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500,000. Pada waktu ini djumlah

pa

tadi telah naik mendjadi kurang
lebih 16,000,000.
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Na

ra pekerdja untuk tawar-menawar

Persetudjuan Van Royen-Rum adalh
djalan satu?2nja dan tepat. 2

dengan madjikan mereka atas dasar kolektif agar dapat memadju-

hanja

industri

war bersama sudah mendjadi adat
ebiasaan dan perdjandjian jang
hal itu terdapat

di-

an

oleh

Kumisi2,

fraksi2 Katolik tidak dapat menja
takan persetudjuan dengan tidak

Katolik mengatakan, bahwa pada'

MEN RR Te

bagian perindustrian Ameri-

e
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“tgl.

kaan dan usaha mentjari kesena-
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mendjadi dasar dari filsafat dalam
ma-

.

nusia — bukan hak2 milik sadja

Er
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mendjadikan ukuran baru unKeuntungan

Amerika

Serikat

| sangat besar. Keuntungan

jang tidak mengenai kelas.

Kew

an itu berakibatkan sua-

tu kenaikan tingkatan penghidup-

an jang telah menghidupkan selumemperkuat seluruh

kepo-

litikan seperti makanan jang me-

ngandung zat makanan jang baaa

penjas

Ren-

demikian

sangat berat,

Romme. Ia mengatakan,
bahwa
Pemerintah
kepertjajaan kepada

di Indonesia sudah tidak mendja-

atas aliran da-

punjai akibat

ngan Van Royen sangat sukar dipembekuan

Soal

Romme.

ini tidak djelas bagi

kami. Apabila pikiran pembekuan
berdjalan sedemikian rupa, sehing
ga Daerah2 seperti Tapanuli tidak akan diwakili oleh delegasi

rah.
:
Hai
Konperensi Medja
— Kemadjuan dalam kekuatan per | tersendiri pada Romme bertanja,
maka
Bundar,
buruhan ini telah memperkuat sisPemerintah dapat mengatim industri Amerika dengan me- - apakah
dari Kumisi2 di Dja
hasil2
djukan
lenjapkan sumber2 kelemahan. Di
karta didalam Madjelis Rendah

pabrik2 di Amerika Serikat hal itu
telah mentjiptakan suasana sehat
dan baik antara pekerdja2, sebagian besar dengan adanja tawar-

menawar bersama itu. Hak2 dari
pekerdja jang bagaimanapun

dju-

ga rendahnja, sekarang ini diakui.

Telah banjak jang kita“tempuh,

dan telah banjak jang dikerdjakan
“untuk mendjalankan tjita2 fair—

play, keadilan dan penghormatan

akan hak2 dan nilai manusia diseluruh perindustrian Amerika.

—. Negeri kesedjahteraan manusia
. awal pertama dari abad ini, ada-

| lah pendapatan politik dari abad .
ke 20 jang besar. Dalam negeri

| Sematjam itu perekonomian selu— ruhnja digunakan untuk mendapat

,

kan kesentausaan dan kesedjahte-

: h

raan seluruh rakjatnja. Dalam ne-

,
t
Mete

|.

:

gara sematjam itu kekajaan jang
ditjiptakan oleh teknik moderen

dibagi2kan diantara semua rakjat
dalam djumlah jang makin menPerburuhanlah jang mendjadi
dorongan jang pertama. Kaum buruh adalah jang pertama2 merasa
benar2 kegojahan. ekonomi “dari
zaman industri baru. Kaum buruh
jang pertama2 merasa kesadaran

lam.hal ini. Ia memperingatkan as

kan keterangannja dalam kongres.
pantai, dimana, dikatakan, bahwa
pengembalian

Pemerintah

Repu-

ik ke Djokja dapat diterima.

. #Dalam persetudjuan permulaan

barang sesuatu jang bertentangan:

dengan sjarat2 jang disebut olehj.
saja, tetapi kita harus menunggu:
Ka
5. andjul n ja.
ksanaan
-. penglaks

titik 4 dari. ketera-

ertikan, demikian

mi sekali2 tidak menolak persetudjuan ini, sebab memang tidak ada kemungkinan lain. Kami telah
mengambil dalam perhatian akan
suasana dalam Dewan Keamanan,

demikian Mr. Oud. Peletakan dja

sabatan Dr. Beel dianggapnja
ngat menjesalkan, baik mengenai
oknum, maupun mengenai kesan
jang ditimbulkan oleh peletakan

djabatan ini. Pembitjara bertanja,
apakah sebenarnja kedudukan W.
T.M. dan mengatakan, bahwa kedudukan ini tidak dapat

kan dengan

djabatan

disama-

Menteri.

Bagaimana hendaknja sikap
Amerika terhadap Asia
:
Tenggara.
:

memudji
Prof. Schermerhorn
Van Royen dan jang lain2 jang
telah mengambil keberanian ini.
| Ia berpendapat, bahwa hanja ini-

dan

djawab

tidak boleh

ngan

peletakan

pat.

