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Lana baik di

e
2

sanaan

Kentjana

Pem-

Anakan Eropah (ERP), dan
r tjana ini harus sipannar

Buruh merdeka di Amerika dan

'di Eropah Barat sedang 'bekerdja dengan dua tjara untuk mem- '
bantu mendjadikan rentjana ini
m..i

sukses.

“Gerakan

Aa

serikat

Tentang pembentukan

jang merdeka. memberi

e

bantuan kepada kawan .serikat2
kerdja diluar negeri.
2. Serikat
dan bekerdja.
seni untuk
2 BeanLakon

kerdja. Eropah sedengan tjara konmendjadikan Plan
sukses dan sedang

telah menundjukkan

tahun

Yen, penglaksanaannja.

M. Tjokorde

ha-

P.J.U. Sultan Kaharuddin.
Ketua Senat Sementara, P.J.U.
W. A. Sarapil,
Ide
Perdana Menteri, P.J.M.
Anak Agung Gde Agung.
Ketua: Menteri Urusan Sosial,
P.J.M. Mr. S. Binol.
Anggota2: Menteri Djustisi, P.J.
M. Mr. Dr. Chr. Soumokil.
Menteri
Perekonomian,
P.J.M.
Abdurradjab Dg. Masikki.

perta-

Dan lapu-

ERP mungkin akan mendjadi ta-

hun jang paling terpenting, akan.
— tetapi marilah kita menoleh kebeai
lakang dan menindjau apa jang
“Ng telah Miselatnilan

Belum lama berselang seorang
mengatakan

bahwa pembangunan di Inggeris

Akan

tinggi

terapi

kita

Inggeris.

mengetahui,

tetapi bagaimanakah

K pesek seluruhnja dari

Keuangan,

P.J.M. Ir. D. P. Diapari.
Matra
Urusan Dalam
Negeri.

besar,” kata

Ero:

yan
2”

keterangan : :

Nda pakerik daa petani
bangan “dalam negeri2 jang me. ngambil
pe
tahun
1948

ada

Hoffman

kepada

5 Leraibsak

Aa

smelebihi ha.

perang

dan

adalah

persen diatas hasil tahun

Kekuatan

listerik

persen diatas kekuatan
perang.

1947.

adalah

65

sebelum

sil tahun 1948 jang lebih 41 perJa
dari tahun 1947: tahun 1948
adalah tahun panen jang sangat
menguntungkan sekali. .
Export
barang2
seluruhnja
'naik seperlima (tidak termasuk

— (Belgia,

€

seperempat

Dinegeri2

Nederland den

rentjana

diatas

perdagangan

dan

adalah ,,mengadakan
suasana
mi jang sehat, perhubungan
omi jang mantap. dan mengu-

pai oleh ne-

4 ate singa ntung kepa-

luar biasa dari luar”.

n negeri2 ini menjumbangkan
besar dalam hal perburu-

Hera

Ta

VDruga

akan

pangen

h

untuk

mentjapai

tudjuan

tindakan2 memerlukan bantuan
dari buruh supaja dapat didjalankan dengan berhasil”.
Dalam usaha melaksanakan tudjuan
dari rentjana - pembangunan Eropah, buruh
diminta

pendapatnja

sebelum

undang2

mendirikan
Perburuhan

Kantor
dan

memi-

lih dua pemimpin serikat sekerdja
jang terkemuka untuk memim-

Pengadjaran,

E. Tatengkeng.

Kepala

Daerah

PJ.M.

|.

tikaian antara Republik Indone| sia dan Keradjaan Belanda, —
dengan tudjuan jang djelas mem“bantu salah satu dari kedua fi-

hak itu dalam pertikaian tadi sesudahnja tanggal 15
Agustus

Selebes Selatan,

P.T. Andi Pabanteng Dg. Pa.

1945,

lawa.
Wali Kota

Mikanar

Hamid Dg.
Ketua Dewan

P.T.. Abd,

Magassing.
Selebes Selatan,

P.T. Andi Burhanuddin.
Perwakilan

mentara,

Rakjat

Se-

Perwakilan

Rakjat

ngan

tara.
P.T. Ketua dari Gabungan Perdagangan Indonesia.
P.T. Kapten Arab.
P.T. Ketua Balai Perselisihan dan
Penasehat2 dari ,,Pertip”.
Sedang panitia2 pekerdja dan
tjabang2nja akan dibentuk pula
menurut keperluannja:
Selandjutnja dapat dikabarkan
bahwa dalam rapat tersebut jang
dihadiri oleh utusan2 dari ber-bagai2 golongan dan partai, kesemuanja mengatakan pendapat
akan perlunja menjusun
tenaga
supaja perajaan ini dapat berlangsung sebaik2nja, sedang pihak Gapki dan Kowani menjatakan untuk sementara belum dapat
panitia

gan

|
b.
c,
|
|
|
“
d
4

|
an

kan

pembitjaraan

Republik

mengenai

amnestie,

maka

Organization. Dua orang ini de-

ngan staff jang tjakap telah me-

ingerahkan bantuan dari
buruh

seluruh

serikat

Amerika

kepentingan Plan Marshall.

