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- sebaik2nja ini hanja akan menje-

ahkan tugas pengurusan dan
. pengawasan setempat kepada Pe-

merintah Daerah, sedang bentuk
| pengadjaran (susunan pengadjarrentjana pengadjaran dil.)

Berita keadaan per@kanankan.

1 pengawasan umum dipegang:

'temb ak-menemb ak DM makna gema
pemasukan Indonesia ag 981.000 m3) dan 420 (bil. 330)

Menteri Pengadjaran. Inilah
u untuk mendjamin perhubung'

umum pengadjaran rendah diuruh Indonesia Timur.

(bji. 80) Bina

btuto

Salah satu daja upaja untuk me
“ialah pemakaian Bahasa Indonesia

THAILAND

SUMBER PENTING SENDJATA
BAGI REPUBLIK.
|

' —makaian bahasa Indonesia sebagai

ngan

persetudjuan

badan2

Daerah,, Bahasa Indonesia ini di-

“terima. 'baik.dimana2, karena baha

itu bukan sadja sebagai: lam“bang persatuan

kebudajaan

dan

“ketatanegaraan, tetapi djuga. untuk habebaan dan kemerdekaan

1g Pak boleh djuga teradi atas persekutuan Jamskap2
berpemerintah

Drs. Moh. Hatta
memberitahukan kepada pesurat kabayran
bahwa persetudjuan tentang hentikan tembak menembak tidak
mempengaruhi pemasukan setjara

rahasia dari mesiu. Persetudjuan
“itu tidak bersangkutan

pemasukan

tonomi- Zelfbestuur itu diatur

atnja segala pengagjaran mulai

“ga

rendah sampai kepengadjar-

| an tinggi dimasukkan tugas zelf: bestuur, sekurang2nja penjelengaannja itulah hak zelfbestuur.
' Dalam praktek, zelfbestuur mecai hak jang diberikan kepada
nja berhubung dengan tugasnja
Ek lebih dari mengurus pengadjaran rakjat

nja Pe
3
E

3 Ta

Ba

Kekangar? | jang dapat 'dipertja-

ja di Bangkok menerangkan, bah-

wa kapal bekas mijnenlegger Ing-

geris jang telah dibeli oleh Repu-

blik telah bersedia akan berangkat ke Sumatera

Phu-

atas

tjapai

nesia

Wakil Presi:
mn.
den Hatta telah menerangkan di
Kalkuta dalam perdjalanannja ke
New Delhi, bahwa ia akan mengadaka n perundingan2 dengan per
dana menteri India tentang tjara
jang terbaik untuk
memadjukan
ekonomi Indonesia dengan bantuan India.
Beliau akan tinggal 2. hari de
ngan Nehrw untuk perundingan2

mengena Konperensi Medja Bun-

“adakan perundingan jang teratur

dar jad, Hatta disertai oleh Mr.
Maramis dan 4 orang anggota Ka
binet lainnja.

antara perkumpulan vak dan Ke-

menterian Urusan Sosial. Lamanja pendidikan akan mendjadi

En 2
Ke

RPN “UP

bertaraf ketjerdasan
tinggi.
Didalam negeri kita
djaran itu mengandung
bebaskan: gaja jang

ini pengagaja mem
membebas-

kan oknum

dan kaum

buta huruf

dari ikatan animisme,

kedjahilan

jang lebih

tachajul, feodalisme, angga-

Selalu dihiraukan kemauan rakjat pan atas kuno, tetapi djuga dari
taraf hidup jang rendah, keadaan
“ jang meminta pengadjaran pada
— pihak satu dan pada pihak lain “kesehatan jang buruk dan kesega— dipertimbangkan djuga kesanggu- nan 'bekerdja- jang diakibatkan
oleh tidak tahu Manpoti a dan me“pan keuangan jang berbatas dari
2
Sx
—- Negara dan Daerah serta/ kekura- : nulis.
- Penambahan kat ketjerdasan
(aan pekerdja dan ruangan. Ke-

k.

Pen

wudjudkan rentjana pengadjaran. - dan

| pentingan jang utama untuk ke-.

berarti penambahan keperluan hhidan.
pewudju
“dup,
dengan begitu penambahan
jaituj
rakjat
& #jerdasan
rendah

tahun.

tenaga kerdja untuk memperlipat

ame

ganda hasil jang mengakibatkan
dengan sendiri aa membeli jang
lebih besar. "

peresapan pengetahuan dan ketjer
badani
dasan dan pembentwkan
“dan rohani jg tjukup, djika peng
Petoad matik jang akan men-adjaran rendah itu dnegan 6. dorong kita mentjapai garis taraf
tahun lamanja.
hidup jang lebih tinggi.
Bersama dengan data itu, maDaja upaja mentjari kemadjuan
ka sedjak pertengahan tahun lalu
sosial ekonomis serempak diusa“pemberantasan buta huruf didjahakan dengan pemberian penga-

lankan setjara

|

berenam

| Dengan djalan begini kita dapat

besar2an. Achir

1948 kursus2 bermurid (kira2 200.

| .

odjaran

000, orang2 dewasa jang sesudah |

«

berusaha meneruskan

kekuasaan

donesia dalam

semua pihak di Den Haag. Atas
pentanjaan2 tentang soal perua-

ika

mendja-

P.B.B., terketjuali

perundingan

“tahu menulis dan membatja dapat
pengetahuannja
ana

jang mengandung kema-

djuan itu serta mengedjarnja:

Propaganda kesehatan dari pedjabatan kesehatan rakjat, pro-

paganda melawan pembakaran hu
ng| dalam kursus pemaaa, lantan, untuk perbaikan tjara2 berta— djut.
ni
dan perkara penternakan
di2 Djika penghidupan bemanjatan “Flores, Timor, Sumba dil. akari
nh didalam Negara kelak da“lebih memuaskan, djika propagan
pat disamakan dengan negeri2 di
|
da ini disambut baik oleh rakjat
“ sekitarnja, maka taraf achir peng
jang
pati sarinja terdiri atas seboleh
adjaran rendah disini tidak
'kurang2nja
jang berpendidikan
lebih rendah dari pada jang telah
pengadjaran
rendah enam tahun
— tertjapai disana :ihanja pengadja- lamanja.
jang sekurang2nja ber -

| ran rakjat
enam tahun pengadjarannja dapat
mendidik simurid mendjadi warga

negara jang demokratis:
aran rendah inilah

Penga-

mempunjai

gas untuk daerah2 N,I.T, jang

derhana dan Pe amat sena

di

| berdjalan dengan

wab: ,,Hat ini terdjadi ketika Republik menganggap
dirinja berdaulat penuh”. Keadaan itw seka-

'Palar akan

djadi

publik berdasar atas persetudjuan
dengan Negara2
Bahagian lain
telah menjerahkan kedaulatannja
'Tentang tjara pelaksanaan persetudjuan, maka hal itu tergantung
pada ketentuan bersama2 ana 15

-Palar dan Sumitro

kan, bahwa

blok

Djokja memberi ke-

.

/A

NEGARA

6 Djuli

1949

No.

Luwuk.

Dengan beslit Menteri Pengadjaran tanggal 6 Djuli 1949 No.
45.274/346/49 telah 1 telak
bahwa
a. mulai 1 Aigostos 1949 akan di

perdirikan oleh Zending dari

Gereformeerde Zendingsbond
di Makale sebuah sekolah
Normal, sekolah mana
mulai
tanggal tersebut akan dimasuk
kan dalam ikatan pool:
:

SUMATEDALAM 3 2

b. bahwa

“jang Tierkia
di Dial
maka bapa Wali Ne
gara Sumatera Selatan dalam per
djalanan ke Sekaju telah diserang

' Selandjutnja
Wi: Presiden
'menerangkan: ,,Rakjat Indonesia
tidak akan menerima pemetjah belahan tanah airnja sebagai sjarat
jang harus dipenuhi sebelum ditjapai peraturan politik sepertitapa

kemungkinan penjera-

han pengurusan tetap Da, -

oleh
bolan orang ekstremis.
Bapa Wali Negara tewas dan
adik Wali Negara dan beberapa
“militer dan pulisi militer menda-

jang telah terdjadi dengan India

dan Pakistan”. Selandjutnja beliau ' berpendapat,
bahwa Konperensi Medja Bundar mempunjai
kemungkinan besar akan berhasil.

pat luka2. Berhubung dengan 'kedjadian ini,

Demikianlah

uraian Kementeri-

maka

perdjalanan.

Wali negara ke Kaya agung tidak
diteruskan.

Wkl. Presiden tersebut menam

bahkan, bahwa perhubungan -antara Belanda dan Indonesia harus
berlaku seperti perhubungan antara 2 jang sama jang mentjapai

DR. VAN ROYEN MENGADAKAN
— PEMBITJARAAN DENGAN
NEHRU.

bersama

(Aneta-Reuter). Dr. J. H. Van:
Royen pada hari Sabtu telah sing
gah di New Delhi dalam perdjalanannja ke Den Haag untuk me-

W.T.M. MENGUNDJUNGI

ngundjungi Menteri Pandit Nehru. Pun duta Belanda di India,
.A. Lamping telah hadir . dalam

SUMATERA TIMUR.

(Aneta). Pada hari Sabtu dan

mur setjara tidak resmi untuk mengetahui sendiri keadaan2 budidaja2 pertanian di Deli. Beliau telah mengadakan
perkundjungan

KARENA MAU LEKAS KAJA.
Oleh park
di Djakarta telah
ditahan
Direktur
pertjetakan Pe.

merintah dan Anggota komisi penasehat untuk pembahagian kertas, JJ.O. demikian s:k.,, Nieuwsgier”. Selandjutnja dinjatakan,

bahwa penahanan itu berdasar a-

dia untuk berkorban.

Tuan Lovink telah menindjau
budi-daja2 pertanian disekitar Siantar dan Medan.
UNTUK
MEMPERTJEPAT. PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN.

partemen Ekonomische Zaken, ke
salahan2 mana mengenai pembahagian kertas kepada perusahaan?

pertjetakan dan mengenai rehabilitasi perusahaan2 itu, dalam hal
mana O. telah menerima. sedjumlah besar wang. Pemeriksaan sedang. berlaku,

Panitia penganugerahan tanda
kehormatan untuk perlawanan di

Asia Timur dalam tahun 1942 1945
(Commissie
Verzetsster
Oost-Azis 1942 - 1945) menga

&

u-

Menurut s.k. ,,Dagblad”, maka
kepala pedjabatan pembahagian
film,
K.H.R.H. telah dipetjatkan
dari djabatannja berhubung de-

sul2 penganugerahan tanda kehormatan tersebut akan Ilebih dipertjepatkan, apabila bersamaan
dengan usul2 (permintaan) itu di
kirimkan pula surat keterangan

gan kesalahan2 jang terdapat dalam buku2nja ketika itu diselidiki.
Menurut apa jang didengar oleh

dari saksi2 masing2.