Selandjutnja dikatakannja, bah
wa Dinas Perhubungan Tentara

politik

mengantjam
djabatan,

de-

sudah tidak tjukup bersedia untuk
persetudjuan ini dan bertanja, apakah Pemerintah akan buat ter-

karena

sebab2 politik. Dr. Beel memilih
saat, demikian Oud, sebagai isja-

rat politik, bahwa ia adalah seo-

hadap

Harold Isaacs, redaktur istimewa dari madjalah ,,Newsweek”,

jang baru2 ini baru sadja kembali
dari perdjalanan mengelilingi Asia, telah menerangkan kepada
Overseas Press Club,
anggota2
bahwa orang2 di Asia Tenggara
tjuriga dan katjau akan
merasa

terhadap

daerahnja, karena perkataan2 pe-

merintah Amerika menjokong ge-

rakan2 kemerdekaan rakjat2 Asia,
pemerintah
sedang perbuatan2
ini adalah untuk kebaikan dan
menundjang negara2 pendjadjah
Eropah. '

Selandjutnja

ia

menjatakan,

Aa

Belanda,

sekalipun

perleng-

kapan
dan
persendjataamnja
lebih baik dari pada kaum Republiken, tidak bertindak lebih tepat

perlindung.

kerugian pekerdja hingga
kedjaminan pengangguran, istirahat de

ngan bajaran, pemeliharaan dok-

|

1.

ter dengan pertjuma dan pensiun

diwaktu tua.

- Walaupun kaum

Ke

buruh

20

jang

Ja menerangkan, bahwa kebanjakan
kaum pengusaha asing di
me
telah
donesia, dimana Belanda
Indonesia
telah menerangkan ikememdengan
Republik
merangi
padanja, bahwa mereka berpenpergunakan alat2 perang jang di
dapat, bahwa keadaan2, ekonomi,
buat di Amerika, dimana orang2
akan
dapat didjamin lebih baik,
jang
Belanda memakai uniform,
bilamana Belanda menguasai suasangat menjamai uniform Amerika, sehingga orang2 Amerika prak tu daerah, meskipun menurut
Isaacs ,,mereka dapat melihat de-.
tis tidak melihat perbedaan dian-

mendjadikan pendorong jang per-

tara kedua itu.

ngan mata-kepalanja sendiri, bah-

(bijziend)

me-

wa ini tidak benar”.
Selandjutnja Isaacs mengatakan, bahwa ada tempat jang luas

ngenai kepentingan2 mereka

sen-

bagi

Isaacs menuduh

wa

mereka

Belanda, bah-

,,mempunjai

ngan jang dekat”

panda-

diri di Indonesia, jang menurut
dia akan dapat dilaksanakan lebih
baik, bilamana Belanda mengikuti
politik jang lebih liberal dan

memperhatikan,

bahwa

Bundar.
Sesudah

mengatakan,

Welter

bahwa sedjak Linggardjati orang

makin lama makin menjimpang,
maka sidang dilandjutkan dalam
suatu sidang malam.
—

O-—

militer2

dengan

(GEIa

dinjatakan: Diutamakan,

hakan selekas mungkin“pengungsian dari mereka jang berhak atasnja. Angka2 jang dalam hal ini
telah

ditarik

diberikan

ke-

sempatan lebih dahulu meninggalkan Djokja. Djuga bagi mereka
jang karena mempunjai perhubungan dengan pembesar2 Belanda
merasa berada dalam bahaja, diberi kesempatan mengungsi sebelum tentara Belanda ditarik kem-

itu, demikian kete-

tangan Delegasi Belanda, akan
diusahakan segala daja upaja untuk mendjamin keamanan semua
penduduk, djuga sesudah pengo- poran pemerintahan. Penindjau P.
B.B. akan tetap mengawas2i. Delegasi mengakui dengan mengutjapkan sukur, bahwa dari pihak
Delegasi Republik didapat bantu-

an dan kerdja sama sebesar mung
kin serta dengan
puas didapat
kabar, bahwa Sultan Djokja ber-

kaum

pengusaha Amerika,

djika menilik kebutuhan akan industrialisasi dari negeri itu, bila
mana tingkatan penduduk maw di

perbaiki,

nan, bahwa

keamanan

dan

surat2

ka-

pun tentu, bahwa akan mengungsi beberapa ribu orang dan djuga,
bahwa sesudah pengembalian pem
besar2 Republik di Djokja akan
tetap diberi kemungkinan
mengungsi ketempat lain. “Tentang
hal ini telah terdapat persetudjuan bulat dari Delegasi Republik.
Hal ini djuga untuk kepentingan2
orang2 Sunda jang bukan karena
merasa tidak aman, tetapi hanja
karena suka pulang kerumahnja.
Sebagai penutup
diterangkan,
bahwa berdasarkan kabar2
jang
diterima delegasi Belanda, maka
perlu dinjatakan, bahwa sesudah
kembalinja pembesar2 - Republik
di Djokja, daerah Djokja tidak
akan ditutup dari seluruh daerah
lain Indonesia dalam soal ekonomi, djadi tak ada alasan
untuk
mengungsi disebabkan kechawatiran akan perhubungan dagang atau persediaan barang2 ikarena
tindakan2 rintangan,
Tindakan2 jang perlu telah diambil untuk mengadakan persediaan barang2 keperluan bagi keresidenan Djokja dengan djalan biasa.

kembali dari Djokja, maka kepada mereka jang dalam kesadaran
telah bertindak untuk tanah dan
bangsa dengan memberi bantuan
kepada pembesar2 sipil dan miliharus

oleh

dinjatakan

bar adalah terlalu besar, walau-

bahwa

sebelum tentara Belanda

Belanda,

(Aneta). Harian Keng

mendapat surat kepertj

kekuasaan penuh dari '"
Sukarno, baik mengenai
sipil, maupun urusan2 mil
badan jang bersangkut:
rikan bantuan setjukupn
dingan bersama antara K

publik dan Belanda dju
pat kemadjuan.

