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atau kurang).

- Harian

an Coal

Sutltawesi-

BFO., telah memulai

minoritet

sidang-

la

|

Pemerintah.

Republik

-. Serikat,"

akan da

siapan
Nasional, 'akan ! banjak
menghadapi kesulitan
Teristi-

“Badan Penghubung Pemerintah
“Federal Sementara telah memben
ra bahagian, lebih banjak mengetuk tiga buah komisi sesuai demukakan kepentingan golongan
ngan tiga komisi jang telah disusendiri dari pada kepentingan usun oleh Panitia Persiapan Nasi:
mum nasional.
onal.
3 Untuk- dapat menglatijila ikirni
Ketua komisi atjara adalah Mr.
segala kesulitan dalam menjusun
's Jacob dan
anggota2nja
Dr.
“Pemerintah
Republik " Indonesia
Koets dan Mr. Gieben. Ketua koSerikat jang pertama ini, hendakmisi urusan militer adalah Mr.
lah tiap2 pemimpin .kita
jang
Gieben dan anggota2nja
major
bertanggung djawab, akan berVan Langen dan Van der Wal.
sedia meninggalkan kepentingan
Ketua komisi penjerahan peme1 golongan sendiri itu dan tunduk,
rintahan adalah Mr. Van Hoog| kepada keinginan ra'jat banjak
straten dan anggota2nja Ir. War-

kepada
berarti

“melepaskan diri dari
kesulitan?
# jang dihadapi itu. Maka olehnja
penjusunan Pemerintah Republik

Indonesia Serikat

jang

selaras

“dengan tuntutan nasional, dapat
5 pul
diwudjudkan dengan
sem| purna.
—.
Dengan berlakunja penjerahan
kedaulatan itu kelak, maka tanggung djawab dalam lapangan keamanan dan ketertiban
dikepu| lauan ini, sudah terserah seluruhnja diatas pundak
Pemerintah
Republik Indonesia Serikat jang
bara itu. Tegasnja
keselamatan
“harta benda, hak milik dan djiwa

“Seluruh penduduk,

adalah

ber-

gantung sama sekali kepada kebiNeon
Pemerintah Republik
/ Indonesia

Serikat

gupannja

dalam

mendjamin

kesang-

keamanan

:dan khterterangii Dari'itu hen-

oleh

|

| gai2 lapisan suku bangsa di In: donesia.
Anggota2
Pemerintah
Repu« Indonesia Serikat jang dipi“dari orang2 jang acceptable,
rah bera
sekali, dalam han dan
.Lana

: merek" jang
ra 'jat, akan

keamanan
dalam
berlakunja pe-

besar

“terhadap

dapat digunakan

se-

memberitahuka, bahwa

beratia
baru berlaku. N enesana

am mendjamin kedudukan gogan2 ketjil dan warga-negara

sd bangsa, adalah sangat diperh
erhadap ra'jat
isebabkan oleh.

pat rintangan 2
-.
'usaha2-njaga:jang lama

dari ra'jat Indonesia
anggapan

arti

tentang

merdeka

dan

jang mungkin

ter-

ini, harus dapat

di-

nuh

Heuven

5 untuk

departemen2

lain

naga

ma

untuk bertindak atas na-

Kabinet

Secretarie,

W.T.M.,
O.K.W.,

Algemene
Kesehatan,

dan R.O.1.0O-

Drs. Oudt untuk peruangan, u-

an banjak-dalam
ma

K.

dalam

soal kerdja-sa-

hari depan.

Van Heuven Goedhart mendja
wab perkataan2 wakil Ukraina
dengan pedis djuga dan mengata

kan, bahwa njata2 Manuilsky tidak merasa senang, karena tidak
bisa lagi berbitjara tentang pertentangan2 antara Indonesia dan
Belanda, dan hanja dapat berbi-

W.T.M.

RESOLUSI ,.13 NEGARA2
DELHI"

DITERIMA

DALAM

NEW.
P.B.B.

(Aneta). Komisi politik ad h:
(untuk soal ini) P.B:B. telah
nerima resolusi dengan 45 mel
wan 5 suara dan 4 negara tida
mengeluarkan suara, dalam mana
diutjapkan selamat kepada Belanda, Indonesia dan K.P.B.B.I.: ik
hubung dengan hasil2 K.M:B.
solusi ini dimadjukan oleh ke ,,1:

negara2 New Delhi”.

1

baru, dalam mana a.l. diusulkan,
supaja pasukan2 Belanda ditarik
kembali pada tempat kedudukan
mereka
pada
bulan
Desember
1948,
serta ba hwa harus
.B.B: dari wak
suatu komisi dari
kil2 negara2 jang mendjadi anggota P.B.B. untuk mengawas2i pe
ini.

Selandjutnja,

sekarang

ini.

Dalam ber-bagai2 daerah jang telah dikuasai kembali oleh Pemerintah Republik, disana terdapat
sedjumlah besar golongan2
ke.
dil dan warga-negara lain bangsa, Karena kuatnja pengaruh Petah Republik terhadap ra'jat
donesia asli, maka
kekuasaan
T.N.I. jang mendjaga keamanan
dalam daerah itu, tidak pernah
dilanggar oleh mereka itu. Sehingga golongan2 ketjil dan warga-negara lain bangsa jang tinggal dalam daerah2 tersebut, me- rasa terdjamin hak-milik,
harta
benda dan djiwa mereka dari segala gangguan jang merugikan.
Apa jang telah dibuktikan oleh
ra'jat asli dalam daerah2 Repu“blik itu, tentu akan dapat pula

ini, maka

gai suatu

resolusi

komisi ad.hoc

memper-

andjuran

bitjarakan

tentang

mana

pertengahan

j-a.d.

