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n bis2 pelantjo-
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masuk, dengan

(sekurang2nja
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-

birat obat2 bius.
Perkumpuian
dari 6 Negara2 jang menjetudjui
pengawasan obat2an — djumiah
“nja lebih banjak dari pada anggauta P.B.B. —— dengan suka
rela tunduk kepada penjelidikan
“dengan djumlah jang ditentukan
“oleh badan pengawasan dari P.

' Berhubung

Sikap Djenderal Besar
menggelisahkan Stalin.

di Belgrado.

wartakan

lebih

landjut,

terdjadi

pemindahan

Di

bahwa

pasukan

kabar

itu, tetapi Hajifo

untuk

mentjegah

ia

dikata-

kan, bahwa hadiah ini didjandji“kan setelah satu pertemuan Kominform di Bukarest,
ibu kota

Rumenia. Surat kabar itu menga
takan, bahwa berita tentang ha.
diah ini telah disampaikan kepada Tito dipulau Brioni dilauia didjaga
tan Adriata, dimana
kuat sekali dan dilindungi oleh
segerombolan andjing dan
Sistem2 alarm elektris. Lebih landjut
itu menerangkan,
surat kabar

Salsa

via dapat

akan

sam
dji-

meling

umumnja

sir dan malaria di Junani dan sedang
membantu
mengadakan
suntikan baru terhadap penjakit
paru2 bagi 50.000.000 anak2 Eropah. W.H.O. telah pula meng
'- ambil pimpinan didalam
usaha
5 menetapkan suntikan2, vitamin
“dan pelbagai obat2an dan berhu
“bung rapat dengan Papan
“kethabiban.
' Salah satu usaha jang paling
UP dramatS dari W.H.O. adala

n dunia.

ERIKA SERIKAT MEMBELI LEBANJAK KARET UNTUK PERSEDIAAN.

Isis). Pengurus ECA Ameriserikat baru2 ini
h bahwa Amerika
mbeli bahan karet
“kira2
21,000
336 ton metrik)

Pembelian ini dilakukan de

perantaraan pa
1

dalam pertemuan mana Delegasi2- Belanda dan Ta

dan

tahun

Tiongkok,

dari W.H:O.

—

aa

telah didirikan te

Orang

a

ngeh

maa

the

Fund

rat Anak2 Pa
Sambungan
|.

telah da-

bitjara Republik kepada

warta-

. Inggeris dan Amerika. Djurubitja
ra tsb. menerangkan, bahwa Drs.

Haag

mentjapai

di

tingkatan

atau Amerika.
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anal, W.H.
dimuka 2 kolom 1

Nihijuluw,

D.

P.

di Den Haag,

9 mon

Pada

hari Selasa de-

rigan pesawat K.L.M. telah berangkat 4 wakil2 dari P.T,B, dan
Twapro, jaitu L. Pelhaupessy, K,

kabar

berhubungan

de-

urusan militer dari P,

kali dengan keadaan di India.

J.M. PRESIDEN SUKAWATI MAU
PERTAHANKAN IRIAN.
Presiden Sukawati memberita-

mereka

akan mempertahankan pendirian
mereka
jang
sudah
diketahui
kan kepada Reuter, bahwa N.I.T,
umum, jaitu, bahwa sebelum penjerahan kedaulatan kepada dae- . mengharap, akan mendapat peng
awasan atas Irian sesudah K.M.
rah2 jg meminta, harus diberikan
B, Hal ini dinjatakan atas kabar2,
kemungkinan
untuk mengeluarbahwa Australia suka mendapat
kan perasaannja tentang perhutrusteeship atas segenap Nieuwbungan terhadap keradjaan susuGuinea. Presiden Sukawati
menan baru. Djika Negara dibahagi
njatakan, bahwa daerah itu admiantara dua negara berdaulat, maka kepada rakjat harus diberi ke- . nistratip sekarang termasuk dalam N.I.T. dan tidak mengheransempatan akan memilih, demikian
kan, bahwa hal itu tinggal begitu
'Pelhaupessy. Hal ini sampai sesesudah pembentukan R.I.S,
karang belum terdjadi dan MA
sud

kami

terutama

adalah

mem-

- (Aneta).

aan

RE.

#ja-

bang: Djakarta pada hari Minggu
mengirim kawat kepada

Ir. Wer-

penindjau militer K.P.B.B.I. Mereka disambut oleh pembesar2 Ka
lmantan Selatan dan oleh beribu2
rakjat pada lapang penerbangan,
walaupun lapangan terbang itu le

muth, ketua Delegasi I.E.V, ke
K.M.B., berhubung dengan kete-

rangan jang dikeluarkan oleh de-

legasi itu di Den Haag,
dalam
mana diminta teks lengkap dari
keterangan

kan itu, .

jang baru2

taknja 26 km. dari Bandjermasin.

dikeluar-

F
x

ditutup,
:

Unsur2 anarchistis dan jang mengatjaukan keamanan jang djuga
perbaikan
membatalkan
berusaha dilain2 tempat didunia untuk
kembali bangsa2, harus dikalahkan, demikian sabda beliau dalam

pidato radio tgl. 3 Februari 1948.
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goo
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anang
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“
von
Djerman
marsekal
bekas
S3
pasukan2
panglima
Manstein,
Djerman di Polandia dan Rusia
selama peperangan 'dan jang se- 3.
Bekasi
karang berusia 62 tahun.
marsekal-ini dituduh bertanggung

bajaran untuk ini akan dilakukan
dengan fonds sterling ECA jang
ada di Inggeris, ketika perusahaan2 dan orang2 Inggeris membajar barang2 jang disediakan menurut Rentjana Marshall.