Tenta

an terbang Maguwo ja

mendjadi soal sulit, act
pat persetudjuan, ialah
likan kepada Republik,
tuk sementara diserah

wah pengawasan KPBBI

REAKSI PERTAMA

DA

Radio India pada hari:

reaksi pertama jg resm
an Pemerintah India te
kan berkenaan dengan
nja persetudjuan Rw
yen. Pemerintah India
pat, bahwa persetudju.

keter-

tiban akan dipertahankan sesudah

keberangkatan Belanda.
Keterangan kedua Delegasi, ber
dasar atas keinginan untuk mentjapai pemetjahan dalam kerdja
sama tentang soal keamanan umum dan ketertiban hukum disegenap Indonesia, dimana keama-

Partai Indo ,,De Blijver” di Surabaja telah mengirimkan manipes
kepada dr. Van Royen, dr. Beel
dan

Sultan Hamid

tahui, dimana
kan:
Dengan

II, untuk dike-

antara Jain dikata-

pembentukan

Negara

Indonesia Serikat jang berdaulat,
masing2 kita berhadapan dengan
kenjataan, bahwa kita harus memikirkan kedudukan kita dan kedudukan keluarga kita dalam ketertiban hukum jang baru,

Persediaan2
pengungsian
sedang dilakukan dengan tjepat oleh segala instansi2 jang bersang-

warganegaraan jang baru. Hal ini
memaksa kita memilih antara djadi warganegara Keradjaan Belan-

dapat

dimengerti, bahwa untuk kepentingan semua pihak, pengoporan ke
kuasaan harus dilakukan selekas

mungkin, demikian keterangan itu,

da atau warganegara
Pemilihan ini jang

Handa

N.I.S.
seharusnja

terdjadi dengan segala . sukarela
akan bisa dilakukan dengan seba-

ik-baiknja, sesudah kita
1

4

bahwa

P.

kan akan menghapuskan

bagi pesawat2

terbang

(Aneta-A.N.P.).

Beb

rian meramalkan pengg
Beel, dalam hal

mana

pelbagai nama. Besa
sun paling positip beras”
R.C. jang menulis meniti
an kita, dalam

soal men

ngan djabatan Wakil Ti

-

kota, maka pikiran Kabi
djukan kepada seorang
tinggi didepartemen 'lua

jang mempunjai pengala
tang Indonesia. Sumber:
asanja mengetahui dala
an ini menjebutkan ke
nama tuan A.H.J. Lovi

taris Djenderal Depart
Negeri', demikian

N.K

,»Trouw” menjebut mar

PEMBANTU
INDIA

PERSURA" -

MENGADAKAN,

MUAN.

-

|

(Aneta). Pembantti''
baran India, Mami meng
gota Delegasi Republik
landa, wakil KPBBI &
kabaran,

serta

-

membe

rangan berhubung der
rangkatan Mani ke Ind
ma lagi. Penggantinja,
Sen Gupta, pada malai

hadir djuga.

mag Dima

Partai Indo ,,De Blijvei

nan umum itu tidak terdjamin.

An

diterangkan,

India kini sedang memp

Manipe

Peralihan kepada suatu kehidupan nasional jang merdeka mem
bawa pula pewudjudan suatu ke-

kutan di Indonesia, karena

New Delhi pada bulan”
jang lalu. Berhubung :

“Dari pihak Belanda akan diusa-

berbagai2

“soal2 pengungsi-

an dari Djokja jang mendjadi alasan2 timbulnja kechawatiran ser
ta kesalahan paham, maka Delegasi Belanda mengeluarkan sebuah keterangan, dalam mana a.l.

ter

D

lah sedjalan dengan reso
perensi Asia jang diad

Delegasi Belanda mengena
soal pengungsian dari Djokja
Berhubung

JANG

PRESIDEN SUKARNO
SULTAN DJOKJA.

gai persediaan Konperensi Medja

djandji akan mengeluarkan ketedaripada lawannja, karena buruk- ' rangan untuk mempertahankan ke
nja ketangkasan dan kebidjaksaamanan umum
terhadap semua
naan serta anggapan militernja.
penduduk sebagai suatu tanda keSelandjutnja ia mengatakan puhendak baik dari pihak Delegasi
la, bahwa kepentingan2 Amerika
Indonesia dan membuat segala hal
Serikat
sendiri, menuntut suatu
jang dirasa perlu,
politik Amerika, jang ditudjukan
kearah pemberian pertolongan ke
' Sudah tentu, bahwa pemetjahan
jang gampang sekali tidak terlepada gerakan2 nasionalis
Asia,
tak dalam pengungsian ketempat
tetapi ia menambahkan pula, bahlain, tetapi terletak dalam perunwa ia berpendapat, bahwa pemedingan bersama,
djuga
dengan
rintah Amerika dalam hal ini djuK.P.B.B.I. untuk mendapat djamiga sama pendek pandangannja.

bahwa ini terutama benar2 di In-

dapatkan

merasa

Keterangan

Disamping

perbuatannja,

dengan
haruslah
sesuai
kata
Harold Isaacs.

Serikat

hal ini. Pembitjara

kegiatan Dinas Perhubungan Ten
tera tidak tjukup sama sekali dan
telah timbul dari djalan pikiran
jang tidak sesuai dengan politik
Pemerintah.
Prof. Schermerhorn bertanja,
tenapakah pikiran Pemerintah
sebaIndonesia
tang Konperensi

bali.