JP.

SNEL. TENTANG

KMB.

(Aneta). Sebagai ketua Indo
Nationale Partij J.P. Snel dalam
konperensi dengan pers di Djakarta telah menjatakan
sesalannja,
bahwa dalam rentjana undang2 dasar RIS telah didjelmakan golongan2 minoritet dalam ar
ti hukum. Mengenai ini dimadju-

Amerika,

diwudjudkan

pada

lain2 daerah

di Indonesia, sesudah penjerahan
kekuatan pengaruh
kedaulatan kelak. Akan tetapi kita mengerti, bahwa walau
baat Sena
gaimana pun acceptablenja
Pemerintah Republik Indonesia Serikat jang sedang dibentuk itu,
mereka ta'kan dapat mendja-min
“keamanan dan Ha
itu se-

| penuhnja, djika
nesia

Ke

pihak

ra'

1

blik Indonesia Serikat dalam me-

lasanakan tiap2 peraturan keamanan jang ditetap kannja. bjika hal ini oleh pihak kita ra'jat
dapat didjalankan dengan sepertinja, maka golongan2 ketjil dan
warga-negara lain bangsa jang
merasakan kebahagian hidup di
Indonesia ini, dengan sendirinja
akan mendjadi alat propaganda
Negara kita terhadap dunia luar.
Mereka, sudah tentu akan
menjampaikan kepada tanah asal-

kepada

luar

negeri,

bahwa Republik Indonesia Serikat jang baru dibentuk itu, adalah sungguh2 suatu Negara hu-

kum jang dikemudikan oleh bang-

sa jang tjakap dan beradab tingik
Oleh sebab itu dalam
waktu
permulaan
berdirinja
Republik

Indonesia Serikat jang

merdeka

dan berdaulat,
maka “perhatian
kita bersama, harus kita tudjukan
kepada soal mempertahakan keamanan dan ketertiban dalam negeri. Karena
kita tahu, bahwa dalam waktu
jang tjepat

'nama

bangsa

Indonesia

jang

telah merdeka itu, “akan mendapat tjap jang
tidak baik
dari dunia luar, apabila Pemerin| tah beserta ra'jat, tidak sanggupmengendalikan
keamanan
dan
ketenteraman dalam negeri. Apa-

lagi, djika golongan2 ketjil

kita jang baru merdeka itu. Bakti satu2--nja jang sangat diharap-

dan'

warga-negara lain bangsa jang
hidup ditengah2 ra'jat Indonesia
jang besar djumlahnja 'itu, selalu

merasakan

terantjam

Djawa Timur — telah terdjadi
perselisihan jang diselesaikan de
'ngan sendjata. Oleh fihak Republik diterangkan, demikian kores

keselamay

ponden Aneta di Surabaja, bah-

kan olehnja,

bahwa

dalam

fasal

100 dengan kepala ,, Volksverterentjana
genwoordiging” — dari

tan djiwa, milik dan hartabendanja.

Kegembiraan

kita

karena

telah mendjadi bangsa jang merdeka dan berdaulat, dengan sen-dirinja akan mendjadi lumat dalam kesedihan,- lantaran

mende-

rita kekatjauan dalam negeri dan
'tjelaan2 dari dunia luar. Kita
harus insjafkan semuanja ini dengan perasaan jang
mendalam
dan harus pula ditekankan dalam
djiwa raga kita bersama, bahwa
-pembangunan suatu Republik Indonesia Serikat jang
djaja/makmur, hanja dapat
dilaksanakan
dalam suasana jang aman tenteram.
Selain dari pada itu harus pula
diingat, bahwa disamping
kebanjakan ra'jat bergembira menjambut penjerahan kedaulatan, tentu
ada pula diantara ' bangsa
kita
jang merasa' tidak puas dengan
keadaan
baru
itu.
Meskipun
djumlah mereka
sangat
ketjil,
tetapi rasa ' ta'puas jang mendendam dalam hati orang-orang
itu, mungkin akan petjah keluar

'

wa perselisihan itu .hanja .menge-

nai sebagian dari suatu bafaljon
brigade Warouw dan satu batal-.
jon dari brigade dr. Sudjono. Ko-

nja dua bahaja jang besar. Pertama, Belanda2 Indo bukanlah petani dalam arti, bahwa mereka da
patlah mempertahankan hidupnja
dengan pekerdjaannja sendiri da
lam negeri jang asing pula untuk
mereka seperti Irian itu, . Kedua,

apabila di Irian timbul sesuatu go

.mandan

brigade,

'Warouw

pada waktu

letnan-kolonel

itu

diberi

tugas mewakili komando atas bri
gade Sudjono, karena jang terse- |

but belakangan ini mendjadi anggota
Local Joint Commission di
Surabaja.