-

dilakukan oleh pasukan2nja. Seluruhnja ada 17 kedjahatan2 jang
ada dalam tanggungannja. Dakwaan umum akan dilakukan oleh
Arthur
jurist Inggris,
seorang
. Womijns Carr jang mewakili Ing” —
gris terhadap 'pemimpin2 Latin
Djepang-di Tokio.

26,000 ton besar (26,416 ton metrik) dipasar London untuk persediaan Amerika Serikat: dengan
pembelian
djumlah
demikian
ingga aan ini 2g 47, 000 ton
e
(A75
F
MAS'ALAH2 BISEKITAR

dewan pangeran Snoy dan Mar.
jolin, sekretaris djendral dari detersebut
wan tersebut . Putusan

pemungutan derma jang menghasilkan 1620” pondsterling.
Menurut
dugaan, proces ini
memakan waktu 3 bulan .
K.,
Manstein adalah djendral
von
Djerman jang terachir jang akan
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dewan dakarena
telah diambil, soal
telah tidak da-

djahatan2

Iriggris karena kediadili dizone
perang.
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"

timbul
tentang masaalah2 jang
Kedua
Marshall.
dari bantuan
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lam beberapa

Djumlah

jang

oleh OBEC dalam tahun

diterima
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kuman di Hamburgtiga orangpe-.

1949.

kini
1950 dari bantuan, hingga
belum diketahui,
tetapi
diduga
kurang
lebih
sebanjak
3.600
Dang dolar Belum Aterahssi ke-

mimpin tentera Djerman berdasarkan tuduhan2 sematjam itu pula,
pemimpin
tentera las
. Sk Nk
ena

“6
Te

lah didapat oleh
dan Marjolin.

pengadilan.
waktu
Von Brauchitch dalam
bedan
itu telah meninggal dunia
kas2 marsekal von Rundstedt dan

2

wadjiban
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pi

dianggap

ae

kesehatan

Delegasi

Republik

PEMBUKAAN

Indonesia,

anggota2z

K,M.B.

Delegasi

Belanda

dan

wakil2 dalam Kumisi Pusat Bersima pada hari Selasa malam
(tanggal

25

Agustus

ki

perslah radio pembukaan
kiri

kekanan

duduk:

Njonja

atas

undangan

W.

T. M.

mendengar

K.M.B.
ketua

Lovink,

Delegasi Republik, Mr,
(berdiri)
kedua
dari

Menteri Penerangan Republik, Mr, Sjamsuddin.

o-

sekali untuk diha-

dapkan kemuka pengadilan.:

jad. akan dimulai proces terhadap

PERSLAH

-

taknja kurang

Kamis

Pada

(Aneta- ABP).-

Dari

Jr

3

Sebelum itu telah didjatuhi hu-

:

akan

:
Sa
5

2

pat mentjapai persetudjuan.

santo Tirtoprodjo,

s0

Ta

mengadakan suatu

telah

Inggris

nasihat2

peladjari dan memberi

Pada djalan2 kekota berdiri beriay -

2
0g
” —
“3

bembes

kepentingan

Untuk

BANTUAN SERRAALL.

:

oleh
Jaan jang akan dilakukan
(Aneta-AFP). Dewan dari negatelah ' dua orang Djerman, tiga orang
ra2 ECA Eropah-OBECrendahan)
,,Peer” (bangsawan2
menundjuk dua orang untuk mem

bu2 orang dan pandu2,
4

ba

djawab atas pembunuhan besar2
an, penjiksaan dan deportasi jang

Beberapa bulan jang lalu ECA
karet sedjumlah
telah membeli

DJENDERAL
MAJOR
SUHARDJO DISAMBUT DI
BANDJERMASIN.
Pada hari Minggu sore djenderal major Suhardjo tiba di Bandjermasin dengan 2 opsir T.N.I.
Turut serta kol. Neals, seorang

telah menerima

he 2

(Fonds Daru-

—

beberapa: peringatkan pemerintah Belanda
permintaan, antara lain dari wa- “dan Delegasi Belanda atas soal
kil2 Republik diluar negeri untuks ini.
'
.mengundjungi mereka, akan. teta -'
Hatta

Saad, baru dapat dipersoalkan
kemungkinan, bahwa Drs. Hatta
akan mengadakan
perdjalanan2