Perkataan-perkataan Pemerintah Amerika,

'sikap Amerika

militer sama se-'

tidak maw mendalam da-

bitjara

jang telah ditjapai, tidak terdapat

djuan dikerdjakan.
Buat kami,

kekerasan

setudjuan Linggardjati, tetapi pem

' duga dengan tepat, karena hal ini
sangat sajup2, akan tetapi sebab2
jang telah diberikan itu untuk saja

dalam

tungan

itu

Madjelis

letakkan djabatan, dalam fraksinja adalah suatu soal jang sangat
berat. Sebab2nja tidak dapat di-

adalah

dari evolusi jang berdjalan bersa-

3

Desember

mintaan dari Dr. Beel untuk me-

angan — hak2 manusia jang dasar
jang dinjatakan dalam Pengumuman
Kemerdekaan Amerika —
mendjalankan pabrik. Hak2

20

dah berdiri dibelakang aksi mili-

“

dapat keterangan ' dari
pembesar Republik di Djo
wa mengenai usaha melak
persiapan pengembalian
ke Djokja, Sultan Djokj

oleh gerakan militer jang sudah2.

Kedudukan ini tidak mengandung

pertanggungan

kannja, bahwa sebelum persetudju

dikerdjakan

bahwa kekerasan militer jang tekali tidak menjelesaikan sesuatu
soal, seperti jang telah dinjatakan

rang politikus, hal mana tidak sebersjarat. Djadi selama waktu itu, . sesuai dengan djabatannja. Mr.
Oud memohon kepada PemerinWalaupun kaum buruh banjak
ter di Indonesia, sebab hal ini per- tak dapat diberikan barang pen- tah,
hal
memperhatikan
supaja
mendapat kebaikan selama
tiga lu untuk meletakkan dasar keadildapat. Dengan tegas pembitjara
n
seomelantik
hendak
apabila
ini,
diadaka
tidak
supaja
k,
puluh tahun pertama dari abad ini,
mendesa
kesuan dan kedua, sebab semua
menjatakan,
rang pengganti. Ia
maka baru dizaman
Presiden
sahan, djuga setjara internasional » perbedaan dalam kedudukan Re-'
juan
membutelah
persetud
bahwa
an
Bahagi
2
Negara
Franklin D. Roosevelt kekuatan
dan
publik
telah dilihat dan keputusan telah
ka kembali suatu perspektip dan
liberalisme itu mendapat dorong- s tetap untuk menentang hal itu, jang lain. Ia tidak mau menjukarkemungkinan untuk berhasil. Diannja jang terkuat dan mentjiptaOleh sebab persetudjuan ttgl. 7 kan tugas kewadjiban mula2 dan
bertah
Pemerin
tambahkannja, bahwa atjap kali
kan keadaan2 jang oleh kaum buberharap, supaja
Mei, maka reaksi luar negeri mensaat) orang terpaksa mengambil djalan
puh diperdjoangkan bertahun2 la- djadi lebih baik, demikian Romterang2.
manja.
Sesudah itu Mr. Oud dari Par-, jang tidak terlalu baik, karena time jang selandjutnja bertanja, aBanjak hu cum2 jang direntja- pa sebab pemerintah telah menjim tai Rakjat untuk Kemerdekaan. dak ada djalan jang lain.
SchermerSesudah itu prof.
nakan untuk menolong dan melinpang dengan tidak berunding le- dan Demokrasi mengatakan, bahdungi pekerdja2 jang diterima o- bih dahulu dengan Parlemen. Pem
wa sumber dari segala kesukaran horn berbitjara untuk Partai Bubahwa
ruh dengan mengatakan,
leh Congres. Kehidupan, kemerde
terletak dalam artikel 17 dari perbitjara mengatakan, bahwa per-

.

No

KEKUASAAN

lah djalan satu2nja dan jang te-

sebelum mengambil keputusan ten
tang hal ini. Selandjutnja dikata-

(Aneta). Sesudah keterangan
Pemerintah dibatja, maka prof.
Romme adalah pembitjara pertama jang atas nama Partai Rakjat

sadja. Pada waktu ini tawar-mena
menentukan

STUDI

TELF.

persetudjuan ini adalah suatu hal
jang tidak disangka2, Ia mengatakan, bahwa keterangan
Pemerintah dapat dipudji karena kebenarannja. Pembitjara mengatakan
bahwa

ma jang dapat memungkinkan pa-

:

PHOoto

PASSERSTRAAT

. Pemerintah jang terachir.

djandjian2 tawar-menawar bersa-

kan kepentingan mereka,

untuk

UNTUK KOTA MANADO:

Tomohon

Pada permulaan abad ini, per-

terdapat pada beberapa

f 3.—

atau kurang).

Perdebatan dalam Ma jelis Rendah
Belanda mengena keterangan

mendapat kemadjuan jang pesat.
Pada permulaan abad ini djum-

AA

(sekurang2nja

Lag

5

jang terbesar jang bekerdja de-

f

sebaris

TIMUR

INDONESIA

Kaum buruh di Amerika Serikat

e

sebulan

f 1.—

NE

jang merupakan kumpulan rakjat

—

f 4.—

Adpertensi

AP Dek besi

ON

ga apa

f jas

Rs

bi

|Langganan

8ah: SULAWESI-UTARA.
:

(PENGADUAN)

Pemimpin UMUM (rumah)T

INDONESIA

SEE”

Bo

Aa

EXPEDISI

SE

mendja-

v
5

an

ema

2

Es

wab pertanjaan: ,,Der
manakah - Indonesia'
da - kita merasa paling
meA
talian dan dimana kita rasa

kan tinggal selama2nj:
|
Ada orang jang menga
tidak bisa mempertjajai ape
nanti akan ditetapkan oleh
rintah Nasional dan Pery.