untuk

ECA telah mengadakan utusan2
istimewa

jang

diperbentukan

ke-

pada satu atau beberapa bangsa
untuk membantu

merentjanakan

tjara dan djalan pembangunan
dan pemakaian 'bantuan Plan
Marshall. Dalam perutusan2 ini

telah diangkat

orang2

jang oleh

Mr. Hoffman disebut

pelaksana

serikat kerdja jang praktis dan
berpengalaman”,
Disamping penasihat2 perburuhan, ECA
telah memandang
perlu dan lebih baik untuk memberikan perhatian istimewa ter-.
hadap
pekerdjaan penerangan
perburuhan. Achli2 dalam penerangan perburuhan diperbantu-

kan kepada beberapa perutusan.
- Oleh karena bantu n dari 29,000,
ae tuk sukses

Eropah

rentjana

perlu un-

itu, usaha

luar biasa sedang dilakukan su.
paja

orang2

ini | mempeladjari'

usaha bantuan ini dan bagaimana
mereka

bisa

menolong

melalui

dju-

itu, Aa

sudah

waktu

soal itu akan
jang

agak la-

ma. Akan tetapi djawatan2 jang

kini bersangkutan
kini sedang
giat mengerdjakan soal pembeKa
rian grasi itu.
Bagaimanapun
djuga, dapatlah diharap bahwa sebelum penjerahan kedaulatan, orang2 jang
telah didjatuhi hukuman karena
pelanggaran politik jang njata, ialah mereka jang memenuhi sjarat2
umum

amnestie,

dari peraturan

telah dibebaskan semua.
KRITIK TERHADAP KEBIDJAKSANAAN DALAM KEPOLISIAN.

daan2 kedudukan

antara

golo-

ngan Belanda dan golongan Indonesia, hal mana disebut seba(Aneta). Waktu dalam sidang
gai diskriminasi. Meskipun pangterbuka dari parlemen NIT dibikat2nja
disamakan,
gadji-tertjarakan anggaran belandja tamachirnja tidak sama, sedangkan
bahan dari kementerian dalam
golongan
Indonesia “mempunjai
negeri, beberapa anggota mengulebih sedikit harapan untuk naik
tjapkan kritik jang pedas terhapangkat.
dap organisasi dan politik-pegaAndi Lobo mendesak, supaja
wai dari polisi-negara.
sjarat2 untuk naik pangkat
baAnggota2 Sahetapy Engel dan
gi kepala2 pemerintahan diperenJanis menjebutkan beberapa keteng.
djadian jang njata dan menguSementara itu pemerintah Intjapkan kritik terhadap dirinja
beberapa pegawai polisi jang di- “ donesia Timur telah menjampaikan permintaan kepada parlemen
sebutkan namanja. Berhubung deuntuk menundjuk 17 anggota bungan pedasnja kritiknja, Sahetaat parlemen RIS. Peraturan pepy Engel minta supaja dibolehkan
milihannja akan dikirimkan oleh
bitjara dalam sidang tertutup. Apemerintah tidak lama lagi.
kan tetapi ternjata bahwa sebaMenurut rentjana
pekerdjaan
gian besar dari anggota2 parleparlemen, sidang terachir . akan
men tidak dapat menjetudjuinja,
dilangsungkan pada
tanggal 10
karena ini adalah suatu masalah
Desember. Diduga, bahwa persinegara jang penting sekali.
dangan jang sekarang akan diKritik ini terutama mengenai
tutup tanggal itu djuga.
soal diskriminasi dalam penaikan
pangkat, istimewa dalam penai-

pan

jang ada hubu-

itna

Hal itu telah berlaku terhadap
sedjumlah 250 orang, jang. mendjalankan hukumannja di N.L.T,
Oleh karena soal
pemberian
amnestie itu adalah urusan
Pemerintah Federal, maka telah diadjukan selandjutnja kepada
Po-

krol Djenderal di Djakarta, jang
diserahi kewadjiban melaksana-

an-

dan

kan peraturan jang telah ditetapkan antara Republik dan Keradjaan Belanda itu, usul2 mengenai pembebasan tahanan2 politik
jang lainnja.
Usul2 itu sudah barang tentu
mengenai mereka jang karena pelanggaran2 politik jang tertentu
telah dituntut, atau didjatuhi hukuman,” dan jang selandjutnja
memenuhi sjarat2 diatas.

peraturan

peraturan

batak

Sesuai dengan
peraturan itu
maka telah
didjalankan
tindakan2, “untuk
dengan
setjepat
mungkin membebaskan
mereka
jang termasuk dalam
peraturan

Menteri Kehakiman N.I.T. me.
ngumumkan bahwa, sebagai haDelegasi

jang

ruhnja dalam peraturan itu.

PENGUMUMAN MENTERI KEHAKIMAN TENTANG ORANG2 TAHANAN,

tara

pertempuran

di-

ngannja dengan perdjuangan kemerdekaan, akan termasuk selu-

dan Kowani akan turut mengambil bagian dalam usaha
panitia
tersebut.