International Children? s

"Emergency

didengar

wan istimewa Aneta, sebagai djawaban atas pertanjaan
tentang
kebenaran berita2 mengena maksud Hatta untuk mengundjungi

Den

“ngan Palang Me
| 'dan suatu badan
De

,Drs. Hatta

pi hanja apabilaa perundingan2

datuk 5 melati
an. Dengan bek:

itu.

geris, adalah untuk penindjauan.
Dalam pada itu mereka menambahkan dalam hal ini, bahwa keadaan di Indonesia berlainan se-

Zacharias dan D. H. Undap. Ke-

dan tidak bermaksud untuk berkundjung “keluar “negeri . dalam
tingkatan pembitjaraan ini”, demikian diterangkan oleh" djuru-

le-

paru2 daffrumah2 dengan sinar

“K

hal

ke India, dimana mereka mempeladjari soal penarikan tentara Ing

tua Delegasi memberitakan kepada Aneta, bahwa, djika mereka

- tang di Den Haag untuk K.M.B.

ahli2

kas2 melatih djuru-rawat2 tentang
pemberantasan penjakit

J. Vigeleyn

Sekitar Konperensi
Medja Bundar.

'j.l, Di Junani
telah dengan

nato jang sam-

dan Delegasi Belanda untuk

II.

-Im donesia.

Dibeberapa

Palak Inja

pond

mengadakan sidang kumisi. Kala. ngan2 militer Republik menerang
kan, bahwa kundjungan
mereka

Men
ea

daerah di Junani, dimana pernah
857c dari rakjat menderita penjakit malaria,
kapal2
terbang
jang menjemprot.DDT jang anti
malaria itu telah mengurangi ma
lapetakan sampai lima ppercen.
Lebih dari 5000 Ni di-

semprot

tata

Pan

Ipphos Aneta.

»

|

karet Lon

F

ri Senin telah

Dari kiri ke kanan: Dr. Drees, Menteri Van Schaik, Sultan Pontianak, Drs. Hatta dan Menteri Moon

diluar di E-

dan malaria.

mengumumSerikat telah
asli sedjumton
besar
untuk perse-

oleh wartawan Aneta. Dr. Leimena dan pembesar2 Republik lainnja jang pada achir minggu ini
telah tiba di Den Haag, pada ha-

hadir dengan lengkap.
Gambar: Perdana Menteri Drees menjambut pemimpisi
Delegasi Republik Drs. Hatta dan pemimpin P.P.F., SulHamid

terbit.

men naat
sea

Pada Kurhaus di Scheveningen Pemerintah Belanda menerima wakil2 dalam K.M.B. pada tgl. 19 Agustus 1949,

Pontianak,

akan

Welhelmina,

akan

#
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Selasa, demikian didapat

tan

Puteri

se-

| (Aneta). Kari urusan militer
“akan mulai bersidang pada hari

“#opia. Ahli2 kesehatan didaerah
“itu mulai membanteras penjakit2

“kotor

menasihatkan

lbfongan2 Rusia kepada
rakjat
tgoslavia untuk menimbulkan su
tu pemberontakan itu dapat diaa
berbahaja untuk perda-

benar, bahwa W, H...

mereka

akan

tudjunja dengan permintaan ini.
"Menurut para penindjau asing
Br
Tito telah membe
#ahukan
semuanja tentang keswkitannja2 dengan
Kominform.
Beleh diharapkan, bahwa Jugosla
a.akan mengadjukan kesulitan2
engan Komitortn itu kemuka si

ngan

“banteras penjakit kolera di Me-'

tidah

J. M.

pindja

B4 diberitahukan oleh beliau, bah
“wa beliau tidak mendapat unda-

O.
belumlah
sampai
dua
tahun lamanja bekerdja dan hanja mepunjai.200 orang pegawai,
dia melakukan pekerdjaan diluar
disepuluh -atau sebelas
negara,
390. Batelah menganugerahi
- dan2',telah memberikan pertolongan darurat jang berhasil: mem-

pekerdjaan

suatu

pai.kini bertinggal di Djokja sutiba di Semarang, dimana beliau akan tinggal terus. Berhubung dengan desas desus, seolah?
nseigneur akan pergi ke K.M.

kungi
organisasi2 pelajaran dan
penjedlidikan udara.
Suatu tjabang jang gkaisus ialah World Health Organization
(Organisasi Kesehatan “ Dunia).

