
| ulang2 di- 
2. ang seperlu- 

| .an Ketjelaka- - 
Kn An dengan peran. 

— “mo begitupun didalam 
pesutat-kabaran, tetapi ternjata 

| didalam praktek bahwa hal ini 
| belum lagi diketahui dengan se- 

. baik2nja. 
—. Berhubung dengan itu maka di 
anggap perlu dengan djalan ini 
“untuk” Sekali lagi diminta perha- 

| tian terhadap peraturan tersebut 
' dengan sesungguhnja. 
k Peraturan ini suatu hal jang 
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-baharu didalam Undang2 Sosial 
di Negeri ini, ialah menetapkan 

   

  

|. penggantian kerugiar kepada pe- 
| kerdia2 jang mendjadi korban ke- 

5 lakaan dalam perusahaan, dju- 

4 epada Melmnaga jang diting- 
y 2 LA 

n Dika hingga tanggal 1 Januari 
N 1940 di ge ini, pemberian        

   

    

   
   

  

   
   

    

peng erug | | wang 

"segi Hata tabib oleh madji- 

'kan kepada buruhnja jang dike- 
“ nai ketjelakaan, lebih dianggap 
sebagai pengasihan atau kemauan 

'baik dari sang madjikan, maka 
dahnja tanggal tersebut, hal 
mendjadi suatu hak dari si 
uh jang kena tjelaka tadi. 
eraturan Ketjelakaan 1939, 

ah membawa azas baru pada 
hak2 jang mengenai perimbangan 
antara madjikan dan buruh jang 
ditimpa ketjelakaan pada perusa- 
haan, jaitu jang disebut ,,risgue 
professionnel”, theori mana mulai 
bertumbuh pada pertengahan ke- 
dua abad jang lalu, dan jang se- 
karang telah diterima oleh penju- 
sun Undang2 dalam semua Ne- 
gara2 jang sopan, dan jang dju- 
ga telah men jadi dasar pada per 
djandjian Gesare pada 24 Juni 
1925, mengenai penggantian ke- 
rugian untuk pekerdja jang ditim 
pa ketjelakaan. 

'Oleh karena pada mendjalan- 
kan sesuatu pekerdjaan pada pe- 

» rusahaan, ada2 sadja kemungkin- 
an tentang timbulnja ketjelakaan, 
maka menurut theori tadi, aki- 

bat2nja ketjelakaan ini, seharus- 
ea at tanggungan Ot 

  

a
p
a
 

“
 

| 

! 

       
Apianytmoka thec 

tudjui lagi pendirian ini, tet 

NG ung djawab bu-    

  

   
    

elak aan jang timbul 
mendjalankan £ perusa- 

diri, PN ta" menghirauk: 

ngan tiba2 atau tidak disangka2 
atau sekalipun hal ini disebabkan 
karena kesalahan atau perbuatan 
sembrono: dari orang jang ketiga. 

i akibat dari pengakuan 
tentang 'kebenaran dari azas jg 

$. dimaksudkan tadi, maka sebelum 
(/. nja tanggal 1 Januari 1940, be-. 

: berapa madjikan dengan suka re- 
— Ja telah mengambil tindakan un- 

tuk memberi ganti kerugian ke- 
2 pada pekerdja jang ditimpa ke- 
d tjelakaan” pada perusahaan, teta- 
Un sekalipun demikian, untuk me- 

nemui hak2nja pekerdja, ta' dapat 
bilamana hanja didasarkan saha- 
dja kepada perasaan kemauan 
de dari sang madjikan itu sen. 

Ke - 
Maka sebab itu Gaduh pada 

| tempatnja bilamana tanggung 
djawab atas risico jang berhubu- 

| ngan dengan perusahaan itu, di- 
| tetapkan oleh Undang2, terlebih 
- pula kebanjakan “dari madjikan2 

belum 'tjukup 
wadjiban2 sosial jang berhubung 
an “dengan ini. 

enurut Peraturan Ketjelaka- 
an 1939, maka perusahaan2 jang 
'diwadjibkan untuk memberi peng. 
“ganti kerugian ialah seperti ber-. 

“ikut: 
1. Perusahaan2: 

'dimana dipergunakan satu 
atau lebih pesawat2 tenaga 

      

     

       
   

  

    
   

    

        

   
   

    

         

   

    

   
     

    

   

     
   

  

   

  

   
   
   

    

    
    

  

   

    

    

    

: erdjakan de 
"ngan NN baik jang telah 
maapani tjair, | apa 

    
      

sehatan 

4 jang meraba BNi mengu- 
at bah, membahagi, . mengalir- 

tan atau mengumpulkan ke- 
kuatax listrik, 

KANTOR TJABANG 

TOMOHON. 
  

professionnel” t tidak d: dapat menje Fi 

— pakah ketjelakaan ini timbul .£ 

..« jang diwadjibkan 

insaf 'atas, ke- 

jg : 

A0 das 23 

: anggap wadjib memberi tundjang 

      

Penjerahan 
laku S e b e bg UI 2... ap?

 

  

5. untuk mentjahari Atas elo 
. perhasilkan tambang, 
6. untuk pengangkutan orang 

atau barang, ketjuali pang 
angkutan diair, 
dimana dilakukan pekerdja- 
an memuat dan membongkar 
barang2, 
dimana. dilakukan pekerdja- 
an2 untuk mendirikan, mem- 
perbaiki atau “ membongkar 
bagi pekerdjaan tanah, peng- 
airan dan pembangunan, sa- 
luran dibawah tanah dan dja 
lan2. 