Belanda

perlu,

mengenai

memakann

—

soal itu dengan tjara jang menjenangkan, dengan segera Gapki

' dari

jang

urusan

berhubung

dimadjuMosi
jang
kannja
beberapa
hari
lalu
mengenai
pelepasan
tahanan
dan
tawanan
politik.
Dengan tegas dinjatakan, bahwa,
bilamana terdapat bukti2 bahwa
"Pemerintah akan dapat mengurus

sil

15

melakukan

djur atau terang-terangan maupun gerilja, telah mengakibatkan kematian atau luka parah
pada badan dari orang
lain,
telah merusak barang-barang2
orang lain, atau merampas kemerdekaan dari orang lain,
merugikan peri sopan orang
lain:
Lain dari pada didalam hubungan dari apa jang perlu untuk kepentingan perdjuangan
gerilja telah mengambil barang
orang lain untuk “dirinja sendiri atau menguntungkan
diri
sendiri dengan barang orang
lain.
telah bersalah karena mentjoba
melakukan
atau bekerdja —
sama dengan ajat a., b. atau c.
Dalam memperhatikan peratu-

dan Perwakilan Rakjat Semen-

dalam

dari apa

dalam

Se-

mentara.
P.T. Ketua Fraksi I.E.V. dari Ba-

duduk

tanggal

telah

a. Lain dari pada didalam hubu-

:

P.T. Ketua Fraksi Demokrat dari
Badan

sebelum

1949,

perbuatan jang dapat menerbitkan hukuman.
Dari amnestie ini diketjualikan
mereka jang :

P.T. Ketua Fraksi Progresif dari
Badan

tetapi

Agustus

itu,

jang ditetapkan oleh Wakil Tinggi Mahkota, telah mulai berlaku
pada tanggal 4 November jbl.
Untuk
menghilangkan
salah
faham mengenai penglaksanaan
peraturan itu, dirasa perlu untuk

reta api dari American
Federation of Labor, dan Clinton Golden dari Congress of Industrial

000 kaum buruh

. Nb uasbn dan
|
di
embali, ECA dan pegawai
Barat memandang buruh
deka sebagai sumber kekua.

Doko.
Menteri

der

'pinnja
di Washington, D.C.: Bert
'M.
Jewell,
kepala departemen keLuxem-

dikerdjakan dalam bulan jang
'
akan datang,
demikian
ad— ministratur
ECA.
Tudjuanaja,
menurut
Mr. Hoffman,

bantuan

Erop

Benelux

martapan keuangan bersamasama, masih banjak jang harus

sahakan

'hasil

Penasihat

'bourg) export meningkat tigapudam
dan di Italia 50 persen.
eskipun banjak
kemadjuan
jang tertjapai menudju 'pelaksan

Cangress, . “da.

par bahwa tidak ada salome
jang mempunjai rol jang lebih
3 penting dalam usaha
mendjadikan ERP suatu tindakan jang ber-

ministrator

- Djerman Barat): export dari Inggeris adalah

la-

jang perlu disjahkan.
George
Meany, sekretarisbendahara dari:
American Federation of Labor,
adalah seorang dari anggauta komisi jang membantu merentjanakan program untuk ERP.
Ssesudah ECA didirikan diba“wah penguasaan Congress,
ad-

Lalu lintas dengan Kireta api
adalah sepertiga: dJebih besar dari
is sek elum perang.
——- Panen lebih besar, dengan ha-

tahun 1947.

dalam

jang mengenai bu“diatas hasil ta- pembangunan
ruh dengan langsung: hampir seengan hasil sebe- .mua politik pembangunan dan

,

ala

M.

Menteri Lalu Lintas & Pengairan,

ruh

berapa

P.J.M.

Hamelink.

tan dan Dibapiin
jang Bala: Lebih dari 29,000,000 laki2 dan perempuan diorganisir dalam gerakan serikat sekerdja dinegeri-negeri ERP.
»Yiada suatu
golongan jang
mempunjai pasangan jang lebih

lauan Kadas sangat penting se-

kali. Akan

Menteri

SS
pemesan

| telah ,,selesai”, akan tetapi kete| rangan ini kemudian disangkal

oleh pegawai2

Rake Suka-

Perwakilan Rakjat Sementara,

' telah diberi dorongan besar un“tuk madju. Tahun
kedua
daxi

—

Gde

PJ

wati.

optimistis. Meskipun pembangunan Eropah itu belumlah selesai
“sama sekali, usaha pembangunan

negarawan Inggeris

N.I.T.,

'M. Grootings.
Menteri Penerangan, P.J.M. I. H.

akan

diusulkan supaja diberi grasi.
Sudah barang tentu, bahwa

kan kepada mereka, jang tidak
berbangsa asing, turut atau tidak
pada salah satu fihak dalam per-

Menteri Kesehatan, P.J.M. Dr. J.

