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Partai Komunis Australia
idah siap untuk bekerdja

Dua pendjaga di ikat dan dipukul
Penga an
Kol.

dibawah tanah
Sydney, 2 Dec, (Antara-UP).
Partai komunis Australia
kabarnja
lah menjembunjikan fonds keuangan
dan d
anggota jang diraiakan dan telah pula
membentuk
kas2 rahasia untuk bekerdja
diah tanah, apabila pemerintah antialis jang baru ini mulai mendjaan
-aksinja
untuk
menjatakan
i komunis sebagai illegal. Pemimpin partai komunis, R. Dixon, sema-

an

|
|

achirnja gerombolan
itu
melarikan
diri. Sampai sekarang belum diketahui
apa maksudnja jang sebenarnja
datang dengan mengendarai
2 buah
dan siapa mereka itu sebenarnja,
mobil “ke Pegangsaan Timur 56 terkeSuatu kenjataan jang dapat dipikirnal sebagai Gedong Republik Indonemengumumkan: ,,Kita akan me- sia di Djakarta, demikian keterangan2 kan tentang tudjuannja adalah sewakjutkan perdjuangan kita, baik le- jang kita peroleh.
tu mereka menanjakan kepada pekerma
ja- Hana md “di Djokja
gal maupun illegal”. “Dikatakan djuga
itu siapa jang tinggal digedong
Seorang
diantara
gerombolan
ini dja2
| masja- Ba
sama “Republik.
wa kaum komunis telah bersedia
adalah orang jang - berkulit putih dan Republik itu dan setelah kepada merakat Tionghoa wat
3
.menje“Perdana. menteri Hatta mengatakan
- ntuk bekerdja dibawah tanah.
jang 8 orang lainnja itu orang2 jang
reka diterangkan siapa2
jang tinggal
suaikan 1d Nebanga nanas,
" Koalisi dari partai liberal dan coundirumah itu, mereka menanjakan lagi:
berkulit sama dengan orang2 keturuy-party menghendaki
dihentikannja
Apakah disini ada tinggal
,,Pak Tunan Ambon. Mereka berpakaian unisionalisasi dan ditiadakannja pengaform tentara jang menjerupai uniform pang”,
jang dipaharkar bermaksudpengaruh kolonialisme
asan pemerintah
atas perusahaan2
KNIL dan masing2 menutup mukanja,
kan Kolonel Simatupang,
wakil ke(Hadirin
keta
An
sonia 'claim Belanda jang hilang,
sjarakat itu Sta manga, Ne
meTp artikelir dan seperti diketahui
pala
Staf
Umum
TNI
jang
duduk
sejaitu
mulai
hidung
kebawah
dengan
Djihars pada. Inang
: An katanja masih mempunjai kedaulatan pada diri sendiri dan
ka telah mendapat kemenangan da-' saputangan merah.
karang dalam panitia militer dan ken |di Indonesia. Dalam “segala hal pemepemilihan umum
jang diadakan
2 orang pekerdja digedong itu jang amanan PPN.
satu
jahan
sangat asing
bagi Irintah dan delegasi Indonesia tak meda hari Saptu jl.
didjumpai
mereka
masing2 diikatnja
Demikianlah duduknja peristiwa ini
golongan .
Jang sang
—
perdjuanga
' Meskipun beberapa kursi masih besampai sekarang dan bagaimana setetangannja. Kepada seorang jang sudah
kita
PE
Tag kandas
ter ditengah-dja-gan
n mendapat ketentuan, namun suberusia landjut, dikatakannja dengan
rusnja jang akan dapat.diketahui terlan,
hal mana tidak manfaat “bagi«| etatani tak pernah membatalkan- Indonesia sedang dalam ngkan tentara 5
dapat diraba, bahwa kursi2 dalam
menjodorkan pistol keperutnja: .,Ka- gantung kepida kagiatan dan
kebiPemerintah insjaf dan sedar akan keemen baru ini akan terbagi
sbb:
fihak manapun djuga.
1
mu orang djangan mendjerit atau ber- djaksanaan pihak berwadjib dan polisi
dikatakan bahwa sulitan2 dalam lapangan ini tetapi perMaka itu,
isi dari partai liberal dan
coun:
Na
— Mengenai Irian
teriak, nanti kita tembak mati”.
sendiri.
tjaja akan
dapat .menjusan' tentara.
-party 73 dan buruh 47.
ngan2 tactisch, terpaksa
telah | soal ini -akan diselesaikan setjara peOrang jang sudah agak tua ini mean kekuatan
Patut ditjatat disini, bahwa hal :ini
Maa
mango
antara dua
negara jang
menggunahkan .edjahan ,,
nurut sadja. Tetapi pekerdja jang lain- terdjadi adalah diwaktu djam malam
sama merdeka dan berdaulat. PenjeRINGATAN
BASIS KOMAN- nja jang berumur masih muda, dida- dikota ini masih berdjalan, dimana laPenak
Irian oleh Belanda kepada lain
lam menurutkan antjaman2'ini
ingin tu-lintas baik setjara berdjalan
warga negara. 'Bahwasanja “5 DAN SEMARANG KEPADA
Tionghoa " dapat sanga. Saketit- negara tak akan terdjadi ketjuali ke- matjam
kaki
djuga memperhatikan gerak-gerik ge- apalagi
RIS harus orang Indonesia
dengan
berkendaraan mobil
pada pemerintah RIS. Mengenai kon- presiden
PENDUDUK.
ketjilnja.
rombolan jang ditjurigainja itu.
Ka- seperti jang dilakukan gerombolan itu
Sekarang Pa
sekali suasana Panama tera RIS dikatakan -bah- itulah satu2nja perketjualian seked
Semarang, 11 Desember (Antara).
| rena tidak senang dengan sikap pe- terlarang dengan kerasnja.
Indonesia sebagai
ji itu tak liberal dan dite- mengakui bangsa
kerdja jang muda ini, oleh salah seSungguhlah Pegangsaan Timur 56 ini
gaskan bahwa RIS adalah negara Pan- majoriteit.
3 “Keterangan jang diterima wartawan
orang dari gerombolan itu,
pekerdja gedong jang penuh mengandung keHantaman anggota Subadio terhadap kita di Semarang menjatakan, bahwa
- Htjasila. Fatsal 27-dan 33 dari konstitusi
tetap -berdjalan di Republik “politik Sukarno-Hatta di Bangka di - Staf Gupernur Militer Djawa Tengah tsb. dipukul kepalanja sehingga luka djadian2 jang beriwajat. Disinilah di» jang:
anggap
,revelant on parlementair”.
a tg. 15 Desember j.ad. akan su- dan djatuh. Tetapi dengan sebab ini- umumkannja proklamasi kemerdekaonesia dan tak perlu dipindahkan
"kan edjahan bahasa Indonesia selah pula pekerdja tsb. dapat melolosditempatkan dikota Semarang.
an Republik, disinilah terdjadinja in'konstitusi:RIS. Dengan konstitusi Tuduhan anggota wakil PKI Luat Sianteronja.
kan dirinja, lari kedjalan besar sambil siden jang meminta korban djiwa seDemikianpun ,,Keng Po” sudah | sementara itu maka persatuan seluruh regar bahwa KMB adalah penjerahan| “-#Masuknja pasukan2 TNI di
Semaberteriak
meminta
tolong.
waktu malam merajakan ulang tahun
mulai memakai edjahan
ini. dalam
Indonesia dapat dikembalikan dan me- claim nasional kepada claim interna-' rang diduga dilakukan berangsur-angMendengar teriakan ini seorang Be- kemerdekaan Republik
sional disangkal.
Diingatkan bahwa “sur sesudah tg. 17 Desember jad.
jang
ketiga
induk-karangannja.
mulihkan
“pula
suatu pemerintahan
Lebih lagi bagi kita, jang memang jang meliputi seluruh Indonesia diba- pembitjara sendiri pernah terlibat-da- E Dalam rombingan TNI jang
akan landa jang tinggal disamping gedong dan disinilah djuga sekarang terdjadilam pertumpahan darah jang merupa- masuk itu
nja peristiwa jang menarik
perhatian
pula
anggota2 Republik itu memasang lampu rumahsatu-pimpinan.
terdapat
hanja menunggu ,sa-at jang tepat | wah satu
nja dan turut meminta bantuan orang itu ditengah2
kan peristiwa jang anti nasional. Pesuasana
di Indonesia
tara Peladjar,
,
statut
Unie dinas:
untuk menggunahkan.. edjahan jang Tewngan
disekeliling.
Dengan
keributan
ini tjang sekarang diharapkan oleh umum
resmi, sekarang tidak ada suatu ale- memang digunakan sebagai dasar ker- merintah akan benar2 mengawasi Ae
leh basis komandan kota
Semaorang2 jang tinggal di Pegangsaan Ti-! akan membawa perdamaian dan kesekah oposisinja Juas dan partainja
san
lagi akan “ mempertahankan
g Major Suhardi diberikan peringamur
56
kar en ia
.itu
sendiri terbangun dan' Mean
nar2 parlementer
dan
dalam batas2
(Antara).
, edjahan nTtonghod- Melaju".
5
kepada seluruh penduduuk
Sesuatu pengikat. dalam perdjandjian in- demokrasi.
narang supajamereka djangan gelisah
FA
—
Tuduhan Sajuti Melik terhadap angternasional. Kepala Unie tak mempumn
“djangan
wmempunjai
perasaan
Diosayan merubah? ,oe Alan
atir. Segenap keamanan baik har»u” sadja, pasti tabaa $,berarti bahua njai hak apa2 melainkan mempunjai gota parlemen RIS jang dapat disiapenda san
djiwa akan didjamin
“kita sudah
“menggungahkan bahasa kewadjiban jjang chanja “ceremonieel kan adalah onparlementer pula?
Perdana menteri Hatta peenwaohiri |
.hitu
Djadi kepala
Unie tak mempunjai
| Indonesia sebagimana mustinja.
5 erhadap mereka
jang
mengatjau
'Tjaranja kita menggunahkan dan hak veto. Kepala Unie bukan kepala keterangannja dengan pernjataan bahmengatur perkataan menetapkan
3 RIS melainkan suatu idee sadja dalam wa beratlah tanggung djawab kita un- | atatau melakukan perampokan akan dimembuka atau menutup segala
ambil tindakan ae pe
Lag
| kerdja-sama
sedikitpun
tak tuk
fatnja bahasa kita.
kemungkinan jang kita hadapi ini. Sekedaulatan RIS.
..
Dan samentara ini, sfataka Tihnak 2eynann
Kebudajaan Barat-jang paling besar #sudah:Hatta maka menteri Kehakiman":
masih tetap berlaenan. dengan
mr. Susanto
memberikan keterangan
pengaruhnja di Indonesia adalah keia indonesia jang resmi. '
“ksih lebih banjak ver musti me- budajaan Belanda - dan persetudjuan tentang sjahnja undang? no: 9 tentang
“Bandung, Ii Des. (Aneta).
FELINO NERI AKAN KE
Fraksi jang termuda, ialah
PSII,
“terlebih dahulu di Kali Tjili- 'kebudajaan jang tertjapai dalam KMB | guorum darurat.
Ea
| menjatakan pendiriannja dengan
- Kepada sidang lalu diadjukan “dua
“DJAKARTA?
Dalam pembitjaraan mengenai Rensabtumnja: golongan Tionghoa itu berdasarkan sukarela.
fantaraan
ketuanja
tuan
Abdul
Hamid,
- Dalam menindjau
soal
ekonomi- usul jaitu Diah untuk meniadakan inReuter mengabarkan dari Manil- tjana Undang2 Dasar RIS, maka sem- jang memberitahukan, bahwa fraksi ini
keuangan "haruslah diakui lebih da- stansi kedua dan mempertjepat pemula, bahwa nama Felino Neri, wakii bilan orang anggauta mengupas ren- dengan segera sudah mau
menerima
ngutan
suara
dan
usul
Sajuti
Meli
hulu bahwa adanja modal asing
dan
sekretaris urusan luar negeri Pili- tjana tersebut.
rentjana ini, karena ia mempunjat datenaga asing di Indonesia itu adalah untuk membatalkan undang no.
Han tahun2 pertama Kang Me
pina, disebut2 sebagai seorang jg.
Pembitjara jang
pertama ialah tuan 2 pengakuan atas Tuhan jang” Maha
Kedua usul itu ditolak
an
2
ygin, belum bisa diharap, penu- suatu realiteit jang tak bisa dihapusdari tata
akan ketuai delegasi Pilipina pada Suparno
Indonesia jang
pemandangan
umum
instansi
kedua
kan
begitu
sadja.
Dengan:
diterimanja
gi an Panen ana
an summemulai pembitjaraannja dengan meupatjara peni
R.LS.
dimulai pada hari Selasa djam 9 pagi.
Pembitjara hanja berharap,
bahwa
ngatakan, bahwa meskipun ia menjesal, nanti
“dalam
mempertahankan azas?
na bahasa Indonesia.
.
bahwa pembitjaraan perihal ini harus demokrasi, pemilihan
Parlemen
RIS
Pada umumnja, bahasa jang ma- Indomesin itu tetap liberal 'kolonial sedilakukan.
dalem tempo jang tjepat, dapat berlangsung dengan adil, karena
rika gunahkan
mungkin ' ternjata 'perti dahultr melainkan kita dapat mefraksinja
dapat
menerima
rentjana
terpenduduk
untuk
954,
terdiri dari
tidak lebih tidak kurang, jalah ba- njelenggarakan program ekonomi ber-|
sebut,
orang2 jang menganut agama Islam.