Selandjutnja

koresponden Ane

ta mendapat keterangan dari sum '
ber Republik, bahwa "ada maksud, .

untuk memindahkan brigade Wa-

longan warga negara Belanda jg
istimewa, maka ini akan tetap men
djadi sesuatu hal jang. menjolok

mata dalam RIS nanti. Dan

ah di”
(Aneta). Seperti jang sud
wartakan, baru2 ini antara brigade ke 16 dibawah pimpinan letnan kolonel Warouw dan brigade
ke 4 dibawah pimpinan
dr, Su-

djono — kedua2nja dari TNI di

orang

golongan Belanda Indo, tetapi disamping itu dikatakannja, bahwa
hasrat demikian: tidaklah begitu
besar sebagai sering digambarkan
orang. la memberi tahukan ada-

lagi

rouw ke Kalimantan, akan tetapi
perintah jang tetap belum diberikan, dalam hal mana diperingatkan, bahwa pemindahan itu hanja
dapat berlangsung atas perintah"

tentara RIS nanti setelah penjerahan

kedaulatan,

ngan djawab

atas pertanggu-

an

RIS.

x

Tiga

(Aneta).. Oleh fihak resmi Re:
publik diterangkan dengan tegas,
bahwa dalam brigade
Warouw
tidak ada

komunis,

dan

bahwa

brigade dibawah pimpinan

letnan

tuh terhadap
blik.

Repu-

kolonel Warouw itu setia dan pa-

rentjana

pemerintah

undang?

diterima dalam K.N.I. P.

minggu

bahwa Dewan Keamanan akan
membitjarakan lapuran K.P.B.BI.
pada hari Kamis atau Djumat

bahwa

kan dari pihak kita, ialah turut
ber-sungguh2 mendjaga - keamanan dan ketertiban dalam negeri
dan membantu-Pemerintah Repu-

dan

dan

Mengenai Irian dinjatakan oleh
Snel, bahwa memanglah ada has
rat untuk menudju kesana dalam

datang dalam sidang lengkap rapat umum, sedang diharap djuga,

masih lagi berperang derakjat Indonesia
dengan
dari

penerimaan

tidak perlu diadakan pemungutan
: suara. Kepastian komisi akan di-

dan Inggeris. Menurut Manuilsky
Pemerintah Hatta tidak mewakili
rakjat serta bahwa banjak pasukan2 Republik telah menggabung
kan diri dengan pasukan2 jang
melawan.

nja

padanja

Dalam suratnja kepada Panitia
Persiapan Nasional, Partai Indo
Nasional di Djakarta jang diketuai oleh J. Snel telah - mengumumkan pendapatnja, bahwa Pre
siden pertama dari Republik Indo
nesia Serikat haruslah Ir. Sukarno.

:

dutkeah Republik

dari

Wakil Belanda menjatakan terima kasih kepada pembitjara2 jg
mengeluarkan perkataan2 sympati terhadap Belanda dan Indonesia, teristimewa negara2 jang telah memadjukan resolusi tsb.

,,pengchianat semua”.

soalkan rentjana resolusi dari wakil Ukraina jang dianggap seba-

pedis. Ia menerangkan, bahwa Be
mendapat .bantuan

warga

Irian sebagai ,,propinsi” dibawah
Mahkota Belanda tidak dapat di
pertahankan dalam arti siasat perang.

Sesudah

komisi ini dalam waktu tiga bulan
akan memadjukan usul2 kepada
Dewan Keamanan untuk menjelesaikan pertikaian ini.
Manuilsky mengeluarkan kata2

'anda
ngan

antara

waktu jang lampau.
Goedhart menganggap sebagai
suatu kehormatan, bahwa beliau
dapat mengeluarkan perotes terha
dap perkataan2 Manuilsky, bahwa ahli2 dan pemimpin2 Indone-

osia adalah

Dalam perdebatan banjak pembitjara mengeluarkan
pendapa
nja.
Manuilsky (Ukraine)
memadjukan suatu
rentjana
resolusi

narikan

(pengangkutafi), pengairan

Koets

“dapat

kepada

tjara tentang perselisihan2 dalam

sampai

dan pembangunan (gedung2 pemeritah) untuk berunding dengan
komisi bawahan pertama, sedang
untuk komisi kedua ditundjuk Dr.

hasil2

Hal ini disebut beliau sebagai

£

nama2:

) nama.
da hari Senin j Jl. telah diaGak
De hubungan2
jang pertama oleh ahli2 ini, demikian Dr.
Van de Velde dari Kabinet W.T.
M. dalam suatu konperensi pers.
Dari pihak badan perhubungan
Pemerintah Federal Sementara te
lah -ditundjuk seorang sekretaris
negara untuk urusan sosial (perumahan), untuk lalu-lintas dan te-

kerdja-sama

suatu tanda jang memberi harap-

pada hari penjerahan kedaulatan
akan meninggalkan Indonesia. ».

ari djumlah besar ahli2 jang akan
mentjari perhubungan
dengan berbagai2 departemen.
Untuk beberapa departemen di
madjukan 4 sampai 7 nama dan

R.ViD:, D.AP.Z.

:
an jati

Eropah dan:

negara Indonesia dengan hak2 pe

r.

Atas pertanjaan Van de Velde

jang ke

“dua ini telah dimadjukan

«

1

suasana

pemberian

nan, pengairan dan perkapalan. “

mana a.l. disusun 3 komisi bawahan untuk penjerahan pemerintahan, jaitu satu untuk soal2 tehnis
jang diketuai oleh Ir. Laoh serta
akan mengerdjakan soal perumah
an, pengangkutan, satu untuk penjelidikan organisasi serta
tfjara
kerdja departem2 dan djabatan2
dibawah pimpinan Mr. Djumhana
dengan anggota2 Radja Kaliamsjah dan Dr. Ateng.
:
Untuk komisi bawahan

nja

deviezeninsti- :

rusan ekonomi, Pertanian dan per
ikanan.
Van der Wal untuk urusan da
lam negeri, kehakiman dan pg
ngembalian hak2.
Ir. Warners untuk lahu-intad'
tenaga, pertambangan, pembangu

“AN

jang ahli ai Hakan serta
mempunjai pengaruh besar terhadap umumnja ra 'jat dari ber-ba-

Wakil Belanda, Van

Mr. Van Hoogstraten untuk u-

dalam

P.P.N.,

dan

jang njata

..
MN

No 200...