Walaupun

menerima

3 jan, pa

en

perlu “mereka

ini

Tahun

1949 kantorz Pemerintah

mh dari 250 djuta dollar jang te
lah diminta oleh pemerintahan- - |
nja. Wakil2 diplomatik asing dan
p#hindjau2 politik merdeka pada

pa

se Fa 2 bana dari Demang
pai keorang2 pengungsian:

kabar

Ulang

kemungkinan

Aan

Sanga Pe

surat

Hari

Agustus

da umumnja orang di Belgrado
tak pertjaja, bahwa Rusia akan
memasuki negeri ini dengan keku
afan sendjata, djuga tidak dengan
- angkatan perang sendiri atau pasukan2 dari Kominform.
Seperti diketahui pada saat sekarang ini suatu misi bank internasional sedang ada di Belgrado
untuk menjelidiki apakah Jugosla-

sus, dan mereka #kan meliputi
segala2nja mulai dari perdagang
an

pun

dengan

tgl. 51

benalu,

kan dollar kepada Jugoslavia. Pa-

Jiamndari P.B.B. dengan perantabab

3 baris

rentjana Amerika untuk memberi-

Rusia, antaranja pasukan berlapis badja dari Rumenia sepau
“ B.B. dan isebesar obat2an. jang
ajang tapal batas Hongaria jang
dan : berbatasan dengan Yugo-Slavu.
mungkin dipunjai
mereka
bahwa dalam pertemuan Komin“memberikan kemungkinan terhaform itu telah. diputuskan untuk
U.P, mendapat tahu dari sumber
'dap mereka sendiri mengadakan
Menjusun suatu rentjana sabotase
jang
dapat
divertjaja,. bahwa
sanksi2 djikalau mereka melamdi Yugo-Slavia jang djuga meAa Pauker, Menteri Luar Nepaui batas. Embargo telah dinja
ngenai usaha menimbulkan
kegeri Rumenia dan pemiamin ko“
takan 57 kali dan selalu berhasil.
bakaran
ditempat
penghalusanmunis negeri ini, sekarang bera:
| Suatu rentjana jang telah diteriwinjak di Fiume.
. da di Sofia. Orang mend..ya, bah
ma dengan suara bulat oleh Si- - wa telah diada':an pembitjaraar
x
“dang P.B.B.
musim
'rontok j..,
tentang langkah jang akan diam. .
(Aneta-U.P.).). Penindjau2 po
pada waktu jang dekat akan mebil teroedap pemerintahan Trio.
litik luar negeri di Belgrado berga
pula. segala - obat2an
LIP. dari London mengabarkan,
pendapat bahwa Rusia telah mem
buatan jang Pekan
suatu ke
bahwa sebuah 'surat kabe: Lonpergunakan
kampanje propaganbiasaan untuk dipakai,
ge di
don, ',,tHe People” menulis, bahda besar terhadap Jugoslavia debawah' pengawasan.
wa Kominform telah menjediangan tudjuan untuk memperlihat».Buat.tudjuan2 jang luas, makan satu djuta dollar untuk siakan kepada
negara2 demokrasi
-ka P.B.B. telah memakai 'meka'Pa jang dapat membunuh MarBarat,
bahwa
Jugoslavia tak se“ni&m jang baik itu dari ,,tjabang
sekal Tito.
banding dengan risiko dari pena.
: jang chusus', dengan tata-usahaSurat “kabar itu dintiuk
menenaman modal setjara besar2an.
. nja sendiri, anggaran keuanganrangkan
dari
mana
datangnja
Lebih
aAgut orang berusaha
nja sendiri, keanggautaannja sen
mungkin
diri (jang -didalamnja
termasuk 'negara2
jang
tidak
mendjadi anggauta P.B.B.) dan
PEMERINTAH BELANDA MENERIMA WAKIL2 DALAM - atjaranja sendiri. Pekerdjaan da- K.M.B.
ri suatu tjabang chususmungkir
digabungkan ' dengan
bagian2
:

maka pada

to makin

Apakah
Yugoslavia
bakal
mekar
2 pusat kebakaran seluruh dunia ?

gu dari sumber

f 3.— untuk

an Basah sebesar eta

aa ser area gita nella ear
ari sarhasa. Hteserane Da nasi series Asa

(Aneta). pi
pemimpin militer Kominform telah mengadakan perundingan di Sofia dan
bermaksud untuk tak lama lagi
mengumumkan percumuman per
ting, demikian keterangan
jang
diperoleh U.P. pada hari Ming-

di

sebulan
sebaris ng kala,
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PASSERSTRAAT
TELF. No 209.

maa

Luar Negeri

Narcotic Drug Control Divisi n

(Bagian Pengawasan obat2 bi-:
ts). Sedjak perang “dimulai lagi
dengan
penanaman jang ' terla-

—

f4.—
f 1t.—

UNTUK KOTA MANADO:

Tomohon

rat, bahwa tiap2 orang tinggal di
dalam bis dan “pulang kembali,
Pada suatu perundingan jang direntjanakan pada musim
panas
1949, ahli pengangkutan P.B.B.
selandjutnja mengharapkan untuk menjederhanakan
pengang/ kutan dengan
mobil di Eropah'
| sedemikian, sehingga seorang so
pir, dengan misalnja surat izin
dari New York dan mobilnja sen
diri dari Amerika akan
dapat
mendjalani seluruh Eropah
dengan hanja pendaftaran
mobil- .
nja dan izin mengendarakan. Da
ri Lembaga Banygsa2, Perserikatan Bangsa2 telah mewarisi The

Tif.