Rakjat dalam
dan undang2

Undang2
terhada" "£

but golongan edan

jang dari semula men
ganegaraan Indonesi:
anggap sebagai oran
ma dan sesudah peng
ulatan dan dengan «
reka tidak mempunja
kewadjiban2 seperti 4
Indonesia. Mereka iti
punjai sesuatu penge
atas kebidjaksanaan
dan pembuatan undan

.

PERMINTAAN PINDJAMAN
“. 'SPANJOL DITOLAK.

nan pertjaja, bahwa uranium 235

orang2

Rusia,

4 orang2 Inggeris, teta-

| besar oramg2 Ingge-

achirnja jang sean

suatu

duki

kedutaan

Njonja Vijaya Lakshmi Pandit

atur pemberian

dengan resmi su-

Tun

tama jang mendjabat pangkat duta di Amerika Serikat, tiba di
Washington pada hari Senin, dan
disambut dilapangan terbang oleh
rombongan jang terbesar jang per
nah ada untuk mendjemput seo. rang duta, jang terdiri dari pegawai2 negeri Amerika Serikat, para diplomat luar negeri dan orang
India.
y
'

Ketika ia turun
jang membawa

dari

pesawat

ia dan puterinja,

Rita, jang berumur

19 tahun dari

New York, Njonja Pandit menerangkan: :,Saja ingin sekali untuk
menjatakan,

bahwa

saja

merasa

| mendapat kehormatan dapat me-

dan

Konperensi

Thayer

untuk

tidak senonoh” jang diadakan ter
hadap Eisler. Chaplin pun minta
pada Picasso, supaja suatu tem-

usan protes-dikirim 'ke Amerika.

Serikat untuk dipergunakan.

Dalam keterangannja, Cain me
“nulis, bahwa Chaplin adalah seorang warga Inggeris, jang datang untuk tinggal
di Amerika
Serikat, akam tetapi tidak pernah
berichtiar untuk mendapatkan ke-

wargaan Amerika.

Karena itu ia

meminta supaja, berdasarkan hal2

itu Chaplin

P.B.B. di San Francisco, pekerdja
annja sebagai wanita jang pertama dan wanita jang satu2nja untuk memimpin suatu delegasi nasional dalam Dewan Umum P.B.
B. dan djasanja dalam dua tahun
jang lalu sebagai duta India di
Njonja

Perantjis

mengadjukan protes kepada kedu-

Amerika.

Uni.

Organisasi

taan Amerika terhadap aksi ,,jang

yaaan.

Sovjet

suatu

para seniman

pertama2 mendu-

turut sertanja dalam

Njonja Pandit, wanita jang per

U-

ngan jang lain pada minggu ini.

Post, Mary van Renselar Thayer
menundjukkan berbagai-bagai dja
sa Njonja Pandit, antaranja ialah

siden Truman.

uatu negara

dari Singapu-

ra. Bantuan ini akan disusul de-

jat djabatannja jang hebat

rat2 kepertjajaannja kepada Pre-

achirnja

rang anggota pasukan genie jang

djasa2nja. Kolomnis Washington

djungi Menteri Luar Negeri Ame
rika Serikat Acheson untuk meng-

, bahwa

Inggeris di Hongkong telah tiba
pada hari Selasa pagi dari Singapura. Mereka terdiri atas 300 otelah diterbangkan

dengan

jang berada dibawah pengawasan
komunis,
jang telah melakukan
perbuatan jang dapat dikatakan
berchianat”. Menurut senator itu
pada tahun 1948, ketika komponis
Hans Eisler, jang kini mendjadi
mahagurw di Praha, telah dikeluarkan, maka Chaplin telah mengirim kawat kepada seorang pelukis Perantjis, Pablo Picasso, dalam kawat mana pelukis 'itu diminta, supaja memimpin delegasi

pasukan2

surat2 kabar, jang memudji riwa-

Amerika Serikat, hari ini mengun-

i, oleh sebab me-

rapat

Bala bantuan untuk

di

duta India jang baru diangkat di

film Charles Chaplin berhubungan

x

Duta wanita jang

ma-

janegaraan de

dikeluarkan

geri.

dari ne- '

2

:

DIDUNIA ADA 7 DJUTA ORANG
MENDERITA PENJAKIT KUSTA.

dju-

ga membuat komentar tentang dja

sa Njonja Pandit dalam gerakan
kemerdekaan India dan dinjatakan
bahwa Njonja Pandit telah melak

Berkenaan dengan pembukaan
pertundjukan jang diselenggarakan untuk usaha pemberian bantuan kepada orang jang menderita sakit kusta dikeradjaan Inggeris,

Perdana

Menteri

Clement

Attlee telah menundjukkan pada
kenjataan
jang tidak diketahui
orang banjak, bahwa dari antara
7 djuta orang jang menderita penjakit kusta didunia, lebih dari separohnja hidup dinegeri2 jang-ter
gabung pada keradjaan Inggeris
atau gemenebest Inggeris,

sanakan ,,lebih banjak dari pada
wanita India jang lain2nja untuk
memperbaiki keadaan wanita India, baik dalam lapangan
sosial,

ekonomi maupun dalam lapangan
politik”.

bahwa

ma baik mosi Pandit Nehru jang

di-

putuskan, bahwa India akan tetap
merupakan bagian commonwealth
Inggeris.
PEMASUKAN
KAUM
IMIGRAN
KE AUSTRALIA,

ia berani meng

dia dan Amerika

bersama-sama

“dapat membantu memetjahkan beberapa masaalah jang besar lagi
penting jang kita hadapi”,
— Njonja Pandit atas mama Ame— rika Serikat telah disambut

oleh

Stanley Woodward, Kepala Protocol Kementerian

Luar

Rekord

penghasilan |
kedele

|

dja“dapat mendjamin #danja pe-

kat mentjapai produksi jang ter-

tinggi.

