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   — Apa? jang ditjapai oleh buruh 
: F kian. dan kekuatannja pada 
hari ini sebagian besar disebabkan 

- oleh karena tjita2 persamaan jang 
“selalu ada di'Amerika Serikat. 

Kita tidak dapat bekerdja atas da 
sar kelas dengan sebab jang njata 

2. sekali, ialah karena kelas itu tidak 
. mendjadi bagian dari adat kita. 

— disebabkan oleh karena sedjarah 

kita ini atas dasar kelas. Dan dj: 
ga kita tidak perlu mengusir sebu- 
ah ,,masjarakat jang berkelas2” 
pada waksu kita menebang hutan 
dan mendirikan kota2 dan djalan- 
raja kita. 2 

Oleh karena itu, paham tentang 
. persamaan itu selamanja ada pa- 
da kita. Djika paham itu tertutup 

- bagi kita, kita mengakui kewadjib 
an pemerintah untuk membukanja. 

Di Ameraika Serikat manusia 
tidak dilahirkan untuk kelas, akan 
tetapi uktuk kesempatan. Dia ber- 
diri sendiri terlepas. Tidak ada 
kebiasaan jang membatasi ketja- 
kapannja. 

Filsafat ini mendjadi darah da- 
ging bagi seluruh politik Amerika 
Serikat. Tudjuan dari partai po- 
litik kita ialah untuk mempersatu- 
kan golongan2 itu dar bukan 
membagi2 mereka. Itu berarti kom 
promis dari berbagai tudjuan dan 
tjita2 dan tidak menerima” paham 

| sesuatu. Hal itu berarti pengura- 
. ngan kaum ekstremis — disajap 

kiri dan kanan — dan pembuatan 
L. politik djalan tengah. 
(5 Kekurangan kesadaran kelas ini, 

mempunjai pengaruh lain dalam" 

Sambungan dimuka 2 kolom 1. 

  

    

   

Ka : 

Paham kelas2 itu asing bagi kita. : 

Sebagian dari sikap ini adalah 

| kita. Kita tidak mendirikan sana 3 

NEGARA 
INDONESIA 
TIMUR 

: SULAWESI-UTARA,   Tomohon 

INDONESIA 
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lir perdebatan tentang 
Keterangan Pemerintah Belanda. 

Reaksi Madjelis diueba kaan dengan 

Debat2 tentang keterangan Pe- 
merintah. mengenai 
di Djakarta dan mengenai apa 
jang disebut keterangan tambah- 
an Pemerintah tentang permintaan 
berhenti dari Dr. Beel telah dilan 
djutkan pada kemarin malam dan 
djuga telah ditutup pada malam 
itu. 

Tuan Tilanus mengadjukan per 
tanjaan, apakah Pemerintah akan 
buat, djika ternjata, bahwa Repu- 
blik tak dapat menjelenggarakan 
persetudjuan jang baru2 diadakan 
itu. 

Menteri mendjawab, bahwa da 
lam hal ini persetudjuan itu dimati 
kan, tetapi tuan Tilanus hendak 
mengetahui lebih banjak tentang 
hal tersebut. 
Fraksi Anti-Revolutionnair mem 

.punjai keberatan2 terhadap per- 
setudjuan- di 
Scholten berkeberatan, bahwa te- 
lah diberikan terlalu banjak ke- 
longgaran, sehingga Republik te- 
lah diberikan kedudukan jang le- 
bih tinggi dari Negara2 Bahagi- 
am. 

Christelijke - Historische Unie 
menarik kesimpulan, bahwa orang 
telah tak madju selangkah, se- 

persetudjuan 

Djakarta. Tuan « 

berhati hati, kata Mr, Van Maarseveen 

dang Partai Buruh menuntut akan 
suatu penarikan kembali jang tje- 
pat pasukan2 dan tertjapainja de- 
ngan lekas akan suatu pengen 
an politik. 

Gerbrandy dari bani Anti Re 
volusioner bertanja, kenapa orang 
telah menjimpang dari djurusan 
sebermula, sedang Gortzak mema 
sukkan suatu mosi mengena penje 
lidikan perbuatan2 kekedjaman2 
jang telah dilakukan oleh militer2 
Belanda. : 

Menteri Van Maarseveen me- 
narik kesimpulan, bahwa Madje-, 
lisitu telah mengadakan reaksi jg 
berhati2 atas keterangan Pemerin 
tah. Keberatan, bahwa pada Ma- 
djelis itu tidak lebih dahulu 
diminta nasihat untuk per- 
setudjuan jang telah diadakan itu, 
didjiawab oleh Menteri dengan 
mengatakan, bahwa telah diperlu 
kan waktu jang amat singkat da- 
lam hal mengambil keputusan2 
dan bahwa tak selalu perlu, bah- 
wa Kekuasaan Pembuat Undang2 
lebih dahulu harus berunding de- 
ngan Madjelis. Bahwa dalam per 
setudjuan itu disebut tentang sua- 
tu Negara, usahkan suatu Negara 
Bahagian, itu adalah demikian, 

  

karena perkataan Negara Baha- 
gian tak terdapat dalam bahasa 
Indonesia dan bahasa Inggeris, 
demikian Menteri. 