Jatau kurang).

Bah: SULAWESI-UTARA. .

,

sja-

yang dari tanaman2 dari mana

Hangsangn
AN

TIMUR

me

Tomohon

ADMINISTRASI

Sukiri

“(Ipphos-Aneta),

:

:
:

“3

1

"Nu

Sg

nakan untuk setia an
eletakan kapital jang achir2nja

a n Na Nteganaknjan
C rammMOoSs pula.

#

akan diperlukan.” Tapi fonds jg

alam dunia jang sudah sa-

atjam itu harus digunakan
dalam mentjari djalan2 untuk me
- bang2, hutan2 dan
persediaan injediakan lebih banjak makanan
Seorang sardjana. -dan dalam merentjanakan suatu
2 bahan bak
nada menerangkan, gerakan produksi fuakanan inter
pun pada waktu ini - masional.
Sir Herbert menjataAneta). Skskat
siaran | thena didapat kabar, bahwa ena : “tidak ada kekurangan jang gen- 'kan bahwa biarpun banjak keruOa
partisan
komunis
Ju-- katan perang Albania antara tgl. ting dalam hal logam tambang,
sakan dan pemborosan,
namun
maka
angkatan
pe- 10 dan 15 Agustus berulang? tenamun peradaban pada waktu ini masih banjak pula tanah2 jang
pemerintah Junani telah
lah menjerang dengan terang2an
mengharapkan tetap adanja lo- belum dikerdjakan dan daerah2
erangannja dipasukan2 Junani. Komunike jg gam2 itu dan bertambahnja an.
“jang hijang jang dapat diperbaian Grammos.
dikeluarkan staf umum . tentara
duduk akan menambah banjak- “ki lagi Sehingga memberikan hasil
Junani pada hari Sabtu menegas- nja permintaan akan logam itu. lagi dan masih banjak pula djakan, bhwa sepandjang perbatasSeorang ahli kehutanan Peranlan2
untuk memperbesar hasil
Dan “Albania. Junani tentara Alba- “fjis menjatakan, bahwa
perlu
tanah2 jang subur jang ada se'nia dengan tergesa2 mengadakan . sekali untuk mengambil tinda- karang ini, Ja katakan, bahwa

Lryg

menuduh ka-

is Junani mela

Menurut kan
jang menjiar.
ini dalam kawat itu
bahwa telah diliku
ilan belas pelanggaran
daerah udara Albania
d lam Kant: itu

1 —SUMBER2 ALAM
LADJARI SUMBER2 ALAM
N KEKURANGAN BAHAN2.

Sir Herbert

Damat

- wakil

tentang Pemeliharaan

ne-

dan Peng
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PRESIDEN DUIRINO PUAS DE-

NGAN LAPURAN ROMULO.
(Aneta-U.P.).

Bertunangan :

untuk berunding
den

@uirino

dengan

tentang

Pasi-

ELANG E. PAAT» Tomohon.
pada

dalam

tahun

njata”,

Kesulitang

tentang - produksi

dan distribusi makanan

diurai-

kan oleh Dr, Colin Clark, kepala dari Buro Industri Austra-

lia, Dr. Clark menerangkan, bah
wa

karena

ketjakapan

manusia

untuk menguasai ilmu pertanian,
maka dimungkinkan baginja un-

kan kekurangan produksi. Bae tanah. Dikatakannja, bahwa-ham
Herbert
menegaskan, bahwa
:
TN 'su- “pir disetiap negeri telah terdjaNi

lapuran

tsb. Setelah

.@uirino beruriding
Tiongkok

di

dengan

Philipina,

ini

duta

Chen

Chih Ping. Apa jang dirunding-

kan

tidak diketahui.

TAK ADA BUKTI TENTANG ADANJA PIRING TERBANG.
(A.E.P.). Seorang djurubitjara.angkatan udara Amerika
di
Washington
menjiarkan
suatu
Veritera baru tentang piring terbang.
Djurubitjara tersebut oleh para wartawan ditanja, apakah ke-

piring

terbang,

wa-

den

Truman,

premier Attlee

dan

untuk mentjeggh dapat dipelabuhan2

dan

September 1949 sebagai tindakan

la-

sementara

angan2 terbang jang terbenang dari Wladiwostok sampai
Town, dari New “Zealand
sampai Mesir, ' mengirimkan la-

: Pada ihari Kelsita (tgl. 23EN

Makarian Dunia)
negara2,
kan

hak

makanan

ka.

theria dan tetanus, tuberculin
an
B.C.C., kumpulan darah A

jang benar2
mereka

adalah berkat sebagian besarnja

terdiri dari 35
melepas.

untuk mendjual

mereka dipasar merde-

Sebagai

gantinja,

Dewan

.membagi2kan makanan
kepada
negara2 jang paling membutuh-

untuk Vita-

Filsafat jang ada

ain E dan penivilin.

jang

keseluruh dunia, termasuk benih
gandum jang baru, terdjadi dari
jang

telah

merobah

|.
'
“
«

Mun bemuk

Council

(Dewan

an usaha2

P.B.B. jang

-

kemasjarakatan

“Bahwa kesukaran2 hawa-udara tidak bertambah sekarang ini

aman

dah penerangan

negeri.