BRIGADE WAROUW..

Oifukokua

Tionghoa,

TELF.

WM. .

RTA aa

asing.

tuut.

ners, Drs. Oudt dan Van de Wal.
- Dalam pada itu pada hari Sabtu
dan Minggu j.l. telah diadakan
pertemuan2

sosial

rusan

pin2 party dan pemimpin2 Nega-

Berpedoman
ra'jat banjak,

batas2

. Goedhart, menjatakan, bahwa ha

mewa, djika dalam menentukan
"pemilihan itu, pihak para pemim-

| semata2.
'keinginan

menjusun

i
s
i
m
o
k
i
s
i
kom

Ae abaa P n
donesia Serika
4

PASSERSTRAAT

' Arab masing2 paling sedikit harus mempunjai 9, 6 dan 3 wakil
dalam dewan perwakilan rakjat”.
' Menurut Snel perlulah diadakan

nja jang” pertama kali, untuk m2gkan orang2 jang akan du-

Hari Sabtu malam Badan Pekerdja K.N.I.P. dibawah pimpinan Mr. Asaat
telah
- mengadakan
sidang
terbuka
untuk
merundingkan
tiga
matjam'rentjana undang2
tentang
penggantian presiden Republik
Indonesia,
Kedudukan anggota

Setelah itu keterangan 'pemerintah didengar. Sidang
dilandjutkan pada tgl. 7 Desember. Hari.
: Kamis dan Djumat (tgl. 8 dan 9
j-a.d,) dipakai untuk pemandangan2 umum babakan pertama. Ha-.

ri Sabtu berikut dimadjukan djawaban pemerintah atas pemanaa 23

K.N.LP. jang telah menjeberang
dan penetapan guorum darurat da

ngan2

lam sidang K.N.I.P. lengkap jang

Agama, Kiai Hadji.Maskur. Sete
lah perdebatan sidang menerima
dengan suara bulat ketiga rentja.
na undang2. Satu2nja pasal tentang penggantian presiden Republik berbunji sbb.: Djika presiden

dan wakil presiden mangkat, ber-

henti atau tidak dapat melakukan
kewadjibannja dalam masa djaba

.tannja,

maka ketua

perwakilan

“rakjat mendjalankan kewadjibannja itu sampai ada ketentuan tentang penggantian pemangku dja-

batan presiden.

ini.

Hari Minggurakan
benak
“kan lagi untuk pemandangan umum babakan kedua.dan hari Se-.
nin dimadjukan djawaban pemerintah atas pemandangan “umum

keempat.
Dari pihak pemerintah
hadir
Menteri Kehakiman Mr. Susanto
Tirtoprodjo, Menteri 'Penerangan, Mr. Samsuddin dan Menteri

Djika ketua de-

babakan

kedua

diadakan

pemungutan

dan

sesudah

itu

suara.

SEKITAR PEMBEBASAN TA.”

WANAN POLITIK. .

Ta

(Aneta). :Dalam
pertemuan
pers Selasa pagi diterangkan oleh
subpanitya “empat, delegasi“Republik Indonesia urusan tawanan
politik dan perang, bahwa maksud kundjungan jang baru2 . diadakannja ke Djawa
Timur, Dja-.
wa Tengah dan Madura adalah
untuk

wan perwakilan rakjat tidak dapat pula mendjalankan kewadjiban itu, maka ia diganti oleh wakil.

mengurus.

tawanan

jang.

masih ditahan oleh Belanda dan
untuk mengetahui sampai dimana
pembebasan tawanan itu dilaksanakan. Ketjuali kesukaran2 pa-

ketua dewan perwakilan rakjat.
Satu2nja fasal dalam rentjana un
'dang2 darurat sidang K.N.L.P.

nitya itu untuk mengontrol

ke-

“mana tawanan2 itu telah dikirimlengkap keempat berbunji sbb.:
1. Sidang K.N.LP. pleno
ke- 'kan, maka btlehlah . dikabarkan,
empat di Djokja adalah sjah, dji- bahwa urusan tawanan itu pada
umumnja hampir selesai.
ka sekurang2nja separoh dari pa
da djumlah anggota: K.N.I.P. diDalam kundjungannja: ke Djan: sg
tambah satu menghadirinja.
wa “Timur didapatkan oketerai"
2. Keputusan jang mengubah
ngan, bahwa dari djumlah-enam
undang2 dasar diambil dengan
ribu tawanan jang meringkuk: "ya
persetudjuan
sekurang2nja
2/3 pendjara Bubutan kini-masih tingdari djumlah anggota jang hadir.
gal empat belas orang: Selandjut-Telah diterima pula undang2
nja diterangkan, bahwa-dari tiga
bahwa anggota K.N.ILP. jang te- ratus lima puluh orang jang: melah menjeberang atau duduk danurut daftar mula2 dipendjara di
lam perwakilan rakjat Negara Ba Madura kini tinggal delapan: joko
' sewak-tu kita bergembira
me“gian tidak merangkap
mendjadi
“las, diantaranja Tjandra Hasan:
njambut, penjerahan kedaulatan
itu. Disini kechawatiran akan anggota K.N.I.P. dan tidak dia- dan Hafiludin jang telah diberi

timbulnja

geri, adalah

kekatjauan. dalam
sangat

besar.

ne-

tidak.akan berwudjud dalam kenjataan. Umpamanja djika
berwudjud djuga, maka ia akan mudah dapat diatasi oleh Pemerintah Republik Indoneia Serikat,
asala sadja Pemerintah itu ter- .

diri dari orang2 jang tjakap dan

an

dalam

ra'jat banjak.