Adalah tidak “ajukap, apabila
saksi2 “itu hanja turut menanda

,Dagblad”, maka kesalahan2 itu
.an Pengadjaran Negara Indoneberdasar atas pendjualan film2 jg
sia Timur tentang "Pembaharuan
tangani usul2 (permintaan) tersedibeli oleh H. diluar negeri, .
Pengadjaran di Indonesia Timur . but,
Surat2 keterangan harussdibuat ar Na
9
dalam garis2 besarnja,

G tt

atas agan

3
f

“

bahwa pada

Sekolah Menengah

danjatatr Middelbare School nona? dari Zusters J!M.J. Arendsburg di Makassar mulai tanggal
1 Agustus 1949 akan diperhubung
kan, satu ikelas pertama baharu
dengan murid2-laki2 untuk semen
tara dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar jang mulai tanggal tersebut akan dimasuk
Ikan dalam ikatan-pool:
Mentjatat, bahwa kemungkinan
penjerahan pengurusan tetap dari
sekolah tersebut kepada jang 'bersangkutan kemudian akan dipertimbangkan pula,
x

pengganti
itu telah ditundjuk
P. Tuan W. de Jong, wakil Admiinstratur jang diserahi pekerdja
an Inspektur
um Pengadjaran
Rendah untuk N.I.T,
Mutasi tersebut telah diadakan
berhubung kareha Mr. Tjia Kok
Tiang disamping pekerdjaan selaku Chef Kabinet djuga diwadjib
kan memimpin baik ,,Bahagian
Undang2 dan Urusan Kehakim-

tas penjelidikan2 jang telah dibu- . an' maupun ,,Urusan Penerangat tentang beberapa kesalahan2
an” pada Kementerian Pengadjajang dibuat olehnja dalam djabaran,
tannja sebagai pegawai tinggi De

peristiwa, bahwa mereka njata se-

barkan, bahwa pertimbangan

djaran tanggal 6 Djuli 1949 No.
45,285/426/49
telah “diputuskan,

Sekertaris Djenderal dan: selaku

Rajpaj.

diberbagai budi daja pertanian, di

kan kepada pers:
Dalam waktu pendek disini telah banjak pekerdjaan dilakukan
dan para pengusaha budi-daja2
telah bekerdja luar biasa, berkat

Dengan beslit Menteri Penga-

djaran tgl. 30 Djuli 1949 No. 45.
867/722/49,- maka P, Tuan Mr.
Tjia Kok Tjiang telah dihentikan
dengan hormat selaku pengganti

ar negeri India, Sir Girja Shan-

pada hari Ahad beliau mengata-

Kim

kan pembitjaraan dengan sekertaris djenderal dari kementerian lukar

mana kaum pengusaha budi-daja
mendapat kesempatan untuk bertjakap2 dengan beliau.
“Ketika tuan Lovink berangkat

Pe

Dengan bbeslit Menteri Penga-

Ahad Dr. Van Royen mengada-

telah mengundjungi Sumatera Ti-

sangkutan kemudian ak
pertimbangkan pula,

hari

pembitjaraan tensebut. Pada

Ahad jbl. Wakil Tinggi Mahkota

:

4
Ea

23

—0-

Perdagangan

Luar negeri telah

mengeluarkan

izin-export barang seharga f 1,5:
djuta (Ibjl. 1,7 djuta), diantaranja'
f 358.000 rotan,f 327,000

copal,

f 326.000 rempah2, f 199.000 ha-

sil laut dan f 364.000

pelbagai

hasil.
3
9
Ketempat2 lain di Indonesia telah dikirim dari Makassar 266,7
ton tembakau,

51,8 ton kopi,

4,2

ton tapioca, 167,4-ton bidji kemiri,
40,8 ton bidji widjen,, 486,5 ton."
minjak 'kelapa, 2210 ton katjangtanah,
123,2 ton katjang idjo,
4.743 ton djagung dan 109 ton
bungkkit.
Dibandingkan dengan ' bulan:
ga2

ngah Negara di Ulu Siau dan di-

meghan

2 peruangan dengan Fox iteelenggarakan, akan tetapi
ntah Republik menerima
ja pengeluaran2 dari per
di Amerika.

bersama,

dan

45, 286/426/49 telah diputuskan,
bahwa mulai tanggal 1 Agustus
telah didirikan Sekolah2 'Mene-

gkan, bahwa tentu perhubu-

—0—

Lintas

Urusan

April, maka dalam bulan Mei har-

djaran tanggal

ng baik pada mereka, karena terdapat keamanan dan
raman. . Mengenai .tuduh| Andu, maka Palar me-

Negara Bahagian dari R.I.S,

Lalu

Dengan beslit Menteri Penga-

Iantjar,
oleh

158 telah dite-

x

Den

menghalaukan

u dimaksudkan

N.I.T, tgl.

Sekretaris Djenderal pada

Kementerian
Pengairan.

itjaraan soal Indonesia, djika

rang sudah berubah, ikanena Pe

aksi

me-

9 tidak didapat persetudjuan,
ikian Palar dalam konperensi
trat kabaran sebelum berang'ke Amerika.

djadjahan didaerah itu.
Soal ini akan dibitjarakan oleh

Menteri Lalu

tapkan, bahwa Tuan Ir. J. C. de
Kat, hoofdingenieur pada Pengairan Negeri jang diperbantukan
kepada Negara Indonesia Timur
(Kementerian Lalu Lintas dan
Pengairan), terhitung mulai tang
gal 26 April jbl: diangkat 'men-

jika dalam perundingan di Den

an dengan seandainja daerah2 jg

jang ada, maka pemerintah N.I.T.
senantiasa bermaksud keras mer

:

hal itu dan

beslit

21 Djuli jbl. No.

ngadakan perdebatan tentang In-

untuk kepentingan bersama.

| Pengadiaran berhubungan ds
ngan ketjerdasan sosial-eko—. nomis,
Djika diizinkan oleks daja' upaja

4

“Bukan maksud kana Taat

persetudjuan atas aksi

faktor jang terutama dalam pene- -

# 2 tabap peraturan gadji terhadap
Depag
2 tjalon.

|
|
£
T "
1

B. Pihak Belanda mempunjai pen.
dapat lain: kami menganggap dae
rah ini termasuk N.I.T. Pihak Be-

Wakil Presiden

Menurut

Lintas dan Pengairan

“'kolah tersebut kepada jan

“kaum buruh dan kaum madjikan:
La "terhadap pegawai Negara akan di

sekolah

nesia dalam P. B. B.