Akan tetapi kiranja

telah

di-

terangkan
dengan
-tjukup badan2 jang telah memperoleh hasil2 jang pasti, sehingga dapatlah

peristiwa jang paling me-

dari

kami memberikan gambaran, bahwa P.B:B. lebih banjak perbua-

tannja daripada berbitjara
dar.
bahwa didalam usahanja jang su
sah dan lama itu untuk mempersatukan dunia, mereka
sedang
melakukan pekerdjaannja dengan
sabar,
5
:
(Usis).

bersedia . anna

3

2
4 1

Ini: siri jiamp jai ta “kebreentoengan reewah tangya

ngan kira2 2096 : : benih kentang
jang tahan penjakit: ubiz gula,
rumput
dan djenis2
gandum.

HA.O. telah menjelidiki penjakit2 hewan, seperti penjakit pes
sapi jang bisa mematikan itu jg
.menjebabkan tiap tahun sedjuta
ternak mendjadi korban di Ti'ongkok. Paling sedikit 15.000.
000 -ternak dan kerbau
dipropinsi2 daerah: Yangtse di Tiongkok akan disuntik dengan suntikan jang baru tahun ini. Cholera
babi dan tuberculosis ternak dibagikan oleh F.A.O. kepada usa
ha2 peternakan negara Polan,

gai

narik perhatian tentang PBB.
Akan tidak disebut Komisi Perekonomian untuk Asia dan “Timur Djauh atau Komisi Pereko
nomian untuk Latin Amerika.
Tidak pula disinggung bagi.

dasar filsafat P.B.B.. F.A.O. te
lah mengirim 'benih2 jang baik
perkawinan

nh

untuk

dibelakang

- sama Sekali penghasilan gandum
di Amerika, menambahkan
de-

Oo

tjapkan

Minoemi Dian

,

»AESCULAAP”

Galian
Boekan

Pengiket
dari
merk
sadja badan mendjadi

sehst dan awet moeda, djoega 10045 bisa mengi“ket hati dan djiwa kaoem lelaki, maski bagaimana

Pesenan brikoet postwissel.
Bisa isesi beli di MAKASSER: 'Toko Prima, Mesaardaah 23
LAHAT: Dempoweg Photo Studio ,,Goey”
dan tjabang2-nja di seloeroeh tempat.
ENTOEK DJOEWAL LAGI DAPET
POTONGAN
MEMOEASKEN. Tjari agent di seloeroeh tempat,
Toelis pada:
Poesat pendjoewal daerah Djawa Barat dan Babrang Laoetan:
Firma HIAN SENG-8 CO, — Kramat 50 — Djakarta.

— Ferielaka

LENGKEP

DAPET. GRATIS,

Kementerian Penerangan N.i:T,
- Tomohon,

kasih

kami

kepada

7
-

zah: Suami, ajah, kakanda, ipar, sau-

dara sepupuh dan paman kami jang

terfjinta.
Njonja

MM. Lumanauw-Ratu-Langie,
anak2 dan keluarga.
keadaan,

terlambat

ditem-

miPEMBERITAHUAN.
Beberapa telegram dan surat2 di-

kirim pada N.V. Transport Onderne-

ming ,,PESMI", tidak terang adres
dari pengirimnja sehingga
N. V.
Transport Onderneming
EM
tiada sanggup membalasrija.

|

Mohon supaja dalam mengirim
telegram dan surat2 dapat njatakan
adres jang terang.
Wassalam,
N.V. Transport Onderneming
"PESMI"
Directeur,

(O. MAWUNTU).

PEMUDA SEHAT RAKIAT KUAT! |
Maka

kasihkanlah

anak-anak

Njonja,

kepada
marga-

rine Blue Band. Karena Blue
Band

mengandung

banjak

Vitamin A dan D, badan dan

“&

Gigi seluruhnja mendjadi sehat dan

kuat.

Blue

Band

“adalah hasil: dari negeri ini
Jang dibikin hanja dari tum-

buh-tumbuhan.

' Selamanja

— terdapat dalam keadaan ba“ru, sedangkan rasanja enak
- djadi bertaedah untuk.

nakal dan bangornja.
1 blek oentoek 10 kali minoem f 5.—
Djika tida berboekti wang kembali.'