Telah

en

ag

dituntut pula sh

pani:"

tya, supaja Belanda. memberikar:: '

ATJARA SIDANG2

K.N.I.P. J.A.D, | daftar2 dari orang2 jang ditjuliknja di laut dan mengandjurkan
supaja selekas mungkin dibentuk
lengkap K.N.LP. berlaku pada “suatu opvanglichaam di Madura,
tgl. 6 Desember j.I. di Djokja pa- - Lebih landjut diterangkan, bahwa
da djam 9 pagi, demikian radio pekerdjaan subpanitya empat di
(Aneta). Sekretariat K.N.I.P,
memberitahukan, bahwa sidang

Djokja.

Djawa Timur hampir selesai, dan
menurut daftar jang dibuat sampai tanggal 11 Nopember djum:

Dua djam sesudah pembukaan
dipergunakan untuk
mendengar
pidato Presiden Sukarno, sesudah

mana ketua K.N,LP,

ba

amnestie.

Akan

tetapi kita pertjaja, bahwa bahaja jang dichawatiri ini,
rasanja

acceptable

kui sebagai anggota K.N.I.P.

SA

2

dan

UUD RIS: tertulis:

en Repebkk

1 3.— untuk , 3: baris

UNTUK KOTA MANADO:
ToLLYy
PHOTo
Stuvo

Utara
KS

“ai Sena aa

sebulan
ta
f 1.—- sebaris. sekolam.

TenRp

U ANE

lah.tawanan di Nusa Kambangan.
adalah 770 orang,
diantaranja

berbitjara,

SU

RN

RR

-

BA ha

erbit:

ngkut ke Irian, maka pa-

elah memadjukan permin-

i Djokjakarta mendapat ketengan, bahwa tuan Suwirjo, bes walikota Republik Djakarta,
elah diangkat mendjadi Komi.

saris Tinggi Republik
di Djakarta.

Indonesia

mendjadi
. Sebelum
diangkat
Kemisaris Tinggi, tuan
Suwirjo
rnah ditjalonkan sebagai men— teri dalam negeri Republik, meng. gantikan mr. Wonsonegoro, pen-

| tjalonan mana ditolaknja. Dengan
demikian dapat diramalkan, bahwa mr. Wongsonegoro
“akan
mendjabat suatu portefeuille

lam kabinet RIS.

da-

— KONPERENSI SELURUH DJABATAN2 PENERANGAN REPUBLIK DI
.
DJOKJA.
|.

(Aneta). Pada hari Rabu malam minggu lalu diadakan resepsi

“ di Djokja berhubung dengan pem

bukaan konperensi semua djabatan2 penerangan Republik jang a.l.
“dihadiri oleh Presiden
Sukarno,
berbagai2 menteri, pembesar2 sipil dan militer, wakil2
seluruh
kantor penerangan Republik dan

| penindjau2 dari daerah2 bahagian
Tuan Suwito jang membuka re

ra akan berlaku sebagai
staf semua operasi ini.

telah

diperbaiki

sedjak

tjara rochani rakjat Indonesia da
pat mempertahankan diri dihari
depan.
:

Menteri Penerangan

Republik

al. menerangkan, bahwa kewadji
ban penerangan ialah menginsaf| kan rakjat, bahwa Republik Indo
nesia adalah modal dari perdju-

angan rakjat Indonesia jang tidak dapat ditjeraikan dari perkembangan atau kebinasaan rak-

digabun g-

kan pada Palang

Merah Indonesia.
| (Aneta). Sesudah

kedaulatan

diserahkan kepada RIS, palang
merah Belanda tjabang
Indonesia (Nerkai) de jure akan digabungkan dengan PMI,

karena di-

dalam sesuatu negara jang

ber-

ril dari kedua organisasi palan
merah tersebut tadi,

jaini

PMI

dan Nerkai. Pengurus dari kedua
organisasi itu beranggapan bawa djalan jang selajaknja-ditem-

h ialah, bahwa organisasi ba| ru ini merupakan suatu landjutan
| teratur dari PMI jang sekarang,

“demikian keterangan bersama jg
iberikan pada hari Rebo pagi
eh ketua delegasi PMI di. Djakarta, dr. Bahder Djohan dan
dr. van Tricht, ketua Nerkai.

— Untuk mentjukupi kewadjiban2?
'dari Nerkai, maka kini telah di-

sediakan sedjumlah
uang jang
| #jukup untuk keperluan itu. Dalam prinsipnja PMI bersedia mengopor pegawai2 Nerkai dengan
tidak merobah sjarat2 bekerdja
jang berlaku sekarang dalam lingkungan anggaran belandja jang.

Ini adalah buat pertama

Amerika

kalinja

Serikat menjuruh meng

adakan pertjobaan bom atom sesudah pengumuman explosi atom

:
1

dan menghubungkan

jang diberi kewa- ' di Sovjet Unie dalam bulan Sepdjiban untuk mendjaga dan mem
tember.

Mercer.

