jang penting jg 
oleh kerdja-sama ini dilahirkan 
ke Eropah, laporan ini menase- 
hatkan intensivering dari perta- 
nian didaerah-daerah seberang 
lautan, pengadjakan dari , pperta- 
nian setjara gerombolan” dan 
pembentukan dari masjarakat- 
masjarakat kooperatif. 

,Dalam membuat rentjana- 
rentjana jang pertama adalah 
mentjukupi kebutuhan-kebutuhan 
dari daerah-daerah seberang lau- 
tan, antara lain dengan eksport 
dari barang-barang bahan ma- 
kanan”. 

Kemadjuan jang sangat luas 
teristimewa dibutuhkan di Dja- 
wa, Indo-Tjina, Hongkong, Af- 
rika Utara dan Jamaica, agar su- 
paja tingkatan penghidupan dari 
penduduk jang tjepat bertambah 
besar itu dapat dinaikkan, demi- 
kian laporan sementara itu dan 
menutup dengan: ,,Kemakmuran 
dari penduduk dari daerah-dae- 
rah jang bersangkutan dan ker- 
dja-samanja dengan negara-ne- 
gara jang memerintahnja, adalah 
urusan-urusan jang terpenting 

dari kementerian-kementerian 
daerah-daerah seberang lautan 
dari negara-negara jang terma- 
suk OEEC”, 

POLITIK EKONOMI ARGEN- 
TINIA MEMBELOK? 

(Aneta-A.F.P.). Menurut pe- 
nindjau2 di Washington, maka 
pemerintah Argentinia kini ma- 
kin lama makin kembali lagi ke- 

Sen ana na Ken Kep ak 
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pada tjorak nasional jang keras 
dalam lapangan politik luar ne- 
geri. Pernjataan ini telah dike- 
luarkan berhubung dengan tinda- 
kan pemerintah Argentinia untuk 
mengurangi 2Y6 dari pada peng- 
thasilan2nja jang berupa dollar 
sebagai reserve dan diperuntuk- 
kan bagi pengeluaran keluar ne- 
geri. Djuga telah diperingatkan 
tentang adanja suasana jang baik 
sekali waktu diadakan pembitja- 
raan2 dengan ambasador dari 
presiden Peron baru2 ini. Mak- 
sud dari pada pembitjaraan ini 
adalah mentjari kemungkinan2 
untuk memperluas pertukaran 
perdagangan antara Argentinia 
dan Amerika. Berhubung dengan 
ini, maka akan dengan segera 
dibentuk sebuah komisi jang a- 
kan bertindak dalam djurusan 
itu, segera sesudah perutusan2 
Argentinia telah tiba di Wa- 
chington. 

DARMASISWA AUSTRALIA 
UNTUK MAHASISWA2 

ASIA, 

(Aneta-AFP). Pemerintah 
Australia hingga kini telah mem- 
berikan darmasiswa kepada 26» 
mahasiswa Asia untuk menuntut 
peladjaran dinegeri2 jang terga- 
bung dalam gemenebest Inggris 
menurut suatu rentjana jang te- 
lah disusun dengan bantuan 
UNESCO, demikian diumumkan 
oleh markas besar UNESCO di 
Paris, 

Tiga darmasiswa diberikan ke- 
pada Birma, dua kepada Ceylon, 
tiga kepada Tiongkok, tiga kepa- 
da India, enam kepada Indo- 
nesia, tiga kepada Malaka, 
sedang Pakistan, Pilipina dan 
Siam masing2 mendapat dua. 