Selandjutnja Van Maarseveen 
menerangkan, bahwa kekuatiran, 
.bahwa penjerahan kedaulatan a- 
kan berlaku sebelum Uni telah di 
dirikan, tak mempunjai sebab2nja. 
Beliau menjatakan keheranannja 
tentang mosi Gortzak. Beliau cha 
watir, djangan2 Gortzak sebagai 
seorang pedjuang aliran Huma- 
nisme terlalu sangat memihak ke- 
pada Komunisme jang telah mem 
bawa banjak penderitaan kepada 
umat manusia. Dalam hal ini Men 

“teri memberitahukan, bahwa penje 
lidikan itu telah dilakukan untuk 
beberapa waktu lamanja dengan 
keras dan teliti 

Prof. Schermerhorn mengata- 
kan, bahwa segala perobahan ke- 
tatanegaraan harus didasarkan ke 
pada putusan B.I.O., sedang tuan 
Scholten menerangkan, bahwa 
partainja tak akan menundjang 

- Pemerintah, 

Sesudah itu mosi Gortzak dito- 
lak dengan tak dipungut suara pa 
da tiap2 anggota. 
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Sa Pp IK M idu Anak Agung Gde : 
: Agung bertjakap2 dengan P.T. Re- 

siden, Dr. Boon, pada waktu pe- - 
. njambutan dilapangan ' terbang 

Mapanget. Ni nan 

“Harian Katolik .De Tijd” de- 
ngan kepala ,,Perubahan tiba2” 
antara lain menulis tentang kete- 
rangan Pa sebagai an 
ikut: 

,Kebanjakan orang . dengan me 
rasa lega telah mendengar kete- 
rangan pemerintah. jang .paling 
baru tentang mi 1 
Pada achirnja. “keluarlah isjarat 
jang baik, isjarat kep n 
dan kesediaan steubantu:. isjarat: 
jang berani untuk menerima risi- 
ko2, isjarat. intuitie, feeling, isja- 
rat inan . jang diberanikan 
lebih luas lagi, tetapi djuga dipi- 
kul oleh kepastian batin jang lebih 
besar daripada « ikebanjakan jang 
telah kita den hun2 ini dari 
belakang ' edja pemerintah di 

        

lah In lo: esia. 

“pt. ED. Dengah. 

keterangan pemerintah ini meta 
satu dari rangkaian keterangan2, 
jang sangat kurang  menjenang- 
kan dan biasanja sangat kurang 
menimbulkan kepertjajaan kepada 

- kami. Tetapi orang mendapat ke- 
san, bahwa itu tidak kebetulan, 
tidak begitu sadja merupakan su- 
atw soal phraseologie mechanis, se 
hingga menteri pada achirnja ber 
bitjara tentang keputusan2 sedja- 
rah jang menjakitkan hati dari 

. keempat tahun jang achir2 ini dan 
dimulainja suatu masa baru. Bila- 
mana jang dimaksudkan dengan 
itu lebih banjak lagi dari pada 
pengutjapan kata2 jang biasa di 
pakai, maka untuk itu orang akan 
dapat membenarkan keterangan - 
pemerintah itu sendiri. Keterang- 
an itu adalah suatu usaha jang 
djudjur untuk menindjau perka- 

“ ra2 itu dari sudut baru, dan bila- 
” mana demikian hendaknja orang 

untuk kepentingan jang lebih be- . 
sar dari Indonesia dan Belanda, 
jang .melebihi- semua partai2, 

: menggabungkan diri dengan se- 
sungguh2nja” ' 

Het Handelsblad: 

oem Handelsblad”" de- 
ngan kepala ,,Untung-rugi” anta- 
ra lain menulis: ,, Adalah tidak 

jang sukar untuk menundjukkan banjak    
   
   
    
     

Gea 
Inna 5 in tahu djuga, bahwa 

'pasal2 jang lemah didalam kete- 
rangan pemerintah itu. Menteri 

»Maarseveen tidak pula menghias- 
hiasinja, tetapi sebagai adpokat 

. J.M: Menteri Lalu Lintas din Pengairan, 1. Diapari, 
beramah tamah dengan Kepala P.O.D Manado 

P,J.M. Perdana Menteri Anak Agung ke ' Minahasa tgl. 4 Mei 1949. 

Dari lapangan terbang rombongan Perdana Menteri menudju 
ke gedung Dewan: Minahasa untuk bertemu dengan Kepala2 
Pedjabatan Keresidenan dan Daerah. Dari kiri kekanan: Ir. 
Diapari, Perdana Menteri Ide Anak Agung Gde Agung, Dr. 

Boon dan Kepala Pitezah p-.t. Gerungan. 

jang pandai ia mengemukakan 
hal2 jang meringankan. Peme- 
rintah mempertahankan ,,arah” 
usaha2nja, supaja bangsa2 Indo- 
nesia, termasuk djuga Republik 
bersama2 dengan Belanda mau 
bersatu disekeliling medja bun- 
dar,suntuk mentjapai suatu fede- 
ral Indonesia jang berdaulat, se- 
suai Uengan azas2 Renville, ialah 
suatu federasi, dimana Republik 
djustru seperti seluruh negara2 
federal lainnja akan mendjadi ne- 
gara bagian-dan jang akan diba- 
wa. kedalam hubungan Uni de- 
ngan Belanda. 

Arah itu tetap berlaku, tetapi 
pemerintah harus ,,menjimpang' 
dari arahnja itu, karena ,,betulna- 
choda menguasai kapal itu, tetapi 
tidak menguasai lautan, jang dila- 
jarinja, tidak pula angin2nja”, 

Apa jang dimaksudkan dengan 
lautan2 dan -angin2 ini, adalah 
mudah : tekanan iriternasional, jg 
dilakukan terhadap Belanda. Ki- 
ta boleh ' mempertengkarkan ke- 
sahannja tekanan itu, tetapi itu 
adalah kenjataan jang tidak da- 
pat tidak-diperhatikan. Suatu be- 
leid jang realistis harus bertanja, 
“apakah Pa dapat menahan teka- 
nan itu dengan tidak menimbul- 
kan kerugian jang lebih besar bagi 
“Belanda dan Indonesia daripada 
pemetjajan itu, jang kini diharap 
kan orang dari kita”, 

ambil oleh dunia internasional 
terhadap Belanda dan selandjut- 
nja ia mengatakan : ,,Faktor2 ini 
dengan mudah dapat kita lalaikan 
dalam suatu matjam (Don @ui- 
chotisme. Itu barangkali akan 
memberikan keputusan jang ter- 
tentu kepada perasaan, tetapi ke- 
pentingan negara dengan itu pa- 
da achirnja akan dirugikan pu- 
la. Apa jang mungkin pada zaman 
Coen, ketika perimbangan2 ke- 
kuatan didunia ini lain daripada 
sekarang, sekarang adalah angan2 
belaka. Adalah perlu untuk mene 
tapkan ini, bagaimanapun sakitnja 
bagi kita. . 

