
     

       
Berkangan dengan kegiat: 

um komunis di Asia Tem lamna 

terutama: sekali -ei.y Ls rima 
dangan nk alai Pusat Pemungut. 

memanas biintuk pemilihan anggo- 
» 282 padan Perwakilan Rakjat N. 
2 LT. jang baru. Balai Pusat Pemu- 
|! ngutan Suara ini, adalah sebagian 

| dari alat2 pemilihan, jang tak ter- 
| Jalu banjak mentjampuri penglak- 
“sanaannja. Begitupun terhadap 

penerangan teknik jang mengenai 

pemilihan2 dan pengawasan u- 

    

   

  

     

  

   

   
     
   

  

  

tua dan anggota2 Balai itu sen- 

tuk dipilih sebagai anggota Badan 
- Perwakilan Rakjat itu. ai 

2 Tugas jang pertama dari Balai 
»—- Pusat #5iiingutan Suara itu, ia- 

lah Tintuk mendjamin pemilihan2 
jang sungguh2 bebas dan demo- 
kratis, serta akan mentjegah se- 
mua kekalutan2 jang mungkin ter 
djadi. : 

$ Penglaksanaan itu 'ada lebih 
'x. merupakan bersifat decentralisasi 

(gedecentraliseerd). Kantor Besar 
, Pemungutan “Suara, jang diada- 

| kan dalam tiap2 lingkungan pemi- 
lihan jang berdjumlah sama sekali 
diseluruh N.I.T. 63 buah banjak- 

| nja itu, menetapkan daftar2 pemi- 
1. lih, memutuskan tentang sahnja 

pentjalonan, menghitung kartu2 
pemungutan suara dan menetap- 
kan hasil2 kesudahannja. 

- Hanja soal2 jang terpenting, 
jang berhubungan dengan pengun 
djukan wali2 pemilih, pentjalonan 
dan pemungutan suara, itulah jg 

“ditetapkan oleh Balai Pusat Pe- 
mungutan Suara. Djadi oleh ka- 
renanja, maka Balai Pusat Pemu- 

en ngutan Suaralah jang menentu- 
—. kan waktu pemilihan, begitupun 

tentang lamanja waktu pemilihan 
| itu diadakan. 
—.. Dalam halini, maka pada galib- 

nja Balai Pusat Pemungutan 
Suara berbuat sekadar pendapat- 
nja, dengan mempertimbangkan 

| keadaan pekerdjaan pemilihan 
| dan kemadjuan jang didapat da- 

lam berbagai2 lingkungan pemilih 
an. Dari itu, maka lamanja waktu 

   
  

    

    
   
        

    

  

   

      

2 libitja ak in dalam 

  

sapa 

angZ pe 

Parlemen        

   
    

     

    

   

| terang bagi tiap2 orang, bahwa 
| pemilihan2 diseluruh Negara In- 

., donesia Timur jang begitu luas 
| dan sukar perhubungamnja, sudah 

tentu tak dapat disiapkan didalam 
beberapa bulan sadja. 

Inilah jang mendjadi alasan ba- 
| gi Pemerintah, untuk memulai de- 
ngan pekerdjaan2 persiapan jang 

|| pertama2 sebagai pendahuluan, 
jaitu sebelumnja penetapan defini- 

“S tief dari undang2 pemilihan itu. 
Hal mana adalah djuga berarti, 
supaja dapat untuk menghindar- 

aa
 

babkan Negara ini, berada dalam 
"| suatu masa jang agak lama tidak 

“| mempunjai Badan Perwakilan 
: Rakjat. Namun demikian tak dju- 

» ga dapat diharapkan, bahwa Ba- 

  

   

  

     
dan Perwakilap jang baru itu, a- 
kan berhimpus ' sebelum bulan2 
Nopember atari Desember dalam 
tahun ini. | Ketambatan ini, adalah 
disebabkan oleh beberapa hal : 

Pertama2 karena-adanja ber- 
bagai2 penjusunan tentang pemili- 
han dan djaminan2 jang meling- 

han, jang mana sudah tentu akan 
mengambil waktu jang banjak. Ini 
adalah sesuatu hal jang semesti- 
nja berlaku sedemikian. 

Tetapi selain dari pada itu, jang 
mendjadi kesukaran istimewa di- 

'& Indonesia Timur ini, adalah ter- 
3 Jetak dalam djarak perhubungan2. 

| jang besar dan jang atjap kali 
| menghadapi serba kekurangan, 

jang tak dapat dihindarkan, se- 
hingga menghilangkan waktu jg 

! banjak. Dalam lingkungan2 pemi- 
| han, ditempat2 perhubungan2 jg 

terburuk, maka hal itu akan me 
nuntut usaha jang sebesar2nja, 
supaja tak ketinggalan dari ling: 

kungan2 pemilihan jang lainnja, 
jang Bona perhubungan jg    

      
      

    

   

       

agak bi 2 | 

(Dan , kiranja “agan 
pula dilu bahwa ini kalilah 
terdjadini 12 umum di 

lonesia Timur 
ini. Peristiwa, bahwa pemilihan2 
umum ini dapat diselenggarakan, 

' dengan sendirinja adalah sesuatu 

  

— hal jang .tjukup'.pen Karena 
beberapa negara2 lain, jang telah 
berdiri lebih lama dari pada ne- 

| gara kita ini, masih belum djuga 
| mendapat kesempatan untuk meng 

| pdakan pemilihan2 umum, Tetapi 

    

    

   

.mum atas. penglaksanaannja. Ke- 

diri, tak. boleh mendjadi tjalon un- . 

iiihan2 tsb. dengan sendirinja 

Tetapi, sebelum ja itu, adalah. 

kan suatu keadaan, jang menje- 

4 

! 
i 
k ikunginja didalam undang2 pemili- 

) 

ENERANGAN 
NEGARA 

TIMUR 
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tidaklah dapat dimungkiri, bahwa 
kekurangan pengalaman dalam 
lapangan ini, adalah djuga mem- 
punjai pengaruh2 jang melambat- 
kan. 3 2 0. : 

Sekarang haruslah diadakan di 
sini beberapa pengetjualian. Misal 
nja dalam tahun2 jang silam, da- 
lam beberapa daerah dari Negara, 
orang telah mendapat pengalam- 
an dalam lapangan pemilihan, ke 
tika diadakan anggota2 dewan2 
daerah. £ 

Pengalaman ini, sungguh akan 
besar faedahnja dalam melaksana 
kan pemilihan2 umum anggota2 
Badan Perwakilan Rakjat jang ki- 
ni kita sedang hadapi. Dan dima- 
na daerah2 jang sebelum pepera- 
ngan, terdapat partai2 jang telah 
berkembang organisasinja dan di 
Sea telah biasa ng 
kukan, maka dalam daerah2 ini, 
akan didjalankan pemilihan2 se- 
tjara langsung. 