9. untuk mengusahakan hasil2 
kehutanan. 

10. untuk mengusahakan bangun 
an pemantjar' radio, 
dimana dilakukan pekerdja- 
an pertanian jang mempergu 
nakan tenaga mesin. 

Dan lain2 perusahaan jang ti- 
dak termasuk disini, “tetapi oleh 
pemerintah dianggap tjukup mem 
punjai sjarat untuk ditundjuk seba 
gai perusahaan jang wadjib mem- 
beri tundjangan. 

Jang dapat menerima tundjang: 
an sebagai pengganti kerugian ke 
tjelakaan ialah: 

11. 

1. Barang siapa jang bekerdja 
dan mendapat upah dari ma- 
djikan dari satu perusahaan, 
jang diwadjibkan memberi 
tundjangan-. 

2. Pengerdja2 suka rela dan pe 
ngerdja jang baru beladjar 
dsb. Upah dari mereka diang 
gap. sebagai upah jang se- ia 
rang2-nja dari satu penger- 
dja jang wsJakakan. .peker- 
djaan janga-ima atau hati 
Dir sama ' degan perusah 

itu. 5 
Barang isiapa jang berdasar 
pada satu perdjandjian de- 

— ngan madjikan untuk mene- 
rima pekerdjaan dalam peru- 
sahaannja, melakukan peker- 
.djaan jang biasa. dilakukan 
didalam perusahaan itu, ke- 
tjuali mereka sendiri 'mendja 
djalankan peraturan in, ma- 
'ka upahnja dianggap “sama 
besar dengan upah seorang 
pekerdja jang telah bekerdja 
se-kurang2-nja 1 tahun da- 
lam perusahaan itu, dan jg. 
melakukan pekerdjaan jang 

- sdma atau hampir sama de- 
ngan itu. 

4. Orang jang bekerdja pada 
memborong, jang melakukan 
pekerdjaan jang biasa pada 
perusahaan itu, ketjuali djika 
pemborong itu sendiri men- 
djalankan suatu perusahaan 

memberi 
'tundjangan. 

Pada umumnja, tundjangan 
pengganti kerugian hanja diberi- 
kan, djika memenuhi sjarat2 se- 
perti berikut: 

1. Harus ada terdjadi 
kaan. :. 

2. Ketjelakaan itu harus “terdja- 
di didalam satu perusahaan 
atau bahagian perusahaan jg 
diwadjibkan memberi tundja 
ngan. 

3. Si korban harus seorang pe- 
“ kerdja. 5 

4. Ketjelakaan harus  terdjadi 
berhubung “dengan peker- 
.djaan didalam "perusahaan. 

Djadi apakah jang harus dila- 
kukan oleh sang madjikan bila- 
mana terdjadi salah suatu ketje- 
lakaan? 

Menurut jang “ditetapkan da- 
lam pasal 20 ajat pertama dari 
peraturan Ketjelakaan, maka ma- 

ketjela- 

djikan dari suatu perusahaan a- 
tau bahagian perusahaan jang di- 

, atau djika ad: 
rang penguasa maka penguasa 

ditundjuk se- 

2 ita diwadjibkan 'melapurkan tiap2 
ketjelakaan jang terdjadi pada se 
orang pekerdja dari petik Kea 

| “pergunakan surat tertjatat (aan- 
getekend).. 
“ Dalam hal ini, djuga pekerdja 
jang mendapat ketjelakaan atau 

  

. diberikan tidak 

enilik Kea- 

keluarganja atau teman sekerdja- 

kedc au if : 

  

Keraja sama a Negara? Asia bukan dibuat 
utuk menghe ad sesuatu Nemara lain. 

Te 

Drs. Hatta asi singgah di 
Cairo selama satu minggu. 

(Aneta). Dalam minggu perta- 
ma bulan Nopember drs. Hatta 
akan berangkat ke Indonesia me- 
lalui Masir, dimana beliaw akan 
bertinggal selang satu minggu, 
sehingga nanti dalam minggu ke- 
dua bulan Nopember beliau akan 
berada di jdtontia Maksud beli 

-au mula2 untuk mengundjungi 
Birma tidak dapat diteruskan ber 
hubung dengan kekurangan “wak- 
tu, demikian pemimpin delegasi 
Republik kepada wartawan pol:- : 

M. B. tik Aneta dalam suatu interpiu. 

ngatakan,. bahwa sesudah ratifi- 
kasi oleh parlemen2 jang bersang 
kutan di Indonesia dari persetu- 
djuan jang telah tertjapai, maka 
wakil2 dari daerah2 bahagian a- 
kan berkumpul untuk membitja- 
rakan pengangkatan seorang Pre 
siden. Kepala Negara ini berdasar 
atas perembukan dengan. wakil2 
daerah2 bahagian akan menun- 
djuk 3 orang formatur jang akan 
'menjusun kabinet. Penjerahan ke 
daulatan akan berlaku sebelum 
tgl. 30 Desember j.a.d. 

ratifikasi hasil2 K. 
oleh Parlemen sementara 

Mengenai 

Berbitjara tentang hasil2 sesal" “Republik, drs. Hatta menundjuk- 
dah K.M.B. berachir, Hatta me. 

  

RIS. dan EA 
(Aneta). 

memerintahkan dutanja di Ame- 
rika Serikat akan mengusulkan, 
supaja Indonesia diterima men- 
djadi anggota dari F.A.O. (Food ' 
and Agricultural Organization 
dari P.B.B.). 

Aneta an sabsi bahwa 3 

    
nja Paha aan F3 
mengambil bahagian pada orga- 
nisasi tsb. sedjadjar dengan ang- 
gota2 jang lain. 