Taksiran
ini menundjukkan,
sedangkan lain2 pembesar Ameribahwa dari produksi dunia sebesar 593 djuta bushel, Amerika Se-:
ka Serikat jang datang mendjem-:
rikat
menghasilkan
220 djuta
put ialah Joseph C. Sattertwaite,
ri Bagian

Urusan

Timur

Dekat

dan Afrika, Elbert G. Mathews,
kepala dari Kementerian Luar Ne

geri Bagian Urusan Asia Tenggara, dan Henry Grady,. sekarang

— Duta Amerika Serikat di Junani,
1 bekas wakil Amerika Serikat di
India.

&

— Kedatangan Njonja Pandit menimbulkan banjak komentar dalam

bushel, sedang Tiongkok dalam tahun 1948 menghasilkan 211
djuta. bushel. Hasil rekord dari
Amerika Serikat ini ialah disebabkan karena luar biasa tingginja

produksi

setiap

acre, jaitu

21.4

bushel, pada hal tanah jang dita-

nami kedele ini untuk tahun 1948
adalah 8”, lebih ketjil dari tahun

1947. Hasil panen kedele Tiong1948
- kok
untuk
itahun
ialah hasil jang tertinggi dari negeri tersebut semendjak pertengahan tahun antara

1930-40,

biar-

nenan tahun

1947,

biarpun

masih

lagi diperdagangkan untuk
dipakai dipaberik2 ketjap dan

sar

lain2 bahan

makanan.

“Taksiran

untuk Korea tahun 1948 tidak bisa

Ame gnuka

menteri2 itu diadakan

lebih sering.

Minahasa.
P.t. F. F. VOEGE ANGGOTA
DEWAN MINAHASA,

keanggotaan

dalam

Dewan”

telah

diangkat
:

Pemberitahuan

mm.

Ta: Ai
a. Beridjazah Sekolah H.I:S. b. Beridjazah Sekolah Rendah ke-:
las VI.
:
Mohon diperhatikan.

baru2 ini telah menjerang
satu
pasukan pemerintah jang anggo-

Wassalam,

P

N.V. Transport Ond. ,,PESMI".

ta2nja telah dibunuh dan sendjata2nja dirampas, demikian berita

:

Direksi.

:

tersebut.

Meninggal tgl. 17 Mei 1949, majat dikuburkan besok harinja di$
onder,. anak kami jang “kekasih:

ubah tanah jang biasa

. MARIE

ditanami

“tahun

pa Ojo

waktu pengu-$
:
berduka

A. W.
Sonder.

"13

4

4
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a
:

1

1

Dilain2 tempat didunia ini, Tur-

dalam

pada

Jang

ki dan Brazilia menundjukkan kenaikan-produksi dalam waktu dua
tahun jang belankangan ini, seper
ti halnja dengan Uni Afrika Selatan. Biarpun hasil tanaman ke-.
Canada

Au

wat Kakoaih kami itu dan sekalian
jang sudah menundjukkan hormat

Keluarga:

guan hama tikus, sehingga tidak

dele

para

Mengutjap “banjak sjukur dan te-$.
rima kasih kepada: Tuan dokter
dan
perawat2 jang sudah merapena aaan
uran.

mendjadi berkurang karena keku-

1948

merupakan panenan jang terbesar
hingga kini, namun Canada masih djuga mengimport kedele dan

RATTU

dalam .usia 4 tahun.

kedele,
sekarang
“ditanami dengan gandum, «
:
Di Indonesia, hasil tanaman kedele lambat laun semakin mendjadi baik setelah mengalami produksi jang paling rendah dalam

sekali hasil tanaman ke-

“Perljetakan Kementerian Penerangan N.I.T, - Tomohon,

pentemuan2

,PESMI" jang hingga kini telah di-daftarkan, maka pada tanggal 27:
Mei j.a,d. djam 8 pagi, akan diadakan udjian masuk Sekolah, meluluh
atas 3 vak:
Be
La
esa
I. Berhitung, II. Bahasa Indonesia,
IH. Menggambar.

Kegiatan mereka terutama telah
berhasil dipropinsi Denla Selatan.
Didisterik Ivanden kaum partisan

dele kurang dari tahun 1947, oleh
karena adanja haluan untuk meng

pe-

Berhubung dengan membandjirnja
tjalon2 murid Sekolah
“Monteur.

sama antara satu sama jang lain.

minjak kedele. Produksi . kedele
didapat. Akan tetapi menurut pen- - Eropah untuk tahun 1948 tidakdapat ' Kementerian - Pentanian,
lah begitu penting.

mungkin

kritik

(Aneta). Menurut suatu berita
Tass dari Korea Utara, pemberon
takan kaum partisan di Korea Selatan kini makin mendjadi.
Pasukan2 jang kuat sekarang senantiasa berhubungan dan bekerdja. Tuntutan Tjalon:

ada surplus untuk dieksport.