Tetapi dalam kebanjakan ling- 
kungan2 pemilihan, pemilihan 
langsung itu, masih menimbulkan 
terlalu banjak kesulitan, sebab 
pemungutan suara berlaku dengan 
tulisan dan dirahasiakan benar2. 
Maka oleh karenanja orang ter- 
paksa lebih dahulu mengundjuk 
wali2 pemilih. Pengundjukan ini 
berlaku dalam tiap2 desa, menurut 
tjara jang lazim dilakukan pada 
pemilihan djabatan2 desa: dan 

Disini diperbolehkan persambu 
ngan dengan kebiasaan2 adat jg 
demokratis jang memang telah 
ada didesa2 itu. Disinilah pula 
berakarnja undang2 pemilihan, jg 
merupakan demokrasi desa Indo- 
nesia. Dalam pada itu, maka pen- 
tinglah untuk menjelami lebih da- 
lam, tentang kedudukan dari se 
orang wali2 pemilih itu. Hendak- 
nja dalam berbagai2 daerah, o: 

' rang2 terlebih dahulu harus sudah 
mengenal, siapa wali2 pemilih, un- 
tuk pemilihan anggota2 dewan 
daerah. Kemudian datanglah wak 
tunja, akan mengenal pula siapa 
wali2 pemilih, untuk pemilihan 
umum anggota2 Badan Perwakil- 
an Rakjat. - 

Tentang kedudukan wali2 pemi 
lih, maka dimana2 ada salah pa- 
ham pada rakjat:. Kedudukan me- 
reka, adalah suatu djabatan jang 
penting. Mereka itu harus dipan- 
dang sebagai orang2 kepertjajaan 
dari penduduk2 desa, jang oleh 
mereka dipertanggungkan tugas 

“untuk memberikan suara mereka 
atas nama desa itu. 

“ Pemilih2 melakukan pemilihan 
itu dengan merdeka penuh. Arti- 

nja bahwa mereka itu bukan pem- 
bawa chabar dari desa jang men 

“dapat perintah untuk bersuara 
atas tjara jang tentu. Sekiranja ke 
adaan jang demikian telah ada 

bagi tiap2 daerah, maka terlebih 

baiklah diadakan pemilihan2 lang 
sung. Tetapi dalam kebanjakan 
daerah, hal itu belum sedemikian 
madju. Oleh karenanja maka pem 
banterasan buta huruf dan pendi- 
dikan kemasjarakatan, haruslah 

terlebih dahulu akan diutamakan. 

Dalam hubungan ini, maka pa- 
da achirnja harus pula diberita- 

kan, tentang suatu rupa lain jang 

timbul dari suasana pemilihan itu, 

jakai pekerdjaan mendidik orang2 
banjak, sehingga mereka menge- 
nali benar2 seluk beluk pemilihan 

    

tsb. Selain dari pada memberikan, 

kesempatan kepada warga? nega- 

ra, untuk mengeluarkan pikiran 
setjara "politik, pun djuga sebagai 

pendorong untuk memperhatikan 
lain2 kepentingan, selain dari pa- 
da hal2 jang mengenai daerah me 

reka semata2. Dan dengan djalan 
ini, maka mereka dapat bekerdja 

| sama untuk menguatkan ikatan 
erat antara daerah2 N.I.T. satu 
dengan jang lainnja. 

st mm 

emadjuan2 perund 

setelah mana semua orang 

    

   
   

   

  

    
    

Ada tanda-tanda baik 

an untuk 

Pemerintah 
e Djokja. 

terhadap persetudjuan 
” Van Royen dan Moh. Rum. 

'(Aneta) Dalam komunike K.P. 
B.B.I. pada hari Senin petang ten- 
tangxusaha Kumisi Bawahan un- 
tuk pengembalian Pemerintah Re- 
publik ke Djokja antara lain diu- 
mumkan, bahwa dalam perunding 
an Kumisi Bawahan itu sudah ter- 
dapat kemadjuan baik. Perundi- 
ngan masih dilandjutkan menge- 
nai soal militer dan jang berkena- 
an dengan pemeliharaan keama- 
nan dan ketertiban. Sementara ini 
telah selesai penjelidikan soal 
ekonomis dan keuangan dan me- 
ngenai perusahaan umum. Kini di- ' 
perundingkan tjara dan alat un- 
tuk membantu Pemerintah Repu- 
blik. Djuga diadakan perunding- 
an tidak resmi tentang usaha me- | 
rantjangkan satu perintah peng- : 
hentian permusuhan jang akan di 4 
keluarkan oleh kedua pihak pada 4” 
waktu sama setjepat mungkin, se- “ 
telah kembalinja Pemerintah Re- 

Penjelidikan 

  

(Aneta). Dari pihak resmi di- 
umumkan sbb.: Meskipun penjeli- 
dikan itentang kabar2 perbuatan2 
ganas jang telah dilakukan oleh 
anggauta2 tentara Belanda di In- 
donesia masih belum dapat disele- 
saikan setjara lengkap-teliti, akan 
tetapi kini sudah ada keterangan2 
tjukup untuk publikasi sementara 
dibawah ini: 

Peristiwa-Peniwen. 

Menurut kabar2 dari Dewan 
Geredja dari Peniwen pada hari 
Sabtu tanggal 19 Pebruari pada 
pukul 4 petang, pasukan2 Belan- 
da telah memasuki rumah sakit, 

jang 
ada didalamnja, baik orang2 jang 

sedang dirawat, para djururawat 
laki2, maupun wanita diharuskan 
keluar. Dihalaman depan, tiga o- 

rang pegawai rumah sakit dan 

dua orang jang sedang dirawat 

ditembak mati dan seorang pasien 

lainnja mendapat luka parah, se- 

dang delapan orang pegawai di- 

bawa, demikian pula boleh dika- 

takan semua obat2an. Perabot2 

rumah sakit dirusakkan. Diantara 

masjarakat jg beragama Keristen 

tiga orang wanita telah digagahi, 

sedang suami dan tunangan dari 

dua orang diantara tiga wanita 

tersebut itelah ditembak mati. 