hasa ,/Tionghoa-Melaju” jang ditulis dasarkan .fatsal 27 dan 33 konstitusi
uan Akil dan Suria Sumantri berDari fihak fraksi Kesatuan,
maka
dengan edjahan bahasa Indonesia. | Republik. “Karena pendudukan Djerentjana ini mendapat penghargaan, jg. bitjara atas nama PARKI. Pembitjara
Tapi, Djokja dan Djakarta “pun Ipang dan-dua kali serangan “Belanda
diutjapkannja
oleh anggauta ' Hasan mengatakan, bahwa rentjana Undang2
tidak terbentuk tjuma dalam “satu maka kekuatan produksi di Indonesia
Natapermana, jang menaruh titik berat Dasar ini tidak dapat dilepaskan dari
hari sadja, maka djangan keran dji- turun 8076. Dalam menjelenggarakan:
itu - kita mentjari
perdjandjian2 lain dari .KMB, karena
kepada keperluan memperkuat alat po- ka golongan Tionghoa dan Indonesia pragram ekonomi
| beredarnja dua mata uang di Indone' Jogja, 12 Desember (Antara).
merupakan
bagian
“untuk
mendjamin
keamanan ini sesungguhnja
tidak dengan sekali gus bisa mema- perimbangan antara functie modal dan
sia, Methven berkata: .,,Pendapat saja lisi
Hari ini L.U.
Methven, Direktur
Kita tetap mendjamin
kai
satu bahasa Indonesia tang lupah buruh.
Chartered Bank Of India, Australia, sebaiknja pemerintah RIS dimasa de- umum, sedangkan alat kekuasaan mi- jang ,,intergrerend” dari padanja. Ini
sama.
e
dan melindungi ka urg buruh dan -and China di Djakarta berunding de- kat djangan mengambil tindakan2 ra- liter dengan ini dapat lebih memper- tidak berarti, bahwa rentjana ini bekaum tani, RIS jang berdaulat dan ngan Wakil Presiden
gitu sadja harus diterima - atau harus
tapi
harus hatikan penglaksaan kewadjibannja.
&
Hatta
“tentang dikal tentang keuangan,
merdeka- berkuasa melindungi kepenDjika sia
Na
Sonam
dilaraskan dengan politik produksi dan
Akan tetapi ini
merupakan
Mr. Lie Kian
Kiem - menjamakan ditolak,
urusan bank jang diwakilinja
d
import-export. Segala tindakan untuk
( Ba
perubahan edja- 'tingan nasional. Perlindungan2-antara hubungannja dengan urusan bank
rentjana ini dengan suatu gambaran suatu djembatan kearah stabilisasi ke" PRIS dan Belanda nanti mengenai ekopenjehatan
(sanering) | vblauwdruk” dengan gambaran
Teater.
»melaju-Tiong
Kemaren Methven berunding
pula mengadakan
mana dalam. Menurut tuan Rum, maka pada
dalam keuangan RIS, harus didjalan- Ikini: harus dibangunkan suatu
tidak Ke
suatu arti, dipan- nomi-keuangan hanjalah bersifat pemini untuk 954,
telah tertjapai
dengan R.M. Gondosuwirjo,
Direktur
gedong KMB
dang dari sudut “politik, | artinja ada bitjaraan jang tidak mengikat dan ke- Bank Negara dan Dr. Sumitro, wakil kan dengan lambat2, djangan tergesa2' pemerintahan negara.
harus
Meskipun tidak suatu sukses. Jang 596” lainnja
misalnja mengambil tindakan revaluasi lada waktu banjak untuk mempeladjari ditjapai'sendiri oleh RIS.
.#putusan jang terachir tetap berada di- Republik di Amerika djuga mengenai
besar sekali.
atau devaluasi.
Dalam pemandangan kita tidak tangan 'RIS. Tjampur tangan fihak keurusan bank. Di Jogja ia tinggal beTuan Sujoso djuga menjatakan pergambaran
ini, tetapi golongan TiongAchirnja mengenai ori
dan
uang'
ada bukti jang lebih djelas tentang tiga tetap ditjegah. Hutang RIS jang | berapa hari dan terbang kembali ke
Indoihoa - telah bisa
mempunjai bajangan setudjuannja atas nama fraksi
Belanda jang
sekarang
beredar, ia |
4,3 miljard itu sekalipun Djakarta besok siang.
perubahan
-anggepan masjarakat berdjumblah
dan
kemudian
membitjarakan
| bagaimana rupanja ,,rumah” RIS ini, nesia,
berkata
bahwa
ia
menjetudjui
tindaTionghoa terhadap Indonesia Baru berat tak “berat dan dapat Tae oleh
Seperti diketahui Chartered Bank Of
jang dikedua
mata | demikian ia mengatakan. Lebih2 me. suatu mosi dari Sukabumi,
djika
ketawa).
dari pada tindakan
na
pers RIS: na
India, Australia and China itu berpu- kan pemerintah
ngingat akan bagian 5 dan 6 dari Bab tanda tangani oleh 19 golongan, jang
uang
itu
sigra
ditarik
dari
peredaran,
|
Melaju-Tionghoa “akan “menggunahsat di London, jang mempunjai
tjasuatu permintaan
pesesudah RIS terbentuk. Sebagai gan- IL kini kita mempunjai kejakinan, bah- mendesakkan
bang2nja disemua negeri cdi. Asiakan Lena resmi.
ke Republik
Indonesia.
pelbagai golongan di. RIS ngembalian
tinja diedarkan uang RIS jang
baru. wa nanti
RESINDO TIDAK IKUT
Tenggara.
Iniada satu tanda sang Teler 3ekepentingan?
mengemukakan
Dengan demikian RIS tak usah me- dapat
Methven mengatakan bada Antara”
kali bahua masjarakat kita sekarang
'PERAJAAN2.
ugalami lagi kesukaran2 dalam
koers tiap2 golongan dengan tjara jang la- PRESIDEN SUKARNO AKAN PIbahwa
banknja
bersedia
bekerdja
ber“setindak-demi setindak sudah bisa
DATO PADA BANGSA BLANIras.
mata-uang demikian Methven.
12 Des. (Antara).
sama dengan bank2 RIS dan sanggup
menjesuaikan dirinja dalam masja- ' Jogja,
DA, INDO BLANDA DAN
Sesuai dengan seruan Sekreta- membantu memberi didikan technis
rakat Indonesia jang akan.
LAIN-LAINNJA.
Disinilah terletaknja kapentingan riaat Pemuda, maka Dewan Pusat dalam urusan bank pada nana dan
ahli
bank
Indonesia.
:
jang terutama dari pemakaian edja- Pesindo pun memberi instruksi ke-|
Djakarta, 12 Des. (Aneta).
Tentang ekonomi dan keuangan RIS
han
resmi “dari pers “Tengkonr, pada anggauta2 Pesindo diseluruh'
Kementerian Penerangan
Republik
| dikemudian hari fa mengatakan bahwa
M wani:
“
5 indonesia supaja tidak turut serta | ada harapan baik, asal sadja ada kemengumumkan bahwa President
Sukarno mungkin akan mengadakan pi" hdalam perajaan2 penjambutan
pe- tenteraman dan keamanan dan pemedato dimuka radio Djokja. Pidato ini
“ Injerahan kegaulatan kepada RIS
rintah jang stabiel di Indonesia. Tenakan ditudjukan pada penduduk
Be'tang perusahaan
“bank
“dikatakannja
PASTRANA DAN JOVEN KEM. bahwa ee Indonesia usaha
landa
di Indonesia,
Indo-Belanda,
'itu akan
- BALI KE DJAKARTA.
orang2 Indonesia jang mendjadi angmadju asal sadja perdagangan madju.
x
gota KNIL dil.
Indonesia mempunjai tulang punggung
. Jogja,/12 Des. (Antara),
jang besar untuk.
juan ekonomi
Djam -dimulainja itu
pidato . akan
Maatschappij pelajaran Amerika nutupan pelnbanaka. ada kira2 20
Konsul Dienderal Pilipina Pas- Indonesia, karena tenaga potensi- eko- »Isbrandtsen” telah mengadaken :kapal asing ditahan oleh angkatan segra diumumkan. Pidato president
(Staf corr. Sedar) —
Ipa dan Wakil Konsul Pilipina nomi RIS
besar “sekali, sehingga persetudjuan resia untuk menem- “laut Tiongkok,
Tana akan direlay oleh Radio DjaOrganisasi pemuda, jang Had
me- Joven
JL
kemarin. kembali ke Djakar- dengan bantuan Amerika, dan barangarta.
Shangdi
nationalist
blokkade
bus
INGKUAN
PENGA
R
njediahkan tenaganja untuk mendja,
SEKITA
kali djuga dari Inggris, maka
tidak
markastuduhuan
demikian
y
hai
ada alasan bagi kita untuk tjemas diGRIS TERHADAP PEME!siden Hatta. sa
'pimpinannja
dibaw:
TNI
Ae Pe
ga hari. Lambat laun “dengan besar angkatan laut Tiongkok naRINTAH R.R.T.
2
Taswin,
jang telah diundjuk
tionalist menurut sumber setengah
politik jang 'bidjaksana pemerintah
kabasis kommandan Djakarta, der
Mengenai
IRIS kiranja dapat mengadakan -sta- resmi di Kaohsiung.
Pergantian pemerintahan
di AusDalam ,,Sedar” tanggal 9 Des.
dikabarkan oleh. mag jang menge- 1 -M
bilisasi dalam harga2 barang keperluan pal ,,Sir John Franklin”, kepunjaan tralia
dan
New
Zealan
mungkin
antara
lain? ada diwartakan, batahui.
'rakjat, jang kini agak tinggi, karena maatschappij tersebut, djurubitjara sekali akan mengakibatkan ditundanja
hwa
ada
kamungkinan djam malem
pengakuan
Untuk menaik
dbn inempers |tian bilamana
kekurangan import, demikian 'Methmengenai
'
pengumuman
tadi
tadi menjataken bahwa kapal
Tiongkok Komunis.
kuat penangan kota Djakarta (de- Hipina akan dibuka di Jogja, jang | yen.
akan diadgkan mulai dari djam 6
prentah angkatan laut Inggeris terhadap
turut
tida
ngan Tg. Priok) akan dibagi dalam sseperti diketahui akan dikepalai
'ditambahnja, bahwa supaja berhenti, kutika belajar di Kementerian luar negeri menjatakan, sore sampe djam 6 pagi,
Selandj jaka
peberita2 jang menjatakan, bahwa
bebrapa sector, (es mama mana akan di- “oleh. Joven.
RIS tidak sadja membutuhkan kredit2
pada bulan ngakuan itu akan diumumkan
pada
Dari fihak jang berwadjib kita
tempatkan kesatuan TNI, Pemuda, |
credits) muara sungei Yangtze
| pemerintahan (governements
BADAN
AN KOORDINASI PENERA- tapi djuga-kapital partikulir (private Nov, 28: baru dilepasken temba- tg. 15 Desember jad, ini ,adalah ha- dikasi tahu, bahwa tentang ini saPolisi Sipi-dan Pangren:rada
mebelum
dari kan setelah 'kapal tadi lari menu- nja suatu tjatatan jang
misalnja
TO MDANPPNG
Semuanja akan mendjalankan in- Bag 5
'capital investments),
ma sekali
tidak
ada ketetapan,
Belgia “dan dju kearah pendjaga pantei fihak ngandung kepastian”. Pembesar2 mestructie2 dari pimpinan pusat dibawah
USA, Inggris, Perantjis,
ta, 12 Desember (Antara),
Daan Jahja,
koordinator . keamanan
AK
akan “datang, Communist: pendjaga pantei lepas- njatakan, bahwa kabinet Inggris me- maka dengan ini kabaran tersebut
“pasti
jang
Nederland
,
4
tahut Pahwa oleh PPN sekarang
ketenteraman
Djakarta.
perang mang telah menjetudjui pengakuan harus dianggap seperti tida ada.
t Wo mera
diber “iapken PenenNaa
Ba- djika sjarat2 keamanan, (stabiel) “ada ken tembakan kepada kapal
teguh
han
pir itu dalam prinsipnja, akan tetapi kepemerinta
|dan
mengedjar
SULTAN DJOKJA: Ke
(dan Koordinasi Penerangan, jang akan dalam RIS. Ia katakan bahwa kapital nationalist jang
waktunja
putusan terachir mengenai.
John Franklin”, kapal Amerika ini ada ditangan Bevin, menteri luar neSUMATERA.
— Imengadakar'
Koordinasi diantara -batersangat
istimewa
Inggris
partikulir
lariken diri kedjadian pelajaran Se- geri, dalam permufakatan dengan pe- bagai salah satu dari goal jang ter|tarik pada karet dan teh dan kiranja
di
Indonesia
elang
penting jang akan diselesaikan
oleh
latan deket Lsungkang. Selandjut- merintah2 commonwealth lainnja.
perusaDjokja telah
dengan pe- jang telah | jang berkedudukan
'ada tanda2 sekarang bahwa
Pada hari Senen Bevin kembali ke Bevin dan mengenai soal itu kabarnja
tadi menerangnja Se
haan2 Inggris mau bekerdja bersama
sawat terbang ke Sumatera inti ini, terutams'
bahwa pelabuhan2 dan per- London dari istirahatnja di Kastbour- ia bermaksud akan menunggu keteradengan perusahaan2 Indonesia'
be gang, den
kolonel Hida:
aa
dan karena kesehatannja agak ter- ngan dari kabinet Australia dan New
nang
-bentuk
perusahaan-tjampura
“jang ditutup tadi dianggep ne
F
kp
koordinasi|
bekerdja Zealand untuk mengadakan permufamulaiakan
ganggu baru
Atas
pertanjaan
“bagaimgt
sa Simi .peperangan,
pada hari Selasa. Pengakuan terhadap katan mengenai penentuan waktu dari
Sa:
31:
MO
se- pengumuman itu.
pemerintah Peking ini dikatakan
“hari