Menurut dugaan, kira2-4044 dari

keseluruh du-

mengutjapkan

F. Kuitert, maka
p:t. F. F. Voege.

biarkan kesempatan jang baik.ini”.
'PEMBERONTAKAN KAUM PARTISAN DI KOREA SELATAN MAKIN
-MENDJADI.

Korea Selatan menundjukkan suatu kenaikan jang besar sekali, ialah untuk tahun 1948 ada 9.6 djuta bushel, sedangkan djumlah ini
untuk tahun 1947. ialah 5 djuta.
hasil kedele Korea dipakai didaerah pedusunan dan sebagian be-

Ia

Minahasa berhubung dengan keberangkatan. bekas anggota p:t.

,Saban hari penduduk dunia ber-

rangan hudjan dan karena gang-

kedele di

akan

das terhadap
tjara pertahanan
negara2 jg bersangkutan, karena
tidak berkumpul tiap2 tiga bulan
sekali dan mengusulkan,
supaja

an

tambah dengan 60.000 djiwa, diantaranja ada 43.000 bangsa Asia. Australia tidak boleh mem-

djuga dibawah tingkatan sebelum

perang. Hasil tanaman

tidak

9/35, maka untuk mengisi towong-.

masukan kaum 'imigran ke Australia.
Dalam konperensi kaum pegawai imigram, Chifley mengatakan:

Hasil kedele dilain2 negeri di
Asia dalam tahun2 jang belakangtelah diperbaiki dari Perhubungan ini menundjukkan kenaikan,
an Pertanian Luar Negeri dari biarpun kebanjakan dari negeri2
Kementerian Pertanian Amerika ' tersebut belum lagi dapat mentja- - tahun
1945 sebesar 2.2 djuta
Serikat, produksi kedele seluruh
pai djumlah seperti sebelum pebushel : diduga untuk tahun 1948
dunia “dalam tahun 1948 telah
rang. Hasil tanaman kedele Djeproduksi ini berdjumlah 7.7 djuta
mentjapai puntjak jang tertinggi pang dalam tahun 1948 diduga
atau hanja 2046 dibawah hasil
jang pernah ditjapai dalam sedja- ada 8.7 djuta bushel, atau 1.6 djupukul rata tahun 1935-1939. Prorah. Tiongkok dan Amerika Seri- ta “bushel lebih banjak dari paduksi jang diduga lebih besar lagi

(Usis). Menurut taksiran jang

Negeri,

(Direktur Kementerian Luar Nege-

pun luasnja tanah jang ditanami
ada 396 lebih ketjil dari jang di| tanami untuk tahun 1947,
$

Barat

Dengan beslit P. J. M. Menteri
Urusan Dalam(Negeri N.I.T. ttgl.
Makassar 10-5-1949 No. B.Z. 1/

hadapi
kemungkinan
mendapat
nama politik jang buruk, asal sa-

— wakili India di Amerika pada wak.
tu ini, djustru pada ketika dunia
ini penuh dengan berbagai2 ma| saalah jang memerlukan berkumpulnja semua bangsa jang demokkratis dan mentjintai damai. Saja
harap dan saja pertjaja, bahwa In
isi Perse-

negara2

mengumumkannja

nia.

(Aneta-Reuter). Perdana Men
teri Australia, Chifley telah menerangkan, bahwa

“bekas

melakukan perang jang'bersifat
menjerang dan mengatakan, bahwa adalah penting sekali untuk

bertudjuan untuk memperkuat putusan2 para Perdana Menteri Ne
gara2 gemenebest Inggeris jang
diambil pada konperensi London..
a.l, telah

dulu nama-

Hoare,

menteri luar negeri dan ,,lord” per
tama dari pimpinan angkatan laut menerangkan dengan tegas,

(Aneta-Reuter). Dewan penjusun undang2 India telah meneri-

diketahui

Sir Samuel

28

. Lord Templewood,

nja

MOSI PANDIT NEHRU DITERIMA
BAIK.

Seperti

On

bom2 atom.

Mag Sana Tel

lama

Njonja Pandit mengun. djungi Acheson.

sedikit 10 ta-

a

makin

makin kurang.

Menurut seorang koresponden
istimewa dari ,, Christian Science

: Mereka itu

la)

laria jang sekarang

Tsjiang Kai Siek berada di
Sjanghai setjara rahasia?

hai ke Hongkong,

Miggu lalu senator Republikein,
Harry Cain,
menuduh
bintang

lebih dahulu, tetapi penjakit ma-

ini sebagai perlindungan. Pada siang hari keadaan teduh, tetapi pa
da waktu malam di Sjanghai dan
sekitarnja kaum gorelja giat dalam melakukan pekerdjaan mereka.
Tabah

131 o-

berhubungan dengan organisasi komunis.

5

pesawat terbang ke bakar kampung2 disekitar kota
esehatannja bersama . untuk mentjegah, supaja kaum ko
g sahabat dan se- munis tidak memakai kampung2

membawa

bahwa

wakil presiden Li Tsung Yen tidak menderita penjakit paru2 seperti apa jang telah dikabarkan

Shanghai, sedang pasukan2 Peme
rintah masih terus menerus mem-

i Hongkong.

malam,

sa

komunis masih berada 40 km dari

hari Selasa

dekor

pada

katy

tertinggi

lah pembentukan suatu angkatan
udara jang kuat, angkatan udara
mapa harus diperlengkapi dengan

0g AK

kan, bahwa kekuasaan

Seorang djuru bitjara dari Pemerintah Tiongkok menerangkan

Chaplin dituduh

Pe

atau -

Charlie

k

kan, bahwa djalan jang terbaik
untuk menghindarkan perang ada

3

sekali di-

tjapai, ialah 64 djuta satu pikul.
Semua penerbang2 dari Shanghai dan Hongkong memberitahu-

perdjamuan
perkumpulan . pers
luar negeri di London menerang-

Nb ag

belum

sekali.