Dengan

sungguh beliau menga

takan, bahwa perdjuangan ini ha
rus dikemukakan sampai dihadapan mata internasional serta, bah
wa olehnja kita harus menjusun

Persiapan untuk pertjobaan ini

sangat dirahasiakan, dan- orang
mendapat kabar dari kalangan jg
boleh dipertjajai, bahwa
dengan
tidak diumumkan tanggal mengadakan pertjobaan tersebut, orang
bermaksud hendak mempersukar
Sovjet Rusia sedapat mungkin dapat ikut menjaksikan peletusan2,
baik dengan kapal silam, pesawat
terbang atau alat2 lainnja.

tenaga2 diluar negeri jang dapat
memperkokoh
sia dalam

kedudukan

Indone

dunia internasional,

se-

hingga soal Indonesia tidak dapat
dianggap,
sebagai
suatu soal
intern.

Dengan penjerahan kedaulatan
ini, kita mendapat lagi suatu alat
baru untuk mewudjudkan
tjita2
kita,

demikian

Menteri

Samsud-

din. Selandjutnja beliau mengatakan, bahwa pantja sila Republik
telah menjusun
kedalam
suatu
masjarakat
jang pertjaja
akan
Tuhan,

berperikemanusiaan,

se-

dang keluar menjatakan
kehendak ummat manusia untuk mendjamin keadilan dan
kesosialan
serta

memperkokoh

keamaan

du-

nia. Selandjutnja Mr. Samsuddin
menerangkan, bahwa kewadjiban

sarkan

pada suatu

pikiran

(idee)

Kewadjiban
penerangan adalah
menurut Presiden, pendidikan rak
jat, pembentukan tenaga2 jg njata serta memperbesar kesanggupan untuk meneruskan perdjuang'an untuk mentjapai tjita2. Djuga
sesudah pembentukan R.I.S. Presiden berharap, bahwa Republik

Indonesia tetap mendjadi pendekar rakjat Indonesia.

PERDJANDJIAN

PERDAGANGAN

DENMARK-DJERMAN.
(A.F.P.).
Pemerintah2

Djerman Barat. dan Denmark telah menandatangani suatu
perdjandjian perdagangan, demikian .
sebuah pengumuman dari komisa
riat tertinggi'di Djerman. Perdjan
djian tersebut mempunjai
,,sifat
liberal”.

SEBUAH

untuk tahun 1949 meliputi kurang
lebih 13 djuta rupiah. Pekerdjaan
Nerkai, baik pekerdjaan
sendiri
maupun kewadjiban2 jang diperintahkan oleh pemerintah dilandjutkan oleh organisasi baru, sesuai dengan rentjana jang telah
dibuat untuk tahun 1950 dengan

djalan permufakatan. Dalam anggaran belandja pemerintah fede-

ral sementara untuk tahun
1950
“disediakan sedjumlah uang sebesar 4, 5 djuta rupiah untuk keperluan subsidi kepada Nerkai. Me-

KAPAL KOMUNIS
TENGGELAMKAN.

DI-

(A.F:P.). Sebuah kapal perang
kaum nasionalis telah menahan
sebuah kapal dagang besar dari
kaum komunis dan berhasil menenggelamkan kapal tersebut, de
mikian berita2 setengah resmi di
Hongkong. Kapal tersebut telah

djuta

rupiah,

dalam

tahun

32

1948

26 djuta rupiah dan seperti telah
dikabarkan

lebih dulu dalam

ta.

tuk

menjelenggarakan

kewadji-

ban2 jang dibebankan oleh peme-

rintah, jang dalam, tahun
1949
untuk sebagian besar telah
di-

kembalikan

kepada

pemerintah

c..g departemen kesehatan.

Un-

3

supaja tidak

telaga

lari,

rang nasionalis berhasil menghan
tjurkan pasukan2 meriam jang di

pantai dan menenggelamkan

ka-

pal dagang tersebut.
Dalam pada itu pesawat2 pelempar bom nasionalis telah meng

adakan serangan2 atas

bangun-

an2 pelabuhan di Wenchow dan
sebuah gudang mesiu disuatu pu-

5

Ketjuali tentang anggaran belandja djuga telah diadakan permusjawaratan

tentang

pekerdjaan untuk 1950.

lapangan

Diusul-

kan supaja disemua daerah, jang
belum mempunjai tjabang2 PMI

didirikan tjabang2 PMI dengan
susunan demikian rupa, sehingga

pengurus2 dari tjabang itu representatief bagi daerah jang

bersangkutan. Dr. Bahder

Djo-

han menerangkan dalam hubungan ini, bahwa menurut anggaran dasar dari PMI
sekarang,

hanja warga negara Indonesia
sadja jang dapat mendjadi ang-

gota pengurus besar. Sebuah komisi jang diangkat
oleh kedua
pengurus, dan jang terdiri dari

prof. Slamet dan mr. Sprangers,

nisasi baru itu. Pada achir bulan
'Djanuari 1950 PMI akan mengadakan kongres Palang Merah di

rah, poliklinik2, dan pos2 PPPK,
menjelenggarakan dinas pemin-

dahan darah, pemberian bantuan
.pada

waktu

terdjapi bentjana,

memperluas penerangan

dikala-

ngan rakjat mengenai arti2 sosial

tuk keperluan pembagian, pakai-

dan kebersihan dan tentang azas2
kemanusiaan dari Palang Merah,

an maka dalam 1948 telah dikeluar kan 3 djuta rupiah, dan da-

menjelenggarakan pusat2 kesehatan-sosial jang sederhana.

lam tahun 1949 hingga hari ini
kurang lebih 1.750.000 rupiah.