Sabiu

jbl. Y-orang jang tidak dikenal
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djam
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BaPN
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CR l 5. ada sebagai rumah jang belum
“bagaimana“
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. Methven tentang bank dan
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maskapai Ishrandtsen
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Communist

Nationalist menuduh
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Djakarta |
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2500

DIBEBASKAN

Pen

aa

di
| il. terhadap stasiun kereta api kemenjebabkan

oleh gouverneur
Yunnan,
Lu Han, rusakan stasiun tersebut.
Kabarpada hari kemaren. Ia menginap
di nja mereka adalah mata2 jang berHaiphong dan telah tiba di Hongkong djalan dengan
leluasa di Taiwan

dengan pesawat terbang CTA- pada

(Formosa)

djam 15.15 tengahari hari ini.

memangku

djabatan itu.”

| TENTARA

“

PERUSAHAN

ASING

PINDJEMAN.

ah

HAM-|

PIR TERPUTUS DJALANNJA,
Hongkong,

MINJAK

|

pula

NASIONALIS

menjamar da-

lam ketenteraan.

Ketika ditanja tentang pandangannja soal Chiang Kai-shek mendjabat
ahwa
president lagi, ia menjatakan

Chiang tidak ingin

dengan

12 Des. (Antara-Reuter)

Maatschappij? minjak asing di Canton telah menolak memberih pindjaman pada pembesar2 Communist, de| mikian kabar2 Tionghoa dari Canton.

Rustam

2 masih ditawan di.

-kan
kapada 3:
.
jang berdjasa.
13

(5.5 Repihak Mao

Hangchow jang

.

orang 'Djerman

- Sikang djuga akan menjerah
Hongkong, 12 Des. (AFP).
Gen. Chang Chun telah dibebaskan

- n

Tjekoslowakia.

00.

4

(0

Kata s.k. Sozial Demokrat.

sebagai tawa421000 orang Djerman,
ditawan
sipil, masih

Stockholm, 11 Dec. (Antara-UP).

'nan perang dan

Tiga diantara 5 orang jang tahun ini | di Tjekoslowakia. Demikian tulis sudidiberi hadiah Nobel telah terima ha- ratkabar ,,Sozial Demokrat” jang
diahnja dalam
pesta-tahunan
Alfred terbitkan dengan
idzin Inggris hari ini.

'Nobel.

Penjerahan

oleh “Mereka disuruh mendjalanken peker-

dilakuken

prins Gustav Adolf dari Sweden. Ke-|
tiga orang tadi jalah: 1. Dr.
Francis
William
Giague seorang
gurubesar'
University California, Amerika Serikat: 2. Prof. Walter Rudolf Hess dari
Swis 3. Prof. Hideki
Yukawa
dari
Djepang. Prof. Giague, ahli thermody-|
namika
jang tersohor di Amerika,
mendapat hadiah untuk
ilmu kimia,
Prof. Hess, ahli urat saraf, dapat ha-

hamdan
djaan2 jang sangat berat
pir 5.000 orang diantara mereka telah
achir
meninggal dalem 6 bulan jang
4,

1...

DAN

PAKT

ATLANTIKA

' Amerika Serikat minta kepada ka| yan2nja anggota Pakt Atlantika, supaja diberi djaminan,
bahwa
bantuan
Prof. militer Amerika jang diberikan kepa-

diah untuk ilmu pengobatan)
Yukawa, ahli ilmu alam theoretis, da- |da mereka berdasarkan

perdjandjian,

:
pat hadiah untuk ilmu alam.
“Ihanja
akan digunakan untuk keperlu| Petroleum, Texas Oil
Company
dan |
Dua orang lainnja jang tidak hadlir an pertahanan Eropa Barat, demikian
ke Hsintsin, 15 mil barat-daja Chengtu. Standard Vacuum. Mereka telah di-.
Prof. Antonio Degas Moniz dari dikabarkan pada hari Senen.
Djatuhnja
kota ini berarti
putusnja minta masing2 10.000 dollar Hongkong, jalah:
Portugal, dapat hadiah untuk ahli pe- | Soal djaminan ini adalah soal jang
Pasukan2

djend.

djalan

dari

kang,

satu?nja

Komunis

Chengtu

Liu

ke propinsi

propinsi

jang

Maatschappij2

madju

Si-

Gupernur: Sikang,

lama

Liu

— masih

Wen-hui,

berselisih

Chiang

Kai-shek,

setudju

djika

markas

besarnja

dan

faham
pula

Nasionalis
di

Sikang.

“ DJEPANG.

su-

baru

tidal

19

lainnja untuk naik ke atas kaVictory. Kapitein
Paul
Sexton djuga dipaksa menanda tangani suatu statement bahwa ia diharuskan menanggung djawab
sepenuhnja
untuk seantero rombongan itu bersama barang2nja.
Ward akan per ke Kobe dan
pada
tanggal 3 Djanuari dengan kapal President Wilson brangkat ke San Francisco. Ia akan landjoetkan
perdjalahnannja

Compro-

pemerintah

ke

Washington

untuk

PERKUMPULAN P.B.B. INGGRIS
MEMUTUSKAN UNTUK AKUI
PEMERINTAH R.R.T.
Perkumpulan PBB
Inggris,
suatu
pendirian tidak resmi, kemaren telah
setudjui pengakuan terhadap Tiengkok
Commuunist serta mendesak pemerentah Inggris untuk adakan permufakatan tentang soal ini dengan PBB.
Suatu resolutie telah diambil
oleh
dewan dari organisatie tersebut
jang

-Pe-

king, jalah: (1) Apakah kapal peNationalist akan terus meng-

Inggris, (2) Apa-

kah Inggris
akan memberih perlindungan. Ada tanda2 djawaban
terhadap kedua pertanjaan itu adalah positief dan akan menjebabkan

mengatakan

bahwa

untuk

kepenti-

ngannja PBB,
pemerintah
Tiongkok
Communist hendaknja diberih pengakuan selekasnja dan pengakuan
terhadap pemerentah Nationalist ditarik

kembali.

Perkumpulan ini terdiri dari achli2
pendidik, pembesar dan kaum terpladjar jang memperhatikan soal internationaal,

teristimewa

karena

jang

usianja sudah

landjut.

mengenai

pekerdjaaannja PBB. Perkumpulan
tidak mempunjai status resmi.

ini

Peme-

'nang jang satu lagi jalah Boyd
hadiah

untuk

perdamaian.

dalam

persetudjuan2

bila-

teral, jang dirundingkan oleh Amerika
Orrs Serikat dengan anggota2 Pakt Atlan1 tika lainnja untuk mendapatkan
bahan2

strategis

sebagai

penukaran

dari

JOSEPH CHIFLEY MENJERAH. bantuan militer. Bagi Belgia diharapPerdana
menteri Australi,
Joseph kan akan, diadakannja persetudjuan 2
Chiffley (Labor Party) mengeluarkan matjam
uk mengganti
perdjandjistatement dari
rumahnja di Bathurst lan2 jang”t
ada mengenai produksi
dalam

mana

tunduk

ia

mengatakan

rakjat.

utjapan

terhadap

tidak punja

komentar

bahwa

apa2

ia

Dia

uranium di“Congo
gian

besaritelah

Belgia,

diangkut

jang
ke

seba-

Amerika

" Serikat.

lagi.

— Perdamaian antara @tiirino dan

Avelino

menga-

sih laporan kepada state department.
Kemudian ia bersama isterinja
akan
beristirahat di Michigan.

AKIBAT PENGAKUAN INGGRIS
TERHADAP PEMERINTAH
PEKING.
5
Pertanjaan
besar
jang segera
akan timbul karena
pengakuan

ganggu kapal2

kepada

orang

Comunist.
"
Sementara
ini, wakil
gouverneur
dari provincie Kweichow, Ho Chiaotung, dikabarkan telah
menjeberang
kepada Communist
dalam
kawatnja
jang ia kirim kepada gen.
Liu
Pocheng dan gen. Lin Piao pada
hari
' Saptu jang lalu. Ho telah beritahukan
kepada generaal2 Communist
bahwa
instructie telah diberikan kepada pasukan2 Nationalist jang berada di dacerah Kweichow jang masih belum didoedoeki untuk
serahkan
sendjatanja dan menjerah kepada Communist.

“rang

idzin

mendirikat "pal Lakeland

dalam memihak kepada kaum
munist, demikian sumber jang

terhadap

memberih

'ngobatan djuga. Ia tidak dapat hadlir| terpenting
dapat

Sesudahnja Ward menanda
tangani
suatu
satement,
kaum
Communist

LUNG YUN MEMBERIH
.
SELAMAT.
Hongkong, 12 Des. (AP).
Gen. Lung Yun, “bekas
gouverneur
Yunnan, jang baru2
ini
tinggal
di
Hongkong, pada hari kemaren telah
mengirim kawat untuk memberih selamat kepada iparnja, gen. Lu
Han,

Inggris

Asiatic

|WARD CS. PERDJALANAN KE

dengan

ia

adalah

demikian kabar tersebut.

dipegang Nasionalis. Tetapi, kata penindjau2 politik, tak Jama lagi Sikang
akan menjerah kepihak Komunis.
5
dah

itu

i

Djumlah buku Jack London jang

Minggu pada malam hari telah tertjapai perdamaian
antara
presiden
anggota
Pilipina Elpido @uirino dan
jang tidak setia kepada partainja, dahulu senator Jose Avelino. Kedua golongan partai liberal, jang
dipimpin
oleh @uirino dan Avelino, jang pada
waktu pemilihan mendjadi musuh besar, telah bersatu kembali dan suara
jang didapat njatakan didjadikan satu
pula. Sebagai hasil pertama dari perdamaian inisjang disebut dramatis oleh
pers Pilipina
ialah, bahwa
@uirino
dan pengikutnja jang pertama senator.

telah
ditjetak di Rusia ada
k.l.
15.000.000. Penulis lainnja jang di-

Manilla

12

Des.

(UP).

Fernande Lepez, dalam sidang istime-

wa dari kongres pada hari Selasa akan
dipilih mendjadi presiden dan wakilpresiden, dan kesulitarf2 dalam sidang
ini, jang telah diumumkan oleh kaum
nasionalis dan pengikut2 Avelino, tidaklah akan timbul, sangat
besarnja
kemenangan kaum
liberal
terhadap

kaum

nasionalis.

7

Perdamaian
telah terdjadi
dalam
konperensi dari pengurus2 partai, setelah @uirino dan Avelino beberapa
kali mengadakan pertemuan rahasia. .
Partai nasionalis jang dipimpin oleh
Jose Laurel, belum
mau
mengakui
kekalahannja dalam
pemilihan
jang
telah diadakan, tetapi orang berpenda-

Keanggautain UNO mendjadi urgent
— politik luar negeri RIS
Partai-partai kiri akan berdjoang dalam langkah tegas
Rustam
CPN

Effendi

itu

(Oleh

wartawan

bekas

anggauta

(Partai Communist

di Tweede Kamer jang
paling belakang masuk

»Sedar” di Solo)
untungan

:

Kabar jang didapat dari Taiwan

Hongkong,

12

AFP).