Dari se Tah itu, orang bermak- 
sud, supaja didalam rapat tahun- 
an ke 5, rapat mana akan dimu- 
laikan tgl. 25 Nopember j.a.d. di 
Washington, Indonesia telah di- 
usulkan, meskipun soal ini nanti 
dipersoalkan pada suatu. ketika, 
sebelumnja penjerahan kedaulat- 
an berlaku. 5 

Orang mendapat kabar, bahwa 
pemerintah Belanda dalam hal ini 
berpendapat, bahwa tidak perlu 
ditunggu. sampai penjerahan ke- 
daulatan jang resmi, oleh sebab 
mungkin nanti satu tahun kemu- 
dian, keanggotaan Indonesia a- 
kan dapat dirundingkan disidang 
F.A.O. Berhubung dengan itu, 

Pemerintah peang 

  

    

  

kan, bahwa Reaapa dengan te- 

ae 

O. dari P B.B. 
'maka negara baru ini untuk bebe. 
rapa waktu akan harus menung- 
gu lagi penerimaan sebagai ang- 
«gota. 

Sementara itu kalangan2 Be- 
landa jang berwadjib di Was- 
hington berpendapat, bahwa K. 
M. B. akan mentjapai suatu kesu- 
d han jang berhasil mengenai se- 
2 6 2, termasuk djuga pe- 
njerahan kedaulatan dengan se- 

  

gera dan dengan tidak ragu2 a- 
kan dapat diterima bahwa dele- 
gasi2 Indonesia akan menjetudjui 
langkah ini. 

Aneta seterusnja mendapat ka- 
bar di Den Haag, bahwa Belanda 
hanja memohon, supaja perminta 
an keanggotaan Indonesia de- 
ngan segera ditempatkan di atja- 
ra, karena menurut surat peratur- 
an F.A.O. pokok2 atjara harus 
disampaikan satu bulan dimuka. 
“Tentu akan diadakan pembitja 

raan dengan pembesar2 Indone- 
sia jang bersangkutan tentang 
permintaan untuk mendjadi ang- 
gota F.A.O. dan tentang kemung 
kinan2 susunan dari delegasi In- 
donesia. 

nja dapat melapurkan tentang ke 
tjelakaan ini. 

Untuk urusan tata-usaha dari 
ketjelakaan2, maka ditentukan 
berbagai surat isian, jang dengan 
segera dikirim kepada jang ber- 
sangkutan oleh Pedjabatan Peni- 
lik Keamanan Sosial, sesudahnja 
ketjelakaan itu diketahui. 

Perlu diperingatkan disini, bah 
wa untuk suatu perusahaan atau 
suatu perusahaan jang baru, jang 
dianggap wadjib memberi tundja 
ngan, harus: memasukkan surat 
isian  pelapuran, selambat2nja 2 
bulan sesudahnja perusahaan itu 
berdjalan, pada Kepala Kantor 
Penilik Keamanan Sosial. 

Djika ada terdapat pesobahan2 
pada perusahaan itu dan oleh ka- : 

keterangan2 jang telah 
tjotjok lagi de- 

ngan keadaan sebenarnja, maka 
madjikan atau djika ada ditun- 
djuk seorang penguasa, maka pe- 
nguasa itu diwadjibkan memasuk 
kan pelapuran jang diperbaiki 
(rangkap dua) dalam tiap2 6 bu- 
lan kepada Kepala Penilik Kea- 
manan Sosial. 

Bilamana perusahaan atau ba- 
hagian perusahaan jang wadjib 
memberi tundjangan itu diperhen 
tikan, maka jang mendjadi madji- 
kan atau penguasa pada saat itu, 
diwadjibkan memberitahukan hal 
ini didalam tempo 1 bulan. 
Walaupun kepentingan sosial 

dari peraturan Ketjelakaan ada- 
lah besar dan haruslah dianggap 
telah umum adanja, tetapi menje- 

renanja 

4 

sal sekali harus dinjatakan disini, 
bahwa baik madjikan baik buruh, 
masih kurang mengindahkan per- 
aturan2 itu. 

Senantiasa masih atjap kali ter 
'“djadi, bahwa madjikan mengabai 
kan memberitahukan ketjelakaan2 
jang terdjadi kepada Pedjabatan 
Penilik Keamanan Sosial, seraja 
buruh ta' mendapat hak2nja jang 
diberikan padanja oleh Undang2 
oleh karena ta' diberitahukan ke- 

| tjelakaan2 jang terdjadi itu. 
Berhubung dengan ini maka 

Kepala Penilik Keamanan Sosial 
telah meminta bantuan dari Kepa 
la2 Pemerintah setempat, pada 
Pedjabatan Kesehatan Umum, pa 
da Kepala2 Detasemen Polisi dan 
berbagai perserikatan umum, un- 
tuk menjampaikan segala ketjela- 
kaan2 jang diketahuinja. 

Dengan djalan sedemikian, ma 
ka segala kedjadian ketjelakaan 
jang ta' dilapurkan oleh pemim- 
pin2 perusahaan jang barangkali 
disebabkan oleh ta'ada kemauan 
atau ta' mengindahkannja atau- 
pun kechawatiran akan memba- 
jar tundjangan, dapat diketahui 
dengan sedjelas2nja. 

