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KEPUTUSAN KEMENTERIAN PENG

eta untuk Dibwa Timur di" Ma
diun. Untuk ini telah ditetapkan

ADJARAN BERHUBUNG DENGAN

undang? di Djokja' jang aremberi
otonomi kepada propinsi Djawa |

PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA..|

Timur. Undang? ini tak dapat ber
djalan, karena aksi militer. Belan-

Diberitakan oleh Kementerian
Pengadjaran N.I.T., bahwa berURsus | KADER.
daa Dalam sidang parleimen Indonesia Timur jang diselengg: arakan pada hari Senin
@
' minggu lalu 'dua pembitjara lagi
. telah membitjarakan undang2
'dasar tsementara dari R.LS., dalam mana utusan dari I. KV.P.,
p.t. Van Emstede, menganggap-

kan nasib sendiri, jang 'dianggap- p
nja sebagai kelemahan2 dari kes

dim azasnja tidak

ditetapkan. Dalam hal2 lainnja ia
seperti
ma
ta Kn ta

naka kini dalam daerah jg
'di Asia Tenggara, te

Ja

aohir ini

terbuka djalan jang sehat ke

| perdamaian. Dan disini datlah

dibuktikan, bahwa

“Timur

dan Barat,

ang togdhoorder,

dapat disesuai-

dianta

adaan baru.

mendjalankan

F. Pupella,

politik kekuasaan

ri Belanda

tidaklah

a-

pen

“Tet

rak

j

Indonesia

dan

Belanda

itu,

gaknja dalam waktu jang pen-

“dek

:

ana

:

“AS. Fernandus, U. NamuperaKang, Frans Polopadang, dan H.

imengenai dua haj

meliputi residensi

5 Anggota Parlemen Indonesia
Timur telah mengadjukan
mosi

PEMBEBASAN ORANG2 TAWAN.
AN POLITIK.

Tun aka terhadap perlakuan
M. terhadap pengangkutan

mumkan belum lama

t

K.P.
ba-

Menjambung berita

njjai hak jang tak terbatas terhadap penetapan barang2 jang boleh dan jang tidak boleh diang-

wartakan

'k
G1

jang

1 Suki perlaksanaan
jun
semata. S4 7

kan

menge-

ai

Bean

politik,

Berlangsung.
Yugi

— BERITA-BERITA PENDEK. Bapa 7
Surabaja

telah

dua pembegalan

na

dilapurkan

pada hari Rabu

wa

isi

kemerdekaan

jang

telah

daripada apa jang telah tertjas
pai oleh India hingga saat ipi.

—“Iebih banjak mentjapai kebahagi
an jang

ditjita2kan.

- kerdja sama,

#Lapangan

antara

Indonesia-

"Belanda mungkin akan

meluas,

melebihi dari pada jang ditjan-

tumkan dalam statut Unie, apa5

“(kala ihasil2

»

perlaksanaamnja

pa-

da waktu'permulaan, dapat dibuk

i

dtikan dalam 'kenjataan jang ime“'imuaskan Ikeidua bangsa. A'kan te

' 'kapi sebaliknja kerdja sama

dau

lam Unie itu, akan 'mendjadi ke“Gil arfinja, apabila dalam bukti

—

2 perlaksanaamnj ja jang pertama-ta
sm

D5

fan Djokja, Mz, Roem, Dr. Sa
kiman, dan Dr. Leimena. Mereka
disambut oleh sedjumlah pembesar2

a.l. Perdana

menteri

'T.M. dan Dr. Koets.
mmnasas

$

idja sama idalam hubungan' Unie,

tidak seperti kerdjia sama antara,
kusir dokar dengan ku'danja, ataw

sehajanja: tetapi
diantara

Kerdja sama dalam 'hubungan

jg sederadjat

dan

“dalam pembangunan RI.S.

pa-

da masa akan datang. Pihak In'donesia akan. sangat membutuhi
ini, dam djuga
hak Belanda a-

kam bersedia untuk memberikan-

Jaja.

suatu

seorang

Tuan dgn seorang Tuan jg lain

“lebah bagi ahli tehnik Belarida
ku . untuk menjumbangkan tenaganja:

Tetapi 'dalam praktek, ta'da,

'menetnui
jang ta'
ahli2 Be
2 instan-

Perserikatan

Pahlawan2 Kemerdekaan dalam
'kalangan Sipil di peran telah
menjerahkan kepada konsul djen
deral Republik
Tkhambu
suatu