Des,
Sa

memegang kedudukan2 jang pen- akan diadakan pada tg. 20 Desember
s
: ting dalem pemerintahan, jang da- jad. di Jogja
negara, Kita SIDANG' KABINET
pemerintah 'pet membahajakan
TENTANG
"perasaan | dengan ini tidak lalu akan mulsdi
hendak
mengetahui
DJAWABAN
PEMERINTAH.
orang-orang bukan anggota kon- mengedjar-ngedjar mereka, kata
Jogja, 12 Desember (Antara).
tetapi penjelidikan
gres, bila para anggota dari badan Holand, akan
Semalam
kabinet bersidang membipembikin undang2 bersidang di bu- akan diadakan untuk menentukan
tjarakan hal2 mengenai djawaban pe'lan Djanuari,
sebelum
diadakan sesuatu kedudukan.
| merintah atas pandangan umum ang'putusan
lebih
landjut mengenai KAUM KOMUNIS KOREA UTA- gota2 dalam sidang KNP dan soal2 jang
"politik Timur Djauh,
: RA MEMBEBASKAN DUA
bersangkutan dengan penjerahan
keFaktor belakangan ini tampakdaulatan. Djawaban pemerintah dibeORANG AMERIKA.
sebelum

DITEMBAK MATI.”

(Antara:

ag

11 orang komunis jang bergerak
. dibawah tanah termasuk beberapa
perempuan telah ditembak mati tg.
10 Desember
baru2 ini, demikian
menurut laporan jang diterima dari

barkan, bahwa kemarin 11 orang

mereka

dapat dianggap

untuk pengakuan.
2. Para pemimpin

ditembak mati djuga dengan tudu- nja lebih menentukan kementerian

han, bahwa mereka itu mengha-| luar negeri untuki bersikap ,,pelasung anak2 mahasiswa pada tahun han2” berkenaan dengan pengakuan Tiongkok komunis dari pada
dugaan pada umumnja semula.

KONSUL

DJENDERAL NASIO-

-. 'NALIS DI MADAGASKAR.

Directeur: OEY KIM SEN
Plo. ,

'THIO IN LOK

:

TAN

BOEN

.

SOAN |

PINTOE BESAR 93, BATAVIA
Redactie

Tali: 855

Bt

Advertentie — Telf: 854 Bt.
Abonnementen Teli: 587 Bt.
— Oewang abonnementen seloeroeh
Indonesia: | 6. — seboelannja. :
Etjeran

Minimum

f(10.-

Pembajaran
di moeka.

kan, bahwa ia dan seluruh stafnja telah mengambil keputusan untuk”
memutuskan semua pertalian dan perhubungan dengan pemerintah
Kuomintang jang reaksioner”. Dan
karenanja, demikian statement itu, ia telah

pula memutuskan untuk
mewakili pemerintah

tidak

nasionalis

lagi

dan

menutup konsulatnja.
,
Ditambahkan pula dalam statement
itu, bahwa segala sesuatu jang bertalian dengan rakjat Tiongkok akan di-

kemukakannja

25 cts. Ea

- kepada

pemerintah

| Rakjat Tiongkok sedangkan ia dan se-

, Harga advertentie: f4.— per cM

:

Didalam statementnja tertanggal
11
Desember, konsul djenderal Tiongkok
nasionalis di Antana Narivo menerang-

.

luruh anggota stafnja akan kembali ke
Tiongkok jang telah
,,dimerdekakan”
untuk
berdjuang
bersama2
dengan
orang jang sedari sekarang
ap

sebagai pemimpin
ada presiden Mao

ebihagiaan rakjat.
LA

Hoofdred.:

rakjat Tiongkok,
Tse Tung, guna

Seoul,-12 Des. (U.P.),
Pada hari Senin pagi pembesar2
komunis Korea Utara telah membebaskan
dua orang pelaut Amerika, jang oleh mereka telah ditahan 80 hari lamanja,
Mereka ini
ialah kapten Alfred Meschter dan
masinis

anak

Albert E. Willis, jang oleh

buah

kapal

barang

Kimball

R. Smith jang memberontak itu dibawa kepelabuhan jang ada dibawah. kekuasaan komunis di Korea
Utara, ketika mereka itu dengan
kapal ini mengadakan perdjalanan
pemeriksaan

selama

PENULIS AMERIKA
GEMARI

dua. hari.

ORANG2

rikan hari ini pada djam 11.00
pada
sidang KNP. Bagaimana procedurenja
sidang, artinja apakah diadakan
'termijn pemandangan umum kedua dan
kapan diadakan
pemungutan
suara,
sampai pagi ini belum diketahui.

PENETAPAN
ANGGOTA? PARTAI MURBA DALAM KNIP.
Jogja, 12 Desember (Antara).
Menjambung
berita" kita
tentang
permintaan Partai Murba jang
mentjalonkan beberapa anggotanja “duduk
dalam KNIP, lebih landjut dapat dikabarkan, bahwa
dengan
penetapan
Presiden no, 25 tahun 1949 mulai tg.
6 Des. '49 telah ditetapkan sebagi anggota KNIP tuan2: St. Dawanis:
(So-

JANG DI-| lo), Sultani

RUSIA.

Wiena, 11 Des. (AFP).
Jack London, adalah penulis luar
negeri jang sangat digemari orang
di Rusia, demikian menurut statistik2 tentang penjebaran buku2 luar
negeri di Amerika jang memberikan angka2 tent
periode antara

Djamil

(Bukittinggi),

(Langsa,

Atjeh),

Bahrun

Taskandar

(Kediri), Sastrosuprapto (Madiun) sebagai wakil Partai Murba.
Seperti
diketahui
wakil2 Partai
Murba jang lama dalam: Knip
ialah
Maruto Nitimihardjo dan Ponidjo.

MOSI

DARI 42 DESA DI
TJIAMIS.,
Bandung,:11 Des. (Antara). '

tahun 1919 dan 1947. Buku2 jang
42 Putjuk surat jang berupa mosi
ditulis oleh Jack London ini telah di telah dikirimkan “dari daerah Tjiamis
terdjemahkan kedalam lebih dari kepada pemerintah Pasundan dan: Re-

20 bahasa jang dirvakai di Rusia.

aliran

pertentangan

itu

dengan beleid politiek luar negeri jang

Nederland)

terkenal dan
dalam Gera-

sempuria untuk kesedjahteraan dan kekuatan negerinja mentjapai internatio-

kan Revolutie Rakjat,
kini ternjata naal positie stabiliteit.
masih hidup dan berada di Solo.
Kemungkinan menghadapi bentrokan
Telah banjak sudah kiranja
inter- .Rusia—Amerika,
Indonesia" hendaknja
view dengan Rustam jang dimuat dari berusaha mendjalankan politiek damai
s.sk.2 harian. Dibawah ini
kan hasil pertjakapan, dari

kita sendiri

dengan

djadi

belakang

paling

Ditanja

Rustam

kita sadjiwartawan

jang

baru2

sebagi gewone concreet politiek, tidak
masuk blok2 apa djuga. Djika terpaksa
harus dapat memiara
,,non belligerenb”-nja.
$

ter-

ini:

Politiek kedalam.

Politiek R.I.S, keluar,
tentang bagaimana politiek

Terutama keseimbangan pertentangan
partai2 harus dapat ditjapai
kearah
nationaal standpunt. Selandjutnja hal
ini tak bisa dipertadjam lagi, bilamana
partai2 itu tidak terlalu mengemukakan

zet jang harus ditempuh oleh RIS nanti, Rustam. mengatakan, bahwa terutama penerimaan sebagai anggauta UNO
adalah urgentie program politiek jang
harus diperdjuangkan lebih dulu.
Dalam pada itu,
'positie Rusia di
UNO
mendjadi soal perhatian. Rusia
dengan hak vetonja jang besar dapat
meng-diskwaliseer, mempersukar atau

se-tidak2nja

memperlambat

partai

tentang

kuasaan - internationaal
besar, dikatakan bahwa,

pedoman

Titik berat polifiek RIS

penerimaan

perebutan

sebagai

sa-

kedalam,

adalah selekas mungkin meng-organiseer dan menglaksanakan economie opbouw, demikian Rustam Effendi.
Economie weerbaarheid adalah pokok kemenangan revolutie, Maka dalam hal itu harus diorganiseer
jahg
sempurna dengan dipimpin oleh orang2
jang tjakap dan achli.

di UNO
dari tiap2 anggauta baru.
Dengan tidak persetudjuan Rusia, kiranja sukar dapat diterima. Maka terlepas dari segala ideologie, RIS. harus
mendjalankan politiek jang dapat menarik sympathie negeri tsb.
Usaha kearah itu, sejogjanja dalam
Perwakilan Luar Negeri RIS nanti didudukkan orang2 jang acceptable buat
Rusia.
,

Selandjutnja

standpunt

tu-satunja.

Indonesia negara agraria.
Dalam phase imperialis
selain Amerika tidak ada
jang

ke-

mempunjai

Misalnja

dari negara?
paling baik

di

dibawah

jang menjatakan daerah2 jang diduduki
TNI tetap mendjadi daerah- Pasundan,
oleh rakjat tsb. sangat ditjela dan ditentang.
Sebagai pernah dikabarkan mosi sematjam itu dikirimkan djuga dari berbagai daerah di. Pasundan “lainnja.