Palang Merah hanja mau mendjalankan pekerdjaan ini dengan

memikul

ini

beratnja diembatan

dengan

Sebahagian

ita

dapat diangkat untuk memberi djalan pada he”

pula

"
»

dasar

ditengah2
Usis.

AN
aa
PENDAFTARAN PRADJURIT2
RU DI BERLIN.

BA-

djadi karena kabar2 dalam surat
Sovjet

,,Berliner

ketat holinin dalamWak

beko

rapa bulan bahwa vol

sa

Pemberitahuan.

beri keterangan2 jang demikian.

(AFP). Beratus ratus penduduk Berlin dan daerah pendudukan Sovjet pergi kesektor Amerika di Berlin untuk mendaftarkan
diri buat Tentara Djerman Barat
jang baru, jang menurut kata2
mereka akan melawan
komunisme, demikianlah pembesar2 Amerika di Berlin mengumumkannja.
Gerakan kesektor Amerika ini ter
lisensi dari

Zeitung

Am

—.

NOMOR2 TALIPON KANTOR POS
DAN TELEGRAP.

1

an pada kalimat ke 2
Kalimat tsb. seha.rusnja

berbu-

demikian:

eliau menjangkal, ha
bentukan badan? itu BNN
lah

dikemukakan

gleh

pemaa
beberapa

beratan

markas besarnja di Giessen. Me-

dari

nurut kabar baru dari surat kabar

komisariat2 negara itu ada beker-

ini, sudah

didirikan

pendaftaran

disuatu

suatu

buro

tempat

per-

orang

anggota

—

mentjari-tjari

tu buro pendaftaran satupun.
DJEPANG AKAN
KEMBALI HUTANG

MEMBAJAR
PIUTANGNJA

(United Press). Perdana menteri Djepang Shigeru Yoshida me
nerangkan dalam parlemen bahwa Djepang akan memenuhi sega
la hutang piutangnja terhadap lu
ar negeri, termasuk djuga semua
hutang piutang jang diadakan se

belum petjah perang.

suatu

ke-

berarti pengembalian
karena

pada

dja beberapa orang Belanda.

AGA

semua

merika. Akan tetapi diseluruh da
erah Amerika tidak terdapat sua-

sebagai

kolonialisme,

lindungan lama, sehingga beratus
ratus tjalon2 pradjurit2 ini deradjin

grap

diubahkan

Idem

dirumah

Dalam headline surat kabar ini
tgl.6 Desember terselib kesalah- Kantoorchef
2

t 3
ea

wan

Mulai tgl. 1-12-49 nomor2 talipon dari kantor Pos dan Tele-

| RALAT

Abend”,
tentang
pembentukan
tentara Djerman Barat dengan

tempat perlindungan didaerah A-

pe-

den gani

jumlah 6.000.000 dollar jang dipakai ur-

djenis djembatan ini.
Lima puluh ponton dari65 ton, dari mana beberapa dihubungkan

dan telah menolak untuk mendekatkan diri pada kapal perang ter
sebut. Ketika tembakan2 mulai dimuntahkan atas kapal dagang ter
sebut, ia menembak kembali dan
dibantu pula oleh pasukan2 meri-

Bandung.
telah
Mengenai
pekerdjaan2 jang
dari '
harus
didjalankan
maka
diperangtimbangkan diantaranja pemeli1948
haraan rumah2 sakit palang metermasuk djuga pengeluaran2 un-

hun 1949 untuk Nerkai ini
disediakan 13 djuta rupiah
anggaran belandja. Dalam
ka2 dari tahun 1947 dan

1
:

ngan

am komunis dipantai. Kapal

Serikat

tuk membuatnja telah didapat kembali dari uang2 padjak jang diminta dari motoris2 jang mempergunakan djembatan itu. Be rhubung dengan dalamnja telaga itu
sangat besar, maka untuk mengurangkan Ongkos2
6
pembuatan telah dipergunakan

ditahan didekat pantai Chekiang

dr. Sukiman dan dr. Subardjo
sebagian akan dipikul oleh sub“kini sedang sibuk menjelesaikan
sidi pemerintah.
kesukaran2 jang telah timbul daDalam tahun 1947, Nerkai telam meletakkan azas2 dari orgalah mengeluarkan sedjumlah

,

kabar jang mendapat

lau didekat Tinghai.

—0—

dari

kota Seattle dipantai barat Amerika

|

Sesudah dipakai selama 9 tahun, maka

perbaiki daerah2 dan installasi di

Eniwetok.
:
Seperti djuga dengan pertjobaan jang lampau, pertjobaan sekarang ini akan dilakukan oleh de-

#

Djembatan ini adalah salah satu dari djumlah ke tjil djembatan2 pont terapung (flooleh
ating) jang terdapat di Amerika Serikat jang dipikul
, Washington »
asahdiatasPapa
erdapat
Telaga
Djembatan jang pandjangnja 2.340 meter ing Meng

tu jang silam,

daulat itu hanja ada satu Palang
Merah nasional jang berhak men-.
dapat bantuan dari pemerintah- | lihat beleid jang didjalankan oleh
- nja maupun dari palang merah
pemerintah federal sementara ini,
internasional.
Organisasi
baru
demikian keterangan
tersebut,
ini, jang tidak dapat diberi nama
maka bolehlah diambil kesimpulain daripada Palang Merah Inlan, bahwa djuga ongkos2 untuk
'donesia,
harus didasarkan atas
pekerdjaan Nerkai sendiri untuk
ekuatan alat2, personil dan mo-

kepala
3

Orang akan teringat kepada
kontrak jang dibuat pemerintah
Amerika Serikat dengan firma
Holmer dan Narver beberapa wak

jat.