“Stbl. Indonesia 1947 No.

|» punjai peraturan gadji berlainan
. jang umumnja mendjadi urusan

8.

Selandjutnja Drs. Moh. Hatta
menerangkan, bahwa Irian mendijadi soal jang sulit dalam KIM. -

ngan,

BESLIT2 MENTERI
PENGADJARAN.

berdebat tentang Indo-

landa tidak mengakui

.

Kantor

“Palar belum bermaksud

Persetudjuan hendaklah di-

oleh Negeri (seka
a Le
La
pe-

sekarang djuga berkedudukan ber
matjam2 : pegawai negeri (diban- tukan kepada Negara) dan pegawai setempat (lanskap) jang mem

—&

dari pulau

bet (Thailand-Selatan)
dengan
angkutan2 biasa jaitu alat2 sendjata. Hal ini adalah biasa, karena dalam 2 tahun j.l. saban bulan
'pengangkutan2 sendjata itu berlaku ke Sumatera.

2
“Pi Mb
jang
—. ada dalam suatu Daerah sampai

|

sendjata,
,Hal itu

saja tidak tahu”.

(3 th.) jang diatas

gapengadjaran

pengeluaran

untuk pembelian alat2
Drs. Hatta mendjawab

seraturan Zelfbestuur-1938

). Oleh sebab ,peng“tidak termuat didalam
ig berisi pokok2 tugas
peme: ntah jang dikutip dari hak
zelfbestuur, maka sudah pada tem

atau

dengan

Sendijata.
Atas pertanjaan, apakah Tihaisumber penting
land dianggap

zelfbestuur

u neo:zelfbestuur.

perahu).

dan pengeluaran sendjata.

sebagai bahasa pengantar diseko
dah rendah jang akan dimulai se'lambat2nja dalam
pertengahan
un pengadjaran kedua, Selain
i. gunanja
setjara ekonomis,
“sosial dan psychologis, maka pe-

|

(bj.

"

itu

bahasa. pengantar ini mempunjai
ipolittk jang istimewa.

isi .

lebih

rempah2,

kopi,

hasil

hutan

dan laut dalam perdagangan besar
agak naik. Harga2 dalam perda- gangan ketjil (hanga pasar) tidak
berubah:
Nilai export ternak dari Indonesia Timur dalam bulan April ..
adalah
f 2,5
djutap
ia terdiri dari 465 ekor kuda, 2728 ekor:
sapi, 983 ekor kerbau,
93 ekor
kambing,
27 ekor “domba dan'

11.670

'ekor babi (dalam bulan

Maret masing2

667, 2980,

1205,

63, 46 dan 8895). Tidak dilakukan export ternak ke Singapura:

,,Curagao”

pada

hari

Senin tiba di Schiphol pada djam
16.15 dengan membawa Van Royen, Cochran, Rum: dan Iain2.:

rendah.

Untuk keperluan distribusi dan

inducement ikopra dalam bulan
Mei telah disediakan 6,5 djuta me

ter tekstil.
Hudjan jang lebat2 buruk sekali pengaruhnja terhadap padijg
sedang memasak, serta menjukar-

» kan. pengetaman. - Di. Sumbawa, «43
Sumba, Timur dan pulau2 disekiAsrnja kemarau jang baru lalu te' Jah merusak tanaman padi. Di S1

lawesi Selatan pacu

maman

padi sawah

240.000

ha

(Mei

1948:

201.480

djata oleh pihak Republik. Beliau
sekarang

sudah

diletakkan dasar jang kuat untuk

3

ada panen padi seluas

15.000 ha.

Oleh ikarena ini, maka keadaan
makanan didaerah kekurangan be”
ras dipulau tsb. telah mendjadi
baik. Untuk memperoleh produksi '
lebih banjak, maka didaerah2 itu
telah dipropagandakan penanaman pekarangan dan tegalan. 600
ha telah dibuka dan'ditanami dengan tanaman makanan.
Pertjobaan2 penangkapan ikan

pukat jang dilakukan di Makassar

2

senantiasa memuaskan, "Telah di-

3

ketemukan daerah2 ikan jang lu-

2

as. Pada

pertengahan Mei-telah

ditangkap 400 ton ikan.

Djuga

penangkapan ikan tjekalang (tonijn) memuaskan, Dengan lalat?
jang

sempurna

orang mengharap

akan bisa menangkap lebih banj
terutama didaerah sekitar Sorong

dan Nieuw Guinea Utara.
Dalam bulan Mei ikamestih
datangkan kepelelangan di
Mak
sar

berdjumlah

400 ton

rata 10 ton sehari: April 7:

hari). Export ikan
djumlah 636 ton.

Segenap
Timur dalam

n

(laut-asin

export dari Indone:
tahun

1949 hino

harga f 78,6 djuta.

(iketerang

Mei berdjumlah

143.025 toni

KPS).

kerdja sama antara Indonesia

Belanda.
Mr.

Rum

menjatakfh,

soal2 sukar harus lagi

bah

disei

an.

pertjaja, bahwa

-

ha). Selama bulan itu telah ditanami seluas 96.000 ha (bjl. 40.000
ha). Pengetaman dilakukan disawah seluas 20.000 ha dan ladang 27.000 ha. Dipulau Lombok telah

njak, karena beliau bermaksud
mengadakan konperensi pers dalam waktu pendek. Beliau a.l. me-

sanaan pengheritian gentjatan sen

1.

seluas

kan, tetapi berhasilnja perundin

karang ditudjukan kepada pelak-

:

-—bir Mie

“Seda

Van Royen menerangkan, bahwa
beliau tidak mau berbitjara ba-

.nerangkan, bahwa mata dunia se-

.