Bolehlah mendjadi penghibur- 
an, bahwa ada negara2 jang lebih 
besar daripada negara kita, telah 
pula mengalaminja, Kenjataan, 
bahwa seorang Inggeris dari go- 
longan. ,,Tory”, seperti Chur- 
chill achirnja menerima pelepas- 
an India baru2 ini dari ikatan 
erat dengan gemenebest Inggeris, 
adalah symptomatisch untuk hal 
itu, 1 

»Het Algemene Handelsblad” 
mengachiri tulisannja: ,,Sung- 
guh akan membahajakan, djika 
permintaan berhenti dari dr. Beel 
akan menimbulkan perasaan pu- 
tus asa “dikalangan federalis, se- 
perti telah ternjata sekarang dari 
sebagian dari pendapat orang2 di 
Gam Dalam hal itu, dengan 

ini, Wakil Tinggi Selandjutnja harian itu mem j 
parkan tindakan2, jang telah Ka tidak membela ke- 

taa    
Tn dh shah 

DR. H. J. LOVINK WAKIL TINGGI 
MAHKOTA BARU DI INDONESIA. 

(Aneta). Atas usul Dewan 
Menteri, maka Seri Ratu telah 
memberhentikan Dr. L.J.M. Beel 
sebagai Wakil Tinggi Mahkota 
di Indonesia atas permintaannja 
sendiri dengan penuh kehormat-. 
an. Pada waktu itu djuga diang- 
kat sebagai penggantinja Duta is- 
timewa jang diberi kekuasaan A. 
H. J. Lovink, Sekretaris Djende- 
ral Departemen Luar Negeri. Wa 
kil Tinggi Mahkota baru itu sele- 
kas mungkin akan berangkat ke 
Indonesia. Beliau adalah putera 
almarhum anggota Madjelis Ren- 
dah, Dr. H. J. Lovink, Direktur 
Djenderal Pertanian, kemudian 
Direktur: Pertanian di Indonesia. 

Pada tahun 1943 beliau mendja- 

bat Duta Agung di Tiongkok, pa- 
da tahun 1947 di Moskou, pada 

tahun 1948 Sekretaris Djenderal 

Departemen Luar Negeri. 

  

Golongan?tertentudidaerah 

160. TAHUN KE IV. 

REDAKSI sE. Tomohon 
ADMINISTRASI-- (Ti: “No. 7: 
EXPEDISI (PENGADUAN) 

Pemimpin UMUM (rumah) Tha tlf. 55 
Langganan f 4.— . sebulan. " 
Adpertensi f 1.—  sebaris sekolom, 
(sekurang2nja f 3.— untuk 3 baris 
atau kurang). 
UNTUK KOTA MANADO: 

TOLLY PHOTO STUDIO 
PASBENGPNAA TELF. No 209. 
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KUMISI BAWAHAN PENGEMBALI. 
AN PEMERINTAH. REPUBLIK, 

Dari kalangan2 jang mengeta- 
hui Aneta mendapat kabar, bah- 
wa kumisi bawahan untuk pengem 
balian Pemerintah Republik ke 
Djokja telah bermaksud akan 
kembali.ke Djokja pada minggu 
depan. 

. Ketua delegasi Republik baha- 
@&gian urusan tehnis dari kumisi ba- 
wahan, Ir. Djuanda. pada tanggal 
19 telah kembali ke Djokja dan 
diharap kembali di Djakarta pada 
hari Sabtu, 

LETNAL DJENDERAL SPOOR KE 
DJOKJA. 

(Aneta). Letnan » Djenderal 
Spoor telah ta pada hari 
Selasa pagi disertai beberapa op- 
sir2 staf dengan pesawat terbang 
B-25 ke Djokja untuk mengundju- 
ngi pasukan2 disana dan untuk 
mengadakan beberapa pembitjara- 
an, 3 

  

Djokja hendak menanam. 
pengaruh buruk ? 

iDines perhubungan tentara 
memberitahukan pada hari Kamis 
pagi, bahwa sementara perunding 
an2 di Djokja mengena penarikan 
diri dari pasukan2 Belanda . dari. 
kota tersebut berdjalan dengan 
baik, maka ada beberapa kalang- 
an jang hendak berusaha untuk 
mengganggu suasana ini. Kalang- 
an2 ini telah menjusun suatu kam- 
panje bisik2an dengan -maksud, 

j Iengaka.. 

da disekitar Djokja mendapat 
Sendiata2 dari pihak Belanda, di- 
pertjaja. Serandjutnja kabar2 ini 
mengatakan, bahwa tahanan2 ko- 
munis telah dilepas oleh bangsa 
Belanda. 

Dengan sendirinja, demikian 
dines tersebut, kabar2 angin ini 
sama sekali tidak berdasar pada 
kebenaran. 

Dalam pada itu diberitahukan 
di Djakarta tentang surat2 seba- 
ran dari Partai Komunis Republik 
jang didapat pada bulan April di 
Djokja. Mungkin surat2 sebaran 
ini diterbitkan dalam bulan itu 
djuga, dimana Sidalamnja al. di- 
katakan, bahwa P.K.I. (Partai 
Komunis Indonesia) menolak men 
tah2 resolusi Dewan Keamanan 
tertanggal 28 Djanuari dan bah- 
wa pengembalian Pemerintah Re- 

Komentar pers Belanda tentang keterangan Pemer mengenai persetudjuan Van Royen-:Moh. Rum: 
pentingan negeri. Sebaliknja Den 
Haag harus menguatkan lagi hati 
'kaum federalis. Dalam memilih 
seorang Wakil Tinggi Mahkota, 
maka pertimbangan ini harus sa- 
ngat diperhatikan. 

. Kesimpulan kami seharusnja ia- 
lah, bahwa pemerintah, jang ha- 
rus menerima warisan mereka jg 
telah mendjalankan pemerintahan 
terlebih dulu, dalam keadaan jang 
sangat sukar, telah mentjapai hasil 
terbaik jang mereka dapat tjapai, 
walaupun hasil ini harus dibajar 
dengan harga jang sangat tinggi. 