Darmasiswa tersebut dibiajai 
dari suatu subsidi pemerintah 
Australia sebesar 90.000 “pond: 
sterling dan untuk pembangunan 
dinas2 pengadjaran di Asia 
Tenggara. Dari djumlah tersebut: 
60.000 pond dipergunakan untuk "5 
mengadakan darmasiswa2, se- 
dang 30.000 pond dipakai untuk 
membeli alat2 pengadjaran, - 
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i ka jang ! ber- 
an terus-menerus mem- 

asil2 perundingan 
kil2 golongan | pendapat Ero- 

Dalam na ini an 
ah. di. India mat, beberapa 

ak lain jang Hebat. PKn o- 
mereka, adalah penjusunan | 

'baru pasukan2 India. 
Salah satu hasil Konperensi 
“Indonesia Raja akan dimadju- 
kan dalam Kumisi Kala: 

| garaan. 
Aneta). P.P.F. dan kana 

'epublik akan memadjukan pasal 
etatanegaraan” dari hasil 

-ensi Indonesia Raja kepa- 
umisi ketatanegaraan sebagai 
r perundingan untuk memper 

Ikan »Undang2 Dasar Semen- 
K3 . Soal ini adalah salah 

2 jang akan dibitja- 
kagoniai. tsb., . demikian    

   
   : aa: Sama Dina Panai A 

a, terutama diadakan untuk 
emberi kesempatan pada wakil2 

berkenalan serta membitja- 
:functie, pekerdjaan dan tja- 

bekerdja kumisi2 jang -ber- 
angkutan berdasar atas penata 

“tata tertib, 
i ketatanegaraan Abah 

puldi “Ruangan Merah dari Ge- 
dung Pertemuan “Putih, “kumisi 
peruangan di Ruangan Lairesse, 

isi militer di Ruangan Wees- 

“kamer, kumisi kebudajaan di Ru- 
an - Negara, 'kumisi- sosial di 
Ir et. “Pertemu- 

2 berliaka dibiwah: pimpinan 
pemimpin? Delegasi Belanda. 

  

   

  

   

  

   
   

        

12 persidangan kumi- 
. 'berganti2 soleh .pe- 

“delegasi2 jang 'bersang- 
sehingga dalam minggu ke 

dua pimpinan dipegang oleh wa- 
kil2 “Republik. dar: nan minggu 

    
   

   

     

     
   

    
     
    
    

   
    

     

  

kin pada hai akan Bana : 
Pada achir minggu djumlah be- 

undji berba 
: Hempendi Belanda. Terketju- 

i wilajat Limburg untuk melihat 
a Negara, : 

    erlajar se- 
Na terang 

     4 panas" “lah 
aan LE. dito 

Nang di Den     

    

5, na baba Sa aga pemim- 

| pin Indonesia mereka harus ber- 
untuk kebahagiaan dan ke 

  

  

   
y “M1 mer 2 is. Da : 

—: atas nama |. Na 
bahwa keba dipalasn ang Indo. 

  djuang 
makmuran bersama dalam R.I.S., 
karena perdjuangan itu djuga per . 
lu dibuat oleh orang2 Indo-Belan- 
da. 

” "DJENDERAL-MAJOR SUHARDJ 

  

2 KE BANDJERMASIN, 
Diiringi oleh seorang penindjau 

militer “Australia dan 2 orang Op- 
Sir dari stafnja, djenderal-major 
— Suhardjo ' pada hari Minggu ber- 
“angkat ke Bandjermasin, sesudah 

san Belanda telah berangkat 
a hari Djumat, terdiri dari Sek 

retaris Negara Urusan Dalam 
Negeri H. van der 1 dan kol. 
Pareira. 
    

ada di Kalimantan Selatan dalam 
pada itu telah mengundjungi. pe- 
mimpin penerangan bahagian Ka- 
'limantan Selatan dari angkatan 
laut Republik (Alri), P. Arya, 
menurut siapa pada tgl. 17 Agus- 
tus dipisi ke 4 Alri telah menge- 
luarkan proklamasi untuk Kali- 
mantan Selatan, dalam mana Ka- 
limantan Selatan dianggap. men- 
djadi bahagian Republik Indone- 
sia. Pada tgl. 17 Agustus j.l. gu- 
bernur militer Republik Hassan . 
Basri jang diangkat tidak setjara 