Bekas menteri penerbangan Inggeris, Lord: Swinton pada suatu

aa ma

Sjek, supaja maksudnja untuk mengadakan Shanghai suatu medan
pertempuran disingkirkan sama

harga beras

telah meningkat sampai suatu har
ga jang mungkin

Kai

Ni

sedang

demi-

kian s.k. itu jang melandjutkan,
bahwa “dinas spionnage perlawa-

LORD SWINTON MENGANDJURKAN MEMILIKI BOM ATOM UN-'
TUK PERANG J.A.D.

-

Ni

turun harganja dari 4 djuta untuk
1 dollar Amerika sampai 10 djuta

Tsjiang

timewa sampai sekarang hanja di-

ketahui oleh sedikit orang,

,Dinas penjusulan telah menghentikan usahanja”, demikian dinas penjusulan. Komisi menerang
kan, bahwa untuk masa sekarang
ia belum mempunjai komentar.

—
Ja

atw desakan kepada

sifat2 is-

&

yuan emas pada hari Selasa telah

. nik detonasi, dari mana

kan pada dinas penjusulan federal

AA GRAN

ta wang resmi Republik Tiongkok

tjara besar untuk memperbaiki tek

ti-

Tt

NA

Shanghai

| satom mengadakan pertjobaan2 se

landjut

Ha

Selandjutnja ia menulis, bahwa
dinas2 luar negeri dengan rahasia
telah mendesak pada Pemerintahnja masing2, supaja diadakan su-

memberitahukan, bahwa nilai ma-

di Shanghai

ee

Keterangan2 lebih

dak diberikan.

Se

Orang2 pelari dari

pendu-

Negeri

3

kan diadakan, meskipun
| YusukdB8 masionat “imalakukan. duk
'
Pe
tidak menjetudjui.
bumi hangus.
$

Menteri Urusan Luar

Amerika, Dean Acheson dan duta
Inggeris di Amerika pada hari Selasa merundingkan
soal Timur
Djauh sematang2nja.

Base

arti, bahwa pertahanan djuga 'a-

TEN-

Ba is

Shanghai dan menurut korespon-

| den tersebut hal ini mungkin ber-

MATANG

TANG TIMUR DJAUH.

7

terpenting
dari bom atom dan
mendjadi rahasia pertahanan Amerika jang terutama. Kebanjakan 375 gr. ini adalah tjukup untuk
memberi
kesempatan pada
ahli2
2

di

PEMBITJARAAN

|

Ri

laut Pemerintah djuga berada

« Uraniaum 235 adalah bahagian

musi tenaga atom sedjak hari itu
bekerdja giat mentjari barang jg
“hilang itu dibawah pimpinan ketua Daniel Lilienthal, akan tetapi
sampai sekarang tidak berhasil.
Seorang djuru bitjara dari dinas penjusulan federal Amerika
“Serikat menerangkan, bahwa keterangan2 harus dimasukkan kepada komisi tenaga atom dan bu-

dak resmi di Madrid.

oleh

AA Bika

nentang hal-ini.. Panglima tertinggi angkatan udara dan angkatan

Segenap dinas pendjagaan ku-

dibuat beberapa waktu Jalu

hi

bahwa keamanan Amerika Serikat
berada dalam bahaja jang belum
(pernah dialami,

kan kekuasaan panglima tertinggi, meskipun ada berita2 jang me-

direktur
,,Spanish .. American
Bank” Andres Morene setjara ti-

lemari besi. Ketika para ahli pada

shg

ris dan Amerika tetap tinggal di
Shanghai.
:
Menurut kabar, maka semua
maskapai udara akan menghentikan perhubungan udara dengan
Shanghai dan pelajaran djuga te-

mikian s.k. itu — diketahui pada
tgl, Y4 Pebruari j.l. dan berarti

tgl. 14 Pebruari pagi membuka
lemari itu, ternjata barang itu sui
“dah hilang.

ips

nja.

diri kepantai.

kin sekali uranium ini ditjuri, de.

pa pihak didesak, supaja kota itu
diterangkan sebagai kota terbuka.
Rupanja ia sedang mendjalan-

taan Spanjol untuk memberi pin:
djaman besarnja:| milliard: dan
250 djuta dollar. Permintaan ini

Sa Pena

ta tersebut, meskipun dari bebera-

barang itu disimpan dalam suatu

aan

sedia untuk mempertahankan ko-

mempertahankannja,

| mendapat desakan untuk membatalkan
Pemerintah rupa2

dan ber-

Import

aa

mau

tang hilangnja 375 gram uranium
235 dari laboratoria untuk penjelidikan di Chicago.
Pentjurian ini — sebab mung-

bank

dan Export telah menolak permin-

Maa

sia” berada di Sjanghai

Kai Sjek

hington, dalamnja dinjatakan ten-

mak

tjis, A.F.P., maka

je

di Hongkong

diterima

oleh badan pesuratkabaran Peran-

SENAR

Monitor”

'New York telah

memuat suatu kabar dari ' Was-

Menurut kabar jang

Uranium itu dibawa oleh seorang kurier istimewa bersendjata
dari paberik2 atom di. Oakridge
ke laboratoria di Chicago dimara

SN

|

GAM ANT

itu berada dalam tangan