'tempat abu Tan pahlawan Pilipi-

didasarkan - naga
lein2 bangsa, terutama
'sedenadjat bangsa Belanda jang telah me.
Kepada pi
ngenal baik keadaan' dikepulauan
diingatkan,
ini. Dengan tiada tenaga dan
sama jang:
pengetahuan
'mereka itu, maka
akan dilaksanakan idalam hubukemerdekaan jang baru sada dingan baru sekarang ini, bukanilah
tjapai itu, rasanja' tak a'kanfdapat
dalam 'prakteknja seperti 'kerdja
dengan segera diberi isi dalam
sama! pada zamar' pendjaLahan
bentuk jang njata, menurut arti
#H-:B. dahulu. Jang dimaksud ker
kata jang sebenarnja. R.I.S. ke-

hamba

: Unie, akan membuka (pintu jang

(Aneta-LL.P. E

inja Hain sama jang
'kepada suka rela dan
bagi kedua Bangsa.
thak Belanda haruslah
benar2, bahwa kendja

kerdja sama:

“pat tidak orang akan
“kesukaran psychologis,
| mudah diatasi. Adanja
“Janda dalam bela

Anak

Agung Gde Agung, adjudan W.

ima, salah 'satu pihak merasa diru

ikan Idan tidak puas.

“2

berhak sama.

Manusia Indonesia jg mendjadi
Tuan dim rumahnja sendiri, dengan' setjara suka rela, berkema-'
luan hendak kerdja sama dengan

pihak Beleamda. Demikian pula
sebaliknja! Djika pihak2 Indorlesia dan Belanda, dapat mendja-

ga faktor psychologis jang penting ini pada djiwa dan lagaklaguna dalam melaksanakan ker

lak akan merasakan kekurangan
orang2 jang ahli disemua lapangan teristimewa dalam lapangan

perek
ian dar keuangan. Pa
da hal dalam kebidja'ksaaan men
djalankan programa perekonomi-

an dan kduangan

itulah

nianti,

terletak segala kemugkinan

sta-

biliteit Pemerintahan baru dari
RIS. Dani disinilah pula terletaknja djawaban terhadap pertanjaan : apakah Pemerintah Nasional
R.LS.

itu dalam

kebidjaksanaan

ekonomi dan 'keuangannja, akan
sanggup memberi kebahagiaan ke
pada 70 milliun rakjat Indonesia?

statut Uni jg telah ditanda tangani bersama itu memberikan
isi, mungkin akan dirasakan oleh.. hasil jang baik bagi Nagan bang-

Memang dalam menghadapi
soal kekurangan orang2 jang ahli
dari bangsa sendiri, RI.S. akan
menemui kesukaran? jang besar
dalam usaha pembangunan.
A-

Rakjat Indonesia haruslah in-

'kari tetapi dengan adanja 'kerdja

“ma ini, rupanja belum djuga Tn

akan yan

ti mereka da

ari itu, adala: Phat dalm

sin bertahean an statut
Gank

ra'jat

masing2,

"eng .j bagaimana besar faedah

dkan dapatlah

“djiban jang maha 'berat, jang tak
mudah dipikul oleh kekuatan
bangsa sendiri. Kita 'katakan de.

(Unie

kedua pihak akan

maka

saf, bahwa memberi isi “kepada
kemerdekaan jang telah. ditjapai
itu, adalah mendjadi tugas kewa-

. fichir.. Mereka kurang idapatp
Apa,
bahwa
adanja ahli2
Belanda disamping “mere
1 itu, hanja sebagai penasehat
: Hang

dja sama,

sa.

'pihak Indonesia, sebagai suatu
pre Ta
bahwa susunan penjadjahan |jang dibentjin'ja sela-

ternjata

berian kepada Presiden Sukarno
dari pihak perserikatan wanita
konsul djenideral tersebut
telah
menerima sehelai bendera Merah

sama dalam hubungan Uni, RIS
sikan mudah mengatasinja, dengan bantuan tenaga2

ahli jang

besar djumlahnja dari bangsa Be
landa.

Bagaimana

pentingnja

benar2 merupakan: salah satu so3 jang paling sulit dipetjahkan.

musa dan bangsa. Mudah2an de-

Im semua lapangan pekerdjaan pembagunan, 'kekurangan,. ke
kurangan itu adalah sangat idira.

sama ini dengan sebaik2nja, . Ki

'saikan. Maka dalami prakteknja,
mau ataw tak mau, Indonesia ter-

ngan mendjalankan' azas 'kerdjaakam iberhasil untuk mengisi|

merdekaan bangsa jang sebentar
akan — miliki itu,

paksa harus memakai banjaktgo, ta A
8

:

( s3

3 tg

A

rapa pe
“deka”. Peta
“ban,

adkta

tundjukkanlah

da tgl.

1 Desember

penggantinja
Enoch

liau bekerdja

sebagai

sekretaris

Pa.