Ketua kehormatan: Ketua Badan

ren kepada Congress Amerika
jang dibuat oleh Paul G. Hoffman, administratur ECA, adalah

$

Timur untuk perajaan

Pelindung: Presiden

pertama dari penglaksanaannja
| jang njata. Dalam
April
1949,

membulatkan

nc

susunan sebagai beribut :

sii2 jang luar biasa dalam tahun
“ERP

Panitia

Nasional dari Negara

penjerahan Kedaulatan sekarang
dapat dikabarkan, bahwa dalam
rapat jang dilangsungkan pada
tanggal 2 Desember j.l. panitia
tersebut telah dibentuk dengan

menangkis sumber serangan jang
terpenting — komunisme,
ERP

1

waktu

dalam

pertikaian

ngan

jang telah disebut diatas,

Pada umumnja amnestie diberi-

kerdja

polisi. Beleid-pegawai, atas mana
kepala
polisi-negara (jhr.
Goldman) sendiri harus bertanggungdjawab, katanja salah sekali.
Sedangkan di Makasar ada.tjukup pegawai untuk mendjabat
pangkat2 tinggi, pimpinan sekarang
mendatangkan
pegawai2
dari Djawa untuk
mendjabat
pangkat2 itu.
Janis
aah
bahwa
keinginan2 seperti jang dikemukakan dalam kongres polisi dulu,
tidak diperhatikan. Ia berpendapat, bahwa djumlah bangsa Indonesia jang mendjabat
pangkat2
tinggi terlalu ketjil. (Menurut risalat djawaban 40X dari kader
tinggi dan 51590 jang berpangkat tinggi terdiri dari bangsa Indonesia).
Waktu membitjarakan anggaran belandja ini, oleh anggota2
lain (fraksi nasional) seterusnja
ditundjukkan djuga pada perbe-

langsung atau tidak langsung de-

. untuk perajaan penjerahan
“KEDAULATA N

ia

F

kan pangkat mendjadi komisaris

Tetapi djuga diusahakan, agar
terhadap mereka jang telah didjatuhi hukuman karena mendjalankan kedjahatan biasa, ditambah atau tidak dengan pelanggaran politik, jang ada hubungan

an rol penting da-

Persodutide? alabalung se n
penjerahan kenianLagan
Semua

(Aneta).
'Panitya Persiapan
Nasional (P.P.N.) “dalam sidang
kemarin dahulu pagi mengeluarkan

sebuah

komunike,

dalam

bernur
dan.

ma-

telah

disusun 4 ko

(Aneta-. Dari pihak resmi didapat kabar, bahwa Pemerintah

mereka

Republik telah menerima sebuah
kawat dari P.P.N., dalam
mana
dinjatakan, bahwa pemilihan presiden R.L.S. akan berlaku dalam
sidang P.P.N. pada tgl. 15 De-

ECA. Dalam idzin pembelian itu
termasuk satu djuta dollar untuk
aluminium, tjampuran aluminium
dan barang2 aluminium. 737 ribu

dollar untuk tekstil termasuk djuga bahan tenunan, tali-temali dan

benang. 500 Ribu dollar untuk da
mar. Dengan djumlah idzin bantuan sekarang berdjumlah 2237
ribu, djumlah selurubnja dari pengeluaran ECA untuk Indonesia
adalah sebesar 101.478.000 dollar.

dan

kantor

Anggota

djawatan2

keresidenan

sosial,

kereta

dan penerangan di Tjirebon

api

de-

ngan djalan resolusi dan mosi te-

lah mendesak, supaja, berhubung
dengan kenjataan, bahwa dinegeri Pasundan

umumnja

dan

sidenan Tjirebon chususnja,
ketjuali

daerah2

jang

kere-

ter-

diduduki

dan

ketente-

raman ialah dengan segera menje
rahkan seluruh T'jirebon kepada

($

AN
«3

34

YiI3
gs
Mor

yan

Nah
Pp
Pp

TA

,

“

Indonesia,

an tentang persetudjuan K.M.B
selambat2nja harus diterima oleh
P.P.N. pada tgl. 12 Des. j.a.d.,

demikian Radio Republik Indone-

donesia berada dalam tangan Se-

KONPERENSI SURAT2 KABAR INDONESIA DI DJOKJA BERLANG.
SUNG.

Sia,

djawab atas keamanan seluruh In
ri Sultan Djokja. Dalam djabatan
ini, maka pada hari Selasa jl. Se.
ri Sutan telah mengundjungi Ban

Hari Rabu pagi di Djokja dibu-

dung untuk berbitjara dengan Pe
merintah Pasundan

ka konperensi surat2 kabar Indo-

dan pemimpin

nesia jang dihadiri wakil2 27 su-

pasukan2 Belanda disana.
Seri Sultan
mengangkat kol.
Sadikin, pemimpin Siliwangi dipi-

si mendjadi gubernur militer Dja-

karena satu2nja djalan untuk me-

lemen2 berbagai2 daerah bahagi-

keluarkan kemarin dahulu malam,
P.P.N. menerangkan, bahwa penjelenggaraan
serta tanggung

wa Barat dengan kuasa untuk ber
tindak sebagai koordinator
keamanan atas nama beliau.
Letn. kol. Sentot Iskandar diangkat mendjadi
basiskomandan
Bandung, dalam hal mana ia dibantu oleh wali kota dan polisi si-

kepada Republik

(

dari Kaliman-

keadaan aman dan tenteram, dan

TNI, negara Pasundan dihaptuskan dan daerahnja digabungkan

madjalah2 serikat kerdja, melalui radio, film dan lain2 perantara,

P.P,N.