"Sekarang telah timbul kemungki- 
nan2 baru, terutama kemungkin- 
an2 internasional. Kemungkinan2 
ini harus kita pergunakan dengan 
sebaik2nja untuk kepentingan jg 
sungguh2 dari Indonesia dan ne- 
geri Belanda. Dalam suasana baru 
ini ada harapan2 baru. Mudah2an 
harapan ini dapat kita pergunakan 
dan tidak akan kita rusakkan de- 
ngan obrolan2 intern”, demikian 
Handelsblad. 

nHet Vrije Volk'" 

,Het Vrije Volk” menulis ten- 
tang keterangan pemerintah dian- 
taranja sebagai berikut : ,,Banjak 
pidato atau keterangan resmi 
telah gagal, karena suara jang 
mengemukakannja mengetjewa- 
kan harapan orang.  Mefteri 
Maarseveen, jang muntjul de- 

ngan membatjakan keterangan 

Uu 
£, 

publik ke Djokja harus dipakai un 
tuk mempertahankan. Undang2 
Dasar Republik dan untuk mem- 
perbaiki kesalahan2 politik jang 
lalu. Untuk mempertahankan Un- 
dang2 Dasar, perlawanan terha- 
dap pasukan2 Belanda harus di- 
djalankan terus. 
Dalam sebuah surat sebaran la- 

in jang djuga didapat di Djokja 
dan djuga dikeluarkan dalam bu- 
lan April dikatakan, bahwa Hu 
balinja Presiden Sukarno dapat: 
dan harus dipergunakan Pan un- 
tuk menjusun dan memperkuat ke- 

   

  

   

    

    

satuan. Penjusunan2 surat2-ini sa- 
ngat menentang kalangan2 jang 
menimbulkan dengki dan ketidak 
pertjajaan antara partai2 jang ter 

masuk dalam ,,Front Demokrasi 
Rakjat” jaitu suatu front dari par- 
tai2 kiri dalam Republik, antara . 

-Sosialis- «dari ' “lain P.K., Partai 

Sjarifuddin dan Partai Buruh. ' 

Surat kabar ,,De Locomotief” 
menulis, bahwa kebanjakan dari: 
gerombolan2 jang bertindak dise: 
kitar Djokja— pengikut2 partai2 
politik jang bertjorak komunis —. 
akan mendjalankan suatu pertem- 
puran antara satuan2 komunis dan 
T.N.I. apabila para pemimpin te- 
lah kembali di Djokja, demikian 
De Locomotief”, 
  

pemerintah tentang kedjadian2 di 
Indonesia dihadapan“T weede Ka- “ Tt 
mer, telah tidak melakukan kesa- 3 
lahan ini. Dalam suaranja ini di- 
dapat. bunji. kemanusiaan jang 
menambat hati orang, jang-hanja 
beberapa. kali hampir mengharu- 
kan orang. 

Harian tersebut mengachiri ,,tw 
,Suatu perobahan jang — lisannja : 

menentukan kearah jang - baik 
mempunjai kemungkinan2, tetapi 
suatu perdebatan, dalam perdeba- 
tan mana Tweede Kamer mem- 
biarkan dilakukannja permainan 
interpretasi, dapat memburukkan 
kesan baik, jang telah ditinggal- 
kan oleh dr. Van Royen dan de- 
legasinja dan jang telah diperkuat 4 
oleh keterangan pemerintah tadi, 
dan dapat menghantjurkan permu 4 
laan jang sangat tegas ini, jang” 
kemudian mungkin tidak-dapat di 
perbaiki lagi, 

Dewan perwakilan hendaknja 
menerima keterangan pemerintah 

jang” “asli. itu, dalam bentuknja 
Selama ia tidak termasuk golong- 
an oposisi jang tak dapat diadjak 
damai — jang suaranja ingin ka: 
mi dengar — maka hendaknja 
mereka djangan ragu2 lagi, bah- 
wa delegasi Belanda di Djakarta 
dalam melaksanakan-pekerdjaan- 
nja jang sukar itu tidak dapat ter 
serandung tindakan2 ragu2 dan 
setengah2, demikian Harian Vrije 
Volk, 

Mean ban Nat be CAN 
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semua kabar2 njata de- 
| bahwa perekonomian 

“Timur madju, meski- 
Dida 

: Nan besar 
Ag M. dalam waktu singkat a- - 

1 memperluas perhubungannja 
bagian dari kepulauan In- 

yesia itu. Dalam bulan itu dju- 
leh Kantor untuk urusan xi 
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Rano $ 273 

bata? Pas f 828. 000.- 
an tekstil ke Indonesia 

amat banjak (234 djuta 
et bulat 1.9 djuta meter di- 

iakan untuk keperluan distri- 
TT telah menerima pemba- 

gian besi-genting : sebagian be 
adalah untuk mendirikan peng 

gilingan2 beras di Sulawesi Sela 

Ke
 

Ka
l 

Dari angka2 sementara menge- 
jumlah produksi dari pene- 

gan kaju jang diawasi dan pe 
ngan kepunjaan sendiri, ter- 

ata, bahwa produksi tahun 1948 
ikit lebih tinggi dari pada da- 

n tahun 1947 : pada umumnja 
butuhan kaju bisa dipenuhi. Ha 

— sil kaju pertukangan dalam tahun 
” 1948 adalah 121.000 m3 (19472 

"3 ORANG Babu MILITER 

(Aneta- A. F. P.). Tiga opsir Ti- 
 onghoa jang, diperbantukan -seba- 

i penindjau pada KPBBI telah 
nggil pulang oleh, Pemerintah 

Nasional Tiongkok dan harus se- 
berangkat ke Kanton. Kon- 
jenderal Tiongkok di Dja- 

a er Ham ap kepada A. F. 