Didalam Undang2 Ketjelaka- 
an 1939 pada pasal 13 ditetap- 
kan bahwa barang siapa jang sa- 

sekali tidak mendjalankan a- 
tau fidak tjukup mendjalankan 

diantara kewadjiban2 

  

    

rtanggungkan kepadanja ma- 
ka mereka dapat dituntut dimuka 
pengadilan, 

Leah 3 ema 
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tap diberitahukan tentang kema- 

djuan2 dalam konperensi di Den 

Haag. Partai2 jang terbesar da-: 

lam Republik mempunjai semua 

' wakil2nja dalam K.M.B. 

Mendjawab pertanjaan2 ten- 

tang soal hutang-piutang drs. 

Hatta menjatakan, bahwa soal itu 

telah dipetjahkan samasekali ser- 

ta, terketjuali Irian harus dirun- 

dingkan lagi beberapa pasal me- 

ngenai penjerahan serta soal ke- 

- militeran. 

Hatta mengatakan, bahwa su- 

asana dalam perundingan adalah 

baik. ,,Perembukan2 senantiasa 

berlaku dalam suasana ramah-ta- 

mah, djuga, djikalau pendirian ki 

| ta sangat bertentangan. Senanti- 

asa terdapat pengertian akan ke- 

sukaran2 pihak lain dan pendirian 

masing2. 

Faktor jang menghambat pe- 

rundingan ialah keterangan2 

jang tidak tersedia di Den 

Haag. 

Selandjutnja Hatta mengata- 

kan, bahwa pertanjaan, atas dja- 

lan mana soal2 ini dapat dipetjah 

kan setjara setepat2nja, adalah 

salah satu dari kesukaran2 dalam 

prosedure ini. Beliau menjatakan 

penghargaannja atas berbagai2 

kumisi dan Kumisi Pusat jang te- 
lah bekerdja begitu keras dan sa- 

lah satu dari faktor jang meng- 

hambat djalannja K.M ialah 
tidak adanja keterangan2 dalam. 

pembitjaraan peruangan-pereko- 

nomian, sehingga keterangan2 ini 
harus diambil dari Indonesia. 

Perhubungan2 dengan wakil2 

badan2 dan perusahaan2 diluar 

Konperensi disebut Hatta sangat 
berhasil. 

Perhubungan dengan negara2 
tetangga harus dieratkan. 

Mengenai perhubungan Re. 
dengan Negara2 tetangga di A- 
sia, drs. Hatta mengatakan, bah- 
wa dimaksudkan memperkuat 
apa jang telah tertjapai di New 
Delhi. Dalam hal ini Hatta me- 
ngatakan tentang suatu kerdja 
sama jang erat dan beliau dengan 
sungguh2 menjatakan, bahwa ker 
dja sama ini harus memberi dja- 
wab atas pertanjaan2: Dengan 
tjara bagaimana dapatkah kepen 
tingan bersama ditjapai bersama2 
dan dalam hal apa dapatkah kita 
saling bantu-membantu dalam la- 
pangan perekonomian? 

Beliau menjatakan, bahwa ker- 
dja-sama tidak dibuat untuk meng 
hadapi negara lain serta, bahwa 
negara2 jang kerdja-bersama itu 
dengan sekuat tenaga akan mem 
bantu terdjaminnja perdamaian 
dalam dunia. 

Perbaikan tingkat penghidup- 
an adalah soal jang terpenting di 
Asia-Timur, demikian Hatta jang 
selandjutnja menundjukkan kepa 
da banjak hal2 mengenai susun- 
an dalam negara ini. 

Berbitjara tentang rentjana per 
ekonomian R.I.S., Hatta menga- 
takan, bahwa soal2 terutama dari 
pembangunan perekonomian ber- 
dasarkan transmigrasi dan indus- 
trialisasi. Bagi Djawa terutama 
harus dibuat dahulu rekonstruksi 
dari segala hal2 jang telah diru- 
sakkan dan memulaikan lagi ser- 
ta membesarkan penghasilan be- 
ras jang dalam tahun2 jang 
achir ini, karena peperangan ti- 
dak mentjukupi, dalam hal mana 
sebagai tjonto beliau menjebut 
Besuki. Indonesia harus memper- 
gunakan hutan2nja. 

Mengenai pertanjaan2 jang ba 
njak terdengar, seakan2 tenaga 
membangun kembali Indonesia a- 
dalah besar, beliau mengatakan, 
bahwa hal itu harus dinjatakan 
lagi dan, bahwa hal ini Manu 
tung djuga pada lalu-lintas perda” 
gangan dunia. Beliau memperi- 
ngatkan kepada kedudukan gula 
putih dari Djawa sesudah pepe- 
rangan dunia Pertama, keduduk- 
an mana harus mendapat perlin- 
dungan. Beliau menjatakan de- 
ngan sungguh2, bahwa kepertja- 
jaan dalam hari depan serta be- 
kerdja keras adalah hal2 jang 
perlu di Indonesia. 

Achirnja Hatta menerangkan, 
bahwa Pemerintah baru hanja da 
pat menghalalkan berdirinja, dji- 
ka ia dapat menambah kemakmu- 
ran rakjatnja. 
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SIDANG TERACHIR 
K.MB. tgl 2 Nop. ja.d. 

(Aneta). Sidang lengkap K. 
M.B. j.a.d. jang adalah djuga 
sidang terachir atau sidang 
penutup, menurut komunike 
resmi akan berlaku pada tgl. 
2 Nopember djam 14.00 wak- 
tu Belanda, demikian djuru- 
warta politik Aneta di Den 
Haag. (Kemungkinan besar 
P.C.J. akan menjiarkan sidang 
jang penting ini dengan pe- 
rantaraan pemanfjar radionja 
pada riak gelombang 19 m, 
djam 9 malam — Red). 