TINI, hidupnja rakjat djauh dari
melihara keamanan

sember j.a.d. di Djokja, Dalam ka

wat selandjutnja dinjatakan, bah
wa hasil2 pembitjaraan dalam par

tan Timur, Aflus, dengan sung.guh2 menjatakan perlunja dikirim
pasukan2 T.N.I. ke Kalimantan
Timur, sesuai dengan permintaan
rakjat. Dalam komunike jang di-

PEGAWAI2 TJIREBON MENDESAK
PEMASUKAN NEGARA . PASUN.
DAN DALAM REPUBLIK.
Pegawai

penerang-

nan.

Idzin pembelian baru berdjumngeluaran jang sudah disetudjui
jang diumumkan “kemarin oleh

usaha

an jang diperbesar sangat perlu
keamadalam penjelenggaraan

Idzin pembelian baru untuk
— Indonesia.
lah lebih dari 2 djuta dollar untuk Indonesia, termasuk djuga pe

bahwa

koman-

x

K.M.B. Keempat komisi telah me

rangkan,

lain2

kejakinan politik, bahwa mereka
djuga turut bertanggungcdjawab
atas penjelenggaraan
keamanan
dan dengan begitu memberi bantuan dalam mendjalankan kewadjiban mempertahankan keaman. .
an dan ketertiban diseluruh Indonesia. Komunike P.P.N. jang dikeluarkan di Djakarta ditanda ta
ngani oleh Seri Sultan,
sebagai
koordinator dan atas nama Pemerintah Pasundan
oleh
Perdana
Menteri Djumhana.

Dr. Leimena selandjutnja mene

Indonesia,

dan

tidak melihat bangsa, agama atau

misi bawahan jang berkewadjiban
memulaikan pelaksanaan perdjan
djian2 jang telah tertjapai dalam
ngerdjakan kewadjiban
dengan sekuat tenaga.

militer

kan, bahwa penting sekali bagi se
mua golongan penduduk dengan

lebih landjut tiPendjelasan2
diumumkan.
akan
lagi
dak lama
Dr. Leimena jang mendjadi ketua komisi keamanan memberitabahwa

Pasun-

Komunike selandjutnja menjata

na al. diterangkan, bahwa prof.
Supomo jang mendjadi ketua komisi atjara, telah menjusun tatatertib jang akan dituruti untuk pe
dasar
nanda tanganan undang2
R.LS..pemilihan presiden, pemben
tukan Kabinet, installasi presiden
pertama R.I.S. dan penjerahan ke
daulatan di Amsterdam dan Djakarta.

hukan,

alat pemerintah

dan berada dibawah perintah gu-

rat. kabar

di seluruh

praeadvies

a.l. mengenai

Konperensi jang
mr. ' Sumanang

Indonesia.

dipimpin oleh
membitjarakan

nesia, advertensi, kertas dan per-

tjetakan. Dibitjarakan pula soal
pembentukan serikat perusahaan
surat kabar. Hari Rabu sore utu-

san2 surat kabar

menteri penerangan

pil,

rumah kediamannja,

didjamu

f

ANA

3

5

Ha

ga

Ka

Sa

Sa

ibA

2 Sab

oleh

Samsudin di-

11

5

modal

asing dalam pesuratkabaran Indo-

ui

Tusi

"

“Luar Negeri.

M inahasa.

(emadjuan'

URAIAN TENTANG
KEBUDAJAAN BARU INDONESIA.“
20

“bahwa pembesar2 Perantjis telah

Benla komunis sekarang

sedang mempersiapkan suatu pe-

menolak permintaan nasionalis un

rebutan

lerikan disi

tuk mengizinkan pasukan2 nasioibukota propinsi penghabisan, jg
nalis mengundurkan diri ke Indo ' masih d bawah kekuasaan nasio- 1
nalis, sedangkan pasukan komunis bergerak dari Kweichom ke

Tjina. Segera sesudah mereka me
liwati tapal batas, mereka akan

Yunnan dan sekarang tidak dja“uh lagi dari tapal batas propinsi
Yunnan, Pelarian2 dari Yunnan,
jaitu propinsi jang berbatasan de
pada hari jang mana perdana men
ngan Indo Tjina dan Burma, meteri Tiongkok komunis Chow En
nerangkan, bahwa mereka banjak
Lai memperingatkan
pemerintah
melihat kaum gorila komunis jang
. Perantjis, supaja djangan membe

| nasionalis

jg

'kabarkan,

melarikan

bahwa

diri.