On kanan turbase 
| diketahui, a- 

ERI- Ma Ka aan - 

(Aneta) Degung dengan ter 
nggunja perhubungan kereta a- 

ipi disebelah Timur Tjikampek, 
m aka podbak hari ini ak gate pan 

. TIONGKOK DIPANGGIL KEMBALI 

    

  

  

'masing2 108.000, 92.000 dam 36. 
1 000: arang kaju masing2 1809 

ton, 710 ton dan 210 ton: kulit 
bakau masing2 1571 ton, 416 ton 

- dan 80 ton. Djumlah nilai export 
hasil2 hutan dari Indonesia Timur 
dalam tahun 1948 adalah f 8,7 4 
djuta. Ternjata, bahwa diantara 
"hasil? 2 export dari NIT, rotanlah . 

  

terpenting nomor dua, dan 
kopal menduduki tempat nomor 

“lima. 
Propaganda perkebunan tjoklat 
   

| sedang atau sudah diadakan ke- 
bun2 bibit. Pesemaian bibit untuk 
diberikan kepada penduduk, di- 
Minahasa dan Maluku Utara dan 
Selatan sudah mempunjai arti. 

'Tjatjah-hewan jang dilakukan 
pada achir Desember tahun jang 
lalu di Bali menundjukkan, bahwa 
sekarang ini djumlah sapi dewasa 
(bulat 129.000 ekor) adalah lebih 
besar dari pada jang sudah2 : 
djumlah sapi potong adalah 28. 
"000 ekor, hal mana berarti 4.500 
ekor lebih dari tahun jang lalu. 
Keadaan babi tidak banjak beru- 

  

bah: djumlah babi potong pada 
waktu sebelum perang sebanjak 
175.000 #&kor, kini sudah tertjapai 
lagi. 

LA Ra sat D mat 
- 

hubungan oleh otobis antara Tji- 
rebon dan Bandung jang akan 
bersambungan dengan kereta api 
dari dan ke Semarang. Otobis ini 
akan dikawal oleh militer. 

KERUGIAN ANGKATAN LAUT 
KERADJAAN. 

(Aneta).. Dinas Penerangan 
Angkatan laut memaklumkan bah 
wa antara tgl. 8 sampai 14 Mei 

angkatan laut keradjaan telah men 
kerugian 2 orang jang te- 

bkad swag kaga Ne an | 

- 

besar : dibanjak tempat 

    

   

      

   
      
   

    
   
    

     
   

   
Ta umum P.B.B. telah me- 
nerima baik “konvensi mengenai 
kemerdekaan pemberian kabar jg 
dapat disebut suatu usaha penta- 
ma untuk memberikan suatu da- 
sar hukum internasional kepada    
   

  

Teonaptan. dan penjiaran beri- 

kkannja hak internasional untuk 
memperbaiki. Dengan demikian 
setiap negara dibolehkan, djika ia 
menganggap, bahwa diluar negeri 
telah disiarkan. berita2 jang tidak 
betul atau berita bohong atau be- 

rita2 jang merugikan perhubung- 
an baik - dengan megara2 lain, 
mengirimkan pendapatnja ten- 
tang berita2 itu kenegeri jang me- 
njiarkan kabar tersebut: negara 
jang bersangkutan ini tidak ber- 
kewadjiban mengumumkan per- 
“baikan ini, tetapi djika pengumu- 
man perbaikan ini ditolaknja, ma- 
ka setjara otomatis sekretariat 
P.B.B. itulah tentu jang akan 
menggunakan “perbaikan berita 
tadi. « 

Penetapan2 lainnja jang pen- 
ting dari konvensi jang memuat 
23 pasal ini mengenai kemerdeka- 
an bergerak dari para wartawan 
dan hak sama mengenai didapat- 
nja berita2 itu dar? larangan di- 
adakannja sensur dalam masa 
damai, terketjuali dalam hal2 jg 
berhubungan dengan pertahanan 
nasional. 

Rentjana Konvensi jang telah 
diperdebatkan setjara hangat pa- 
da hari Djum'at malam hingga 
hari Sabtu pagi, achirnja diterima 
baik dengan suara kelebihan jang 
sangat banjak. Rentjana ini ter- 
utama mendapat serangan hebat 
dari wakil2 Sovjet Uni. Menurut 
Gromyko: konvensi ini hanja 
suatu alat untuk menjokong ge- 
rakan2 anti-Sovjet dari kaum mo- 
nopoli pers Barat. 

was disebabkan oleh ass Ne 
kaum gorelja.. 

KONSUL DJENDERAL INDIA DAN 
— NJONJA MENERIMA TAMU2 

AGUNG. 

(Aneta). Ketua Delegasi Repu- 
blik, ketua Delegasi Belanda ang- 
gota2 KPBBI, Mana pang korps 

    

   

  

   

      

. (Sambungan ska kol. 1 ). 

upan nasional Amerika. Hal 
itu menerangkan, mengapa kita 

diki orang jang mengandi- 
datkan. diri untuk sesuatu djabat- 

olitik, bukan tentang asal 
usulnja, akan tetapi tentang apa 
jang : me Hingotananne apa jang 

tinggi dari jang kita punjai seka- 
rang dan hal itu berarti pengor- 
banan kebebasan dan kemerdeka- 

'an besar jang didapat orang di- 
mana2. 

Kaum buruh Amerika lebih su- 
ka untuk menjelesaikan dengan 
langsung soal2nja 21 upah, 
djam dan peru: itu 
dapat dikerdjakan dimeja perun- 
dingan, ditempat pemilihan, de- 

lah ngan organisasi dan dengan pen- 

      
   
    
    

  

   
    

     
    
   

    
     

    

   
   

  

   
    
    
   
   
   
     
   

ndok kau di Pa Saka K. 
raham Lincoln, sebuah rumah tu- 

ia anja 

    

  

        

     

    

ika Se erikat, “maka rakjat K: 
dan Jebih2 1 kaum buruh 

ngan ke sesuaa an Ke Ha 
al penganan. sesuatu kelas 

    

   

   

        Nak sadja mene- 
Ka memberikan    

  

| didikan dan perhubungan. 
adalah teknik jang berdaja dan 
teknik berdaja “dengan segera, 

'hasil2 jang sehat. 

| saan kepertjajaan. 