'oleh karena harganja disana lebih

Hasil perundingan? pertama mengadaker
suasana jang perlu untuk K.M,B.
Pesawat

Nanas

perhubungan

dengan

m3

Na

njelenggarakan

laut

1.054.000

an2 pertama memberi pengha:

Suasana jang perlu untuk p
dingan memang sekarang s

ada,
Cochran hanja menjataka
wa beliau merasa senang,
K.M.B. sudah dapat dimulai

Beliau mengharapkan terda
hasil2 jang memuaskan,
Tanaman

si

a

:

#DJEMBATAN SEMENTARA MELALUI
(000
SUNGAI SBEVERN

Pengakuan Amerik

URAIAN TENTANG MAHASISWA
INDONESIA,

akan diper

geri.

: Adheson meringkaskan politik
Amerika Serikat di Timur Djauh

misi Congres mengena urusan luar

negeri. Sikap Amerika ini

| yus menjatakan kepada

kaum

dalam

ha-

negara

besar

Amerika ber-

sedia untuk transformasi Tiongkok dalam bangsa jang meredeka

ko-

munis Tiongkok, bahwa wusaha2
mereka supaja dengan perintah
uatu

5 pokok: a)

dan seimbang jang dapat memegang peranan jang penting dalam

membuat

dunia dan seberapa dapat mende-

ATA

(Aneta). Dengan

pesawat ter-

ng K.LM. telah berangkat kemarin pagi ke Den Haag para pegambil bahagian dalam . Konperensi Medja Bundar ad. kolonel
J. Thomson dari delegasi Be-

'landa,

Mr. Djumhana,

Mamun

Sumadipradja dan Mr.
Kosasih
“ketigaZrja. anggota2 Pasundan,
Claproth dan A. Mononutu dari
delegasi
Negara Indonesia Timur
— dan Mr.
Ali Sastroamidjojo dari

delegasi Republik.
&

(Aneta-Reuter).

Dr.

yen dan Merle Cochran
rombongan
pe

mereka

dalam

sak dalam hal ini. b) Amerika
bersedia menolong dalam mendirikan keadaan ekeomi dan politik

PENDEK.

pend

Van

Ro-

beserta

telah melalui
alanan mere-

Dalam ipertjakapan
dengan
“Merdeka” setiba dari Djakarta
— hari Djumat j.l., Menteri Penga-

“djaran Republik baru,

didalam mana dasar2 kemerdekaan rakjat didjamin dan baik untuk kemadjuan ekonomi dan sosial rakjat. c). Amerika menentang semua usaha2 untuk membawa rakjat Tiongkok dalam perbudakan dan :tiap2
pemerintah
di Tiongkok jang memerintah untuk kepentingan suatu negeri lu: ar. d) Dengan bekendja sama dengan negeri2 luar lain, Amerika
akan melandjutkan
penjelidikan
tindakan2 jang perlu untuk mendijaga perdamaian dan keamanan
di Timur Djauh. e) Amerika aikan membantu tiap2 aksi P.B.B.
jang ditudjukan untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan di Timur djauh.
Acheson berpendapat,
bahwa
keadaan meskipun genting, belum
mendjadi sebab untuk turut suatu

politik putus asa.
— perti berikut:

Mangun-

Saja tidak menjetudjui dugaan,
bahwa Tiongkok dapat dilenjap-

sarkoro menerangkan, bahwa prin
sip politik pengadjaran sekarang
| adalah bersamaan dengan politik
1 kengadiaran “dibawah pimpinan

Menteri

Pengadjaran

kan. Saja

PT

an

an

1

«

Republik

Xx

mengatakan : Buku

BA

Dalam dewan perwakilan India,
jerahan, kedaulatan se-

memandang Rusia

Na
di etsekosamea tapa:
a
soal Indonesia. Nehru menjaga, beliau atas ha
kan Pe

£j

|

djalanan Semarang ke Solo, karena kedjadian2”

di Solo

terpaksa

berhenti di Kartasura dan setelah
"nunggu beberapa djam terpakkembalii fagi ke Semarang.

sebagai nega-

untuk mendjadikan Rusia pengedjut dunia.
Senator partai demokrat Johnson menerangkan: ,, Untuk mendjadi wasit dalam perang saudara
Tiongkok adalah suatu pekerdjaan jang dakar (kurang berhati2).
Datam hal ini State Departement
adalah realistis dan tjerdik”.
.
Senator republik Patric Know-

| tara Belanda dapat menguasai keSebuah konvooi dalam per

Putih hanja

ra besar kelas dua. Dengan djaIan ini Amerika bekerdja sama

Solo diserang gerilja. Berita2 leng
. kap belum didapatkan, tetapi tenadaan.

mengerti

dimaksudkan untuk menjelamatikan State Departement.
Adalah
salah, bahwa State Departement

Drs. Hatta menerangkan, bahwa
|

tidak dapat

apa sebab kita menutup pintu mu
ka apabila kita tinggal membuka
pintu belakang, demikian
ata
an2 senator Republik Kenneth
Wherry. Wakil partai demokrat

— dulu, Mr. Ali Sastroamidjojo.
Ba

Dalam Buku

Putih terdapat beberapa suara se

.

land mengatakan:

Sjek, bahwa ia mati2an
tang komunisme”.

menen-

gia — partai Katolik, Partai Sosialis dan Partai Liberal — telah
bubar dengan tidak mendapat per
setudjuan sedikitpun. Pembentuk
(kabinet,

Gaston Eyskens,

rangkan,

ag

mene-

bahwa keterangan dari

| Severn di Inggeris. Tempat pendaratan itu terdiri dari bahagian2
jang bisa terapung diatas air dan dihubungkan satu sama lain.