Di-

djendral

Lu

Han, gubernur Yunnan,
ri ke Indo Tjina.

masuk ke Yunnan. Kaum

Ta

. Hans van Weeren Griek, penasehat kantor penerangan tersebut.
“Dalam
hubungan
rangkaian

Barat laut Kunming tjeramah, pertundjukan2 dan depenganan
sadja da-

26
dan tan
telah

diadakan

djam

malam

banjak toko2 mendjual

monstrasi2

gorila

dan

nal untuk
senirupa
itu
minggu ini menempatkan

barang2-

djukan boneka2,

lagi, kini mulai kurang giat dan

terbang kota itu, jang memberi ke
—.

tret2 dan barang2
Belanda dan
“Belanda.

li2 gunung mengabarkan, bahwa
lahar itu bergerak mengalir
dengan ketjepatan setengah mil sedjam. Pada malam hari sekelompokan batu2 tjair perlahan-lahan

bergerak disebelah Barat gunung
jang tingginja k.l. 3000 m itu kea

“rah tersebut didjadikan negara Is"lam, maka pada hari Djum'at (ha-

ri ini) di Djakarta akan diadakan
konperensi tjabang2 Masjumi

pa
pemimpin2 Masjumi, ,,Keng
Po" memperoleh keterangan, bah
wa atjara terpenting dalam konperensi itu ialah menuntut kepada kongres Masjumi, supaja negara Djawa- Barat dikembalikan
kepada Republik. Kongres Masjumi dari seluruh Indonesia
akan

H3

diadakan di Djokja mulai tanggal
itu, akan

15 bulan ini. Masjumi, walaupun
ja suatu partai jang didasarkan a-

tetapi akan mengukur baik buruknja dengan tjara pelaksanaannja.
PSI.

. akan

memberi

tas agama,

,,fair

Djawa

berbahaja,

jang

diperoleh

»Keng

Po”.

“DAERAH

FRONT NASIONAL MENJETUDJUI:
PENGEMBALIAN PASUNDAN, DALAM REPUBLIK.

bulan Maret

mempedanakaa

Dengan

dan penjelidikan2

Sound” dilautan Pasifik,
Selatan.

buatan

rocket2z

Amerika,

Gambar :
ton

rocket2

pelempar

Alat

hari Sabtu

kugsa

untuk

ter,

rocket2 digeladak kapal ,,Mor-

maupun

memberik...

dengan

Pada hari Sabtu tgl. 10 Desember j.a.d. akan

diadakan

PEMBERITAHUAN DISTRIBUSI

malam

No. 40/B.

kesukaan dengan dans di Gedung
Pertemuan Indonesia di Manado,

mulai djam 8 sore, jang akan diramaikan dengan
,The Luwimas”,

Hawaian

band

TEPUNG TERIGU:
A f. 0.59 sexkg.,

SEGEL No, 3.
(Solongan 'A tiap2 rumah

bahwa PPN sudah
tidak berkeberatan

memutuskan
kalau
dae-

rah2 bagian mengirimkan penin-

djau untuk
PPN.

PEMBAHAGIAN
Af, 0.60 se-kg.,
a f. 0.57 se-kg.

menghadliri

TON

Yang

3

SEGEL No. 8.
»
(Solongan-BI tiap2 ang. rumah tang
ga 1/5 'kg:)

ABC, CBGL: Vo ka.

PENGUMUMAN
Mr.
SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA,

ABG2, CBG2: I ka."

ABG3, CBG3: 1/5 kg.
(Termasuk djuga segel2 jang» mema. kai stempel huruf MV, M dan P).
SEGEL No.8

(Aneta). Pada tanggal 3 De(Solongan BII tiap2 anggota rumah
sember delegasi Republik Indotangga” | ka.)
nesia mengumumkan sebuah peAGE, CCGI- Ika.
ngumuman dari mr. Sjafruddin
ASEP CBE3: kg,
Prawiranegara,
wakil 'perdana
ARE!
COGF: Ita,
menteri R.I. untuk Sumatera, jang
dst.
berbunji sebagai berikut:
,,Pe(Termasuk djuga segel2 jang memamerintah
Republik
Indonesia,
kai stempel huruf MV, M dan PJ).
chususnja pemerintahan
di SuPEMBAHAGIAN
HAVERMOUTH.
matera telah menjatakan kesangDunlop & f. 1.05 se-kaleng:
gupannja
memberi
kesempatan . Climax a f. 1.09 se-kaleng:
kepada pemilik2 perusahaan
aSEGEL No. 14.
sing didaerah-daerah Republik un
(Solongan BI tiap2 rumah tangga !
tuk menindjau perusahaan2-nja
kaleng).
guna mempersiapkan pembanguABSI — 10. at
— 10: | kaleng.
nan kembali perusahaan itu.
SEGEL No.
Pembangunan kembali itu ten(Solongan BI, tiap diiakh tangga |
tu sadja memperhatikan segala
kaleng).
djaminan2 sosial terutama terhaACGI — 10, CCSI — 10: I kaleng
dap kaum buruh sesuai dengan
(Termasuk djuga segel2 jang memaperdjandjian2
sebagai
hasil
kai stempel huruf MV, M dan PJ).
KMB.
Toko2 lihat bahasa Belanda.
Pemerintah
Republik
akan
Kantor Distribusi Manado.
memberi segala bantuan kepada
pemilik2 perusahaan
asing
itu
@edtare SegarBestnyale rbaya Be sanbesa Hye base he. O
dalam batas kemungkinan
dan
“Bertunangan: «.
kekuasaannja
serta mendjamin
sepenuhnja keamanan mereka.
NETTY TAMPEMAWA

. dan
HENDRIK SAMBUL

se-

RALAT.

dengan

Billa

daerah2 bagian, jang menjatakan

kemarin

headline

-

surat kabar

enak

ini

(tgl. 8 Des. No. 31) ter-

Manado.