Kai H. Surabaja sampai ki. 1

mr.

anggap belum tjukup. C.H.T:H.”
mengandjurkan anggota2nja su-”
paja membeli bendera Merah Pu'
tih, berhubung dengan "en
an ea
&

Panitia perajaan penjerahan :
Si kedaulatan dan hari perajaan na.“ '“—
sicnal Surabaja sedang mengada,

kan persiapan2. Telah “dibentuk,

Dr. Murdjani, gubernur Republik untuk Djawa Timur
telah

panitia2 bawahan penjelenggara -

anak2ar!, rapat2 umum, permainan2 rakjat dan perlombaan2, Bus
kaniah maksudnja, bahwa. panti.

untuk

membentuk sebuah kantor baru
untuk Djawa Timur, jang akan
De-

ngan demikian Madiun akam men

djadi ibu kota Djawa Timur jang “
Kantor terse-

kota

ni telah mengumpulkan uang 3g $:
000 rupiah untuk TNI, djumlah,
mana oleh kalangan Tionghoa di.

seterusnja djuga 4 gadis Indonesia, 5 pemuda Belanda dan 1 pe.

dikuasai Republik.

Raden

Xx

jang telah mendaftarkan diri adalah 20 orang Indonesia, 54 orang
Belanda dan 20 orang Tionghoa,

Madiun.

Wali

suridan.

ketua panitia persiapan. Sekarang

di

Sebagai

»Kementerian Dalam Negeri

Surjadi telah menerima mendjadi

berkedudukan

2

baru ini adalah bekas murid Wos'
via, kemudian mendjadi komisre-”
daktur. Kabupaten Tjirebon' dan
sebelum perang anggota Haminte
dan wakil wali kota. Sekarang be..

Di Surabaja
telah dibentuk
korps tjalon opsir udara. Komandan kamp marine Morokremba.ngan menjanggupi bantuamnja da

persiapan

jad.

ditetapkan

Kartawradja.

KORPS TJALON OPSIR DIBENTU K. :

mengadakan

presi-

Wali kota Bandung, F.. Ce
akan berhenti dengan“hormat' pa

kepada

TIMUR,

dari

x

delegasi Belanda atas pertjampu.
ran tangannja untuk
mentjapai
penerimaan tersebut tadi.

MADIUN: IBU KOTA DJAWA

potret

kenakanlah ia berdjalan terus

da hari Djumat lalu telah meneri
ma dengan resmi ata's mana Inda
nesia keanggotaan F.A.O. (Organisasi Bahan2 makanan “dan,
(Pertanian 'dari P.B.B.).
Beliau
mengatakan: ,,Atas nama rakjat
Indonlesia saja mengutjap terima
kasih kepada konperensi atas pemerimaannja. Djuga kepada BeJanda atas usulnja, supaja Inidonesia diterima mendjadi anggota

muda Tionghoa.

air kotor dis

den Sukarno dan ditanjakan ke.
padanja siapakah ia ini. Sesudah
didjawab ,,Sukarno', maka diper.

(Aneta). Dr. Kartowisastro pa

walikota

tidak diberi djawa
se€mber

Pada hari Kamis malam
seorang perempuan jang mengenda.ra? sepeda telah dipaksa berhenti,
oleh beberapa orang pemuda. Di.

INDONESIA DITERIMA DALAM
F.A.O. DARI P.B.B.

sedang

1290 rupiah dan

.lemparkan kepadanja.

Jose Rizal adalah seorang Pi.

ini,

berdjau-

2150 rupiah. Seorang peremy

lipina jang telah berkelahi untuk
hak2 sebangsa dan setanah airnja. La telah ditembak mati 50 ta
hun lafu oleh orang2 Spanjol.

azas

mikian? bukanlah karena kkita tikerdja-sama ini bagi kemadjuan
“dak 'pertja'a kepada. tenaga bang
bangsa dan tanah air Indonesia
sa sendiri. Tetapi karena
kita . dikemudian hari, sedjak semula
mengerti, bahwa diantara bangsa
telah dapat diinsafi oleh PemeIndonesia sekarang, sangat sedimintah N.I:T. Dari itw tidaklah
kit sekali tenaga2 ahli jang dapat
'mengherankarn!, djika dalam pomemenuhi kebutuhan dalam berIlitik-manipes Pemerintah N.I.T.,
bagai2 lapangan
pembangunan.
azas kerdja-sama ini didjadikan
Kekurangan! kaum
terpeladjar
salah satu pegangam teguh dalam
dan ahli 'dari
/ Indonesia, - memperdjuangkan “kemerdekaan

sing2 berharga

pen erahani Kedaulatan “dipandangnja selaku suatu hal jang Fa
ngat bararti besar.