. resmi mengeluarkan suatu prokla- 
masi dengan mengandjurkan -ke- 
“pada Kalimantan Barat dan Ti- 
mur menggabungkan. diri dengan 
Kalimantan Selatan, sehingga ter 
'dapat suatu kesatuan di Kaliman- 
tan, sebagai suatu Kenpatan dari 
Republik. 
Menurut Arya, s3 dewan2 

Bandjar, Dajak Besar dan Teng- 
gara. dibubarkan dan: diganti de- 
ngan Komite Nasional Indone- 
sia”, dalam mana wali daerah dan 
lain2 pegawai Pemerintah jang se 
djak tgl. 15 Agustus ditjulik dari 
Bandjermasin akan .duduk, se- 
dang pegawai polisi jang-hilang, 
Suroto dengan 22 pengikutnja di- 
“wadjibkan mengatur soal kepuli. 
sian, 

Selandjutnja “kepada: “wartawan 
itu “diberitahukan, bahwa “daerah 
jang diduduki oleh Alri ini dipe- 
rintah setjara demokratis. Pentju- 
rian dan lain2 kedjahatan sudah 
tidak. terdapat, sedang perekono- 
mian diatur menurut keadaan, ja- 
itu orang2 hartawan memberi ban 
tuan kepada orang2 miskin, se- 
hingga banjak uang jang hanja di 
simpan dapat dimasukkan lagi da 
lam Oren pertangan. 

“jang satu diperbesar, 

“kan kebaktian tiga matjam: 

“berkata: , 

syaa 
.gar Taman 
-mendjadi Taman Bahagia R.I.S. 

    

     

  

    

  

jang ada Aan an hati. 
1 Tirorgl kaum Invali- 

a diantara masjarakat 
anjak orang jang me- 

jasa mereka ter-- 

  

Aa Na dan Negara”. 
Kalau di Den Haag ada dele- 

gasi kita jang memperdjuangkan 
nasib negara dan rakjat dalam 

' Konperensi Medja Bundar, kalau 
“di Indonesia ada “delegasi jang 
bertugas di Indonesia, kalau di- 

' sana ada Hotel Merdeka jang in- 
dah, djangan dilupakan, bahwa 
disini djuga ada Taman Bahagia, 
“tempat kubur mereka jang mem-- 
perdjuangkan kemerdekaan Ne- 
gara dan mempertuhankan “ke- 
“daulatan rakjat. 
»'Tidak pada tempatnja bila 

'orang” 'memandang djasa2 
dan jang 

lain kurang mendapat penghar- 
-gaan, karena semuanja sama 

. berdjuang 'menurut dharmanja 

-espo: . Republik di 
“Medan, aa Berita” jang ber. 

masing2 untuk kepentingan Ne- 
gara dan tanah air”, demikian 
'antara lain — menurut warta ha- 
rian ,,/Merdeka” — pidato Men. 
teri- Kusnan, dalam  pembu- 
kaan asrama invaliden jang oleh- 
nja diberi nama Tri Bakti, ka- 

pahlawan jang “mempersembah- 
ke- 

pada Tuhan, kepada tanah air 
dan kepada rakjat. 
“Pembukaan itu dilangsungkan 

pada petang 22 Agustus dengan 
disaksikan oleh Presiden Sukar-- 
no dan Njonja, Njonja Hatta, 

mbesar2 Militer dan Sipil. 
PT ebih djauh menteri Kusnan 

Menurut keputusan dari 
Konperensi Inter-Indonesia, TNI 
akan mendjadi-kern dari pada 

. pembentukan tentara R.I.S.. Soal 
itu sekarang tengah diperdjuang- 
'kan di Den Haag. Maka ingin 

ssupaja diperdjuangkan a- 
Baltugin djuga diakui 

.dan Invaliden kita djuga mendja- 
di Invaliden R.I.S. 