Salah satu pasal perselisih- 
an paham dalam Kumisi Mili- 
ter pada hari Kamis j.l. telah 
diselesaikan. Angkatan Laut 
Belanda akan tetap meme- 
gang Surabaja sebagai pang- 
kalan. Pangkalan ini akan ber- 
ada sama sekali dalam peng- 
awasan penuh R.I.S. Pangkal- 
an ini terdiri dari tempat2 be- 
kerdja serta  emplasemen2 
Angkatan Laut dalam kota 
Surabaja. Komandan Angkat- 
an Laut bertanggung djawab 
atas pendjagaan gedung2 dan 
emplasemen2 dan ia bertang- 
gung djawab pada Menteri 
Pertahanan R.L.S. 

Beberapa pembesar2 Belan- 
da dari Indonesia pada hari 
Minggu akan,terbang ke Dja- 
karta untuk memberitahukan 
kepada pembesar2 disana ten 
tang perkembangan K.M.B. 
serta penjerahan kedaulatan 
jang akan berlaku. Mereka a- 
dalah: Dr. P. J- A. Idenburg, 
anggota delegasi Belanda dan 
K. Verboeket, Sekretaris Djen- 
deral Pemerintah Federal se- 
mentara. 

Orang menduga, bahwa 
djuga Kolonel D. R. A. de 
Lange, ahli kemiliteran dalam 
delegasi Belanda, tak lama la- 
gi akan berangkat ke Indone- 
sia untuk memberitahukan ha- 
sil2 K.M.B. kepada pembesar2 
militer. 5     
  

Mr. SJAMSUDDIN BERTO- 
LAK KE CAIRO. 

Menteri Penerangan Republik, 
mr. Sjamsuddin jang pergi ke 
Nederland untuk menjaksikan 
pembitjaraan2 di KMP bertolak 
dengan pesawat terbang ke Cai- 
ro. Sebelum bertolak beliau me- 
nerangkan, bahwa pada . waktu 
beliau tiba di Negeri Belanda 14 
hari lalu, beliau ada merasa berke 
tjil hati akan tetapi pada waktu 
beliau bertolak dari negeri Belan- 
da, beliau merasa optimistis, 
oleh sebab beliau jakin, bahwa. 
KMB akan bersasil. : 

Ketika ditanja pendapatnja | 
sendiri tentang kedjadian2 di Su- 
matra dan Djawa, Menteri terse- 
but mendjawab, bahwa persatuan 
jang di tundjukkan di KMB ada- 
lah suatu djaminan, bahwa ke- 
sulitan2 di Djawa dan Sumatera 
akan diatasi. 

Mr. UTOJO TIBA DI 
DJAKARTA. 

(Ana Ban Kemarin dahu- 
lu tiba di Djakarta wakil Repu- 
blik di Singapora, Mr. Utojo da- 
lam perdjalanan ke Djokja untuk 
berunding dengan pemerintah 
Republik. 

Kemarin petang kurir Republik 
keenam dari Den Haag, Prof. 
Sunarjo Kolopaking ditunggu di 
Djakarta. 

PATROLI BELANDA DISER- 
GAP DISUNGAI BARITO. 

(Aneta). Menurut berito jang 
diterima dari Bandjarmasin ada 
tiga orang tewas dari patroli 

Belanda jang sedang menumpang 

perahu beberapa kilometer dari 

Bandjarmasia kearah hulu sungai 

Barito. Patroli itu telah ditemba- 

ki dari tempat perangkap, 

orang jang tewas... Dua orang 

anggota patroli mati kemudian, 

karena tertidur. 

Se- 

Djumlah anggota dan persen- 

djataand gerombolan itu belum 

diketahui. Kini sedang diadakan 

gerakan2 penjelidikan, 

3 Hi 3 Ti.ke, 
Maba Pena Ga 
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     omi penduduk. 
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(AFP). Kkoriaea tinggi dari 
negara2 Barat di Djerman pada 
hari Djum'at menjatakan lagi 
»keputusan dari ketiga pemerin- 

“tah2 Serikat 
“teguh hak2 dan kewadjibannja di 
Berlin untuk melindungi baik ke- 
pentingan2 politik maupun 'eko- 
nomi dari penduduk". Mereka 
“ menerangkan djuga merasa ke- 
“perluannja suatu aksi untuk me- 
nahan keadaan ekonomi jang ma- 
kin lama makin buruk dari Berlin 

  

dan mengemukakan, bahwa  da- 
“lam hubungan ini mereka telah 
. mengadjukan usul2, jang seka- 
“rang sedang dipeladjari oleh pe- 
.merintahan federal. 

Keputusan untuk memegang 
- teguh posisi Barat di Berlin, dibe- 
narkan dalam sebuah kominike jg 
dikeluarkan pada achir pertemu- 
an di Bonm antara komisaris2 

— tinggi Inggeris dan Perantjis — 
. djendral sir Brian Robertson dan 
Francois Poncet — dan Nerman 

. Collison, kepala bagian pereko- 
— nomian Amerika di Djerman, jang 

. Ongkos2 untuk pembuatan 
lah 190.000.000 dollar. 

Dalam hal ini dipergunakan 

ja tidak lekas rusak. 

DI OLO DIPERIKSA. 

Hari Sabtu j.l. pengadilan Pa- 
Pa memeriksa lagi perkara 
“pembunuhan di Olo.- Sekarang 

Achir Nopember 1949 segerom- 
' bolan orang bersendjata lembing 

| dan pisau menjerbu sebuah ru- 
mah, dimana berkumpul 27 orang. 
' “Semua orang dalam rumah itu 
ditawan. 