RAIN

terima

kaum keluarga, sahabat2 dan kenalan, terutama kepada Synode terhadap pengambilan bahagian “dan
penjataan turut berdukatjita
pada
kepulangan dan untuk bantuan jang
diberikan pada pemakaman djena-

4

tentang segala hal kepada berba-

Didalam ichtisar pendek 3
hanja ada tempat sedikit sadja

pekerdjaan F.A.O. ialah
membantu negeri2 supaja mereka me
nolong diri sendiri: inilah si'aru

The Food and Agriculture Or
nization (Organisan Makaa
2. dan Pertanian) adiiah sat:

P hani

20 sen sa-

/

PENJATAAN TERIMA KASIH.
Dengan djalan ini kami mengu-

4

Kumisi Militer
Ipphos Aneta.

kan petundjuk2

dari usaha jang dilakukan “oleh
the International Civil Aviation
Organization (Organisasi Pener
bangan Sipil Internasional

dan B, factor RH dan penetapan
kanja. 9096 dari andjuran2 membali dari jang lama untuk di- ' reka didjalankan, walaupun s2kekuasas dan vitamin A dan D. “benarnja ialah, bahwa
an mereka jang dihormati jang
isalnja 17 laboratorium: beker
menjebabkan keputusan? itu dija untuk
penetapan
kemba'i
ambil,
dari digitalis dan penetapan2

t dimakan dariLEelapas: sawit.
'iga tahun j.l., ketika kekuranyLhetga amat mana
sa

belakang

Bae

n penjelidikan mengenai penean2 internasional untuk suntikan2 batuk, anti-toxin
scarlet
er (rood-yonk), toxoid diph-

“Tua

ditempatkan).

mengadakan rapatnja resmi

Kiri: Delegasi Belanda. Kanan: Delegasi Republik. Bahagian
dan K.P.B.B.I, Bahagian muka wakil2 P.D.F
1.

W.H.O:s Committee on Bio| Standardization (Panitia
.O. tentang. penetapan Kejatan) telah mulai mengada-

nak.

Kumisi Pedang Bers

ke 4 pada hotel des Indes di Djakarta.

1

ditetapkan

LUMANAUW

Tondano.
Njonja M. LumanauwRatu-Langie dan Anak2,
(karena
keadaan,
terlambat

satu kg atau 36 sen saban satu
liter. Harga ikan dan garam murah buat perindustrian tidak dio-

idjawatan di Singapura, suatu
Iandjutan dinas
jang didirikan
lel Lembaga Bangsa2.

an sana

F. W.

pada masa hidup, pendeta di

ban satu briket atau 40 sen saban

arang tetap kepada suatu pusat

baru telah diambil

25 Agustus: Suami, ajah, kakanda, ipar, paman, saudara
sepupuh kami jang tertjinta:

patkan).

tanggal 26 Agustus 1948 No.
5248, “sesuai dengan
ketentuan
badan peruangan dan perekonomian serta sesudah mendapat ke'kuasaan
dari Pemerintah, maka
ditentukan, bahwa harga
regie
garam konsumpsi mulai tanggal 1

AT

Dengan amat mendukakan
kami, maka telah berpulang
: kerachmatullah pada tanggal

2

“Menit Beslit Ke pala 1 edi abatan Regie garam Djakarta, ter-

jalankan dengan segera. Demimn pula, 24

MENANAM
REA
RAR

kareaa

Joseph Stalin supaja
mengadakan suatu konperensi untuk memetjahkan segala soal2 politik
dan ekonomi dengan tjara damai
untuk kepentingan seluruh bang
sa2 dan negara2.

'

|

PHILIPS.

masih belum ada sesuatu bukti
tentang adanja piring2
terbang
ku,
SERUAN KEPADA TRUMAN,
ATTLEE DAN STALIN.
(Aneta-Reuter).
Sebuah- sidang dari pada kaum pasifis kini telah meminta kepada presi-

di TOMOHON/Kaaten

tgl. 6-9-49 di MANADO /Sario
(Huize Wetar).|
Djuga “akan didjual jadio2: merk £

piring2 terbang. Didjawab oleh
nja, bahwa ia tidak menganggap
kiirang2 tersebut sebagai
syatu
nrototype

Tuan R. D. WASTERVAL,
Kapitein dari K.P.M.

tgl. 2-9-49

(Karena

n memberikan keterajang

Venduhouder

dua barang rahasia jang diketemukan di Maryland merupakan

Pemberitahu

dengan 12 stasion
tetap memberitahukan
1 kapal2 tentang keadaan
— “dipelabuhan2 Timur
mengenai

tamu.

dengan

penduduk

padari

tindakan2

Ta' menerima

Presi-

Pakt

,

Tomohon, 29 Agustus 1949.