»Kita telah sampai didjalan
buntu, masaalah radja mentjegah
Ikita membentuk suatu kabinet”,
demikian Eyskens.
Menurut ikabar, Partai Sosial
telah menuntut dalam pemungu-

Bahagian2 itu Pena

Pada hari Minggu pagi badan
pengurus partai liberal berkumpul: bahagian badan pengurus ter-

diri dari liberal-vlaams

7040 dari suara jang menghendaki
kembalinja radja tersebut. Kaum

ngan

usul tersebut

sosial (Katholik) serta

de-

Tetapi usul inipun ditolak dan kini
hendak berusaha' mem-

bentuk suatu kabinet jang hanja
kaum

kiri dan liberal, kabinet mana da-

DJENDERAL CLAIRE CHENNAULT
DISERANG RADIO PEIPING.

lam parlemen hanja akan mempu-

njai kelebihan suara jang sedikit.

(Aneta-Reuter).

x

nerbangan rakjat di Tiongkok,
menurut berita2 jang diterima di
Hongkong untuk sementara waktu akan kembali dari kundjungan
nja ke Amerika. Seperti diketahui,
djenderal Chennault baru2 ini telah berangkat ke Amerika Serikat
untuk berusaha mendapatkan le-

na- maksud untuk mengadakan
suatu referendum rakjat mengena
ikembalinja ditolak dan mengata-

kan, bahwa hanja parlemen sadja
jang harus memutuskan, apakah
ja akan atau tidak akan diterima
kembali dalam keperintahan. Referendum, dimana dituntut 2/3
dari segenap suara disebut oleh
Leopold suatu tindakan jang tidak

bih banjak bantuan

berdasarkan undang2 dasar. Per-

iku Putih Amerika tentang Tiong“kok. Baru2 ini djenderal tersebut
telah diserang oleh radio Peiping

nja,
xXx

dan disebut ,,pendjahat udara”,
sebutan mana mungkin sekali ber
hubungan dengan kabar2 jang
tersiar, bahwa djenderal itw bermaksud untuk membentuk
suatu
angkatan suka rela untuk Tiongkok.

- Belgie,

Eyskens, sekali lagi mengadakan
perundingan2 dengam wakil2 partai liberal,

Sosialis

dan

katholik,

dalam hal mana soal pengembalian Radja dipersoalkam dengan

pandjang lebar.

Jan

5

Bom atom sebagai hasil
industri.
(Reuter).
rusan

kan

Komisi Ameri

tenaga

pada

atom,

hari

u-

dan faedah2nja ,,ialah: 1. Kemadjuan dalam tjara pengobatan jg
hingga sekarang masih berada da
lam tingkatan pertjobaan,
untuk
mengurangi rasa sakit dan sesak
dada jang terdapat pada dua ma-

mengumum-

Senin,

bahwa se-

karang telah dapat dibuat bom2
jang

baru dan lebih berfae-

dah lagi” atas dasar industri. Unsur2 uranium dan plutonium un-

tuk keperluan bom2 ini dan keper
luan tenaga atom Jainnja telah di

buat dalam

djumlah2 jang lebih

besar lagi, demikian
komisi

tersebut.

keterangan

Pengumuman2

ini dimuat dalam lapuran tengah
tahunan jang keenam kepada
kongres,
Dibawah kepala: ,,Kemadjuan

dalam segala hal dari programa

nasional untuk tenaga atom” 'ko- misi tersebut menguraikan kemadjuan dalam lapangan “ketabiban
. dan dikemukakannja petundjuk2,
bahwa unsur kobalt jang lebih
murah itu mungkin achirnja akan
ternjata lebih baik untuk mengobati penjakit kanker daripada unsur radium.

Selandjutnja 'komisi tersebut me
nerangkan, bahwa ia telah mene
mukan
tempat2 jang penuh dengan urisur uranium di Amerika,
jang dapat dipergunakan
untuk
keperluan ini, djika dihari kemu-

. dian uranium jang sekarang didapat diluar negeri maupun di Ameorika, tidak bisa didapat lagi.

Amerika Serikat mendapat ba-

gian terbesar dari persediaan ura

niumnja dari Kongo Belgia

dan

' Canada, demikian lapuran komisi

an harus lagi diadakan untuk dapat memenuhi permintaan
(Usis),
terus bertambah2 didaerah Selatan,

untuk Tiong-

'kok nasionalis. Tetapi djenderal
tersebut telah merubah rentjananja berhubung pengumuman Bu-

'lemen sendiri harus memutuskan-

kabinet

Djenderal

Glaire Chennault, direktur dari pe

(AnetaReuter). Radja Belgi
Leopold, mengumumkan sebi ah
keterangan di Brussel, dalam ma-

Pembentuk

pemungut-

an suara tentang
pengembalian
' Radja, sedang bahagian lain —
Walen
dan wakil2
Brussel —
mempertahankan, bahwa persentase suara2 jang menjetudjui pengembalian Radja harus ditetapkan dahulu dalam tiap2 daerah
Belgia sebelum pemungutan suara diadakan.

mungkinlah untuk
mengadakar
tekanan terhadap radja,
mana kaum liberal mengad udh
supaja persentase ditetapkan 60.

bersendikan atas 2 partai

menjetu-

djui coalisi dengan partai keristen

mengatakan,- bahwa ti

Eyskens

tadi. Pekerdjaan2 dalam lapangan

penggunaan tenaga atom bagi tu-

djuan2 militer telah diperhebat da

lam enam bulan jang terachir ini”,
Beberapa

hat jang terpenting

dalam lapangan ketabiban dan ke
hewanan

mengenai

bahanz rn

penggunaan

mengandung

atom

BLS,

pada bahagian muka gambar ini,

aa

tan suara rakjat tentang kembalinja Radja Leopold, sedikit2nja
menolak

-

- digambar ini sebagai suatu djembatan sementara melalui sungai

bih keruh suasana.