Madjalah bulanan .Pewartos 

Ringkes” jang diterbitkan oleh 

Geredja Djawa Timur dalam pe- 

nerbitannja bulan Pebruari menga 
barkan sebagai berikut: 

,,Masjarakat Peniwen jang ber 

penduduk k.l. 3000 djiwa pada ha 

ri Minggu tanggal 20 Pebruari 

1949 telah mengalami kedjadian 

jang mengerikan, sehingga sem- 

bahjang pada hari itu terpaksa di 

hentikan. Pada hari itu sebagian . 

pasukan dari tentara Belanda me- 
ngadakan gerakan pembersihan, 

dalam mana sepuluh orang ang- 

gauta masjarakat dan diantaranja 

seorang anggauta dewan geredja 

telah ditembak mati. Penembakan 

itu terdjadi pukul sembilan pagi 
pada waktu diadakan sembahjang 
hari Minggu. Apakah mereka itu 
jang telah melakukan perbuatan 

tadi tidak memahamkan arti ,,Ta- 
kutilah Tuhan dan tjintailah se- 
sama machluk”? 

Sebagaimana telah diketahui, . 
bahwa dari. lapuran2 tentara .su- 
dah ternjata, bahwa dekat rumah 

Hn Fraksi P.N.I. dari 

     

  

    

    

  

     

    

    

   

     

publik di Djokja. Perundingan2 
.tidak resmi ini dilangsungkan da- 
lam suasana persaudaraan dan ker 
dja sama. 

& 

(Aneta). Dalam pertjakapan de 
ngan seorang koresponden istime- 
“va harian Keng Po, maka wakil 

Badan 
Pekerdja KNIP, mr. Sartono me-. 

ada besar kemungkinan, bahwa 
“Badan Pekerdja KNIP akan meng 

atifiser persetudjuan Van Ro- 
yen-Rum. Pendapat mr. Sartono 

Ha besar pendapatnja, bahwa 

Iwa parta.Pbesar, jakni Masjumi 
dan P.N.I. akan menjokong Pe- 

Mbngan tani dan buruh dalam F.D. 

o— (9 mg 

  

ntang kabar2 
nas tentara 

ngan pendjaga jang ternjata me- 
rupakan sebagian dari suatu ge- 
rombolan jang menurut taksiran 
penduduk terdiri dari 500 orang. 
Dalam tembak-menembak itu 5 
orang diantara rombongan itu te- 
lah tewas. Ketika kemudian dia- 
dakan gerakan pembersihan ter- 
hadap rumah sakit tersebut, 'ge- 
rombolan itu melarikan diri -kese- 
gala djurusan. Dalam pada itu 6 
orang lagi ditewaskan, 

Delapan orang djururawat laki2 
dan sebelas orang djururawat wa- 
nita telah ditahan. 

Sebagaimana diketahui, perka- 
ra tersebut segera diurus, setelah 
hal itu diketahui oleh para pem- 
besar tentara. Pada tanggal 20 
Maret komandan teritorial .me- 
naga komandan tentara di Dja 
wa Timur atas perintah panglima 
tentara telah membentuk suatu ko 
misi jang tersusun sbb.: 

s Ketua: Lt.-kolonel KNIL H.G. 
GC. Pel. Anggauta2: mr. LJ.H. 
Koomans, wakil djaksa tentara pa 
da pengadilan tentara KNIL di- 
medan perang (te velde) di Sura- 
baja. Lt,-kolonel KL, W. A. Ack- 
sen. Tuan P. A. Lanting, wakil 
sesetempat dari TBA di Blitar. 
Tuan Mas Hudojo Patih, wakil 
TBA di Kepandjen. Wakil Pok- 
rol-Djendral di Surabaja, mr. A. 
A. v.d. Grampel, serta Letnan I 
KL, mr. J. de Jongh van Arkel, 
anggauta merangkap sekretaris. 

Penjelidikan dalam peristiwa 
itu sangat dipersukar, karena sak- 
si2 penting diantara penduduk 
Peniwen telah diungsikan setjara 
paksaan atau lain oleh pasukan2 
TNI jang berkeliaran, 

Sementara itu wakil Pokrol- 
Djendral di Surabaja dan wakil 
djaksa tentara dari pengadilan ten 
tara KNIL di Surabaja setelah 
memeriksa tidak ada kepastian po- 
sitip tentang sesuatu kedjadian 
jang memberatkan kepada anggo- 
ta2 militer jang turut serta da- 
lam aksi tersebut. 

Akan tetapi komisi tersebut se- 
lengkapnja berpendapat, bahwa 
pada tingkatan penjelidikan di- 
waktu ini jang dipersukar oleh ke 
adaan jang telah diuraikan tadi, 
masih mungkin mendapatkan pen 
dapat sepenuhnja tentang kedja- 
dian2 pada hari Sabtu tanggal 19 
Pebruari 1949 dirumah sakit dan 
sekitarnja dan terhadap kemung- 

sakit tadi telah terdjadi tembak: NN Pa pelanggaran ke- 

menembak dengan suatu roinbos, i ra 
te 

1 kan 
Ka 

“ta 

1 hgrma Kan 

ant | 

ui 

je 

3 

     
   

“Itu Le atas kenjataan, bah -: 
a 

“merintah dan dengan bantuan go-. 
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Indonesia Timur 
  

MALUKU SELATAN SEBAGAI BA- 
GSIAN NEGARA INDONESIA 

TIMUR. : 

Pada pagi 13 Mei telah berlaku 
pelantikan Dewan Maluku Sela- 
tan oleh Kepala Daerah, P.T. 
Pellaupessy, dengan mendapat 
perhatian besar dari masjarakat 
Ambon. Sehabis pidato Kepala 
Daerah maka Ketua Fraksi ,,Per- 
satuan” P.T. Soulissa, mendapat 
kesempatan berbitjara. Dalil tudju 
an fraksi ini ialah mempererat ke- 
satuan Maluku Selatan sebagai 

“bagian Negara Indonesia Timur. 
Fraksi tersebut terdiri dari tuan2 
Soulissa, Gaspers, Barends, Ke- 
boedoen, Jamco, Rahail, Norimar- 
na, Latuconsina, Lebilau, Filippus 
dan Gani, Atas nama fraksi Indo- 
nesia, jang menudju ke sebuah 
Negara Indonesia jang merdeka 
dan berdaulat, berdasarkan Ke- 
bangsaan Indonesia, maka P.T. 
Pupella berpidato. Fraksi tersebut 
terdiri dari tuan2 Pupella, Wairi- 
sal, Wairopy, Hamid, Bachmid, 
Hentih, Latukaisupy, Lokollo, Ma 
nuhutu, A, Pieter, Purimahua, Ri- 
sakota dan Toegoer. 