————

10-11-4

Manado, Distributie

OP

PR PRP PR

plebisit, un-

oleh Front Nasional serta bahwa

tangga

AAG
| — 10, CAGI
— 10: 3 1/4 kg.

tuk

Sound”.

:

MALAM KESUKAAN.

Nasional

menghindarkan kesukaran2.
Sujoso selandjutnja menerangkan, bahwa djalan ini disetudjui

ti Ag,
Se

Sa

pat”, baik dengan tfjara parlemen-

tsb.

Gambar ketjal : Sebuah rocket diikuti oleh asap memulai(Usis).
»kan- peranan
65 mil ke udara.

2

BOLEH

bentuk, sehingga be.

tidak lebih baik, djika diadakan
»pemungutan suara jang dipertje

Soal2 jang sangat berharga telah ditjatat oleh alta jang
undjung

Pembitjara adalah tuan M. R.
Dajoh.

kan Pasundan dan Republik, seka
rang dipertimbangkan, apakah

pertjo-

diatas
kapal
»Morton
dibuat
700 mil dari pantai barat Amerika

z

ditaruh dala m

harian

Sujoso menerangkan, bahwa berhubung dengan permintaan2 banjak untuk segera
mempersatu-

dapat diberikan keterangan2 jg

njata.

baan2

1949

Front

(Aneta). Pada

dalam aula A.M.S. Tomohon un.
tuk murid2 sekolah2 menengah
dan peminat2 lain.
.

Taat

P
FO

Na MEI

berlaku pada

ketua

BAGIAN

tang Kebudajaan Baru Indonesia

kretariat BFO telah mengirimkan kawat kepada pemerintah2

pertjakapan

Po”

keterangan2

warta

uraian ten-

Men,
kah mara
djamin din Meng
Indonesia “s0
paja para hi.
pemerintah Ra...

Menang pr
Pp Mp Nan" Si.

pertjobaan jang

Hasilz

tidak diumumkan, sebelum

Dalam
,Keng

demikian

MENGIRIM PENINDJAU
UNTUK MENGHADLIRI
RAPAT2 PPN.

diatur kemudian”.

kira2 65 mil.

djika

negara

Islam, sebab akibatnja terlampau

:

,,bahwa hal ini boleh":

mufakat,

didjadikan

tasnja,

Ditanja, apakah ini berarti, bah
wa P.S.I. tidak mau turut duduk
dalam Pemerintah R.LS. beliau

ketinggian

tidak

Barat

chance”, supaja persetudjuan dapat dilaksanakan, akan tetapi tidak mau bertanggung djawab a-

mendjawab,

se-

luruh Djawa Barat. Dari bebera-

henti bergerak dalam 24 djam ini.

persetudjuan

penerangan

Berhubung dengan timbulnja
aliran di Pasundan, supaja dae-

wa gumpalan lahar itu akan ber-

laksanaan

tourisme

MASJUMI MENUNTUT PASUN.DAN DIMASUKKAN REPUBLIK.

rah desa2 Brente dan
Moletto.
Penduduk desa itu menunggu de
ngan hati tjemas dari djarak djauh tersapunja desa2 tsb. Sebuah
rumah seorang tani hanjut
oleh
gumpalan lahar itu. Tetapi berita2 terachir menundjukkan, bah-

dari geladak

de-

jang terletak didjalan jang mung
harapan, bahwa milik mereka da-

dan mentjapai

gerabah,

kantor

akan diadakan

po-

ngan bantuan perkumpulan peda-

. pat terhindar dari bahaja itu. Ah-

Rocket2 ini setahu

tenunan2,

gang2 Belanda, kantor

sore

achir
Indo-

lahar jang disemburkannja telah
berkurang pula. Penduduk desa2,
kin dilalui lahar itu besar peng-

ut Amerika

pel-

dalam atjaranja.
Selain dari pertundjukan barang2 dari Bali, dipertundjukan

sedjak hari Djumat telah bekerdja

ke Kunming dan pelabuhan kapal

La

kesenian

djuga tari-tarian Bali jang dila"37
Png
'kukan oleh penari wanita Rusia
' bernama Mara jang pernah lama
GUNUNG ETNA BEKERDJA LAGI. 'finggal di Indonesia.
Minggu depan datang giliran
(Reuter). Gunung Etna, jang
negeri Belanda dengan pertun-

bermaksud mengadakan serangan

kapal Angkatan

tentang

bagai negeri, sekolah internasio-

nja dengan harga murah
sekali.
n
pesawat terbang dengan
pelarian
antaranja — pegawai2
maskapai penerbangan sipil Chen

menantikan pasukan komunis di
tapal batas dan mendjaga, supaja
bala bantuan nasionalis djangan

telah la-

negeri.

ri tapal batas Burma. Di Kunming

| dilutjuti dan ditawan. Pembesar2
Perantjis menerima permintaan
nasionalis ini 8 hari jang lampau,

| ri perlindungan kepada pasukan2

ali

rangan Belanda dan disusun oleh

rintahan propinsi Yunnan bermaksud untuk mengungsi ke Ta-

kekuasaan di Kunming,

kantor rena

yen
ar Ha

Kaum

oleh

nja

.