Ini 

langsung dan adil Teknik itu 
tjara jang bersih, jang mengenai 
betul dan praktis dan mendapat 

Dan kaum buruh Amerika tahu 
djuga, bahwa kewadjiban untuk 

" menghormati hak2 orang lain dan 
untuk mengadakan 'teknik ker- 
djasama dalam perhubungan ma- 
nusia bukan sadja kewadjiban' 
moril dan kebangsaan. Kaum bu- 
ruh Amerika tahu, bahwa hal itu 
adalah pikiran jang waras. De- 

ju ngan djalan itulah, dan bukan de- 
ngan menghantjurkan semua me- 
reka jang berdiri diluar barisan- 
nja, maka kaum buruh bisa men- 
dapatkan perekonomian jang kuat 

“dan tingkatan penghidupan jang 
- lebih tinggi. 

ruh dalam kema- Rol kaum bi 
1 kita adalah tenag: djuan nasior 
   

  

Be gal dan terpenting. Kaum 
lah, mapun jang benenlodad 
ataupun jang merdeka jang dapat 
memberikan pimpinan, tenaga dan 
penggerak jang kita perlukan se- 
karang. 

Kekuasaan jang dipegang, oleh 
' kaum buruh pada hari ini merupa- 
“kan tenaga tuas dalam perekono- 
mian kita. Kekuasaan jang dipe- 
gangnja dalam dewan bangsa2 
akan makin mendjadi besar. Ke- 

. wadjiban dengan sendirinja me- 
' ngikuti kekuasaan. Djika kekua- 
| saan itu kekuasaan diatas masja- 

rakat dan kesedjahteraannja, ma- 
ka kekuasaan itu benar2 kekua- 

& 

  

lel sidang umum TA 

onvensi itu as diada tes 

  

    

Aji hari Djum' at malam, da- - 
ka sidang lengkap dari persidang 
an umum Perserikatan Bangsa2 
mengenai rentjana konvensi ten- 
ta g kemerdekaan pemberian ka- 

Riemens, wakil Belanda 
Teen, bahwa delegasi Be 

  

    

  

legasi Betunga Na kedua 
prinsip jang terpenting jang ter- 
tjantum dalam konvensi itu, jakni 
tukar-menukar pemberian kabar 
setjara bebas dan hak internasio- 
mal untuk memperbaikinja. Djika 
kebanjakan dari negara2 menjo- 
kong konvensi ini, demikian dr. 
Riemens, maka konvensi ini akan 
mempermudah para wartawan 
serta mendorong rasa tanggung 

| djawab mereka. Delegasi Belanda 
menjambut keputusan, bahwa per- 
selisihan2, jang mungkin akan 
timbul karena penglaksanaan kon 
vensi tersebut, djika perlu dapat 
diselesaikan oleh Dewan Djustisi 
Internasional, dengan gembira. 

Delegasi Belanda berharap dju 
ga, bahwa hak untuk memperbaiki 
jang akan mendjadi hak negara2 
jang turut dengan konvensi itu, 
akan dipergunakan dengan hati2, 
sehingga dengan demikian hal 
memperbaiki ini akan mendapat 
arti jang lebih besar lagi. 
“ Setelah dr. Riemens mengemu- 
kakan keterangan tersebut, berbi- 

“tjaralah wakil Belgia, Lebeau jg 
menjatakan, bahwa pemerintahnja 
masih akan memikirkan hal ini 
lebih landjut,“dan bahwa delegasi 
nja karena ini tidak akan turut 
menjetem, 

Dengan demikian, maka ter- 
bukti, bahwa delegasi Belanda 
mempunjai pendirian jang berlai- 
nan dengan pendirian Delegasi 

  

Ik Pemberitahuan. 4 
  

Lalu-lintas 
Tatelu-Likupang. 

Karena tanah gugur didjalan Ta- 
telu-Likupang antara km 34 dan km 
35, maka lalu lintas untuk kendaraan2 
pada djalan tersebut ditutup selama 
3 hari mulai tanggal 18 Mei. 

Kepala Dines Peraih Daerah. 

H. PEMBAHAGIAN RUMAH 
TANGGA. 

(Untuk rumah tangga2 dari penger- 
dja2, militer2 dan marine). 

|. Beras : . 
Manado f 0,83 se-Kg. 
Tomohon : na 
Airmadidi TOGA na 
Tondano SAB ni 
Kawangkoan LAN aa 
Langoan  OaG 

Amurang m5 Th 
Ratahan 1 M8 0 

Golongan A : tiap orang “atau ang. 
rumah tangga 6 Ka. 

Gol. BI: idem ““3:Kad 
Orang sakit : tiap djiwa 6 Kg. 
Orang hukuman : idem 6 Kg. 
Pemondokan : idem 6 Kg. 
Tidak termasuk dalam pembahagi- 

an ini: 

a. Gol. BII. 
b. Penduduk kota Manado. 
c. Pengerdja2 tidak tetap. 
d. Pengerdja2 pada onderneming2. 
2. Gula : j 

Pembahagian gula mulai bulan ini 
tidak akan berlaku lagi, berhubung 
bahan ini telah ditetapkan untuk 
pendjualan bebas. (vrije verkoop). 
3, Biskuit : ,Speculaas" @f 6,75 se- 

kaleng : 
Kartu2 pedjabatan A-merah dan 

“ B-biru. Pembahagian bersama (col- 
lectief) menurut perhitungan Y, ke- 
pada golongan BII. 
4. Susu Manis : 

.Friese vlag' f 0,95 se-k. 
Nestle" 3 SD 

.Vier koeien"' En 

.Mont blanc” KOS 

.Restora'' TN 

.Cow and Maid" sn t— 

Belgia. - Gol. A: tiap pengerdja TT ru- 
aga mah tangga 2 kaleng. 

HRM AaMNN.n.5 PEMMeNANNN Na 

    

konsuler dan sedjumlah pembesar 
Republik dan Belanda pada ma- 
lam hari Senin mendjadi tamu 
Konsol Djenderal India dan Njo- 

nja Alagappan. 