BULAN PUASA DAPAT SUSU 
BERGANDA. 

Menurut surat edaran dari Cen- 
traal Convenant P. & D. Djakar- 
ta tertanggal 29 April j.l., jang di- 
tanda tangani djuga oleh kepala 
B.A.D. dari Centraal Kantoor v/d 
Invoer, telah termaksud nati di- 
bulan Puasa akan dibagi2kan susu 
manis banjaknja dua kali dari pa- 
da biasanja (dubbel rantsoen) ke- 
pada segenap golongan kemakmu- 
ran jang termasuk di-distribusi. 

Menurut surat edaran dari dja- 

an pekerdja A, djika persediaan 
mentjukupi. 

Achirnja menurut keterangan 
dari Pedjabatan Persediaan Maka 
nan N.LT., distribusi beras dise- 
luruh N.I.T. dihapuskan mulai 
tanggal 1 Djuni j.a.d. 

BAHAGIAN URUSAN PERUMAH- 
AN KEMENTERIAN PENGADJAR- 

20. AN. 

Dengan beslit Menteri Penga- 
djaran:No. 42854/291 ttgl. 5 April 
jl. maka mulai pada tanggal 10 
April j.l. Kementerian Pengadjar- 
an di Makassar mengadakan sua- 
tu Bahagian Urusan Perumahan. 
Jang ditundjuk mendjadi kepala 
ialah P.T. J. Appeldoorn jang ber 
hubung dengan “ini diperhentikan 
dengan hormat dari djabatannja 
selaku Kepala dari Bahagian Pe- 

- gawai pada Kementerian tersebut. 
Sebagai penggantinja dalam 

djabatan tersebut terachir ditun- 
djuk P.T. A. Niessink, Europees 
Schoolhoofd pada Pengadjaran 
Rendah. 

    

Sebuah mosi tentang nasib 
anggota2 

(Aneta). Minggu lalu pagi hari 
di Medan diadakan persidangan 
perotes oleh para pengerdja bang- 
sa Belanda dari perserikatan Si- 
wo (Samenwerkende Indische 
Werknemersorganisatie) dan per- 
serikatan dari plantersassistenten 

di Deli, Dalam rapat ini berbitja- 
ra ketua Siwo di Medan, Johan 
van der Ende jang menjatakan, 
bahwa kedudukan hukum para pe- 
ngerdja Belanda di Indonesia pa- 

  

Selandjuttnja telah dapat dipas- 
tikan, bahwa landjutan aksi pada 
hari Minggu tanggal 20 Pebruari 
1949 tidak terdjadi dekat gedung 
geredja, digedung mana pada pa- 
gi itu tidak diadakan sembahjang. 
Berdasarkan keterangan2 jang di- 
dapat sekarang ini, komisi berpen 
dapat, bahwa selama diadakan 
landjutan aksi pada hari Minggu 
itu tidak ada seorangpun jang te- 
lah ditembak mati, 

sewa (9 rewag, 

Sea bt an 

No. 157. TAHUN KE IV. Sae 
Iebaksi 

Tomohon 
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Pemimpin UMUM (rumah) Thn tlf. 55 

Langganan f 4.— sebulan 
Adpertensi f 1.— sebaris sekolom, 
(sekurang2nja f 3.— untuk 3 baris 
atau kurang). 
UNTUK KOTA MANADO: 
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Te SE SIR SUS 

| PASSERSTRAAT TELF. No 209. 

MUTASI, 
Dengan beslit Presiden No. 56/ - 

Prb/49 tertanggal 24 April j.l. te- 
lah diangkat sebagai Ketua dari: 

Hadat Pangkadjene Paduka Tuan 
Andi Tjalla DaEng Muntu, 

djene: 

Hadat Maros Paduka Tuan Ab- 
dulsalam DaEng Massiki, Be- 
stuurshoofd di Maros: 

Hadat Djaija Takalar Paduka Tu- 
an Bangsawan DaEng Lira, 
KaraEng Takalar di Takalar: 

Hadat Turatea (Djeneponto) Pa- 
duka Tuan Sampara DaEng Li- 
li, Bestuurshoofd di Djenepon- : 
to, 

Hadat Bulukumba Paduka Tuan 
Bappa DaEng Matasa, Kara- 
Eng Kadjang di Bulukumba: 

Hadat Sindjai Paduka Tuan Ach- ) 
mad Marzuki DaEng Marla 
Bestuurshoofd di Sindjai: 

Hadat Salajar Paduka Tuan Mu- 
hammad Ali, Bestuurshoofd di 
Salajar. 

x 

Dengan beslit Menteri Pereko- 
nomian No. 19/PZ/A. ttgl. 29 
April jl., maka Tuan Raden Soe- 
karno, td.wd. Regerings Veearts 
kelas dua diperbantukan kepada 
Hadat Tinggi Sulawesi Selatan, 
dalam djabatan sebagai: Kepala 
Peternakan. Disamping ini, maka 
beliau melakukan pekerdjaan sela- 
ku Kepala. Lingkungan Djawatan 
Peternakan di Makassar. 