Katolik

:

Sebuah tempat pendaratan pesawat kebal
diatas air . jang
. dalam peperangan jl. banjak dipergunakan di Pasifik dibuat

Radja Leopold: telah membuat le-

atom

Aan Par
diatas terlihat batak roda air raksasa jang
sedang ditaruh pada tempatnja untuk menggerakkan sebuah
generator jang mempunjai kekuatan 32.000 kilowatt pada bendu ngan Fort Loudoun di Lembah Tennessee, sebelah Sen Amerika Serikat. Walaupun persediaan tenaga listrik
lah ditambah dengan banjak, namun sumber2 tenaga tam-

Sapa
2

lama berse-

aa
Ke

belum

tiga partai jang terbesar di Bel-

,,Politik Ame-

rika di Tiongkok mendorong ikekuasaan komunis.
Adalah suatu
kehormatan
bagi 'Tsjiang Kai

dari Djakarta
lang ini.

tjam penjakit, jani:

ed

angina pec-

toria dam penjakit djantung lemah.
2. Pertjobaan2 pertama dari kobalt jang mengandung tenaga radioactif terhadap lima belas orang
jang menderita berbagai matjam
penjakit kanker (lima matjam) te
lah menghasilkan, bahwa
dalam
beberapa hal tumor itu dapat dibasmi dan beberapa lagi dapat di
matikan sehingga tidak dapat tum
buh mendjadi
lebih besar lagi.
Pentingnja Ihasil2 ini nanti akan
terbukti setelah diadakan penjelidikan lebih landjut jdng memakan waktu beberapa tahun. 3. Penjelidikan di Perguruan Tinggi

Michigan berdjalan terus. Disini

orang mentjoba mendjalankan pe
njelidikan2 terhadap darah,
seperti biasa dilakukan untuk menjelidiki penjakit syphilis, supaja
dengan lekas dapat menetapkan
diagnose dari koreng2 jang, disebabkan karena kena sinar2.
4.
Penggunaan bahan2 jang radioaktif untuk menetapkan diagnose
terhadap penjakit2 sexhormonen
- pada orang2 laki2 jang telah turut dalam ,,perdjalanan mati dari

Bataan” selama perang jang lalu.
Dalam

Ilapuran komisi tersebut

dikatakan, bahwa

beberapa orang

diantara mereka ini telah mendapat dada orang perempuan
dan

pertjobaan2 membuktikan, bahwa

karena kekurangan makan produk
si sexhormonen laki2 itu berkurang.

TENTARA AUSTRALIA MENGERDJAKAN TAMBANG2.
(United Press). Dengan

ber-

sendjatakan senapan2, pada hari
Kamis 1.300 orang tentara Ausketamtraia 'itelah berangkat
bang2 arang batu, dimana mereka pada hari Selasa jad. akan
mengambil oper pekerdjaan kaum
buruh tambang,

pemo-

bilamana

gokan itu belum djuga berachir,
Didaerah tambang itu telah 'didirikan kampemen2 istimewa untuk tentara. Djuga 200 orang dari angkatan udara dan beberapa .
detasemen marine telah mendapat
perintah untuk bekerdja pada
tambang2 terbuka, djikalau pemogokan itu masih terus djuga berlangsung.

MOBIL

UNTUK

dju-

rubitjara dari pabrik2 Ford membenarkan, bahwa segera akan di-

mulai

dengan

produksi

1800

mobil
untuk
Israel
seharga
$ 4.000.000,
Rentjana2
untuk
mendirikan pabrik di Israel masih
belum pasti.
“ Sedjumlah $ 1.600.000 akan
segera dibajar, sedangkan sisanja

boleh

dibajar dalam

waktu

tadi telah djatuh pada suatu tempat 20 mil dari Ambato. Semua
penumpangnja

DEWEY
kgmonta
Pan Ka

tiga

tahun,

DI INGGRIS.

(Reuter).
Buruh
kereta api
Inggris telah mengambil ikeputusan untuk mengadakan pemogokan ,lambat-lambat”
(go-slow)
sesudahnja
21
hari, bilamana
tuntutan mereka untuk kenaikan
gadji sebelumnja itu belum dipenuhi,
GEMPA

-

MENGETJAM PEMERINTAH AMERIKA.
2

3

(Aneta-Reuter). Dengan bini:
tjara dihadapan federasi buruh di
Negara

wey

New

gubernur

mengatakan,

York,

Thomas

Negara
bahwa

BUMI Di EDUADOR
TENGAH.

De-

tersebut
masih

ada

waktu untuk memperbaiki kesalahan2 jang dibuat oleh Pemerintah Amerika jang pitjik pemanda
ngannja.

Hal ini adalah kedua kali dalam
5 'hari Dewey mengetjam pemerintah Aemerika. Kali ini ia tidak
mendalam dalam kesalahan2 jang
dikatakan tadi berhubung dengan
politik ekonomi Amerika Serikat,
bahwa

ha

-rus dilantik satu kumisi jang dengan tetap mendjaga politik ekonomi dan dagang.
TJEKOSLOWAKIA BERSEDIA DISAMPING TENTARA MERAH.
(Aneta-U.P.).
Setelah selesai
latihan2 militer di Tjekoslowakia,
djenderal Svoboda menerangkan:

Negara kita mengatur pendidikan dan latihan dari tentara menurut apa
jang dilakukan oleh

Rusia.

»GO-SLOW"

tewas.

tetapi ia menerangkan,

ISRAEL.