Pembesar2 pertahanan Chengtu kemarin telah mengambil
sikap
keras
untuk mendjaga keamanan
didaerah
mengatak
bahwa
djurubitjara itu, demikian :kata- laporan jang seteangkatan laut Tiongkok Nationalist ngah resmi jang diperdapat disini hari
PANITIA URUSAN
UMMAT ISsekali lagi mengatakan
bahwa ini, 12 undang2 telah diumumkan jang
LAM DIBENTUK.
at Rusia, djendraj ChuiKapal2 asing jang hendak menero- dapat dipakaikan terhadap orang2 si- ia dapat sangat merintangi pengang- San
oVv,
i
Atas inisiatip partai Masjumi dan
bos blokkade berbuat atas risiconja pil dan militer. Mulai hari ini polisi ' katan @uirino sebagai presiden.
dan PSII telah dibentuk sebuah Pani-|
sendiri dan
angkatan laut Natio- militer dan orang2 partai terus akan
@UIRINO
AKAN
PERGI
KE
mengadakan patroli didjalanan untuk
GARY DAVIS DITAWAN
tia Urusan Ummat Islam jang bermaknalist dalam pada itu tida hanja mentjegah perampokan dan
kerusuAMER
LAGI,
sud supaja ummat Islam
mempunjai
berhak tapi djuga berkuasa untuk han. Dan kepada tukang2 warung diPresiden @uirino menerangkan
kewakil diparlemen RIS.
Paris, 11 Desember (AFP).
mengadakan blokkade. (U.P.).
andjurkan supaja mereka terus menpada pers, bahwa boleh djadi ia akan
Dalam rapat panitia tsb. tadi maWarga negara dunia, Garry
Davis,
djalankan perusahaannja sebagai biapergi ke Amerika Serikat untuk beroPASUKAN MERAH BERTEM.telah dimasukkan lagi kedalam
pen- lam diterangkan oleh anggota2 parlesa. Kepala pertahan djenderal
Shen
bat, tetapi ia tidak menjebut tanggal
PUR DISEKITAR CHENGTU.
djara oleh polisi Perantjis selama be- men sementara Pasundan Sudjaja dan
| Wan menjatakan kepada pers, bahwa keberangkatannja. @uirino dalam pada berapa djam, karena ia dengan sen- Oli Setiadi
sebagai anggota Dewan
Hongkong, 12 Des. (Reuter).
ia sekarang memimpin 100.000
orang
itu tidak mau memberi keterangan le- dirian telah mengadakan demontrasi
Politik Masjumi tentang — kewadjiban
Pasukan Communist dari gen. Liu serdadu jang tjukup mendapat latihan bih landjut tentang penjakitnja.
dan
dimuka kantor komisi
antara-sekutu Gan kedudukan anggota senaat
Po-cheng bertempur memasuki kota untuk mempertahankan Chengtu.
Sementara itu ,,Sunday Times”
deuntuk Djerman.
Davis
telah. minta parlemen RIS sementara.
luar dari
Chengtu, “menurut
kabar
ngan mengutip keterangan2 dari sumSEKITAR
PENGAKUAN
AMEMenurut keterangan2 tsb. djelaslah
visum untuk Djerman, dimana ia akan
pers sore ini.
:
2
ber jang boleh dipertjaja menjatakan,
RIKA TERHADAP TIONGKOK
mengadakan propaganda
tetapi per- sudah bahwa hanja parlemen negara2
Penduduk kota diam didalam
rubahwa presiden @uirino sedang bersemintaannja ini ditolak
oleh
komisi bagian sadja jang berhak memadjukan
:
KOMUNIS.
mah sedengkan politie
militair
dan
dia2 untuk berangkat ke Amerika Setersebut.
tialon2 untuk senaat dan “perwakilan
pasukan keamanan meronda
djalan2.
rikat
dalam
bulan
Djanuari.
KundjuPara pembesar pemerintah AmeSegera sesudah dibebaskan dari ru- RIS itu.
ngan
@uirino
ini,
kata
,Sunday
Times”
rika disini kini insjaf mereka tak
mah
pendjara
Dayis
menerangkan,
Dengan demikian tjara dan peratudiperhitungkan
dengan
diadakannja
bahwa ia akan melandjutkan demonFORMOSA ?
dapat menunda putusan jang ter- sidang
ran itu sangat dirasakan
merugikan
Kogres pada permulaan tahun
tentu untuk mengakui pemerintah depan. Menurut surat kabar itu @ui- strasinja ini pada hari Senin.
kedudukan masjarakat dan ummat IsManila, 12 Des. (UP).lam karena dinegara Pasundan ini, parTiongkok komunis. Kabarnja telah rino berharap akan mempersoalkan
Dari sumber resmi jang terkemuka
tai Islam belum mempunjai wakil2nja
disetudjui pengakuan Tiongkok ko- beberapa soal jang bertalian dengan
United Press
mendapat keterangan,
KONPERENSI MASJUMI
dalam parlemen, tapi walaupun demibahwa di Manilla telah diterima la- munis akan diadakan dalam 6 bu- perhubungan Amerika-Filippina, jang
DJAWA BARAT.
kian didapat kata sepakat untuk tetap
poran2 dalam mana dikatakan bahwa lan selambat2nja. .
telah dibitjarakannja dengan presiden
Djakarta, 12 Desember (Antara).
berichtiar
dan - berdaja upaja supaja
Amerika Serikat telah mengirimkan
Walaupun demikian kementerian Truman dan pemimpin2 Amerika lainKonperensi Masjumi Wilajah Djawa djuga ummat Islam mempunjai wakildjumlah2 besar
'alat2
perlengkapan,
luar negeri
Amerika dan badan2 nja dalam bulan Augustus jl.
Barat jang dimulai pada tg. 10 Desemnja didalam 2 badan tsb.
jang menurut
dugaan
orang untuk
HOLLAND ANTI KOMUNIS.
ber jl. sekarang telah berachir.
membantu pertahanan dari
djendral resmi lainnja disini merasa bahwa
P.S.LI, DI PARLEMEN
mereka
mempunjai
alasan2
tjukup
Diantara
keputusan2nja,
terdapat FRAKSI
Chiang Kai-shek. Menurut orang ini
Wellington, 12 Des,
(AntaraPASUNDAN.
untuk mengambil sikap sangat berdjuga persetudjuan buat menerbitkan
Amerika Serikat sekarang akan beru'Reuter).
F
Sedjak & Desember jl. diparlemen
suatu harian-umum jang berdasarkan
saha dengan terang2an untuk memulai
suatu aksi jang positif terhadap ko1, Mereka merasa adalah kewaPerdana menteri New Zealandia Islam. Keputusan2 jang lain terutama sementara Pasundan telah dibentuk semunis Tiongkok,
“dengan
menolong |djiban
kaum. komunis Tiongkok jang baru, Sidney Holland, hari ini mengenai urusan2 organisasi Masjumi buah fraksi baru, terdiri dari 4 orang,
memperkuat benteng 'nasionalis jang. untuk memberi bukti2 tentang ke- menerangkan,
bahwa sudah men- jang akenydiusulkan kepada Pengurus jaitu fraksi PSII (Partai. Serikat Isi dalam Kongres Masjuterachir. Orang menduga, bahwa kiri- sanggupannja
lam Indonesia).
untuk
melakukan djadi keputusan jang pasti dari pe- Besar
mi pada ig. 15 Desember jad. di Jogja.
man2 ini ada beberapa kapal banjakMenurut pengummuannja,
pembenmerintah
jang
baru
ini
untuk
menkewadjiban2
internasional
dan
Kongres Islam Indonesia jang
per- tukan fraksi itu adalah instruksi dari
nja.
djangan
sampai komunis nah dikabarkan
mempelindungi
penduduk:
asing. djaga,
itu,
direntjanakan
PB PSII dan langsung dibawah. pimBEBERAPA KOMUNIS TAIWAN

pembitjaraan2 jang hangat.

dari

:

dewasa ini,
lagi negara

perindustrian

Djepang

kekuasaan

besar,

pun Pidustrinja

Amerika.

Indonesia
adalah
negara agraria,
sekarang ini RIS djangan masuk blok? maka tida mungkin menudju keperini gemari
dustrian. Soal njata jang meminta peroleh orang Rusia adalah manapun djuga.
Sebetulnja Rusia sendiri tidak selu- | hatian, adalah
bagaimana
Victor Hugo seorang penulis Pranmenjemruhnja
menghendaki Indonesia
akan purnakan usaha dalam lapangan pertjis dan
Upton
Sinclair, penulis
mendjadi
negara
communist seratus tanian,
mempertinggi
produksi hasil
Amerika,
Shakespeare
mendapat
procent, demikian pun Amerika dengan natura. Dalam hal itu, tjita2 jang lebih
tempat jang keampat.
bentuk pemerintahnja. Tudjuan negara2 'djauh, misalnja menggunakan — truck2
itu hanjalah dalam petjah perang du- atau tractor2 jang besar2 hanja fantaSEBULAN LAGI KABINET
nia ketiga nanti, Indonesia tidak me- sie, belum waktunja.
BIDAULT AKAN DJATUH?
Terutama jang
masuki blok lawan masing2, strategis dibutuhkan sekali jalah effectief dan?
Paris, 12 Des. (Antara-AFP).
maupun ideologis.
efficientief dari bepaalde machine perDjurubitjara kedutaan Amerika
Indonesia harus dapat menarik k8- tanian jang dapat didjalankan
oleh
-di Paris dengan keras menjangkal
orang2 itu.
hari ini, bahwa duta David Bruce
Djuga
perbaikan
dari kemadjuan
telah memberi
tahukan state de- kepala desa (Rep. Indonesia). Dalam perusaan ketjil2 harus mendapat persurat2
tsb.
dinjatakan
kehendak
rakjat
'hatian setjukupnja.
partemen bahwa kabinet Bidault
:
setelah mengadakan rapat2, tetap taat
Usaha ekonomi djanganlah
hanja
akan djatuh dalam sebulan lagi ini kepada pemerintah Republik dan medan akan digantikan oleh djenderal njokong .suara2 diparlemen sementara dengan tjara lama sadja. Harus beraDe Gaulle dalam pemilihan umum Pasundan jang menginginkan
supaja ni mentjobakan lain djalan dengan experiment baru.
jang datang.
:
negara Pasundan didjadikan
propinsi
dari Republik Indonesia.
Communisme
bisakah soeVYSHINSKY SINGGAH DI
Dalam surat2 itupun ditegaskan, bahboer disihi.
.
DJERMAN.
wa keterangan pemerintah — Pasundan

Paris, 11 Des, (AFP).
' “Dalam perdjalanannja dari Flushing Meadows ke Moskou, menteri
Juar negeri Rusia, Vyshinsky, akan
Singgah di Djermam, demikian be(pat, bahwa ini sekarang tidak begitu rita2 pers di Berlin. Vyshinsky dibesar artinja. Avelino mempunjai ba- antaranja akan mengadakan perunnjak pengikut didalam senat dan dedingan2 dengan kepala komisi-peji ngan pertolongan badan ini seharusnja

CHENGTU AKAN TERUS
DIPERTAHANKAN.

Effendi :

publik,

masng2

ditanda-tangani

oleh

pinan dan

pengawasan

dari PB,

PSII.

Selandjutnja dikatakan, bahwa fraksi
tsb, berkewadjibannja memperdjuangkan tjita2 partai dalam soal kenegaraan, baik politis maupun ekonomis,
jaitu berichtiar supaja Islam berlaku
dalam segala hal kehidupan dinegeri2
ini, jang bahagiannja terbesar memeluk
Igama Islam.
Demikian pengumuman
tsb.

HA-

AGAMA
KEMERDEKAAN
RUS DILINDUNGI.
Djokja 13 Des.

Kongres Katholiek seluruh Indo-

bagian

dari R.LS,

diper-

ketjil.
2. Kemerdekaan agama dan tjara melakukan hak2 manusia supaja
direapkam seluas2nja
dan dalam
angkatan perang R.I.S. selekasnja
ditempatkan Almuzenier,

3, Supaja

selerasnja diadakan

as upahsis
undang2 mengenai
terrendah dan supaja
4“.
bekerdja selandjutnja c3
:
4, Supaja - diseluruh,

hanja ada satu partai 1

-

TK

PERAMPOKAN DN”
BOGOR. (|.

Pada hari Djum'at mala"
segerombolan 20 orang pe:
bersendjatakan stengun t:
merampas barang2 sehar«
dari kampung Semaung F

kat Semplak

(disebelah

pertanjaan

tsb.,

R.

E.

Communisme:
timbul.

toch

tetap

akan
Pan

af
2

a
ia

Djika ekonomi dapat lantjar, '
nangan akan diperoleh dengan '
sananja rust en orde. Tapi itus
untuk sementara waktu sadja, |
perdjoangan communist beweging

&

ada. Dimana2 negara, bahkan-di'”
rika sendiri

pun

terdapat.

Communist di Indonesia sini £

nja kebanjakan

bukan

P

23

communist "

'dan jang terbanjak hanja serg#ngax””dilemparkan -oleh fihak lawan,
MIS
nja di Nazi Djerman dulu, tiap2 jang
menentang pemerintah dianggap communist, namun begitu toch tetap ada
'dan tidak bisa dibasmi,
Tjontoh lain lagi, sedjak th. 1926
Chiang Kai Shek
telah mempelopori
campange menindas
communist,
tapi
toch gagal dan bahkan sekarang ini
aa
memegang
tampuk
pemerintaan.

Tempo

dan

phase

mendjadi

siasat

metiap2 gerakan,
Madiun-affaire
sjarat tsb. dan menemui
ninggalkan
kegagalannja.

Hasil C.M.B..
Menurut R.E., prinsipieel ia
tidak
menjetudjui hasil CMB. Tapi karena
toch itu sekarang sudah mendjadi feit
kenjataan,dan tidak ada lagi soal
untuk dipersoalkan, maka hal jang terutama adalah terlaksananja - persetudjuan

itu

dengan

baik2nja.
Dengan anggapan
H2 ia meninggalkan
nja semula.

Tentang

penjelenggaraan

se-

itu, tidaklah sekaprinsip pendirianPN

Na

Modal asing.

penanamah

modal

asing,

menurut pendapatnja bukan soal. Terutama soal jang penting jalah apakah

pemerintah

dengan

akan

kebebasannja.

akan

hilang

dapat

modal

keuntungan

asing - itu

Modal

asing

sebagimana

mustinja, hanja sekali2 tidak
berhak
mentjampuri urusan -dalam pemerintahan. Mao Tsu-tung sendiri pun mendjalankan politik tsb.
2
kebidjaksanaan
Hal ini tergantung
pemerintah nanti,

Partai2 dan pemerintah.

(Corr. Sedar).

nesia jang bertempat di Jogjakarta telah menetapkan urgensi program Sebagai berikut :
1, Irian supaja dimasukkan dalam R..S., dan
supaja djumblah

negara2

Mendjawab

mengundjukkan
bahwa
communisme
bukanlah semata2 specifiek Indonesia,
tapi kini sudah mendjadi soal umum
dan merata. Mengindjak werld phase
sekarang ini,
an bagaimana
djoega

:

Pemerintah adalah bentuk dari tjita2
kemauan rakjat. Dalam istilah demokrasi sangat
the people,

diutamakan sekali: ,,From
by the people,
for the

people”,
Sesuatu
pemerintah ' akan
dapat
'berobah bentuknja menurut kehendak,
jatnja.

keinginan
:

dan

.kemauan

rak-

Pemerintah jang sehat memerlukan
oppositie jang sehat pula. Dengan tidak adanja oppositie jang constructief,
pemerintah akan diumbang-ambing keadaan. Kebalikan dari constructiet oppositie

kan.

adalah

negatief,

Dari itu haruslah

jang

merugi-

oppositie

Layan pe

.

Ai

5
&
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PAG. KA III

HONGKONG PADA WAKTU AN

Memberikan
tugas kepada pengurus 'itu. Tetapi walaupun demikian ia me-| wa di Taiwan' telai sampai perleng“DITEMBAK OLEH GEROMBO- (| besar
PBKA, sambil menunggw terben- mandang soal ini setjara objektif. Per- kapan Amerika, kalangan resmi - tadi
LAN JANG TAK DIKENAL.