Dengan beslit No. 18/PZ/A 
Menteri tersebut, maka mulai pa- 
da tanggal itu djuga, Tuan Raden 
Tandjoeng Adiwinata, td.wd. Re- . 
gerings Indonesisch Veearts di- 
erbantukan kepada Kepala Dae- 

lam djab 
an, sambil melakukan pekerdjaan 
selaku Kepala Lingkungan Djawa 
tan Peternakan di Soembawa Be- 
sar, 

x 

Dengan beslit Menteri Penga- 
djaran No. 43.094/741.2 ttgl. 14 
April jl., maka P.T. J. J. van Dijk 
terhitung sedjak 1 Maret 1949 di- 
lepaskan dari djabatannja selaku 
SekretarissDjenderal pada Kemen 
terian Pengadjaran dan mempe- 
kerdjakannja dalam pangkat Pe- 
gawai Tinggi pada Kementerian 
itu sedjak tanggal tersebut, de- 
ngan menjatakan terima kasih a- 
tas djasa-djasa jang telah dibuk- 
tikannja kepada Negara Indone- 
sia Timur, 

Beliau dipertanggungkan peker- 
djaan2 istimewa, dan ditjatat bah 
wa 'gadji beliau tetap sama de- 
ngan gadji jang telah diterimanja 
selaku Sekretaris-Djenderal dari 
Kementerian tersebut. 

  

S.LW.O. 
da masa sekarang adalah sangat: 
tidak tentu, sedang djaminan un- 
tuk hari belakangan adalah sa- 
ngat sukar, karena pembatasan2 
kemungkinan pemindahan wang 
(transfes), hadiah2 dan tantieme, 
Dengan sungguh pembitjara me- 
njatakan, bahwa Pemerintah Be- 

landa harus selekas mungkin mem 
beri putusan atas kedudukan o- 
rang Belanda dalam Indonesia jg 
baru. ,,Djika tidak, maka tidak 
ada lagi gunanja bagi kita untuk 
tinggal disini dan djuga tidak a- 
kan datang lagi anak2 muda un- 
tuk mengganti kami”. 

Rapat achirnja memutuskan a- 
kan mengirim. kawat ke Badan 
Pengurus Siwo di Djakarta de- 
ngan mosi s.b:b.: Pegawai2 parti- 
kulir dalam rapat Siwo di Medan 
menjatakan kegusaran mereka ten 
tang 
a, kemungkinan2 ' pemindahan 

wang dan pembangunan fonds 
pensiun, 

b. penjelenggaraan kedudukan 
hukum mereka jang dari Be- 

KaraEng Labakang di Pangka- 

Seat 
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ag! 
“Mereka seknjatafa meminta : Dans Piba 

Siwo mem” 

usahaan2 Haag meruperimbang: 
' apakah tidak Jebih baik ala 

KONGRES KESEHATAN DI. 

»5 (Aneta). Dengan penetapan 

. ttg. 10 Mei, tuan2 D. P. Tahitu, 

. wakil doktor negeri kl. I pada ke- 

' menterian kesehatan di Makasar, 

“SJ. Warouw, inspektur 'kesehat- 
an pada departemen . “kesehatan, 

“dan R. Suwadji. Prawirohardjo, 

— doktor negeri kl. I, diperintahkan 
| untuk berangkat kenegerr Belanda 

dengan setjepat-tjepatnja dan da- 

ri sana meneruskan perdjalanan- 

. nja ke Brighton, untuk mengikuti 
. Kongres Kesehatan dari ,,Royal 

— Sannitary Institute”, jang akan 

| dilangsungkan disana dari tang- 
“gak 23 sampai tanggal 27 Mei 

- Mangan mereka diperin 

si  supaja setelah itu berang- 

ke Roma untuk Ana: ba- 

    
      

         

     

    

  

    
    
     

         

       

   

              

    

  

   
   

    

   
     

       

  

   
   
    

  

   
   
    

    

    
   

  

    
   

  

      

    
   

    
    
   
    
   
   
   

    
   

        

        

  

  

( Peang ). 

Djaminan orang tua. 

Bertalian. dengan pekerdjaan 
' Djaminan Sosial dapat diterang- 
kan, bahwa rentjana sokongan pa 
ida Orang Tua dan Ahli Waris 
memberikan sokongan bulanan 

ada pekerdja dan keluarganja 
kerdja itu mengundurkan 

pada umur 65 tahun atau 
, dan pada keluarganja, djika 

| dia meninggal dunia, Dinas ini 
— didjalankan oleh Pemerintah Fe- 

deral melalui Pan Djami- 
Se - dan T Ba Keua- 

  

rumah ketjantikan, 
dan lain2. Pekerdjaan2 jang tidak 

| termasuk, umumnja ialah peker- 
djaan di pertanian, rumah tang- 

| ga, dinas pemerintahan Federal, 
' Negara Bagian atau Daerah dan 
pekerdjaan ta organisasi ke- 
agamaan, amal dan beberapa or- 
ganisasi lain jang tidak mentjari 
1 

Dik Oia “Eta lin Ahli 
Wei: adalah djaminan sosial, 
jan 9 “becketi, Rb an itu 

     

        

   
    

      

   

   
   

    

   
    

kana b bear tabah fonede sa da- 
lam djumlah jang sama. Pada 

ann sebesar itu dangan luran 

seh 'madjikannja. Uang 
a dan madjikan itu di 
onds chusus di De- 

keuangan bersama" ini, A 

  

dis de kasa mereka dalam 
aerah2 ini tidak PNB berguna 

ipotong tiap hari dari 

  

! (Reuter). Kumasi Politik P. BB. 

a dengan 34 me 
Kan 7 negara jang Ne 

meng luarkan suara: 

Resolusi mengusulkan: be, 
naica akan diperintah setjara in- 
tern. al dan Inggeris sebagai 
pembesar 'keperintahan itu. 

Selama masa peralihan, maka 
pemerintahan Inggeris sementara 
akan berlaku terus dibantu oleh 
Dewan Penasehat terdiris dari 
Turki, Perantjis, Italia, Inggeris, : 
Amerika Serikat dan suatu wakil 
dari rakjat daerah ini. Kepada se- 
mua negara jang turut memerin- 

iminta untuk mengambil tin- 
1 mengatur pekerdja- 

: Somaliland dan Eritrea akan 
ditaruh dibawah pemerintahan in- 

   

  

5 ternasional dengan Italia sebagai , 
ibesar pemerintah. 

Persetudjuan menurut mana pe- 
masukan2 daerah berlaku harus 

  

dimadjukan dalam sindang Umum 
P.B.B. jang berikut: 

  

SOAL INDIA . AFRIKA SELATAN. 