— Kini kita melihat Pahlawan- 
pahlawan -kita jang anggauta 
tubuhnja, karena akibat kebak- mc 
tiannja “kepada Negara: dan Rat 

kurang “ -kjat, -mendjadi tjatjat, 
sempurna, bertempat diged 
jang ketjil dan sangat sedei 
kata Menteri Kusnan, tetapi saja 
inginkan dikemudian hari mereka 
bisa bertempat didesa2 jang mo- 
.dern jang lengkap dengan segala 
-matjam alat2 (keperluan. hidup 
jang sempurna”. 
Dalam waktu istirahat, Presi- 

den Sukarno dengan Njonja me- 
ngambil kesempatan untuk men- 
djumpai dan bertjakap-tjakap de- 
ngan pahlawan2 jang "menderita 
itu dan kepada mereka diberikan 
duga kenakan. untuk hiburan. 

  

    
| Tiap? orang lelaki suka de- 
4 ngan ' kemedja jang” telah 

(| ditjutii bersih dan jang sama 
| sekali tidak ada robeknja. 
Sunlightmenghematkanisinja 

“karena ea anita 

  
| lemari:pakaian Njonja jang: baka 

“Sabun “Sunlight lekas 
| mengeluarkan banjak busa jang” mem: 

0.1 punjai extra kekuatan-mentjutji, oleh 
"an -karenanja semua pakaian — .putih- dan 
00 berwarna — dengan .ta perlu “digilas 

A! es — mendjadi- -bersih betul, 

        

Mentjutii. 
dengan 

/ SUNLIGHT “Y 
Lebenlsa beres $ 

   

     

    

   
    
    
    
     

  

  

  

Tan, pas Bapa 

tu 

  

   

  

kirmang Oa! 23 Aga Eat. 
sdarpakul 4.30 petang 'hing- 

ga pukul 7 malam telah Adalah 
.di Gedung Pertemuan Protestan 
'di Tomohon atas usaha Komite 
Membantu Usaha2 Geredja, sua- 

“tu 'keramaian anak2. 
Hadir pada saat pembukaan -- 

60 anak pengambil bahagian, ma- 
sing2 dengan ragam pakaiannja, 

  

diantaranja ada serombongan jg" 
. menambahkan kegembiraan anak? 

  

   

g memang sudah riang gembi- 
jaitu rombongan kabasaran 

“dengan gerak-gerik jang tak be- 
“danja dengan. gerak-gerik kaba- 
“saran orang2 dewasa. 

“Pada pidato pembukaan jang 
Takukan tepat pukul 4.30. oleh 
"Ketua Komite, maka telah, dite- 
gaskan maksud dan dorongan 
mengadakan. keramaian itu, jani- 
Tah salah satu dari pada langkah2 
“untuk membantu usaha2 geredja. 
terutama Rumah Sakit jang baru 
sadja dimulaikan. Dengan sendiri 
nja seruan akan tundjangan men- 
ne tekanan dalam pidato tsb. 

2 

PA 

Pemberitahuan. 
-rena'ditempati oleh “Pihlawan- . 

PEMBERITAHUAN PERSEDIAAN 
GULA . 

“Kewadjiban memberitahukan 
persediaan gula pasir, berhubung 
dengan Kenaikan Tjukai gula da- 
ti f. 2.— sampai f. 27.— per 100 
kilo. (Ordonnatie tanggal 22 
"Agustus 1949, Staatsblad No. 
223 jang mulai berlaku pada tang- 
“gal 23 Agustus 1949: pemungutan 
Tjukai gula baru ini diundurkan 

“Serta dimulaikan tangga! 19 Agu- 
stus 1949). : 

1. Barang siapa jang pada tang 
gal 19 h.b. Agustus 1949 mempu- 
injai persediaan gula pasir lebih 
dari 500 kilo (lima ratus kilo) di- 
.wadjibkan memberitahukan per- 
sediaan ini kepada Kantor Dou- 
ane atau Kantor Douane Pemban- 
tu Maen dengan tempat 

     
     
       
       
     
      
        
     
      

  

      
      
    

    
    

  

    

  

  

- 

N
N
 

La 

  

persediaan gula tersebut. . 
2. Kewadjiban tersebut diatas 

djuga berlaku pada siapa jang 
menerima atau menerima kembali 

7 yan pasir sesudah tanggal 19 
gustus 1949, gula mana pada 

tanggal 19 Agustus 1949 berada 
dalam pengangkutan. 