Jam

jang

sama. Barang2 jang dilarikan ma

bu Miengakakan, heliya pem,

dan selandjutnja djuga

ditempat2

han satu sama lain, hingga tak
dapat dikatakan, bahwa jang mengerdjakannja itu gerombolan jg

Putih untuk njonja Sukarno. Ke
tika mengutjapkan terima kasih
1

ta,

pistol. Tetapi kedjahatan?2 ini tadi

na Jose Rizal selaku suatu 'pem-

inter

tertjapai oleh Indonesia melebihi

entingan bang

2

tawanan

7 orang dilepaskan da

ri tahanan preventif.
Pembebasan golongan Menag
dapat diharap tak lama lagi aan

Di

Oleh Tinak pro-.
oleh fihak fraksi
dnjatakan din 3
ini adalah per-

“ bitjara Islam, : Lefi jang pada
hari Sabtu
telah
mengatakan,
bahwa tidaklah tertjapai kemerde
kaan.penuh. Telah dikatakan, bah

nuh, Tan padanja
“didapati kemungkin-

3

178 orang

sedangkan

pemerintah pusat di Djakarta.

:

Dena

dari pihak resmi, bah-

wa sementara itu telah dibebas.

orang Indonesia jang Bersendi

dalam

,

s3

bebasan golongan pertama dari
orang2 tawanan politik, kini di-

malam, jang dilakukan oleh tiga

: Hanja dengan

ja

jang: Na
berselan

bahwa segera dapat diharap. ing,

pama

jang di-

rangsur-angsur,

Nun

rang2 pembesar NIT. Kesukaran
timbul oleh karena kebidjaksanaan nachoda2 kapal jang mempu-

ini belumlah lagi akan meru

oleh kedua pihak

termasuk daerah

Djawa Timur,

pakan sebagai obat mudjarab, jg
agan tiba2 dapat menjembuhn segala lakad2 parah

Surabaj

(KEBERATAN2 TERHADAP K.P.M.

kutan djuga ada perbedaan. Pemerintah akan mendjawab, setelah diadakan hubungan' dengan

iok, A. M. Amin, Lalu Djapa,

almarhum. Re

Pamudji akan berkeduduka
Djombang, sedangkan da

mukakan, bahwa dalam pengang

“Sie, Djubain Dano Pa, Po Tiong

5

tidak

rapa anggota lain djuga

2 ag Atjo, N. Kasim, D. P. Ballela,
ar ag Nai
ti memasuki dunia,

nja Sudirman

'kut. Pada pembitjaraan ini bebe-

A: Salaki, A. Rachman, D. Bes-

bahaj jakan kemerdekaan
:

Agung Gde A-

g, Sjariffuddim Panigoro, D.
jang istimewa seperti lain2 negau |
W.
Sijaranamual,
A.B. Sangadji,
ira 'besar. Oleh 'karena itu perta

snerdiai

s 'pula Naa
batas Kartel
juan jang celah ditjapai oleh pi

Anak

ih

den Pamudji sebagai pe

jang menjatakan kurang senang

c
19 orang jang lulus, 2
Dari fihak LEV.
alba
ng terdiri dari toehoorder tikan, bahwa kerdja sama antara
Negeri Belanda dan Indonesia di - d k lulus, sedangkan seorang acan diudji kembali karena sakit.
| kemudian hari akan djuga sarigat
berarti untuk Indonesia, oleh karena Negeri Belanda tidak akan “ “Lulus dalam udjian jaitu tuan2

banjak dju

peroleh anasir2 jang mungembent tuk Suatu kerdja sa-

Ya jagi smk 22 orang: se
# ini dilangsungkan 3 hari lama
nja. Diantara jang lulus udjian

jawa

gara Djawa Timur. Seb
siden Surabaja telah diangkat

Kementerian - dja dalam Kementerian iPenga'djaran mulai sekarang hanja boleh memakai Bahasa Indonesia
telah menjerah dalam surat menjurat resmi.

z

djadi.

Timur | jang diluar kekuasaan Ne-

kan, bahwa para pegawai dari se
mua golongan bangsa jang beker

dibuka

kannja. Beberapa anggota telah "3: “ surat tanda lulus dari uap
menundjukkan akan bahaja2 ig. 4

wa dan umum

sebagian Surabaja,

Undang2 Dasar RL.S., maka
Menteri Pengadjarain menetap-

nerangan NIT., idan jang terii dari 15 orang Kader dan 11

Uni dibuat sedemikian rupa hing

ga setiap waktu

besar jang terkandung dalam pe
raturan2 tentang hak menentus

Beni tertja “setudju dengan teksnja,

ngan resmi oleh

kam agar supaja anggaran dasar

merdekaan pers. dan pensamaan
subsidi untuk pengadjaran istime

persetudjuan dalam K.M.

ing

anggal 3 September j.l.

ka fraksi nasional mengandjur- 2

nja sebagai kechilafan, bahwa ke-

Ana

hubung dengan termuatnja pengresmian Bahasa Indonesia dalam

PENERANGAN.