(Reuter). Sidang umum P.B.B. 
menerima dengan 47 melawan 1 
suara (Afrika Selatan) dan 10 ne- 
gara jang tidak mengeluarkan su- 
ara (Blok Eropah Timur) resolu- 
si Perantjis - Mexico, dalam mana 

pada. India, Pakistan dan Afrika 
Selatan dimadjukan undangan un 

tuk membitjarakan bersama soal 
India-Afrika Selatan. Dalam hal 

ini akan dibitjarakan soal orang2 

“India dengan memakai Piagam 
P.B.B. dan penjatakan hak2 ma- 
nusia sebagai garis2 peraturan.. 

Atas permintaan Romulo, maka 
resolusi India mengenai penjusun- 
an kumisi 3 negara (India, Afrika 
Selatan dan satu negara ditundjuk 
oleh mereka) untuk  menjelidiki 
keadaan orang2 India di Afrika 
Selatan dan memberi lapuran ke- 

pada Ke ke - an 

Mn 

  

DTANGIAR Di LONDON, 
(Reuter). Waktu kapal Polan- 

dis »Batory”, “dimana berada se- 
orang komunis Pan pelarian, 

0 Hoorikd Serikat. 
Ada dua matjam sokongan, pen 

siun dan ahli waris. Sokongan 
pensiun diberikan kepada peneri- 
mz upah dan keluarganja, djika ia 
mengundurkan diri waktu umur 
65 tahun atau lebih. Sokongan 
ahli waris dibajarkan kepada ke- 
luarga penerima upah itu, djika 
dia meninggal dunia, tidak per- 
duli pada umur berapa matinja. 
Untuk mendapat sokongan itu pe- 

“kerdja itu mesti sudah bekerdja 
dalam perlindungan djaminan itu 
tjukup lama “untuk mendapat ke- 

dudukan sebagai pekerdja jang 

mendapat djaminan. Sebuah amen 
demen dalam tahun 1946 menga- 

— dakan artikel istimewa untuk ahli 

waris bekas serdadu jang dapat 

-a : 3 ) menerima djaminan. 

ik , penjewaan mobil, bana Git 
“muse 4g 

'Djumlah pekerdja semua jang 
mendapat djaminan dan dilindu- 

ngi oleh Djaminan Orang Tua 
dan Ahli Waris di Amerika Seri- 
kat diachir tahun ada 35,500,000. 

Selang tahun jang lalu 2,900,000 

diadakan buku ntuk pekerdja 

Djaminan Pengangguran. 

Djaminan pengangguran ada- 
lah rentjana negara bagian jang 
dibiajai dengan iuran madjikan 

' (di 4 negara bagian, madjikan dan 
“pekerdja keduanja diwadjibkan 
membajar).. Pemerintah Federal 
membajar 'ongkos2 administrasi 
dan mengadakan sjarat2 dasar 
untuk dimasukkan kedalam. Un- 
dang2 Negara Bagian. Undang2 

— Djaminan Sosial itu menghendaki 
agar Negara Bagian menjimpan 

keungannja dalam Keuangan Ame 
rika Serikat, akan tetapi badan2 
djaminan pengangguran 48 Nega- 
ra Bagian itu mengurus perminta- 
an, menentukan, apakah perminta- 
an itu mesti dibajar, dan mengam- 
bil keuangan itu jg hanja dapat di 
gunakan untuk sokongan pengang 
guran sadja. 
an 2 48 Negara Bagian 

      

menerima resolusi jang de r ga. 8 noselial 

  

. Bisler dipeg 
nja dan'terus dibawa turun. Sam- 
pai hari Senin ia ditahan di kan- 

-tor polisi. Sesudahnja ia dibawa 
ke London, berhubung dengan 
permintaan Amerika untuk menje- 

    

  

   
   
   
    
    

  

   
      

  

     

  

   

     
   
   

          

     

   
     

     

    

   

    
   

  

     

  

   
     

  

    

  

  

   
   

      

   

BANTUAN MILITER KEPADA ERO- 
PAH BARAT, Wa JUNANI 

dan beban Negara kini, Djum- 
lah wang sementara (orang meng 
harap Truman akan meminta da- 
lam Congres djumlah untuk dike- 
'Juarkan tahun jang datang) ada- 
lah 1450 djuta dollar, dari mana 
250 djuta untuk Yunani, Turki 
dan Negara2 jang .keamanannja 
dianggap penting untuk Amerika 
Serikat: 100 djuta untuk kemung- 
kinan” dan sisanja untuk Eropah 
Barat. 
Keterangan mendjelaskan, bah- 

wa baik ,,agresi', maupun revolu: 
si komunis dianggap sebagai se- 
rangan dari Juar. 

Bantuan ini adalah aa 
dari harga jang kita harus bajar 
untuk mendjamin keamanan kita 
dan dibanding dengan keuntung” 
'an2nja hal ini adalah sangat renz: 
dah. # 

    
   

    

sei dea Eisler. 
gang pada kaki-tangan- 

  

ta). Walter H, Jud 1g- 
erwakila.     a

a
 

K 
H
3
 

2
 

dimuka 16.000 orang 
Suatu pertemuan misi2 di 

dison Sguare guarden, telah 
ndesak supaja Amerika mem- 

sri bantuan kepada pasukan2 pe- 
erintah Tiongkok, ja: 
aktu ini sedang melawan komu- 

: Ne la menguraikan, bahwa a- 
.gama Kristen adalah satu2nja alat 
jang dengan sedikit harapan da- 
pat mentjapai hasil2 baik dalam 

| melawan komunisme: tetapi djika 

    
ini tidak dikerdjakan dengan tju- 
up sungguh2 maka hal ini sangat 

- berbahaja. Nasib Djepang, Indo- 
IndoTjina dan negeri2 la- 
Timur Djauh tergantung 

  

Tiongkok. 