3

Berita dari Saigon mengatakan,

jam

Pada hari ini mulai djam 7.30

soal ini segera akan dselilibagan
se-

sudah ia tiba di Bandung.

Pelaksanaan penarikan kembali
pasukan” Belanda.

semua

harus

urusan

siap

diatur

10 hari sebelum penjerahan kedau
|.

latan,

djata

penjerahan

Mengenai

dan pelengkapan

belanda kepada

4 NI

sen-

tentara

ia menga-

| takan, bahwa penjerahan ini-tidak
boleh
ditunggu
hingga
bulan
Pebruari

195v,

karena

djika demi

“kian penjerahan tidak berfaedah.
untanaman.

| DESAS-DESUS TENTANG PENG
ANGKUTAN TAWANAN2 KE
IRIAN.
(Aneta). Dalam pers Indonesia tetap terdengar
desas-desus
tentang pengangkutan tawanan2
“ ke Irian, dalam hal mana terutama diduga pengangkutan2 tawa“nan2 politik, demikian dikabarkan

dari pihak resmi.
Berhubung dengan ini sekarang
“diberitahukan dengan resmi, bah
.wa tidak ada orang tawanan (ta-

hanan atau hukuman)termasuk go

Itngan apa djuga

akan

diangkut

Menurut
Aneta,

kabar jang diperoleh

masaalah

Indonesia akan

dibitjarakan sekali lagi dalam De
wan Keamanan pada hari Senin.
Lapuran

komisi

ad

hoc

dari

as-

semblee PBB akan dibitjarakan
dalam sidang lengkap assemblee
hari Rabu pagi, dalam pembitjaraan mana soal Indonesia merupa
kan atjara pertama.

P.S.I. AKAN MENGELUARKAN SUARA BLANCO TENTANG PERSETUDJUAN DALAM K.M.B,

Tuan Dasaad baru: kembali dari
perdjalanannja ke Eropa, dimana
ia telah mengundjungi beberapa
negeri. Diterangkan olehnja, ba-

“hwa dihari kemudian benang
“nja djuga akan melakukan

dagangan dengan Eropa Cehgan
melalui Amsterdam. Kantornja di
Amsterdam

tetap akan mendjadi

,batu lontjatan untuk Eropah”.

Mengenai penjerahan kedaulatan jang akan datang ini tuan
Dasaad menjatakan sebagai harapannja, bahwa kerdja sama
jang telah didjandjikan antara

Indonesia dan Nederland
guh akan

dilaksanakan,

kerdja sama sematjam itu
berikan

kemungkinan2

sung-

karena

mem-

besar.

Menurut Dasaad, mengingat
hubungan2 baru itu, maka para

(Aneta). Sutan Sjahrir memimporteur bangsa Eropa akan habenarkan kepada wartawan isti- rus banjak melepaskan kedudumewa ,,Merdeka”, bahwa partai- kan monopolinja, sehingga para
nja P.S.I. akan mengeluarkan su- pedagang bukan-Eropa dan im- :
ara blanco tentang persetudjuan porteur2 Eropa jang ketjil akan
: K.M.B. Terhadap persetudjuan mendapat lebih banjak kans,
K.M.B. beliau mendjelaskan, bah-

wa P.S.I. tidak dapat menjetudjui
kebidjaksanaan politik jang telah

PERTUNDJUKAN KESENIAN
BALI DI NEW YORK.

diambil, tetapi beliau menambahkan, bahwa politik beliau tidak akan menghalang2i sedikitpun pe-

(Aneta). Di ,,Arts of the Nations Studio” (gedung kesenian

d
AT

Ie

at
BRK

an

in Neha gimana

bahwa

sudah

INDONESIA . AKAN
DIBITJARAKAN LAGI DALAM P.B.B.

dengan

Ne

Tag

militer

sendiri.

pertjakapan

agan

nerangkan

duk Irian dalam waktu pendek akan dikirim kembali kedaerahnja

Dalam

djuruwarta Aneta, Dasaad antara
lain menerangkan, bahwa perusahaannja bermaksud
mai ng
sebuah kantor baru di Pada

KT

— arto. Mr. Wongsonegoro pun me

lau mereka tidak termasuk pendu

annja,

Da

akan ma-

ti-

dak sekali2 dipertimbangkan, Sebaliknja tawanan2 Indtnesia jang
sekarang berada di Sorong, djika

Pertjetakan Kementerian Penerangan N.I.T. - Tomohon.

Sg” ena

—

IL NI

(Aneta). Direktur Datangi Musin Consern, tuan A.M. Dasaad,
telah tiba di Medan untuk mengadakan kundjungan di Sumatra untuk kepentingan perusaha-

M5

buian ini pasukan

suk kota Semarang. Pendjagaan
keamanan Magelang dipimpin oleh let. kolonei Amat jani, di Semarang oleh leinan-kolonel Sugi-

ke Irian. Tindakan demikian

DI MEDAN.

&

Dalam per'jakapan mr. Wongso-

negoro menerangkan, bahwa pada
tanggal 12 Desember tentara Belanga akan mundur dari Magelang, sedangkan pada tanggal 15

'DASAAD