Oleh karena tiadalah seorang- | Kamarin 23 Nopember, Kursus
jang
pada
pun jang mengetahui tentang kg ! der Penerangan
adaan lima tahun kemu

da ke II. Propinsi Djawa. Timur
residensi Madiun, Bo.
meliputi
djonegoro, sebagian Mal:
dam

but akan segera berdjalan sesu- .
dah penjerahan kedaulatan. Karenanja Murdjani sebagai anggota Kumisi Bersama Setempar ting
gal di Surabaja, Madiun akan di
wakili oleh Residen Samadikun.
Tahun jang lalu sudah direntja
nakan untuk menempatkan peme-

tia2 itu akan
menjelenggarakan...
perajaan2 di kampung2. Pada Ihar 5
Iri penjeraharf kedaulatan akan 'di

adakan pembagian2 pakaian dan

imakanan

untuk orang2 miskin,
Dalam panitia itu pula duduk wa,
kil2 dari (golongan2 Tionghoa, Ea 1

.'ropah, Arab dan' India. Pn
'“Aneta,

orang muda pada

j

dak besar antara

Na

daklah ap

Ana apa tn.
jawa ke Tonda-

eka: “ia berada disini, ketika di

Djawa berlaku aksi, pernah terdapatkan orang jg berusaha akan
menangkap
padanja.
,
Saksi mendjawab »tidak”.
pakah engkaw
ndasa

Iduga, bahwa: hal itu akan ter
djadi sekarang, djikalaw engkau
bertirfdak seperti penduduk jang
mayan,

Har

ir,

Nan

pula

seorang

seorang penakut .

komanidon
teman2nja bertempur terus.
hal itu perkataan2mu ba-

tentang kewadjiban sebagai

2 tig

kuasaan jang

pemerintah2

terdjadi, karena disini tidak

N.I.

ad perkelahan ? ? Persengketaan
senantiasa terdapat antara Djokantara
ja dar Belanda, bukan
“NI
Belanda.
” Saksi mengambil sikap jang

karena

Sa

Djokja, maupunT

tidak mempunjai

N ekensaan

militer jg melarikan diri dari dinas atau telah didemobilisir atau

dgn liburan, maka disini engkau

wab lebih, suka mengetahui pengadilan apakah jang memeriksa

adalah seorang penduduk spil biasa dgn tidak mempunjai komando atau kekuasaan. Djikalau pemerintah 'menganggap perlu un-

idanja..

Hal ini menjebabkan hakim keja kali berkata2 setjara pedas

padanja.

3“Dalam negara teratur ini”, dehakim

sah,

'Djikalau engkau (disini sebagai

agak selamba dan
menjatakan,
'bahwa sebelum ia memberi “dija-

Ha-

kim Negara Indonesia Timur —

5

ngatjau

kata

hakim,

L

Tidak

ada

berkata2

gunanja engkau

tentang mempertahan.

kan keamanan dan ketenteraman..

Selama kamu tidak berbuat apa
disini terdapat keamanan' dan 'ke
tertiban. Kekatjauan dan 'keribu-

perintah dari Djawa,
“Terdakwa

'

tan timbul karena kamu dan te-

man2mu,

banjak

antara mana

pendjahat2

|

id:

itu.

ahenda-

ika

an lain daripada jang terdapat di
sini, maka hal itu engkau punja
hak. Tetapi untuk mentjapai itu

»Djikala

Di Centrale M."

Y UNTUK AKADE-

PA: 1

1

via-Centrum

MI RUSIA DALAM TAHUN

AL. program ini mengandung suNata penjelidikan geologis atas tem

baru dimana logam2

pg

Besar, jang kini sedang si

dandan Te
jang Naik
hui orang berpendapat, bahwa so

menjusun rentjana perdjanan Austria, berharap

al ini dan soal2 jang lainnja rupa2nja sudah akan selesai sebe-

akan dapat mengadjukan rantja-

lumnja tanggat 1 Desember jad.

ngan ini pada 'achir bulan Nopem
ber kepada menteri2 luar negeri,
demikian kabar jang didapat oleh

atau mungkin djuga minggu jang
akan datang.
' Tetapi orang menegaskan djuga, bahwa sudah tentu masih akan timbul kesukaran2 baru, manakala rentjana itu diadjukan kepada keempat menteri2 itu,

bu
|.

Da

“dari fihak jang mengetahui

atu Sari masaalah2 jang
I 'harus dipetjahkan itu ialah
caran jg lama djuga: peng: 'awasan Rusia dan kekuasaannja
atas Japangan2 minjak s4 Austria

patai kaum Badui.