  

Dengan bondlok" maka kaum 
buruh, tidak kalah dengan kaum 
jang melampaui kepentingan sen- 
diri jang sempit. Adalah suatu ke- 
wadjiban untuk menudjukan tena- 
ga dan ketjakapannja bukan un- 
tuk melindungi kepentingan mo- 
dal, atau untuk mentjari keuntu- 

ngan sementara, akan tetapi untuk 
“menggunakan tiap pendapat 
jang diketahui orang jang 

  

menudju pada produksi jang m k- 
simum dan pemberian pekan 
penuh. 2 | 2 

Zaman ini adalah zaman — jang 
menentukan nasib untuk segenap 
rakjat di dunia. Kekuatan2 tjita2 

. jg kuat sedang dilaksanakan. Ma- 
kin lama makin ada perpusatan 

kekanan dan- kekiri. Akan tetapi 
golongan tengah jang besar da- 
lam tiap2 bangsa adalah kaum 

demokrat. Mereka itulah jang me- 
lindungi kemerdekaan berbitjara, 
kemerdekaan beragama, dan ke- 
merdekaan berfikir, Mereka telah 

mendirikan sistim pemerintah dan 

dibawah sistim itu, anekawarna 

diantara orang2 diandjurkan dan 
dipudja2. Mereka itu menolak un- 
tuk melebur dan membentuk ma- 

nusia dalam satu bola tjita2. 
Mereka pertjaja, bahwa LN: 
lai dan kemerdekaan 
mendjadi tudjuan jang semak 
bagi masjarakat. Yg 

  

- Penting bagi kaum aa 
- diseluruh dunia untuk berdiri ber- 
satu. Perpusatan kekanan. dan 
kekiri tidak boleh berdjalan terus. 
Perpusatan itu terbit dari . kehi- 
Jangan “akal dan perpetjahan — 
kadang2 bersifat tetek bengek — 
jang menghalang2 persatuan dan 
merusakkan kekuatan dari dalam. 

isa buruh dapat menjumbang 
banjak untuk mempersatukan ber- 
bagai2 golongan demokrasi didu- 
nia imi dalam AA jang har- 
monis, 

34 : aan as 

-- s anghat sudah” 
genting, karena kemadjuan? 

komunis kekota itu. 
Komunis TN mi bari koin 3 hari tempo pada 
Djenderal Tang Eng. 

(Aneta-Reuter), Menurut beri- 
. ta, maka ada 5 kota di Kwantung. 
jang telah direbut oleh satuan2 
gorilja komunis setempat dan ada 
beberapa Wali Kota ditawan. Da- 
erah ini berbatasan dengan pro- 
pinsi Kiangsi dan Fukien, dimana 
pasukan2 Komunis sedang menu- 
dju ke Selatan. Djam malam di 
Kanton sudah dimaklumkan, kare 
na ada beberapa orang dari gere- 
kan dibawah tanah telah ditang- 
kap. Ada sedjumlah sendjata te- 
lah disita, 

x 

(Aneta-Reuter-U.P.). Di diste- 

rik Pootung disebelah Timur 
Sjanghai, kaum komunis telah 
mendapat kemadjuan2 dan menu- 

rut komunike resmi, maka keada- 

an disini telah mendjadi lebih gen 

ting daripada antjaman pada ben- 

teng2 di Woosung dimana kini 
berlaku perkelahian2 jang sengit 

dan kaum komunis telah dapat 

merebut daerah2. Tetapi Whang- 
poo masih terbuka, pun djuga la- 

pangan terbang internasional, 

Lunghwa. Persediaan2 arang ba- 

tu dengan tjepat mendjadi kurang 

dengan mana terdapat antjaman 

akan penghentian pemberian alir- 

an listerik. Keadaan di medan2 

pertempuran disebelah Utara dan 

Barat Daja masih tetap, dan pada 

pengungsian antara lain telah di- 

gunakan kapal Belanda Tjibadak. 

Sektor Bund (daerah pelabuhan. 

perdagangan) telah ditutup untuk 

pelalulalangan dan hanja “trem2 

boleh berdjalan terus dengan ti- 

dak berhenti sedang djam malam 

telah diperpandjang dengan 1 

djam dan kini mulai pada pukul 
8. Razzia2 telah diadakan selama 

2 hari kepada orang2 jang tak be- 

kerdja dan ditjurigai diantara si- 

apa ada orang2 jang seharusnja 

masuk tentara atau bekerdja pa- 
da tentara. 

Dari Shanghai telah diterima 
kabar, bahwa kaum komynis te- 
lah memberikan tempo 3 hari ke- 
pada panglima pertahanan ' kota 

  

" Perijetakan Kementerian Penerangan N.I.T, - Tomohon, 

    

Po untuk menjerah, 

tersebut, djenderal Tang Eng Po 
untuk menjerahkan diri. Sesudah 
mereka telah mengepung kota ter- 
sebut dari 3 djurusan, kaum komu 
nis sekarang sedang menunggu 
djawaban Tang, sebelum menga- 
dakan serangan pENa biak apa 
bila perlu. 

Mengenai berita ini tidak dida- 
pat ketetapan dari Shanghai, te- 
tapi komisaris polisi tertinggi di 
Shanghai rupa2nja telah menase- 
hatkan kepada penduduk, supaja 
menjusun suatu pertahanan, apa- 
bila timbul kerusuhan2. 

Dalam pada itu pada hari Rabu 
salah satu dari pada kapal2 jang 
disewa oleh pembesar2 Tiongkok 
telah berangkat dari Hongkong ke 
Shanghai dan akan berlabuh di- 
muka Woo Sung untuk mengam- 

" bil orang2 pengungsi. Kapal ini 
ialah ,,Tjibadak” dan mempunjai 
sedjumlah besar perabot2 tempat 
tidur dan barang2 jang sangat di- 
perlui, 

DELEGASI RUSIA UNTUK KONPE- 
RENSI PARIS. 