Bandung,

“Interview dengan tuan Tjia

Menurut

dipertjaja
Kukun

Keadaan di Hongkong ini hari ada|

kong, berhubung dengan mendjalarnja
Communist Tiongkok di itu daerah2.
“ bulan jang baru lalu, demikian kata Di laen fihak karena Hongkong memTuan Tjia Sian Tjay, wartawan C.N.A. punjain begitu banjak stock barang,
jang pada hari Minggu jang lalu baru | maka disana tidak ada kelihatan tan-

.

—

| da-tanda inflatie. Upama kutika pond-

didevalueer, harga2
“Tuan Tjia telah kundjungin itu co- isterling Inggris
lonie Inggris dengan kapal m.s. Tjitja- | barang di Hongkong tjuma naek 10
lengka, dimana ia berdiam brapa. hari
lamanja.

Ini

ngan kadua kalinja dalam tahun ini.

»Sekarang

penduduk

Hongkong

bekas
dan

dari

jang bilang

bahwa

Hongkong jalah

Tung apa tidak. Lebih dari itu, malahan mereka mengharap bahwa itu pe-

satu
tempat ,dengan Britisch political
liabilities

tjepat.

«Tuan Tjia bilang djika direkan de-

ngakuan

akan

Jang

mereka

but

“American
:
:

dengan assets”.

diumumkan

ingin tahu sekali

- economic

dengan
jalah kapan itu pengumuman
akan di- ngan kurs merdeka
Nica, penghidupan
di Hongkong
siarkannja”, ia teruskan.
Tuan

napa

Tjia

publieke

munist

hatan

kasih sbrapa alesan ketelah

berubah

djauh lebih murah

begi-

kartas makanan

tu banjak dalam tempo jang singkat.
Satu antara sebab2 itu jalah, mereka
anggep
Communist Tiongkok masih

2

pemerintah

(consolidated),

mereka

Mao

'Tse

Tung punja positie belum diteguhkan
tidak

dan penginapan

di

siapan2, maka djawatan2 PTT dan SS
dalam hari2 ini mulai dengan pertjo-

akan

brani kutik-kutik buntut singa Inggris,

pertama “ untuk menggunakan
ikata Tuan Tjia. Selaennja itu, peme- oaan2
rintah Inggris pun insjaf bahwa buat mobile radio-sets (alat2 perlengkapan
bikin tentram penduduk Hongkong — radio jang dapat digunakan sambil bersedjumblah besar
dari
mana jalah djalan) sebagai alat penghubung anbangsa Tionghoa — mereka telah Wa- tara stasion2 dan kereta api jang setangkan banjak tentara dan kapal pe- dang berdjalan, 'jaitu antara Tjikams
rang buat lindungin itu mutiara di Ti- pek dan Bandung.
Hasil pertjobaan itu belum diketamur Djauh jang mereka telah pegangin lebih dari satu abad lamanja. De- hui. Djawatan2 tsb. diatas mengangsekarang belum saatnja
ngan ini djalan, pemerintah Hongkong gap, banwa
djadi dapat sokongan dari penduduk- untuk diumumkan, karena pertjobaan2
nja, jang umumnja memang realistisch. itu baru pada tingkat permulaan dan
Di Hongkong, tuan Tjia dapat lihat belum dapat memberi kepastian bagaibrapa bendera Bintang Lima dari pe- mana hasil pertjobaan2 kelak.
merintah Mao Tse Tung, berkiber diDapat dikabarkan, bahwa pesawat2
,,mobilofoon”
atas
gedong zonder bendera Inggris mobile-sets itu adalah
disampingnja.
Mungkin gedong2 itu atau pesawat2 ,,Link” dan
bekerdja
adalah
gedong2
pusat
pergerakan dengan gelombapg pendek sekali, jaitu
Tiongkok Merah disana.
Hongkong diantara. 2 sampai 10 meter dengan
pada hakekatnja adalah satu pusat da- »very high freguencyt (berfrekwensi
gang, tuan Tjia tjerita. Asal sadja ada amat tinggi).
uang, satu turist anggep bahwa HongMasih mendjadi
bahan pekong adalah ibarat satu sorga di Timur
njelidikan ahli.
Djauh, dimana segala matjam barang,
Menurut keterangan Ir. H. D. de
Kita bisa dapat beli dari mobil jang
paling ultra — modeen sampai pakai- Vos, Kepala Sein dan Signaalwezen
SS di. Amerika
orang
menggunakan
an2 New Look dan Bold Look.
Menurut keteranggn dari satu Ma- mobile-sets didalam kereta2 api besar
Pullman: wagon)
jang
nager Overseas Chinese Bank disana, (umpamanja
sebelumnja Perang Pacific nilai Hong- berdjalan antara New York dan Chikong jang di-edarkan tjuma 4075 dari cago, atau New York — San Francistotaalnja berada di Hongkong sedang co pada tahun 1944 dan disana ternja607 tersiar di seluruh Tiongkok Sela- ta, bahwa hasilnja merupakan perka-'
itan.
Tetapi boleh dibilang sekarang winan. radio-telefoni serta masih mes
hampir semua telah kembali ka Hongrupakan bahan penjelidikan para ahli
dalam tingkat pertjobaan2.
PN

TEE

AAA

Ir. De

AAA

Krekot No. 27
'-

jang

Bat.-C.

soeda terkenal oentoel

membikin roepa2 japonnen.

Pakerdjahan

kemuka,

rapi serta tiesat.

datar,

999

Practijk Oemoem
Specialist oentoek penjakit otak
dan oerat sjaraf
(zenuwen, koerang
tidoer,
koerang
ingatan).
Djoega oentoek orang bersalin dan
penjakit impotentie (peloe).
68

—

N.B. Oentoek penjakit impotentie
(lemah sjahwat) tidak membajar
ongkos dokter (honorarium) mana-

bagian

kala penjakit ini tidak semboeh.

DALEM

aken

di-Yik,

dengen

ongkosnja

pantes serta dapet

raritie.

PAKERDJAHAN

LAS

ketjil atawa besar ditrima, ongkos-ongkosnja pantes, pakerdja“han ditanggoeng menjenangken,

TIMBANGAN BASCULES
(DECIMAL)
sedia dari 50 — 100 — 150 —|
200 — 250 — 500 sampe 1000

Kg.

!

TIMBANAGAN FAIRBANKS
sedia dari 200 — 250 — 300 —
500 — 750 sampe 1000 Kg.
TOONBANK (TIMBANGAN DOE-

DOEK)

-

5

sedia dari 3 — 5 — 10 sampe
15 Kg.
8
a
TIMBANGAN BARLIAN
sedia dari 1 gram, pake lemari,
brikoet batoe-batoenja, soedah
“di-Yk tinggal pake.

DJOEAL-BELI/TOEKAR- .
TAMBAH.
'
segala matjem timbangan,

:

har-

ga-harga boleh berdami dan ber-

hoeboengan soerat
foon pada :

atawa

Tele-

Reparatie Timbangan

vLlE SEM

FONG”

Gang Mesigit 5, Telf. 1539, Batavia,
(Molenvliet Oost),

perlengkapan

sadja.

Ia mena-

ia menduga bahwa sebentar
sebelum
dan pada saat pertama sesudah penje-

KOTA

selamanja kita sediaken serep
boeat timbangan-timbangan jang
di-itoeng

tidak

reaksi teriklim tidak

makan situasi di Surabaja dilihat dari
sudut: keamanan
,,tak mengchawatirsan”. “Perampokan2 berkurang,
tetapi

rd
Il

YK TIMBANGAN

(timbul-hilangsuara)

Kepala staf A-divisi, kol. Paulissen,
menerangkan dalam suatu konperensi
pers, bahwa untuk sementara waktu di
'Surabaja“tak akan datang ' anggota2
TNI, jang sekarang Sa ea
TNI

6.30 sore.

107

“dari

—

KEADAAN DI SURABAJA ,,TAK
MENGCHAWATIRKAN”.
Surabaja, 12 Des. (Aneta).

10 pagi

4.30 —

perhubungan

begitu terdengar, sedangkan
Sadap pengaruh2 alam dan
sama pula.

(Pasar Pagi)

8

pada lapangan jg.

atau

ketanah.

sfading”

DJAKARTA-KOTA,
TELF. BT. 2109.

Djam bitjara:

selandjut-

Menurut
pertjobaan2
di Amerika,
demikian Ir. De Vos, pesawat2 radio
jang mobil itu meminta sjarat2 jang lain
lagi buat kereta api dari pada buat
mobil2 militer dan. polisi sebagaimana
sekarang digunakan disini.
'
Pertjobaan2 dengan
mobile-radiosets memperlihatkan, bahwa gangguan

Dokter MHD. JOESOEE

BAROE

umpamanja

dilaut,

udara

PETAK

menerangkan

nja, bahwa suara2 tegas pula terde-'
ngarnja kalau diantara kedua tempat
jang mengadakan perhubungan
radio
itu tiada
rintangan2
alam (seperti
gunung dll), djadi setjara teori ada
perhubungan jang langsung dari muka

Mode Atelier Mevr. LIEM
Alamat

Vos

rahan kedaulatan

akan

terdapat

bahwa

"Patut

tembak

Surjadi

kesu-/

itan2 karena sentimen2.

Sur- buruh

sampai

anggauta
apa

UUD

sekarang

kesatuan
dia di-|

belum :dike,

KERETA

API DITEMBAKI,

Bandung, 12 Des. (Aneta).
Kereta api dari Tjibatu ke
Tasikmalaja baru2 ini telah ditembaki an-

tara Warung Bandrek dan Malangbong.

penumpang dan pegawai ketersebut
tidak
ada
djatuh
Djuga kereta api dari BanTasikmalaja telah -ditembaki |
dan
Manondjaja.
'Tjirahong

Korban2 tidak ada.
GEDUNG NASIONAL AKAN

. DIRIKAN DI BANDUNG.
(Antara).
pekerdjaan

menginginkan
pada

dalam suatu
tangkan

digabungkannja Negara

Republik,

pemerintah

kominike

pendiriannja

Negara

telah ' membententang

bertindak

tjita2

jang

nasional,

njataan2,
ru untuk

ia selalu

dengan

melihat

Sekarang ia pertama2
melaksanakan dengan

persetudjuan2
Sesudah

bertentangan

itu,

jang

telah

sesuai

Men ah

mendesak

hak2

dikabarkan dalam surat2 kabar. Tetapi

dalam

pada

pemerintah

sangat supaja

peraturan?

III.
kepada

djoangan, terutama

MENTERI”

MAARSEVEEN.

suk kota Djakarta dan bahwa

setelah

tg. 15 December mereka akan menang-

Pani-

dalam

fonds

pada

4 April

tanggal

telah diserahkan
1949,

sesuai deSelainnja
itu fihak
nasionalis Tiongkok
telah
adakan kontrak setjara tidak
resmi
tentang pengiriman alat2 pada permulaan tahun ini dan mungkin sebagian
dari alat2 inilah jang dimaksud berita2 dari Manila tadi. Kalangan resmi
'tadi menegaskan bahwa dalam tahun
ini Kongres telah mengeluarkan banpenetapan

tuan

militer sedjumblah

pemerintah

KETERANGAN

pun semua

|ingan

orang terpaksa memilih: kembali kerumah dengan tidak membawa
apa2

lapangan

perekonomian,
karena
rakjat
telah
menderita banjak, baik material mau- |
pun moril. Akan tetapi kepada rakjat
ini tidak boleh
dibajangkan
terlalu
banjak hal2 jang bersangkutan dengan
persetudjuan KMB. Pemerintah membangunkan tenaga perlawanan
dikalangan
rakjat.
Meskipun
demikian
PDRI mau memberikan persetudjuannja kepada persetudjuan ini.
Kemudian berbitjara
tuan
Anwar
Makarim atas nama golongan Arab, |
dan mengatakan, bahwa golongannja
akan menjokong persetudjuan ini.
Tuan Abdul Hamid berbitjara atas
nama fraksi baru ialah PSII jang dahulu selalu non-kooperatief sadja, karena fraksi ini menentang pemerintah
kolonial.
Kini fraksi ini sangat setudju
dengan pendirian kooperatief. Meskipun
ia berpendapat, bahwa kedaulatan jang
akan datang sama sekali masih belum
sempurna (terutama berhubung
dengan fatsal2 Irian, Surabaja dan djuga

Kongres.

$ 75.000.000

jang dipergunakan didalam daerah
Tiongkok atas
kebidjaksanaan Presiden telah diberikan kepada kaum na-,..
Ki
sionalis atau pihak penerima lainnja”.&- “.—— ae
| Sementara ini djurubitjara kementerian luar negeri
Amerika Michael
McDermott katakan bahwa pemerintah

Amerika

sedang

mempeladjari

soal

bagaimana mempergunakannja
fonds
itu. Dikatakannja ia tidak tahu bahwa
Amerika Serikat telah beritahukan kepada Filipma akan memperkuat Taiwan jang terantjam itu.