Nerkai

Djenderal

sim semi 1948.

pedjabatan penerangan R.I.S. bukanlah suatu djumlah dari kepen' tingan2 negara2 bahagian, akan te
sepsi tsb. dalam pidatonja menga
tapi suatu kewadjiban nasional jg
“takan, bahwa dalam masa
baru
mengusahakan kepentingan nasiini harus dikerdjakan banjak pem
onal
segenap Indonesia.
igunan. Menurut pendapatnja
Achirnja
berbitjara Presiden
pembaharuan dan pembangunan
Sukarno
jang
a.l. menerangkan,
setjara rochani adalah salah satu
bahwa revolusi di Indonesia dida-

jang terpenting, supaja-djuga se-

Alamos.

seperti berikut:

13

(Aneta). Dari sumber jang daat dipertjaja koresponden Aneta

ru jang

pertjobaan di Eniwetok dalam mu

Los

John Gerhart dari angkatan uda-

1.

SARIS TINGGI REPUBLIK
DONESIA
DI DJAKARTA.

an di

Mo

284

Mo

284

balita anuya

PAK WIRJO MENDJADI KO-

dari laboratorium ilmu pengetahu-

Maksud dari pertjobaan ini ialah menijoba sendjata matjam ba

Souschef dan keterangan2
pos
Mo 285
Idem rumah
Mo 286
Bahagian postexpeditie Mo 285,
toestel 1.
Bahagian telegraafexpeditie
»Mo 287

Keterangan2 telegraaf

Mo

SPORTS

Pasar Baru 2 — -Telf, 337 Dijk.

Tab Inna dik

oleh anggota

delegasi Republik
ka,

B. Hill dari

288.
3

293

Dekan

kian diterangkan

“panitya empat
ndonesia.

muda Tom

marine dan dr. Alvin C. Graves

ng
DJAKARTA.
Satu-satunja almat jang paling lengkap di Djakarta untuk
ee

semua

:

ALAT2 MUZIEK

SAT

“untuk mengundjungi pendjara2
dan kamp2 tawanan itu, demi-

itu tidak diumumkan.

samana

Her-

dari tentara, lak

ALAT2 SPORTS.
Bikinlah perhubungan sekarang djuga !!!
Daftar

harga

dikirim pertjuma,

Ini adalah

mengadakan kerdja sama
jang
erat dengan badan2 partikelir dan
pemerintah, jang bekerdja dalam
lapangan itu. Kedua pengurus
organisasi2

tersebut

'memperi-

ngatkan, bahwa rentjana pekerdjaan itu untuk sementara ini tidak dapat dikerdjakan dengan
sepenuh-penuhnja.
Penjelenggaraan pekerdjaan akan memakan
beaja besar lagi daripada subsidi jang disediakan oleh pemerintah. Karena itu palang merah baru ini akan berseru kepada umum,
supaja
menjumbangkan
tenaga

maupun sumbangan2 kepada organisasi ini. Dalam hal ini maka
dipertimbangkan untuk mengadakan pentjatatan anggota2 PMI
setjara besar2an dengan uang
iuran jang sangat rendah.

Dalam

dah

pada

didirikan

itu sekarang

sebuah

njerahan dengan

komisi

supe-

sekretariatnja.

dari masing2
Seorang anggota
organisasi duduk dalam komisi
tersebut. Sekarang
sudah ada
anggota2 PMI jang bekerdja pada kantor pusat dari Nerkai, untuk mengetahui tjara bekerdja
jang didjalankan oleh Nerkai.
Sebagai kepala ,,Centrale Medische Dienst Nerkai” kini bertindak seorang dokter dari PMI.

Djabatan ketua pun sekarang su-

djadah dilowongkan. Dengan
penting
djabatan2
demikian
lan
oleh olainnja akan dipegang
rang2 baru. Palang Merah inter-

nasional di Geneve telah menjata-

kan perhatian dan kepuasannja
tentang tjara bekerdja jang telah
direntjanakan ini.

“Perfjetakan Kementerian Penerangan N.I.T. - Tomohon.

s

diberikan

pertjobaan

letnan djenderal

bert R. @uesada

“ »

ten tidaklah pernah

facili-

tahanan di Washington. Tanggal

'Pertjobaan ini adalah dibawah
pimpinan

in si
2
1

disembunji-

tan Teduh, demikian diumumkan
dalam kominike bersama
komisi
tenaga atom dan departemen per-

:

jang

oleh Belanda, karena

ber-

Gan

kan

karang jang

Dea alah weni 5 ea
dnaBa ajuja
De
NN "a santi
Ba
ke
ti
ag
Aan nil
z

lada tawanan2

(kepulauan

bentuk tjintjin) Eniwetok di Lau-

TPA

— Ditegaskan pula, bahwa menu'rut kesan dari panitya masihlah

tol

ses
an

un jang sedjak proklamasi ke-

baan2 baru dengan bom atom dia-

marine

.

esudah aksi militer kedua mau-

.

tentara,

dan angkatan udara seria delegasi komisi tenaga atom.

Mn

a adalah orang2 jang dia:
'ke Irian baik Pn

tasemen istimewa

uk

(A.F.P.). Amerika Serikat sekarang akan mengadakan pertjo-

La

kanUp

sad bangat

Ka
'

tuk mengundjungi Maka1 Irian, karena menurut:

S