Menurut kalangan2 jang

ngetahui kemenangan

tidak menjetudjui

dan
me-

partai2 jg

peleburan de-

ngan Irak itu, berarti kemenangan bagi tentara, jang menentang
penggabungan itu, karena Irak
tenikat dengan Rusia dengan per.

bebas dari kewadjiban2 terhadap
negara2 asing.

RESOLUSI RUSIA DALAM KOMISI:
2.

POLITIK ISTIMEWA.

:

(United Press). Jacob Malik,
wakil Rusia dalam ikomisi politik
“istimewa persidangan umum P.B.

| B. telah mengadjukan sebuah re- solusi jang bunjinja seperti ber-

ikut: Persidangan umum menga

kur wemupa

diberikan penang

kekuatan mna perangaja dan
rnja persendjataannja '— ter

k djuga sendjata2 atom”.
etapi orang tidak menjangka,

— bahwa usul Rusia ini akan
'

beruntung

dalam

lebih

komisi

ini dari

sukumisi

Dewan

pada dalam Dewan Keamanan, aau didalam

“Keamanan, jang diberi tugas me
njelidiki penurgrinana
an
an

ana

:

rintah Junani diminta mengundur
Ikan didjalankannja hukuman mati atas diri 9 orang pemimpin rom
'bongan komunis.

tak terdapat. Pada 305 masaalah
pengetahuan lainnja, dimana aka

nis Czechoslovakia

telah

menge

hasil panen

Pembahagian ini akan berachir
sampai pada tanggal 17 Desember 1949.

Balai Pembahagian Manado.
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MOBIL.

D. dump — Vrijmetsel
didjual Ma
amasubah Na

12 pagi

"1

&&

Sa
ditulis pada Saku
jang disedia- |
kan oleh M.T.D. pada hari untuk melihat-lihat, harus disampaikan selambat-lambatnja tgl. 7 Desember
1949 sebelum
djam 9.30 pagi pada kantor M.T.D. Vrijmetselaarsweg no.
"27, sesudah mana pembukaan sampul-sampul jang tertutup
akan dilakukan dihadapan djuru lelang gubernemen dan ma- .
sing-masing kaveling akan diberikan La
si jang,
tertinggi.
t

demi itu akan menjelidikinja, adalah soal turun temurun, memperbanjak

undjukkan 'kartusegelnja.

5.

Kepala Afd. IV.
M.T.D,—H.K.

dan pem-

bangunan kembali jang

arsitek-

tonis dari Moskou.

SEKITAR PEMOGOKAN2 DI
PARIS.
Kalangan2

pegawai negeri di

Paris menerangkan,

bahwa pemo

dokan selama 24 djam jang dise-

lenggarakan oleh serikat2 seker
dja masionalis dan komunis, sifat
nja djauh 'dari dapat dikatakan
sumum” dan ,,pemogokan di Perantjis jang paling besar dalam
waktu 15 tahun jang achir ini”.
bahkan merupakan kekalahan ter
besar dari kedua serikat sekerdja
tersebut sedjak adhir perang. Ratusan ribu dari kira2 5 djuta kaum buruh jang disuruh mogok o-

mukan lagi adanja suatu geromMenurut kabar, pada hari Djubolan mata2, jang menurut kamuat Romulo telah mengirimkan: bar2 mempunjai perhubungan de
nota spesial kepada wakil2 Albangan negara2 asing jang tidak di leh serikat2 sekerdja tadi, sebania dan Bulgaria jang minta susebut namanja. 'Pemimpin dari — gian sama sekali tidak atau hapaja mereka tetap tinggal dikota,
nja setengah menurut andjuran
komplotan itu, belkas inspektur
(karena dalam beberapa hari akan polisi Oldrich Novotny, telah diitw. Di beberapa tempat, pemogo
diadakan perundingan2 lebih djatuhi hukuman mati, sedangkan
dimulainja terlambat atau
kan
landjut. Kedua orang wakil ini 34 orang kawannja mendapat hu
bermaksud untuk segera kembali: “kuman pendjara sampai 22 ta- berachir sebelum saat itu telah di
ikenegerinja masing2.
sekerdja
tetapkan oleh serikat
(hun, demikian kabar jang didapat
Romulo mengumumkan, bahwa

oleh United Press

dari sumber

Inggris dan Rusia telah setudju jang boleh dipertjaja. Semua ountuk menunda pemunguran sua- rang jang didjatuhi hukuman itu
ra. Ia berkata, bahwa usul2, jang “ dalah orang Czecho. Hukuman
diadjukan kepada sidang umum
mati, jang didjatuhkan terhadap
mengenai Junani telah membuka ' Novotny itu dengan segera diukemungkinan untuk mentjapai per bah mendjadi hukuman seumur
setudjuan dengan bantuan sekre- hidup, karena ia telah berlaku se
taris djendral Trygve Lie.
bagai pahlawan dalam pemberon
PARLEMEN SIRIA JANG BARU.
(United Press). Anggota2 par