1960, maka dunia ini pada wak.
tw itu akan memerlukan dua kali
lebih banjak susu dan lebih banjak daging. buah2an dan sajur2an.
Kita tidak mempunjai
alasan untuk mendjadi bingung,
katanja, ,,tapi ada alasan untuk
.sungguh2 memikirkan hal ini dan
untuk mengambil keputusan2 jg

radio

baru

A. B. J. LIANDO

nila ke Baguio dengan pesawat
terbang pada hari Kamis
pagi

henti-

ang

dan

fik, Romulo memberi lapuran ten
tang pekerdjaannja
mengenai
Pakt tsb. Kabarnja @uirino puas

Satu usaha pe-

sehingga

S. S. MAMUAJA

Duta Philipina”

wi
P.B.B., Djenderal Carlos
'Romulo telah berangkat dari F!a

HERNIA

K2 ea
Na
unaan dramatis

makan-

tuk meluaskan produksi makanan lebih tjepat dari pada tumbuh
rja djumlah penduduk: Ia kataikan, bahwa persediaan makanan
didunia ini dapat berdjalan bersama2 dengan bertambahnja pen
“duduk dengan satu presen setahunnja. Akan tetapi, oleh karena buruh ditarik dari tanah perngan makan dan kelaparan meng. :tanian karena upah jang lebih
akibatkan buruknja kesehatan,
tinggi dikalangan industri, mairi, kekatjauan politik dan“ pe- .ka lalu timbul kekurangan marang jang sebaliknja mengakibat- kanan biarpun banjak
terdapat

1a
Ta
ag
PERTEMUAN KUMISI PUSAT BER
21

F AO.

selama

harga f. 0.80 (de-

nn

teknik kepada

geri2 jang
terbelakang
ialan
mbentukan suatu ,,fonds
mnan dunia” untuk
membar'u
nenen
Kekurandan maka-

taksiran

beras dengan

lapan puluh sen) sekilo.
KOPRAFONDS N.I.T.

an n jang dibutuhkan sekurang2' a, berdasarkan pada taksiran

Gjumlah

Dalam keterapgannja
Ha
persediaan makanan,
Sir
Herbert menjatakan,
bahwa
ak
ada suatu negeri didunia ini di
mana setiap orang mendapat ma
kanan jang lajak dan diberba'gai2 negeri sebagian dari pendu
duknja benar2 menderita kelapa
ran. Ia katakan, bahya
kekura-

gunaan Sumber2
Alam.
Pada
waktu ini ada hadir lebih “ dari
600 orang sardjana dan insinjur
dalam konperensi itu jang datang dari kira2 50 negeri. Mere“ka akan berusaha untuk mening
gikan deradjat hidup dengan dja
“tang
menjebarkan pengetahuan

Betabenan

menurut

Dengan ini kami chabarkan,
| bahwa untuk kopra jang dimasukkan dari tgl. I hb. September
1949, oleh kami akan diberikan

kan menarik lagi buruh kembali
kedusun, tapi hal ini mungkin
baru dapat berlaku
sampai 30 tahun.

No. 21.

-an Asmaon

“pertolongan

untuk

tam-

pel siapan2 untuk memberi bantu
'kan2 untuk memelihara dan mecan kepada hana partisan komumadjukan kehutanan untuk" men
nis jang mengundurkan diri dari djamin bahwa dalam tahun 1975
itsi dengah melin- akan tjukup adanja persediaan
pegunungan
“dungi mereka terhadap kemu':y- hutan. ,Djika kita tidak bertin.
'kinan serangan dari samping. Pa
dak sekarang”, demikian
kata.sukan2
Junani
ditembaki ide: nja, ,»maka keturunan2 kita di-.
. “ngan meriam, senapan mesin, se- kemudian. hari akan memikul aki
dangkan alasan untuk : melaku- bat2 dari kebodohan kita”... Se
crang insinjur ahli bahan bokap
“kan demikian ini sama sekali tidan tenaga Amerika Serikat medak ada. Dua kompanji Albania
negaskan pentingnja menghemat.
telah memasuki daerah Junani.
tenaga dalam produksi bahan ba
— Dari 'dokumen2 jang-dapat dire- -kar dan tenaga dan bukan dabut: 'dari tawanan2 ternjata dje- lam penghematan sumber2: lam
itu sendiri. Sementara bahan balas, bahwa
pasukan2 Albania
kar jang kasar dapat timbul deturut serta bertempur pada pihak
ngan
sendirinja dibawah tanah,
gorela komunis.
maka tenaga mungkin dapat: diambil dari panas matahari atau
aa
Ba
—-—
dengan djalan pemetjahan atom,
demikian katanja.

direktur djenderal F.A.O., memberikan lukisan tentang luasnja
Usis). . Menurut. keterangan- pekanaan makanan pada wak
ini dalam suatu sidang
dari
. seorang pembesar dari oroneresisi
Pengetahuan
P.B.B.
s Makanan dan Pertanijang Tama

misalnja

PEMBERITAHUAN

Kenakan tar

ja

ingat berkurang,

di perpindahan dari pedusunan
dan menilik gelagatnja, hal ini
akan tetap berdjalan terus dan
dengan lebih tjepat lagi. Clark
menjatakan, bahwa djika harga
makanan naik sampai suatu ting
katan jang tertentu, maka ini a-

ND

atu 'fonds” makanan
jang ia 'usulkan
itu

Ma

SA ana DNA S5 ag: Web KARN v

KE TEH

AR

BLUE BAND

MARGARINE
“ MENGANDUNG BANJAK VITAMIN
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DEN

BERGH'S
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