3. Pemberitahuan jang dimak- 
sudkan pada ajat 1 harus dima- 
sukkan pada kantor2 jang terse- 
but pada ajat 1 selambat-lambat- 
nansi tersebut diatas berlaku dan 
mantie tersebut diatas berlaku dan 
jang dimaksudkan pada ajat 2 

“sepuluh hari sesudah gula diteri- 
ima atau diterima kembali. 

4. Barang siapa tidak memberi- 
tahukan persediaan gula seperti 
dimaksudkan dalam ajat 1 dan 2 
tersebut atau memasukkan pembe- 
ritahuan palsu, dihukum setinggi- 
tingginja“satu tahun atau denda 
setinggi-tingginja sepuluh ribu ru- 
piah, sedang gula dan alat2 pem- 
bungkusnja jang - bersangkutan 
dengan pelanggaran akan diram- 

pas.. 
Kepala Daerah VIII dari 

Pedjabatan Douane Manado, 
“ALA. ELSBORG. 

ni 

BERITA 2 TT. 

Berhubung dengan hari tahunan 

J:M. Puteri Wilhelmina, maka dines 
dikantor Pos- dan Telegrap Manado 
'dan kantor2 pembantunja, pada 
hari Rabu tgl. Agustus j.a.d. akan 
diatur seperti berikut : 
'Loket2 pos » tertutup. : 
Pengangkatan bus2 diluar: Se- 

kali, djam 3 petang. 
Pembahagian : 

Telegrap : dibuka 09.00 -— 10.00 

pagi. 
Kepala Kantor Pos- dan Telegrap. 

  

Lahir dengan selamat : 

ALBERT AL FRED 

Bapa : J. H. MASSIE 

Iboe: A. A. NAJOAN 

Rumah Sakit Marienheuvel 

— Tomohon 28-8-1949. 

  

SURAT EDARAN No. 20. 
Dengan ini kami minta perhatian 

dari tuan2 pemasuk copra dan terle- 
bih dari pedagang2 besar, atas hal 
seperti berikut: 

Mulai sekarang Het Coprafonds 
fidak suka menanggung djawab lagi 

- atas hal penerimaan copra lebih dari 

# 

25 ton dari satu orang pemasuk da- 
lam satu hari tempo. 

Aturan ini diadakan untuk: mem- 
peringatkan kepada pemasuk2 copra, 
jang ada kalanja mengumpul banjak 
.copra untuk dimasukkan dalam suatu : 
gudang C.F, dalam tempo jang pen- 
dek, bahwa mereka, akan tidak 'men- 
dapat kesempatan memasukkan co- 
ra mereka lebih dari 25 ton dalam 

“satu hari. 

Telah sering kali kedjadian, bahwa 
pedagang2 besar dengan mendadak — 
membawah partij copra begitu besar 
adanja, hingga dengan begitu pe- 
masukan dari pedagang? ketjil ter- 
dorong. 

Untuk meniadakan seboleh2nja hal 
ini, maka Het Coprafonds telah ada- 
kan peraturan tsb. diatas. 

Djadi, bilamana suatu 
copra suatu hari membawa copranja 
lebih dari 25 ton, boleh kedjadian, 
bahwa kami tidak bisa terima kele- 
bihan dari partij copra tsv. dalam 
gudang kami. 

Coprafonds N.I.T. 
  

PEMBERITAHUAN, 

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

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

Wassalam, 
N.V. Transport Onderneming 

» PESMI" 
Directeur, 

(O. MAWUNTU). 

“PESMI" 

  

Menikah : 

S. TAMPI 

dan 

F. C. LOLONG 

Tarakan, 26 Agustus" 1949. 
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