(United Press). Seorang

100.000 penduduk, Presiden Egua
dor jang memimpin sendiri peker
djaan2 pertolongan telah menem
patikan markas besarnja ditengah2
runtuhan2 Ambato, 200” Orang
dokter dan djuru rawat telah di
perbantukan.
Sebuah pesawat terbang dari
Shell Oil Company” dengan 34
orang penumpang untuk memberi
bantuan2 dalam daerah tersebut

Dalam perang jang baru

lalu kita telah mendapat kehor- :
matan untuk berdjuang bahu mem
bahu dengan tentera Merah dan
dalam keadaan memaksa dimasa
depan kita akan “melakukannja
lagi. Tentera kita harus waspada
dan siap sedia terhadap musuh2

dari kekuasaan demokrasi rakjat”,
PEMERINTAH AMERIKA
MENGIRIM NOTA2 KEPADA RUMANIA,
BULGARIA DAN HONGARIA,

Menurut radio Eguador djumlah orang2 mati akan meningkat
sampai 2000. Masih tetap majat2
dikeluarkan dari bawah
runtuhan2. Daerah jang menderita kerusakan2 ini adalah kira2 2300 mil
persegi besarnja dan mempunjai

(AnetaReuter). Kementerian urusar luar negeri Amerika memak
lumkan, bahwa Pemerintah Amerika Serikat telah mengirim nota2
ke Rumania, Bulgaria dan Honga
ria didalam mana diusulkan untuk
menjusun kumisi2 bersama untuk
mempeladjari perselisihan2 disekitar perdjandjian2 perdamaian.
Seperti diketahui, Inggeris dan
Amerika menuduh ketiga Negara
tadi memperkosa peraturan2 mengena hak2 manusia. Inggeris pun
telah mengirim nota2 sedemikian
kepada ketiga Negara tadi.

India hendak

berusaha

(Aneta-U-P.). Gempa bumi di
Eguador Tengah menurut angka2 terachir telah membunuh 660
orang dan melukai kira2 5000 orang. Di Ambate sendiri terdapat
560 orang mati.

mendjadi rangkai antara
Timur

dan

(Aneta-A.F.P.). Pandit Nehru

Barat.
mwamanang.
TAN,

menerangkan ikepada pers, bahwa

perdjalanannja ke Amerika akan
dimulaikan pada tanggal 11 Oktober. Diharap, bahwa sampai adhir Oktober ia akan berada diAmerika. Selandjutnja Nehru mengatakan,

bahwa

kaum

komunis

India selalu berusaha untuk menimbulkan kekatjauan dan kekalutan di India. Tetapi segenap
usaha untuk menjebarkan pengadjaran2
komunis tidak berhasil,
sebab rakjat India telah diselami
oleh peladjaran2 Gandhi dan men
tjita2kan,

supaja

mengetjap

ike-

merdekaan dalam perdamaian dan
keamanan, Beliau menarik kesimpulan dan mengalimatkan ikesimpulan ini dengan politik luar negeri.

Nehru

mengatakan:

,,India

akan mempertahankan kedaulatan
dengan sepenuh2nja dan akan

berusaha, supaja mendjadi rangkai antara Timur dan Barat”,

PERKELAHIAN TEMBAK-MENEMBAK DISEKITAR MEXICO.

Disekiter kota Mexico,

More-

lia, maka selama 24 djam telah
berlaku perkelahian tembak menembak antara polisi Mexico dan

15 bandit2 jang telah

aa Sabar am

didapat permintaan “dalam
jurusan ini, dengan permusjawaratan jang masak2 dengan Ku-

itu akan dilakukan oleh

nona Z. Ratu-Langie jang datang '

(Aneta-A, F.P.) Setelah mengadakan pembitjaraan jang memakan waktu3 YA djam lamanja, ke-

melarikan

diri dari pendjara. Ketika mereka
bekerdja
diluar,
mereka dapat
merebut kekuasaan dari pendijaga2 dan
melarikan diri, Segewa
mereka dikedjar oleh polisi dan
pasukan2 federal dan mereka dikepung
dipegunungan
sekitar

Morelia. Perkelahian jang kemarin dahulu masih berlangsung telah imemiinta korban seorang inspelibur polisi dan 9 bandit, Salah”

seoijang bandit adalah
pembunuh.

terkenal,
9 mg

seorang,

an :

sila

Uraian

Indonesia.

Hiaadada

da ikepentingan rakjat selama kepentingan2 ini tidak dikerbankan
untuk tjita2- imperialisme luar ne-

Mahasiswa

2 ng En Ana

akan

memperhatikan massalah ini apa-

SOAL L RADJA LEOPOLD BELUM
DAPAT 'DISELESAIKAN.

Naa

segera

ngan Tiongkok untuik datang pa-

suatu

aa Pen
Bagi ai Ai 3 ah,
ANA

Department

jang salah2 a-

tas reaksi2 duar negeri. Amerika
bersedia untuk bekerdja sama de-

| eat ini tidak dibitjarakan, tetapi
State

ada besar

Manado

tentang:

2

dan penghargaan

k, bahwa pengakuan pemerin'komumis di “Tiongkok pada

"

mereka

Uraian

OA

hwa kekuatan

Gedung Pertemu-

di

ME

. Tiongkok Suatu negara totaliter
adalah berdasar pada pikiran, ba-

dalam

Indonesia

ke

Adheson bau
n ker
la pers atas Buku Putih Tiong-

Hg
1
1
:

Sa”

Unu-

an

|

Menteri

Na

Kami mendengar kabar, bahwa
pada hari Rabu tgl. 10 Agustus
1949 mulai p. 6 petang, akan diadakan di Manado dengan bertempat

netacA.. F. F, y.

.

Ta

na

Minahasa.