(Aneta-A.F.P.). Delegasi Ru- 
sia untuk kopperensi Paris terdiri 
atas Menteri ' Luar Negeri 
Vyshinsky, Djenderal Chukov, 
Panglima Besar di Djerman dan 
orang2 ahli dan pegawai, sehing- 
ga djumlahnja ada kira2 70 orang. 
Njonja Vyshinsky dan 2 warta- 
wan akan ikut serta dengan De- 
legasi tersebut, 

PRINS REGENT CHARLES MEM- 
“ BUBARKAN PARLEMEN BELGIA. 

(Aneta-U.P.). Prins Regent 
Charles dari Belgia telah membu- 
barkan Parlemen dan menetapkan 

“bahwa pada 26 Mei akan diada- 
kan pemilihan“nasional dan pro- 
pinsial. Perintah ini dalam kedua 
Madjelis Perwakilan telah .dibatja 
kan oleh Menteri Negeri Pe 
Pierre Vermeylen. 

rem 

  

amat 

  

Gol. BI : tiap orang/angg. wah. NN 
tangga 
setinggi2nja 8 kaleng tiap r.t. 

Gol. Bit: tiap otang/angg. .t. 4, 
kaleng, setinggi2nja 16 “kaleng tiap” 
nk 

bu B-klas'" rokok @ f 0,45 se-b. » 
Gol. BI, BII tiap rt. 200: batang. 

Rumah2 tangga Militer di Minaha- 
sa diketjualikan Militer dalam liburan, 
mendapat pembahagian dengan pe- 
rantaraan Verplegings officier di Ma- 
nado atau Tomohon (Depot Batal- 
ion. 

Militer2 dalam liburan (Verlofgan- 
gers) : Dengan perantaraan Balai 
Pembahagian jang bersangkutan : 

Belum nikah : 200 batang, 
Telah nikah : 4005 batang 

6. Tang djahit : 
"Elephant" No. 40/50 - 1000 yrds, 
@f 1.07 sebidji : i 2 
Gol. B. tiap r.t. 2 bidji. 
Gol. BII. tiap rt. 4 bidji, 

7. Korek api @ f 0.045 Mati 
Termasuk djuga pengerdia | jang 

belum nikah. Sol. A, BI, BII bias 
5 kotak. 
8. Pembuka kaleng (blikopene 

- @f 475 se-lusin en 
Gol. BII tiap pengerdja atau r.t. 

| (satu) bidji. : 
1. PEMBAHAGIAN BUAT. RU- 

MAH2 SAKIT dll.» 
|. Ember 30 cm f 475 sebidji 
2 idem 24 cm f 3,85 se-b. 

. Pantji emaille 16/24 cm f 30, si 
p. set @ 5 bidji. 
Tioret teh all-f 5,60 sebidji. 
Susu poeder (Frisian girl f 3,— 

, sekaleng. 
Verkade ontbijtkook f 1,75 se-k. 

. Tafelbiskuit f 3,60 sekalong. 
“Bombahagian berlaku menurut per 

mintaan dengan surat. Pemondokan2, 
Huishoudscholen (S.K.G.) dil. “dan 
hotel2 djuga akan termasuk dalam 
pembahagian ini. 

Pembahagian untuk semua rumah2 
sakit di Minahasa akan ditetapkan 
sendiri oleh Balai Pembahagian Ma- 
nado. .» 
IV. PEMBAHAGIAN BUAT O. 

RANG2 SAKIT. 
I. .Vabia" susu poeder f 3,05 se-k. 
2. - Frisian girl" susu poeder f 3.— 

sekaleng. 
Pembahagian dengan perantaraan 

Balai Pembahagian jang bersangku- 
tan, sadja berlaku dengan surat kete- 
rangan thabib. Tiap surat keterangan 
untuk | (satu) kaleng. 
V. PEMBAHAGIAN RAKJAT. 

Rokok C-klas f 0,25 sebungkus. 

ND
 

na
 

. 1, Penduduk kota Manado. (Rumah2 —— 
tangga pengerdja sngerdja dan Militer2 
dil. tidak termasuk). 

Gol. A tiap kartu 100 batang. 
Gol. BI, Bil tiap kartu 200 batang. 

2. Penduduk Minahasa (diluar kota 
Manado) : 

Tiap rumah tangga 40 batang. 
Pengambilan bersama (collectief) 
oleh negeri2 dengan perantaraan 
Balai Pembahagian dalam daerahnja. 

-WI. Kepala Balai Pembahagian Mo. 
  

Pemberitahuan 

Berhubung dengan membandjirnja 
#alon2 murid Sekolah Monteur 
»PESMI" jang hingga kini telah di- 
daftarkan, maka pada tanggal 27 
Mei j.a.d. djam 8 pagi, akan diada- 
kan udjian masuk Sekolah, meluluh 
atas 3 vak : 
I. Berhitung, II. 
IH. Menggambar. 
Tuntutan Tjalon: 

a. Beridjazah Sekolah H.I.S. 
b. Beridiazah Sekolah Rendah ke- 

las VI. 
Mohon diperhatikan. . 

Wassalam, 

« 

Bahasa Indonesia, 

  

N.V. Transport Ond. nPESMI" 
Direksi, 

"Persatuan Semangat Tu- 
kang Indonesia” 

»PESTI" « Leilem. 
Membuat kas OTOBIS, TRUCK dil. 
Tiontoh boleh dilihat dimana-mana, 

. Djuga membuat perkakas rumah, 
roda, bendi, bangunan2 (gedung2) 
di. BAAS2 dan TUKANG2 BER- 
PENGALAMAN. 

Kepala Perusahain 
M. MUMU - Leilem. 

Meninggal Bne pada 7-5-49 
dengan teduh serta jakin akan 
selamat dari pada Jerus Chris- 
tus di Kawangkoan 

LUMI-GERARDUS ASA 
Bekas pegawai Marine Etablis- 
sement Soerabaja, Radio Mon- 
teur M.T.D. Manado. 

Dengan djalan ini disampat- 
kan sjukur dan terima kasih 
kepada sekalian jang sudah 
merundjukkan menatnja, serta 
bantuan lahir bathin jang mana 
kesemuanja itu telah meringan- 
kan menua kami lehir 
dan bathin. 

Jang berduka, 
ASA.GEORGE 

dan ana 
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