“Judd, jang sebelum  mendjadi 

anggota Kongres adalah dokter 

dan pendeta di Tiongkok, berang- 
 gapan, bahwa pemberian bantuan 
kepada Tiongkok itu tidak boleh 

dihentikan. - 

  

Australia 

Pa Malaman Republikatin dalam. 

jang pada - 

ada apa jang sekarang terdjadi 

(Aneta-U.P.). BN 
jang baru sekarang ' diumumkan. 
dari pidato2 ketua perserikatan 
serikat2 sekerdja di (Sovjet), A- 
serbaidjan, Allakh Verdiyev, ma- 
ka ketua ini dalam kongres seri- 

' kat2 sekerdja Sovjet diantaranja 
telah menerangkan, bahwa dine- 
gara2 seperti Turki dan Iran jang 
berada dalam genggaman impe- 
rialisme Amerika, meradjalela re- 
aksi jang tidak berbatas dan te- 
ror. Orang2 jang terbaik diantara 
rakjat dimasukkan dalam rumah 
pendjara atau ditembak mati, dan 
serikat buruh disana tidak dapat 
berkembang. Kliek korupsi jang 
berkuasa di kedua negeri tersebut, 
telah mendjual kemerdekaan na: 
sional kepada kaum imperiais A- 

merika, jang sekarang sedang 
membuat negara2 ini mendjadi ba 
tu lontjatan guna menjerang ta- 

nah air sosialis kita: karena ini ki- 

ta tidak akan berhenti2 untuk ber 

usaha membuka rahasia dari sifat 

sesungguhnja dari orang2 ini, ter- 
utama binatang2 buas - Inggeris- 

mengardian 
pembentukan perdjandjian 

Pasifik. 
Perdana Menteri Australia, Chif- 

ley, dalam pidato. radionja hari 
inggu j.I. menerangkan, bahwa 

adalah sangat perlu untuk menam- 
bah perdjandjian Atlantika de- 

“- ngan perdjandjian Pasifik, guna 

AMERIKA TAK AKAN MENGUSUL 
KAN PENARIKAN SEMUA TENTA:- 

RA DARI DJERMAN. 

mendjamin keamanan nasional di- 
seluruh dunia. Chifley berkata, 
bahwa suatu rentjana bersama 

“buat pembahagian daerah Pasifik 
(Aneta U-P.). Pihak resmi tes harus disusun sesudah diadakan 

lah membantah kabar, bahwa A- 

merika dalam konperensi para 
menteri luar negeri j.a. diadakan 
di Paris, bermaksud mengusulkan 
penarikan kembali semua tentar 
"pendudukan di Djerman dan me- 
musatkan tentara2 ini ditiga pe- 
labuhan Djerman Utara. Pikira 
ini Kn Mengatakan dalam pe-    

lah 2 diperhatikan lagi. Duta 
Amerika, Jessup telah membantah 

dengan tegas bahwa negara2 Ba- 
rat mempunjai maksud demikian. 

dapat birbeda2 tentang djumlah 
sokongan jang diberikan kepada 
pengangguran, djumlah pekan ge 
lama pekerdja dapat menerima so- 
kongan dan tempo menunggu jang 
diperlukan sebelum sokongan itu 
dapat dibajarkan. Dalam sebagian 
besar Negara Bagian djaminan 
pengangguran itu hanja berlaku 
untuk organisasi perusahaan de- 
ngan pegawai delapan atau lebih. 

Akan tetapi, di 8 Negara ba- 
gian djaminan itu berlaku djuga, 
walaupun hanja ada 1 pekerdja. 
Pekerdja jang menganggur itu 
mesti memenuhi beberapa sjarat, 
ja ditentukan oleh berbagai2 un- 
dang2 Negara Bagian, sebelum 
mereka dapat mengambil sokong- 
annja dan lagi mereka dapat di- 
tolak“karena beberapa sebab. Ke- 
rugian pada pekerdja jang dibajar 
menurut undang2 berbagai2 un- 
dang2 Negara Bagian, adalah se- 
matjam djaminan jang diberikan 
djika seorang pekerdja mendapat 
luka atau sakit oleh karena sifat 
pekerdjaannja. 

— Sokongan dari Pertolongan 
Umum. 

Pertolongan Umum didalam 
Djaminan Sosial, adalah rentjana 

- Negara Bagian dan Federal jang 
memberikan sokongan wang tiap 
bulan pada orang tua jang tidak 
mempunjai bahan- untuk hidup, 
pada orang buta jang perlu dito- 
long dan untuk anak2 jang masih 
mendjadi tanggungan orang tua. 

Tiap Negara. Bagian mempu- 
njai rentjana sokongan bagi laki 
dan perempuan miskin jang umur- 
nja 65 tahun atau lebih. (Ini untuk 
orang2 tua jang tidak termasuk 
dalam djaminan orang Tua Fede- 
ral jang didasarkan atas upah 
jang diterimanja selama bekerdja 
pada pekerdjaan jang termasuk 
dalam djaminan itu). Negara Ba- 
gian menetapkan siapa jang akan 
mendapat pertolongan dan dalam 
djumlah berapa : Pemerintah Fe- 
deral menjokong separoh djumlah 
pembajaran bulanan itu hingga 
$ 20 sebulannja. Negara Bagian 
dapat membajar lebih atau ku- 

rang, - 

    
   

    
   
   

    

'persetudjuan antara Inggeris, 
Australia dan New Zeelandia, pa 
da mana Amerika harus mengga- 
'bungkan diri pula dan selandjut- 
caja djuga negara2 lain jg mempu- 

  njai dagrah2 diseberang lautan jg 
letaknja dilingkungan Lautan Te- 

ih. Para penindjau berpendapat, 
hwa Australia dan New Zee- 

landia mengharap, agar masaalah 
“perdjandjian Pasifik dibitjarakan 
dalam minggu2 jang akan datang, 
berhubung dengan keputusan In- 

dia untuk tetap tinggal dalam 
Commonwealth Inggeris. 

  

Menurut rentjana Djaminan 
Sosial, sokongan uang tiap bulan 
djuga dibajar kepada orang buta 
jang miskin dan kepada anak jang 
mendjadi tanggungan orang tua 
untuk mendjaga agar mereka te- 
tap tinggal dirumah dengan ke- 
luarga mereka. Negara Bagian me 
nentukan djumlah jang diperlu- 
kan, sjarat2 tempat tinggal dan 
kedudukan warganegaranja, akan 
tetapi Pemerintah Federal mem- 
bantu separoh dari keuangan itu. 

Kantor urusan Anak2 mendja- 
lankan rentjana pemeliharaan 
anak, kesehatan anak, pelajanan 
pada kaum ibu, termasuk djuga 
pemeliharaan kedokteran, perto- 
longan kepada anak pintjang dan 
pendidikan dalam kesehatan a- 

nak2. Dalam th. 1946 lebih dari 

1,160,000 lembar ,, Pemeliharaan 

sebelum Lahir” dan ,,Pemelihara- 
an Anak”, ialah siaran dari Kan- 

tor urusan Anak2, disiarkan. 