Seorang Tionghoa jang kabe 
lan bertamu dan dua orang 

- Eropah dibunuh ditempat itu dju- 
ga. Lainnja diangkut ke Nagalo,   

Uu. Pangan dana :9 orang 

untuk memegang 

“ dihadapkan 14 orang terdakwa. 

| dimana mereka ditawan 1 ming- 

    

marina ''kepentingang potitile € aa Te 

mewakili komisaris tinggi Ameri- 
ka, John MeCloy. ,,Komisi tinggi 
mengerti perasaan2 dari pendu- 
duk Berlin dan memberi djami- 
nan kepada mereka akan menun- 
djang mereka sepenuhnja dengan 
moreel dan materieel”, demikian 
kominike itu”. Komisi mengerti, 
bahwa Berlin dipertjajakan atas 
tjara jang luar biasa kepada tang- 
gung djawabnja negeri2 Barat 
jang menduduki. Komisi tinggi 
telah mempeladjari dengan sak- 
sama kebutuhan? Berlin, agar 
supaja dapat menentukan nilai 
dari pertolongan jang diperlukan 
itu dan tjara2 jang terbaik untuk 
memenuhi hal2 ini. Mereka dju- 
ga sadar akan perlunja aksi jang 
segera”. 

Setelah memberikan persetu- 
djuannja kepada tindakan- 
tindakan jang diusulkan menge- 
na- pertolongan “keuangan 
dari pemerintahan federal kepa- 
da pemerintahan haminte Berlin, 
demikian komnike itu selandjut- 
nja, ,,komisi tinggi dari fihaknja 

    
   
    
    

     
   

    
    
       

   
     

   

    

    

   

        

   
   

      

   

    

      

   
   
   

  

    

    

  

    

  

   
        

    
    

     
     

    
   
   
   
    

  

   

   
   

   
    
    

   

    

     

          

   

        

Pada tgl. 23 Mei 1949 dimulaikan di Amerika Serikat de 
. ngan pembuatan suatu sam-bungan pipa2 (pijplijn) dari 
pantai Teluk Mexico ke New York, Newark, Philadelphia 

| dan lain2 kota dipesisir Timur untuk persediaan benzin. 
ini dirantjang kira2 berdjum- 

Pada gambar ini dapat dilihat pekerdja2 sedang menje- 
lesaikan sebahagian sambungan pipa itu untuk ditanam. 

mesin istimewa jang member 
sihkan pipa2 itu dan menaruhkan salut pada pipa2, supa- 

Sis. 

tiga orang tersebut pertama da- 
pat ditangkap dan didjatuhi hu- 

kuman mati dalam tahun 1947, 

Sesudah gerakan militer pertama ' 
“jang lain2nja jang tersangkut da- 
lam pembunuhan ini ditangkap. 
“Sehingga pada tg. 19 Pebruari 

1949 jl. hakim dapat mengadili 
mereka. Tudjuh orang didjatuhi 

hukuman mati jang lain2nja hu- 
kuman pendjara. 

— Jang dihukum mati segera min- 

ta kasasi dan perkaranja masih 

diperiksa oleh dewan appel. Dua 
orang jg dihadapkan pada hakim 

hari Sabtu j.l. dibebaskan, satu 
orang dihukum mati dan lainnja 

mendapat hukuman  pendjara. 
“Dalam pada itu seorang berna- 

mad Sikin minta pemeriksaan 
oleh pengadilan jang lebih tinggi. 

« Mey 

an pke tejah me Besa 
dipeladjari oleh #enagatakan fe- 
deral”. 

Na maan 

PEMBONGKARAN PABERIK2 
NI “DJERMAN. 

(AFP), Dari sumber2 Inggeris 
jang .mengetahui AFP mender 
ngar, bahwa Inggris dan Ameri- 
ka dalam prinsipnja telah sesuai 
untuk menghentikan pembongka- 
ran dari paberik2 Djerman. Peran 
tjis sebaliknja, demikian orang 

— menambahkan, adalah sangat me- 1 
nentang penghapusan persetu- 
djuan tiga negara, jang ditanda 
tangani oleh Robert Schuman, 
Ernest Bevin dan Dean Acheson 
pada bulan April jl. di Washing- 
ton. Meskipun London dan Was- 
hington dalam prinsipnja bermu- 
fakat untuk menghentikan pem- 
bongkaran itu, mereka ini sama 
sekali tak sesuai tentang prose- 
dure jang harus diadjalankan, 
Menurut warta, State Depart- 
ment menghendaki suatu politik 
jang berbudi baik untuk meng- 
hentikan sama sekali pembongka- 
ran itu, sedangkan Inggeris, mes- 
kipun bermaksud menghentikan- 
nja sedjak awal 1950, ia masih 
memegang hak, untuk mengambil 
keputusan jang terachir, ketjuali 
djika ia menerima djaminan dari 
pemerintahan Djerman Barat di 
Bonn mengenai keamanan dan 
perdagangan. Kementerian luar 
negeri Inggeris takut, bahwa dae- 

   

At Pong An 

  

k rd Hilton menerang- 
kan, bahwa Rusia dewasa ini da- 

  

sn pat dianggap suatu mesin pepe- 
| rangan jang maha hebat, Menu- 

ichard Hilton semua attache 
militer asing di Moskou itu diang- 
ap sebagai mata2 dari di Perl 

djuga begitu. , 
Marsekal Lord Wavell, ketua 

Konperensi menerangkan, bahwa 
Rusia dalam hal ini tidaklah akan 

| mengambil inisiatif ” untuk 

   

   
mengadakan “peperangan, meski- 
pun ia mengadakan persiapan2 
untuk berperang. Persiapan2 pe- 
rang ini hanjalah akikat dari ke- 
'chawatiran kemungkinan adanja 
serbuan lagi dari pihak Djerman. 