! ress).. Ketua sidang
3, Carlos Romulo, me-

KOMPLOTAN MATA2 DI CZE2.
CHOSLOYAKIA.
(United Preds) Pemerinh komu

projek

penghutanan

kembali, pembadjakan tanah dan
perubahan iklim: hal2
lainnja

djandijan militer. Tentara meng-

anggap perdjandjian ini sebagai
pelanggaran terhadap kedaulatan
Irak, Menurut kalangan2 tsb. orang2 Siria menjetudjui benar ke
satuan Arab, tetapi hanja dengan
sjarat, bahwa negara2 itu akan

itu

Pembahadian
pada
rumah2tangga Militer jang termasuk dalam gol. BI berlaku dengan meng

Br

tai Muslim sosialis sed

mengandung

4.

An

dian dengan Austria

Mkeiimut program

dalam pemberitahuan kantor kami jang tersebut diatas.

Tgl. 5 dan 6 Desember nan jia.d, diantara djam 8 dan

akan

alam”.

ini

dalam 2 rangkap, dimana njata
angka2 can keterangan2 mengenai pegawai, menurut petundjuk2
seperti pembahagian pada golongan BII. Lebih djelas ternjata”

jat penting, untuk mobil persoon, truck, spedataran sebelum perang, dan untuk truck dan
r buatan Djepang.

Sera

terdapat dan suatu projek
jang
tertjantum sebagai ,,transformasi.

Mn,
Perdi
. hampir selesai.

aa

terdapat bagi kamu dan 'bagi ti- pengetahuan telah menjetudjui
untuk tahun
1950.
ap2 orang lain djalan2 - aan Maag
Na

masing2

300 kal veling onderdil dan perkakas mobil jang baru

1950,

(U.P.). Akademi ja

jang ber-

mana

ERKAKAS- PERKAKAS

3

pun rakjat negara ini tidak dapatg

daerah

untuk

Si BAR ALAN UMUM LIKWIDADARI
( NDERDIL-O
NDERDIL

DAN

Baik

lelaki/peremp.

harus (memasukkan
suatu daft " lengkap (nominatief)

(Akan didambung).

undang2, baik pemerintah, maumenerima

pediabatan

ma-

'mand ia 'denan 'bantuan militen
telah menangkap terdakwa dan
j
teman2nja.

terdapat

biasa.

bahwa

bantu dalam

sangkutan,

Setandfatn a Sondakh memberi
tahukan setjara bagaimana dan di

engkau sendiri tidak

| Aas pertanjaan saksi tidak mengetahui, apakah anggota2 staf
Runtunuwu dan Tuju, 'berturut2
kapten dan letnan T.NL., djuga
telah datang disini dengan suatu

luka2.

tahu,

wja.

engkau tanda tangani, maka eng
kau tidak lebih dari seorang major boneka (speelgoed majoor) .

kan bahaja apapun teliah mendjadi korban atau mendapat

.Djikalau

tuan

'djalan terus serta segera memberi
tahukan hal iv kepada komandan

mengetahui tentang perintah2 jg

tanmu dua orang polisi muda jg
mendjallankan kewadjjibannja dengan djudjur serta tidak tahu a-

meng

pengendja

sendiri) A 5 meter sedjiwa.
3.. Pembahagian ini akan berlaku«
sesetempat (plaatselijk) dan bersama2 (collectief). dengan perantaraan Balai Pembahagian Pem-

dano untuk mengadakan aksi ?"
Saksi mendjawab tidak menge“tahui apa2 tentang hal itu, ber-

dan baik 'seharusnja 'mengetahui
betul2 staf dan pembantu2nja
Serta nama2nja dan diri mereka.

itu, karena perbuatan2 kedjaha-

jang

, Apakah

sebut ,,majoor”. Seorang koman-

akan kekalahan. Dan dalam pada

tjuali

lam ini Korps Kebangsaan dari
Remboken akan datang di Tons

beliau sekarang dapat mengerti,
apa sebabnja ia bisa bertindak
sebagai pemimpin serta dapat di-

engkau telah mengetahui, bahwa

ta

nja: ol.
Sonidakh tidak daiteri djawab. Talumikir sesudah itu 'bertanja : Engkau siapa ?”, atas
mana Sondakh
mendjawab :
»Engkau tahu benar siapa saja”.
Kemudian Talumikir bertanja:

orang2

pengendja

lelaki/peremp. 3 9 nan Tn
tanggungan rumahtangga (tenke

kir dengan'bsapa

malam itu djuga saja sudah mem ka polisi engkau sebut ,segeromberi perintah, supaja maksud itu “bolan 'kerbau”, bukan ?"
Saksi
mengakui hal ini, atas
tidak didjalankan, untuk mengmana
hakim
mengatakan, bahwa
'hindarkan penumpahan darah”.