Oleh karena Amerika Serikat 
adalah negeri baru, Djaminan 

Sosial itu pikiran jang boleh dika- 

takan baru bagi rakjat dan kebai- 

kan dan luas seluruhnja belum di 

insafi benar oleh mereka. Selain 

dari djaminan kesehatan jang be- 

gitu keras diandjurkan oleh 

Presiden Truman, mungkin jang 

perlu sekali ialah Djaminan 

rang Tua dan Ahli Waris dan So- 

kongan Pengangguran itu diluas- 

kan bingga meliputi berdjuta2 

orang jang sekarang bekerdja pa- 

da pertanian, rumah tangga dan 

.organisasi jang tidak mentjari ke- 

untungan. 

Sebagian besar dari pegawai 

Pemerintah Federal jang berdjum 

lah 2,500,000 itu di Deretan Se- 

rikat dilindungi oleh rentjana 

mengundurkan diri dan pensiun 

jang dibiajai dengan memotong 

So dari gadji mereka. 

Banjak organisasi dan perusa- 

haan partikulir jang djuga .mem- 

punjai rentjana mengundurkan di- 

ri, pensiun, pemeliharaan dan 

pengobatan bagi pegawai2nja 

jang dibiajai dengan iuran peker- 

Ha2 itu, : 
(Usis). 

Perfjatakan Kementerian Penerangan NT. - Tomohon. 

        

.am2 segenap hari 

  

  

BERITA2 PENDEK. 

$ (Aneta). Markas Besar P.B.B. 
mengumumkan, bahwa Unesco a- 
kan mengadakan pertemuan di 
New Delhi. Disini akan dibitjara- 
kan soal pendidikan orang dewa- 
sa. Pertemuan akan berlangsung 
dari 2 Nopember sampai 14 De- 
sember. Pemerintah India akan me 
njelenggarakannja “atas nama 
Unesco. 

x 

(Aneta-U.P.). ,, Gedung Putih” 
memaklumkan, bahwa Perdana 
Menteri India, Pandit Nghru telah 
menerima undangan presiden 
Truman untuk datang ke Ameri- 

“ka. Nehru telah menetapkan, bah- 
wa perkundjungan tersebut akan 
diadakan “pada bulan Oktober ta- 
hun ini. 

x 

(Reuter). Gemuruh dari meri- 
terdengar di 

Sjanghai. Pasukan nasional mena- 
rik diri dalam tempat2 pertahanan 
5 mil dari kota. 

Pekabaran tentara. menjebut 
hal itu menurut rentjana . untuk 
memperkuat tempat2 pertahanan. 

Nas nu Turki au La 
Amerika, jang sedang menjiapkai 

diri untuk berperang dengan Sov- 

jet Uni, kepada dunia. 
  

PENGANGKUTAN PELURU KE 
ALBANI, 

(Aneta4U.P.), Dati sumber 1 

  

    

nani jang boleh dipertjajia didapat 3 12 
kabar, bahwa di Vallona, di M4 
nia, 300.0rang tawanan perang di- 
pergunakan untuk membuat ,,tam- 
bak2 jang sangat besar” jang pan. 
djangnja satu seperempat mil: be- 
berapa kapal telah membongkar 
muatan pelurunja disini. 

PENANGKAPAN? DI TONKIN, 
(Aneta-A.F.P,).. Dalam suatu 

: gerakan pembersihan di Hanou: 
dan daerah sekitarnja (Vietnam 
Utara, Tonkin) polisi . Perantjis 
telah berhasil menangkap 50 o- 
rang teroris jang. bersendjata se- 
dangkan di kota pelabis 
phong telah ditawan 16 orang. 
  

  

Pendjualan dibawah ta- 

ngan perkebunan2. 
Tentang pendjualan dibawah ta- 

ngan jang akan berlaku dari perke- 
bunan2 : 

KALASEY 
AGA 
PUNGKOL 
BABO 
BIONTONG-BINDJEITA » Sulawesi 
SINDORAN 
KELELONDEY 
LIE BO IN, 

maka Directie Rechtsherstel di Dja- 
karta memberitahukan, bahwa kesem. 
patan untuk memasukkan tawaran2 
telah diperpandjang dari 1 Djuni 
1949 sampai Djumat tgl. | Djuli 1949 
djam 12 tergah hari. 

Tawaran2 jang sudah diterima 
akan tetap tidak terbuka sampai sast 
penghabisan itu. 

Directie v/h Rechtsherstel. 

  

  

Pemberitahuan 
Dengan ini diberitahekan bahwa 

pengakuan dan tanda tangan saja 
dalam surat dibuat kira2 tahun 1925 
sesama WILHELMUS WUYSANG 
c.s. saja tarik kembali. 

20. Tondano, 17 Juli 1949 
LODEWIJK FREDERIK SENDUK. 
  

anisa pedia se De sada y0 Lir sa Be sa Aka pare na Bo sa Bora rkoa 

Lahir dengan selamat 

Adri Alexander 

Bapa F. H. RONDONUWU 
Ibu N: LANGKUN 
Rumah Sakit Tondano 13- 5-49. 

PAP RA AP AP  RRR YORA 
  

PEMBERITAHUAN 

Pentjatatan murid baru untuk Semua Sekolah Rendah dan A.L.S. 
tahun/kursus 1949/1950 : 
mulai tanggal I h.b. Mei 1949, diachirkan tanggal I h.b-Juni 1949. 

Semua orang tua jang bersangkutan baiklah selekas-lekasnja ber- 
urusan dengan kepala sekolah jang dekat. 
  

  

Kulit jang sehat, karena c....»ocici 

SABUN TOILET LIFEBUOY 
Lobang?-kulit jang tertutup mengganggu kese- 
hatan Tuan. Busa Lifebuoy jang segar masuk 

| kedalam dan membersihkan lobang?-kulit sama 
sekali, oleh karenanja memberikan Tuan 
djaminan jang terbaik untuk kesehatan 

dengan busa — kulit. - Mandi 

Lifebuoy adalah nikmat besar 
. bagi badan Tuan.   LEVER'S ZEEPFABRIEKEN N.V, BATAVIA : LB,T. 805-2B 
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