ORANG2 RUSIA MENDIRI- 
'KAN INSTALASI2 LANDA- 
SAN UNTUK SENDJATA2 
V-1 DAN V.2 DI DJERMAN. 

    

(AFP). Bertentangan dengan 
 berita2, jang menjatakan bahwa 
tentara Sovjet telah mempersiap- 
kan diri untuk mengundurkan di- 
ri dari Djerman, orang menerang- 
kan dalam kalangan2 jang me- 

.ngetahui di Lubeck, bahwa ten- 
tara merah telah menempati ke- 
dudukan2, jang menundjukkan, 
bahwa mereka bermaksud hendak 
tinggal lama di Djerman. 

Disamping instalasi2 landasan 
V-1 dan V.2 jang didirikan di 
Penemuendo dipulau Usedom, di- 
mana suatu kampung lain — 
Karlshagen — telah dikosongkan, 
instalasi2 jg demikian djuga te- 
lah didirikan di Wustrow, antara 
pantai Utara dan Timur dari Te- 
luk Mecklenburg dan Danau Ga- 
ram jang besar, dimana sungai 
Reckwitz bermuara. Penduduk 

rah Ruhr kembali akan mendjadi' dari Wustrow, Altgartz dan Re- 
benteng dari militerisme Djer- 
man baru, dan bahwa industri 
Inggeris dikemudian hari akan 
bergulet terhadap kemungkinan 
konkurensi Djerman, 
kan ,,politik dumping” dari ma- 
sa sebelum perang. 

Komisaris tinggi Amerika di 

berdasar- 

rik menurut warta telah diung- 
sikan. 

PARA PEMBUNUH Mrs. 
UNDERWOOD DIHUKUM. 

(United Press) Sembilan ma- 
hasiswa Korea telah diadili oleh 

Djerman, John MceCloy, jang te- pengadilan di Seoul dan menda- 

lah menjatakan dengan ,,tak ha- 
ti2” dalam kalangan2 Inggeris 
jang berkuasa tentang pembong- 
karan itu, telah menimbulkan ke- 
tidak puasan jang besar dal 
Rumah Putih. : N 

MecCloy dituduh oleh ketera- 
ngannja itu telah menjalakan 
kampanje Djerman terhadap per- 
setudjuan Washington dan telah 
melemparkan kartu2 troef dari 
negara2 Barat. 

  

pat hukuman2 antara 2 tahun 
'hingga hukuman mati, karena 
'melakukan pembunuhan atas is- 
teri- s ng pendeta ban 
Underw wood jang seba : 
telah diketabui telah buah 
pada awal tahun ini dbaihaga 
ketika sedang diadakan pertemu- 
an. 

Ketiga orang jang memegang 
pimpninan dalam pembunuhan 
ini mendapat hukuman mati. 

NN BT 

Asia hanja bisa ditarik de- 
. ngan memenuhi keingi- 

nan dan kebutuhannja. 
Kemerdekaan polikik dan ketinggian ting- 
kat kehidupan adalah 2 faktor penting. 

(Aneta-U.P.), Perdana men- 
teri India, Pandit Nehru, m 
peringatkan kepada Amerika, b 
hwa mereka berbuat salah se 
djika mereka mengira, bahwa 
Asia dapat dipaksa memilih fihak 
Barat jang hanja berdasarkan ke- 
kuatan sendjata. Amerika ap 
mungkin berhasil mena . Asia 
kepada fihaknja, djika ia 

menginsafkan, bahwa Kebutuhan 
dan keinginan Asia dipenuhi. Ke- 
butuhan itu antara lain ialah 
tjita2 terhadap kemerdekaan po- 

litik dan mempertinggi tingkat- 
penghidupan. 

    

  

Dalam ' keterangannja jang di- 
utjapkan dengan terang-terangan 

ini, ia menjatakan, bahwa India 

tidak perlu menerima barang2 
perhiasan dari Amerika. 

,Saja tidak membutuhkan se- 
suatu dari Amerika dalam arti 
memperoleh sesuatu dengan ti- 
dak memberikan sesuatu”, demi- 
kian Nehru. Kemudian didesak, 
supaja dunia mengikuti filsafah 
perdamaian Gandhi. 

Pidato Nehru ini diutjapkan 

“BLUEI 'BAND 

        

MARGARINE 
" Gasa HANJA DARI 1 TUMBUH2AN 

dimuka Gabungan Pedagang dan 
Industri di Chicago dan Dewan 
Chicago untuk urusan perhubu- 
ngan luar negeri. 

KOMISI PBB UNTUK KOREA 
MASIH BERDIRI UNTUK 

SATU TAHUN LAGI. 
(United Press). Sidang umum 

dari PBB telah memutuskan de- 
ngan 48 lawan 6 suara dan 3 
blangko untuk memperpandjang 
kekuasaan2 dari komisi PBB un- 
tuk Korea dengan satu tahun. 
Blok Sevjet, al. Jugoslavia, me- 
nentangnja, (Utu an Jugoslavia 
menerangkan kemudian bahwa 
ia telah menentang itu karena 
negerinja ingin memberi kesem- 
patan kepada rakjat Korea untuk 
menentukan nasibnja sendiri, de- 
ngan tak ada turut tjampurnja 
orang luar). — Setelah ini suatu 
usul Rusia utuk membubarkan 
komisi ini, ditolak dengan 42 la- 
wan 6 suara dan 5 blangko. 