AMERIKA HARUS KIRIM TENTARA KE TAIWAN.
Kata Homer

Washinton,
33

12

Amerika

Serikat

Ferguson.

Des.

(Antara-

harus

kirim

tentara ke Taiwan entak mempertahankannja terhadap
Komunis
Tiongkok djika perlu, Tapi menurut paham Ferguson tentara .Komunis tidak akan mengganggu pu-

han dari RIS akan bertanggung djawab atas keamanan dan ketertiban.
lau jang penting bagi strategi itu,
Dengan sendirinja ini membutuhkan
“asal sadja U.S.A. memberitahukan
persiapan2 jang luas.
Dalam pembitjaraan2 hal ini dengan
setjara tegas
bahwa daerah tadi
Penjelenggaraan kedua usaha diatas pembesar2
militer dan sipil ternjata,
-masih merupakan bagian dari keitu diserahkan kepada R. Adil Puradi- bahwa di Djakarta diperlukan sangat
radjaam Djepang selama belum diredja. Seperti telah dikabarkan, di Ban- sedjumblah besar bataljon TNI agar
jadakan
perdjandjian perdamaian.
dung tidak akan diadakan
perajaan, keamanan umum dapat terdjamin.
'Selandjutnja
Ferguson
katakan
akan tetapi peringatan disesuaikan de-|
Untuk melaksanakan ini para pembahwa pengakuan Tiongkok Merah
ngan keadaan
dewasa ini dan hasil2! 'besar memandang perlu, bahwa sebeoleh Amerika “Serikat akan memKMB jang senjatanja.
sudah dimailumnja kesatuan2 TNI
Setelah berulang2 berapat, beberapa 'sukkan dalam kota Djakarta, agar.dabuka pintu bagi penguasaan KoPanitia Peringatan Lahirnja pat mengadakan orientasi.
munis atas Indochina, Burma dani
bari jl.
berhubung dengan
jang ' dinamakan
RIS telah dibentuk dengan permupakaThailand,
Mungkin negara2 Asia
Berhubungan dengan ini para pempernjataan
garansi
selama
dua
tahun),
M.|
tan organisasi2 dan diketuai oleh S.
Tenggara
tidak
akan mengakui
besar di Indonesia dapat menjetudjuhi,
maka
pembitjara
insjaf
bahwa
apa
Thaher dari Badan Penghubung Orga- bahwa kesatuan2 TNI masuk di DjaTiongkok
Merah,
djika Amerika
jang
ditjapai
itu
adalah
jang
paling
BB. Hadiwidjaja dari karta kira2 pada tg. 15 December.
nisasi Pemuda,
tidak mengakui pula.
tinggi. Karena itu fraksi ini mau medan
Sekerdja
Serikat2
Badan Pusat
Mengenai hal ini pemerintah telah njokong pemerintah dalam meratifisir
Hendaknja pemerintah nasionalis
Nj. Pardjaman dari kalangan wanita. memberi djawaban, bahwa ini dipanpersetudjuan ini, akan tetapi
dengan
di Taiwan
dianggap sebagai ihak
Panitia akan menjelenggarakan - djuga dang dari sudut hukum negara
dan andjuran2 seperti berikut: Suatu kaatau sebagai pepenerangan turut membantu mentjegah politiek tidak betul, maka dari itu pe- binet baru harus dibentuk ialah suatu jang mengurus
ngawas
(trustee)
untuk P.B.B. di
ditidak
jang
kekatjauan
timbulnja
merintah tidak. dapat menjetoedjuhi,
kabinet-koalisis TNI harus
mendjadi
inginkan, sedang rapat2 umum, arak- bahwa kesatuan2 TNI masuk di Dja- sendi dari tentera RIS dengan keku- Taiwan.
raga karta dan lain2 kota besar sebelumnja
arakan dan pertandingan2 olah
asaan penuh atas Surabaja dan pangTAIWAN
TAK
DAPAT DIPERtidak akan diadakan,
Tweede dan Eerste Kamer menerima
kalan marine.
TAHANKAN
?
Tuan Sujoso dari fraksi Indonesia
hasil2 CMB.
OTOBIS DIRAMPOK.
'Kini pemerintah
mendapat kabar, hanja memberikan
andjuran2
sadja.
Londen,
13
Des.
(AP).
Bogor, 11 Des. (Aneta).
ini.
bahwa walaupun penjerahan kedaula- Fraksinja menerima persetudjuan
, Sumber2 jang ' mengetahui hari
Baru2 ini sebuah otobis jang memtan formeel baru dilakukan pada tg.
Drs. van Zuylen mengeluarkan penditaini mengatakan bahwa benteng Nabawa 15 orang penumpang telah
mengatakan, . bahwa
27 December di Indonesia, djika Eerste dapat IEV dan
uatu Kamer djuga menjetudjuhi hasil2 CM
han oleh orang2 bersendjata
tionalist di Taiwan mempunjai-lesemua fihak harus melemparkan bedari
tempat jang letaknja k.l. 17
berapa tjita2 dengan tertjapainja perB, pembesar2 di Djakarta telah mubih banjak kemungkinan dirampas
Tjikalong. Penumpang2 otobis itu di- fakati, bahwa
kommandan?2 tentara setudjuan ini. Akan tetapi segala seoleh pembrontakan dari dim. dari
dirampok.
kemudian
dan
paksa turun
dari RIS nanti, datang di kota2 untuk suatu jang telah tertjapai itu adalah
pada
serangan
kaum merah dari
TNI
Desember
8
Tetapi pada tanggal
mengadakan pembitjaraan2
mengenai jang terbaik jang dalam keadaan dedaratan Tiongkok.
telah mengadakan aksi dan sebagian politie dan mengadakan persiapan2.
wasa ini dapat ditjapai. Hanja
segala
Kejakinan ini . didasarkan atas
dari barang2 jang dirampok tadi telah
'Di.kota2 penjerahan sendjata
atau sesuatu itu tergantung pada penglakdua
Djuga
kembali.
diketemoekan
mempufaktor2:
(1) - Penduduk Taiwan
tidak sanaannja. Akan tetapi IEV
RIS
tentara
dari
militer
tindakan
orang telah ditangkap karena dituduh
njai kepertjajaan penuh terhadap keada
sangat
menentang
regiem
diperbolehkan
sebelumnja
ada
putusan
telah turut tjampur dalam perampomudian hari dan akan turut bekerdja
Chiang Kai-shek, walaupun mereka
terachir dari parlement Belanda.
kan itu.
S
Pemerintah
telah memberitahukan : dengan ichlas dalam pembangunan ne- tidak
berorganisasi dan
tidak
gara.
pada Wakil Tinggi Mahkota,
bahwa
mempunjai sendjata, (2) Kekuatan
PENDJAGA PERKE22 ORANG
Achirnja
mr.
Van
Helsdingen
bertindakan? persiapan harus sangat dimiliter Nationalist di Taiwan terBUNAN MELARIKAN DIRI,
bitjara
atas
nama
Partai
Kristen.
batasi, agar pemerintah tidak menimdiri kebanjakan dari sisa2 tentera
Pembitjara mengatakan, bahwa ia deBogor, 11 Des. (Aneta).
bulkan kesan bahwa Eerste Kamer dijang kalah di daratan Tiongkok,
ngan
bermatjam-matjam
perasaan
Pada tanggal 9 Desember malam 22 hadapkan suatu fait accompli. menghadapi hasil2 KMB ini. Ia memdan mereka ingin
berkumpul deorang pendjaga perkebunan Ramasari
peringatkan, bahwa ia sudah dari ta- ngan keluarganja jang berada di
telah melarikan diri dengan membahun '26 meramalkan kemungkinan ke- daerah Communist, (3) Chiang kini
wa sendjata mereka. Fihak polisi telah
daulatan bagi
bangsa
Indonesia.
Ia sedang mengalami kekurangan banmengadakan penjelidikan tetapi
sia2
mengachiri
pembitjaraannja
dengan
belaka: diduga bahwa mereka itu tetuan sedangkan pemimpin2nja bamengharap, bahwa Tuhan akan memlah melarikan diri karena ditakut-tanjak jang tak bersemangat untuk
Bandung,
9
Des.
(Aneta).
perlindungi
RIS
dan
akan
memberikan
kuti orang.
,
:
berperang,
Tentang djalannja perdebatan2 da- karunianja kepada negara ini, sehingSERUM
BARU BUAT PSEUDO- lam parlemen
Pasundan
mengenai ga negara ini dapat berdiri dalam ke- KHAN KE WASHINGTON DULU,
VOGELPEST.
sebagai
sesuatu
persetudjuan jang telah tertjapai da- keluargaan bangsa2
BARU KE MOSKOW.
Djakarta, 12 Desember (Antara).
lam Konferensi Medja Bundar dapat negara jang lajak dihormati.
dikabarkan sebagai berikut:
Karachi, 12 Des. (Antara-Reuter).
Dari pihak resmi ,,Antara” mendapat
AMERIKA MENGAKU KIRIM
Ampat belas orang pembitjara memkabar,
bahwa
Balai
Penjelidikan
Perdana menteri Pakistan,
Liaguat
ALAT MILITER KE TAIWAN
berikan pemandangan mereka sedangUmum di Bogor telah menemukan seAli Khan, mungkin akan mengadakan
kan perdana menteri Pasundan
“dan
AKAN TETAPI .,..
buah serum (obat suntik) baru
buat
kundjungan resmi ke Washington dulu
penjakit ,,pseudo vogelpest” (tjekak):
kebanjakan
dari
anggota2
kabinet
Washington, 12 Des. (Antara-UP).
sebelum ia pergi ke Moskow, demikian
sebagaimana diketahui
penjakit
ini, mendengarkan pemandangan2 itu diSumber
resmi
Amerika
mengaku
menurut kalangan jang lajak dipertjajang pada waktu2 tertentu menjerang
ruangan sidang. Harun al Rasjid berbahwa kini sedang dikirimkan bebe- ja hari ini disini.
peternakan ajam, setiap tahun meminpidato atas nama fraksi demokrasi. Ia
rapa alat2 militer untuk angkatan peKundjungannja ke Moskow jang teta korban puluhan ribu ajam dan la- menerangkan, bahwa
persetudjuan
rang
Chiang
Kai
Shek
di
Taiwan,
telah
lama dinanti2, sebagai diumumkan
in2 unggas (pluimvee).
»
KMB itu djauh dari memuaskan dan
Pendapatan baru ini
besar
sekali soal Irian dan statut Uni dianggap se- tapi ini hanja merupakan kiriman jang di bulan Djuni jl., tak diadakan di buterachir dari
kredit
militer sebesar lan jang lampau, sebagai
diharapkan
artinja bagi peternakan unggas dikebagai
suatu kekalahan bagi delegasi
$ 125.000.000
jang disetudjui Kongres dan tanggal
“untuk kundjungan
tsb.
mudian hari.
Indonesia.
Dari semua ini
ternjata,
pada permulaan tahun 1948.
Sebagi belum lagi ditentukan oleh S. Ouershi,
bahwa
kedaulatan
jang
akan
diserahPEMBESLAHAN 6!/, DJUTA
kan itu bersjarat, demikian Harun al komentar atas berita dari Manila bah- duta baru Pakistan di Moskow.
:
O.RI. PALSU.

itu,
pun
“akan didirikan "FKIGU Nasional sebagai lambang
penghargaan
para pedjuang nasional di
terhadap
Indonesia.
:

Parlemen Pasundan

Surabaja, 13 Des, (Antara).
Dari polisi Malang diapat kabar.
bahwa polisi
telah menangkap 2

orang Tionghoa dan men
61, djuta rupiah O.R.I, palsu dari
seratus dan 25 rupiah...

PUTUSAN PERSATUAN
KERETA API.

BURUH

Bandung, "11 Des, (Antara).
Kongres

Api jang

Persatuan
diachiri

tgl.

Buruh
5

Kereta

Desember

jl.

mengambil 4 buah resolusi antara lain
memutuskan sbb: .
Resolusi 1.
Mendesak kepada pemerintah Pusat

ke-. RIS, supaja segera membentuk ,,Panitia Pusat peraturan gadji dan kedudukan pegawai2 dengan sub panitianja,
itu. jang mempunjai tugas:

artikef 43

ag

tertjantum

"

Soal Irian telah menimbulkan perdebatan2 jang
hangat
seperti telah

Den Haag, 12 Dec. (Aneta).
Berhubung dengan
kabaran2 pers,
bahwa pasukan2 Republik mulai ma-

Menjusun

peraturan

baru

tentang

dari Undang2 Dasar RIS, melalui sua-. gadji dan pangkat2/ pegawai negeri,
Menjusun peratutan untuk”
menjetu pemungutan suara rakjat dapat dipegawai
putuskan — untuk menggabungkan.
diri suaikan kedudukan herbagai
pada suatu negara jang lain,
jan Dag
jang”
dioper oleh pemerintah
kominike itu,

RIS

dan

achir ini.