negara atau kekuasaan 'militer jg
sah, maka mereka berhak untuk
un-

,Aha”,

»Akan tetapi", demikian saksi,

KA manaperaturan
en 'ketatanegarane ena aa
ki 'suatu

tindak 'bertentangan Idengan

itu iaak

Ts

ritahu se batiwa Neha
tenunan pada Te
BI akan
dimulaikan
pada tgl: 5 Dese
1949 jadi.
n
“1g

2. Dasar pembahagian

menjatakan:

lain itu dalam pemeriksaan dimu.

tuk menahan engkau oleh polisi
berbuat demikian. Tiap2 orang
jg mengadakan perlawanan ber-

,,terdapat untuk

penduduk hanja hakim2 —

te-

sah di N.LT. Endkau harus tunduk pada perintah pemerintah di
Makassar.

NULT. dan

“mikian

ini disangkal dengan

gas oleh saksi.
, Meskipun! engkau berada disini dengan suatu perintah, namun engkau tidak mempunjai ke-

ir jang A alah
isumpah” In
:
arga sama sekali !”
Pa “Hakim menjanja saksi, apakah
iharus dibuat oleh ,,pasukan"nja
erah N.I.T., djikalaw aksi 'ke-

waktu malam itu Iserangan harus
dibuat. -—

kau datang disini Idengan
Hat

berkali?

ka saja. Disini
1
mengetahui dua
nama.
Diluar
»dijikalaw dibuat apa2 terhadz D staf itu tidak boleh orang menge
kamu". Disini dengan terang ter- tahui, bahwa saja adalah pemimnjata dimana dan djam berapa pin”.

Polisi telah berdjaga, serta bahwa gerombolan dari Remboken
tidak datang. Kamu mulai takut

suatu

tu

,Saja adalah putjuk pimpinan.
Soal2 Ilain saja serahkan kepada
staf
saja, dari mana saja 'hanja

mengindahkan peraturan2”.

perintah dari Djawa?”

8 196

mendapat p

Sa

Saksi

saksi. 2

Hakim: Itu djuga omong ko
song. Engkau dan pengikut2

'Saksi memberi djawaban jang
tidak'karuan.
Atau apakah barangkali eng-

tser

kan inti,

ahan

keamanan dan etemteram
di
kalau engkau tidak mengetahui
peraturan2 negara.
Hakim bertanja, apakah saksi

Ia

djahat terhadap
tika itu sedan

Sesudah itu saksi ditanja ten-

apa2 Deng 3

mi” « 1 demikian

itu.

atau mengusa

tang perintah untuk malam itu,
susunan dari stafnja serta pasu-

polisi dan militer ?"
,Hanjjia dj jikalau malam itu

reka herbuat

serdadu
merebu

lemen Siria jang baru di ilih itu,
sebahagian besar terdiric ari ang-

gota2 partai2 jang menjetudjui
kerdja sama jang erat diantara

#kasijomg 2 bihiya Pe
1 negara2 Arab, tetapi tidak . menje
tudjui usul me
bungkan Siria
yikatan: Bangsa2 akan menerusdan Irak. Partai rakjat jang dipim
usahanja untuk mendamaikan
tkan
i
dan
pin oleh Ruhdi L. Kikya telalvda
3 perseli han antara Jun
pat menduduki 50 dari cike 108
| megara tetangganja disebelah Utara: Romulo memberikan ketera- “kursi didal lam parlemen, jang akam bersidang minggu jad. untuk
ngan ini ipada waktu menunda pe
5. ungutan sutra tentang ekaaktit "1 menjusun undang2 dasar “baru.
Kursi2 lainnja diduduki oleh parsia dalam resolusi mana pene.

takan di Praha pada tahun 1945.

Menurut kabar jang diperoleh 'U.

P. hukuman2 mati itu didjatuhkan
oleh pengadilan negeri di Praha.
PESAWAT TERBANG YET
UNTUK MESIR.
(A. P. P.), Tidak Ting: lagi pesawat2 terbang yet ,, Vampire”
akan dikitimkan oleh Inggeris ke
pada angkatan udara Mesir. Pe-

sawat2 terbang ini dibuat oleh
paberik2 De Haviland dan termasuk

salah

satu pesawat

.ter-

bang jang paling modern jang di
buat sekarang setjara besar2an.

ta

itw.
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Telf. No. 43.
Pada Tuan N.J. KUIPER, Mijn-Ingenieur di KAKASKASSEN, djalan KAJAWU pada tgl. 5 Desember 1949. :
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