Komisi PBB untuk Korea ter- 
diri dari wakil2 Australia. Tiong- 
kok, San Salvador, Perantjis, In- 
dia, Filipina dan Turki. Kewa- 
djibannja ialah mengawasi dan 
memberikan laporan tentang per- 
kombangan2, jang mungkin akan 
menimbulkan suatu persengke- 
taan militer di Korea, dan djuga 
memberikan djasa2 baik dan 
turut membantu unificasi dari 
Korea Utara dan Selatan. Djika 
mungkin komisi ini achirnja ha- 
rus mengusahakan ditarik mun- 
durnja pasulkan2 Rusia dari Ko- 
rea Utara, 

  

        

   

   Wakil konsuN 2 
dari Praha,« 
taan ditangku, 

(Reuter). Kanak luar 
negeri Tjekoslowakia pada hari 
Djum'at telah menjampaikan no. 
ta kepada kedutaan Amerika di 
Praha, dimana dituntut supaja 
wakil konsul — Isaac Patch — 
dalam 24 djam akan men nggal- 
kan negeri itu dan diumumkan 
bahwa seorang anggota dari ke- 
dutaan itu, orang Amerika Sa- 
aa Maryn, telah ditangkap. 
eduanja itu dituduh telah me- 

mimpin suatu komplotan spiona-: 
se di Tjekoslowakia, dimana pa- 
ling sedikit tiga orang emploje 
atau bekas emploje dari kedu- 
taan itu djuga tersangkut dan da- 
lam mana telah dipergunakan 
alat2 penjiar jang sangat kuat. 

Komplotan ini telah diadakan 
pada tahun 1948 oleh seorang 
diplomat Amerika. Kemudian di- 
umumkan, bahwa Maryn — jang 
tak mempunjai imuniteit diplo- 
matik — memang sebenarnja te- 
lah ditangkap. Dari fihak kedu- 
taan Amerika orang tak mau 
memberikan komentar atas kedja- 
dian ini, jang berkata bahwa 
Washington telah diberitahukan 
tentang ini. Menurut djurubitjara 
dari kedutaan itu orang telah me- 
minta untuk memberikan lebih 
banjak waktu kepada Patch dari 
pada 24 djam untuk meninggal- 

-kan negeri itu, tetapi permintaan 
ini dengan tegas telah ditolak. 
Sebelum ia datang di Praha (da- 
lam tahun 1948) Patch tergabung 
dalam kedutaan Amerika di 
Mandsjuria, 

KONPERENSI DUTA2 BE- 
SAR AMERIKA DI EROPA 

BARAT, 

(AFP). Kalangan jang menge- 
tahui di Paris menerangkan, ba- 
hwa konferensi para duta besar 
Amerika di Eropa Barat, jang te- 
lah dimulai di Paris pada “hari 
Djum'at, bertudjuan mempeladja- 
ri situasi umum di Eropa Barat. 
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Perbesar? j j 
konferensi' ini a 
Tinggi Amerika di Djan 2 0 
McCley, duta besar di Inggeris, : 
Lewis Douglas, duta besar di Ita- 
lia, James Duan, duta besar ke- 
liling untug rentjana Marshall 
Averell Harriman dan duta besar 
di Sovjet Rusia, laksamana Allan 
Kirk. S 

Konferensi tersebut. 
oleh wakil menteri urusan Ero- 
pa, George Perkins, jang spesial 
datang ke Eropa dari 
untuk keperluan itu. 

Duta besar Amerika di Praha 
dan Belgrado, Ellis Briggs “ dan 
Cavendisch Cannon” sekarang 
berada di Paris tetapi tidak tu- 
rut dalam perundingan2 ini. 

S
a
n
 

ata
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PENANGKAPAN? Di 
BOMBAY :. "6. NN 

(AFP). Polisi di Bombay kini 7S & 2 ) 
telah menangkap 60 kaum sosialis 
jang hendak mengadakan arak2- 
an meskipun polisi sudah mela- 
rangnja. S3 

Larangan ini jang dikeluarkan 
sesudah keributan2 mengenai 45- 
ram dan gula, disebut oleh beban 
sosialis tindakan jang tidak demo 
kratis. Arak2an tersebut pan- 
djagnja kira2 4 km, tetapi padu 
permulaan para pengikutnja su- 
dah ditangkap semua. 

      

Mau djual. 

satu gilingan padi sHuller No. ! 
(paling besar) dengan dynamo dan 
gilingan milu beserta gergadji kaju 
(balk-papan) dengan dua circelzaag. 

      

  

    

     
    

    
        
         
         
     
       
     

     

   
      
       

    
   
       
   
   
    

       
   
   
    

   
    

    
    
    

  

anisa Ka 

Amerika Ka 

Keterangan2 dan harga alamatkan Ta 
pada 

Makeret ee 
MANADO." 

  

  

Pakailah Delfi a, 

dengan Delfia makanan 
lezat dan gurih rasanja 

serta mudah ditjernakan. 

Delfia djuga hemat 
dipakainja, karena dje- 

lantahnja tidak berbau 
masakan jang telah digo- 

beberapa kali. Delfia 
sungguh mengagumkan.   
ISI 2 KG. F. 5.20   

    
MENGAGUMKAN 

djika $ 
Njonja ingin menjediakan 
masakan enak. Digoreng 

reng, djadi dapat dipakai. 
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