Orang telah
memilih
jang terachir
Pusat 'ini
Mr. Lie Kian Kiem mengemukakan
RIS supaja kedudukan2 jang penting
Ia
di Djawatan2 (sleutelposisi) diisi oleh pendapat dari golongan Tionghoa.
sebabangsa
Indonesia jang tjakap
serta menerangkan persetudjuan itu
gai suatu penjelesaian dari suatu per'mempunjai kesadaran nasional.
selisihan jang sudah berlaku
ampat
Resolusi IV.
Pn
Menuntut dengan sangat pada pe- tahun. Kedaulatan jang akan didapat
ia
'merintah RIS dan kepala
Djawatan itu memang sedikit mahal, tetapi
Kereta Api (ss/VS) supaja hukuman menarik kesimpulan bahwa golongan
'Tionghoa bisa memberikan
persetudenda (boetestelsel) ditiadakan dengan
Mn
kepada persetudjuan
tersesegera.
:
5
put.
| Resolusi
ini disampaikan
kepada:
Tuan2 Hidajat,
H.
Djunaedi
dan
pemerintah Pusat RIS,
pemerintah Re- Muchsin berbitjara atas nama PDRI.
publik Indonesia, negar42
bagian lain- Djuga 'mereka mengatakan,
bahwa
Serikat2 Se- persetudjuan ini adalah suatu
nja, PPN, Badan Pusat
komApi
.
Kereta
Djawatan
kepala.
'kerdja,
promi. Sekarang lengan2 badju harus
P3 LI
.
disingsingkan guna melandjutkan per-

DI-

berseteratur

ditjapai

dengan

belum

mengenai

sosial

katakan bahwa dalam beberapa
hal
pengangkutan baru dapat dikerdjakan
sekarang dan beberapa matjam
alat2
masih ada dalam perdjalanan, walau-

setudjuan itu adalah suatu hal prinsipil dan tidak dapat dipisahkan
dari
kedjadian2 dalam 10 tahun jang ter-'

mem-

menteri
tia Peringatan Lahirnja RIS di“Ban. gung djawab atas keamanan,
dung ialah mengusahakan mendirikan Seberang Laut menerangkan sbb.:
»Setelah
penjerahan
kedaulatan
sebuah gedung Nasional, dimulai pada pada
tg. 27 December alat2 pemerintahari2 -lahirnja RIS. Selai
ri padal

hal ini:

tak terdapat keberatan terhadap penggabungan pada suatu negara lain, demikian dikatakan dalamnja, asal hal ini
berlangsung dengan djalan jang legaal.
Negara Djawa Timur
belum pernah

itu

pemerintah,

dengan

chusus

II,
djaminan2

Resolusi
Mendesak

Surjadi

sebabnja

oleh

itu

djaminan dan hak2 itu segera ditetap- latau kemungkinan untuk melandjutkan dalam UUD dan dilaksanakannja. kan perdjoangan nasional dalam RIS.

- Dari ea
itu 3 setengah
KENJATAAN?2 SEHARI? DI
djuta didapat didjalan,Petjinan jg.
:
SURABAJA.
di Dani kini
13 djuta di Surabaja.
Surabaja, 12 Des. (Aneta).
mentjari pihak2 jang tersangkut,
' Penduduk dari sebuah kampung diDiduga, uang palsu itu ditjetak
Ikota Surabaja telah menganiaja
se- di Djakarta.
si
orang perampok, jang telah . mentjuri
sedjumlah botol minjak wangi dari se- UMMAT KATHOLIEK TENTANG
buah gerbong kereta-api. Sementara itu PRESIDEN R.I.S.
sebuah mobil: pengangkut dari haminte
Jogja, 12 Des. (Antara),
telah ditjuri oleh dua orang, jang djuga mentjulik
supir bangsa Tionghoa
Kongres Ummat Katholiek seluruh
dari mobil itu.
Selandjutnja terdjadi Indonesia
dalam sidangnja di Jogja
empat: buah penjerbuan oleh
orang2 kemarin dengan suara bulat menjatajang bersendjata, jang mentjuri bahan2 kan harapan dan keinginannja jang bei
pakaian dan uang.
sar supaja jang dipilil mendjadi PreDidekat Bubutan kembali disiarkan siden RIS pertama ialah Ir. Sukarno
Ipamplet2 jang menghasut.
Presiden Republik Indonesia.
Sebagai
NEGARA DJAWA
TIMUR DAN diketahui kongres ini dipimpin oleh tn.
L“J. Kasimo dimulai pada tg. 7 Des.
- PENGGABUNGAN PADA
dan akan habis pada hari ini. Djumlah
— REPUBLIK.
jang menghadiri l.k. 700 utusan umSurabaja, 12 Des. (Aneta).
mat Katholiek.
'
| Berhubung dengan suara2, jang
ini

panitia

Pusat dengan

2g
menja-

bahwa

tahui.

Diantara
reta api
korban.
djar ke
antara

Pusat

kearah

sub

kampung |“ Apabila

telah meninggal
:
:

diterangkan,

Bandung, 1 Des.
Salah satu atjara

PERTJOBAAN MOBILOFOON
| DALAM KERETA API,
Bandung, 13 Des. (Antara),
Dikabarkan, bahwa sesudah sementara waktu Jlamanja mengadakan per-

e

Selamanja

dari pada di Dja-

hotel pun begitu. Demikian tuan Tjia.

sangat membutuhkan Hongkong buat
mereka punja
supply - barang2 jang
perlu dipakai di daerah Tiongkok Merah.

sekali.

obat2 patent djika menurut kurs ada

opinie terhadap Com-

Tiongkok

mahal

kurs

keliSebagi tjontoh,

ditikungan

terus.
,
keterangan .itu

itu adalah

turun kembali. Jang
jalah barang mak TN

kok Selatan dan-luar negeri.
Di Hongkong orang lebih gampang
Communist Tiongkok”, tuan Tjia bilang. ,,Apa jang mereka sekarang pi- beli barang made in Amerika daripada
kirin jalah apakah Pemerintah Inggris Inggris, hingga ada satu penindjau

kudu mengakuin pemerintah Mao Tse

dapat berdjalan
Lebih djauh

perdjuangan

pedagang2, maka ba-

lux su
mahal

jg. bentuk

jadi jang hendak menemui keluarganja
telah diturunkan oleh gerombolan jang
tidak dikenal.
Kemudian Surjadi tsb.
ditembak dan dilukai dengan sendjata
tadjam. Truck jang ditumpangi Surjadi

rang2
ph

mana

dari sumber

Indonesia bernama

takan,
dunia.

carena mereka datangnja

umumnja tidak bitjarakan aya Hoa
kong akan diserang atau tidak ol

seorang

sadja, dan sekarang karena concurren-

1 Sapa

adalah iapunja kundju-

keterangan

Panitia

'mempelopori

pada "tg. 9 Des. siang se- buruh kereta api.

Patjet, kebetulan

lebih aman dan tentram dari pada 6 |

. kembali di Djakarta

| tuknja

(Antara).

buah truck jang menudju Tjibeureum— Resolusi

Sian Tjay

|

13 “Des.

N

1

Rasjid.
Tuan

-

Hasan

7
Wiratmana ' berkata,

bahwa walaupun persetudjuan itu dianggapnja tidak memuaskan,
fraksi
kesatuan toch melihat banjak kemungkinan2 untuk mentjapai tudjuan jang
terachir. Sekarang adalah urusan Indonesia sendiri
untuk menggunakan
persetudjuan itu
dalam perdjoangan
selandjutnja.
Anggota Sumarno, jang tidak
berfraksi, menerangkan, bahwa perdjoangan
sekarang telah melalui djarum
kompromi. Achirnja ia toch akan menerima baik persetudjuan itu. Kemudian ia menguraikan dengan pandjang
lebar tentang
persetudjuan Linggadjati dan Renville.
Tuan Moh. Kurdi
jang
berpidato
atas nama fraksi Parki,
mengambil
kesimpulan, bahwa Uni sekarang
ini

dapat

disebut

ringan.

Soal

Irian

4

di-

anggapnja suatu tragedie dalam sedjarah perdjoangan kemerdekaan.
Pembitjara djuga menjatakan keketjewaannja tentang pangkalan marine
Surabaja dan berpendapet, bahwa hal
ini adalah suatu bukti, bahwa kedaulatan jang akan diserahkan nanti itu
bukan tidak bersjarat. Pembitjara dabat menerima
persetudjuan tersebut,
terutama sebagai alat untuk perdjoa- | &
ngan kemerdekaan selandjutnja.
Njonja Wiarsih
dari Parki tiabang |:
wanita menjangkal kabar2 angin, jang
menjatakan, seolah-olah ia sebagai seorang bangsawan tidak dapat membela
kepentingan2 rakiat biasa. Mengenai
persetudjuan KMB
njonja Wiarsih
berpendapat, bahwa persetudjuan
ini
tentu tidak dapat memuaskan kedua
fibak untuk mentjapai tudjuan
masing2. Apa jang telah menggembirakan dia jalah bahwa persetudjuan itu
adalah
bukti dari pertemuan antara
Barat dan Timur.
Tuan Suria Sumantti
dari
Parki
berkata, bahwa baginja adalah sangat
“sukar untuk berbitjara tentang persetudjuan ini sebagai bekas anggota de-

(legasi Pasundan jang mengikuti-KMB i

5
Te KEBAL

Pemegang

kendaraan bermotor keluaran sebelum perang,

jang pada waktu jg. lalu :
oleh M.T.D, Djakarta diregistreer dalam pool2 dibawah ini :
Pool istimewa (bijzondere pool)

Pool tjampuran (gemengide pool)

Pool E.Z.
Pool partikelir
Pool X
atau diregistreer pada kantor
Djakarta :

polisi bagian

lalu-lintas di

atau kendaraan bermotornja tidak pernah diregistreer pada
djawatan 1 dan 2 tersebut diatas :
dan hingga sekarang melalaikan untuk
hak-milik guna kendaraannja,

minta

pengakuan

masih diberi kesempatan sampai tanggal 81 December j.a.d.
untuk meminta pengakuan hak-milik
(Salvage). dari kantor pusat M.T.D.,
no, 27, Djakarta.

kepada bagian IV :
Vrijmetselaarsweg

Kepala bagian IV
Kantor M.T.D.-Pusat
Djakarta

ANEKA

KALENDER

Untuk

semua
abonne's , SED
” di Garut”,
bagikan
GRATIS
sebuah kalender bulanan
menarik dengan 3 penanggalan.

1950
kita
1950

akan
jang

AGENT ,$ ED A R”
Tjie Thiam Tjeng
Djl. Telagabodas 122
GARUT.

ddkadalsah

.

@

Pa et san

| PAG.KAIV

@ SEDAR&
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— AMERIKA
AKAN MEMBUAT SE. MUA. SENDJATA ATOM
UNTUK NEGERI?
"Amerika

Serikat

“mungkin

akan

KOTA
Djakarta.

—

antara an

Canada di Washington baru? ini. Mak- Igade dan telah berdjasa
dalam perJumat tadi diberikan
oleh 'kalangan ustiwa Madiun, Di
sini dengan bediplomasi pada hari Senin bl.
-kerdja sama? polisi federal mereka
Selama Kongres belum

“ djian jang tetap. Telah disetudjui oleh

jang

(Ame-

tap tinggal sebagai warga-negara Ame.

isebentar..sore
dengan kereta api
an
djuga kepada
ris
“bakal datang di
dan Canada, demikian menurut
“per- idari Semarang
djandjian-sementara jang telah
dise- Djakarta sedjumblah seribu polisi
tudjui ketika diadakan pertemuan an- “Republik asal dari Djokja. Merek
a
tara wakil2
Amerika,
Inggeris
dan itu-ada termasuk pada Mobiele
Bri-

menjokong
rentjana tadi, tidak diadakan perdjan-

“Kaum

New England

rika) memang .sampai -sekarang bangsa atas keturunannja, tetapi mereka te-

11000 polisi Republik ke

membuat segala sendjata atom
“jang
dibutuhkan oleh negeri2 barat, “tetapi
eri
savana

raan jang bertjorak dua.

tinggal didaerah

:2kan bersihkan segala pengatjau.

rika,

demikian

v.d.

Velde

mengambil

Iperbandingan. Keterangan2nja ini diberikannja berhubung dengan soal2 jg.
mengenai kolonisasi Indo-Eropah ke
Irian.itu.

. #KUMPULAN ISTIMEWA
“TUK KEROHANIAN”,

UN-

Di geredja ,,Jesu Chiao Hui” ..Molenvliet Timur 106,
mulai tg: 12—18
Des. '49, saban sore djam 5, mulai diadakan Perkumpulan istimewa s.t.s.b.
diatas, dipimpin oleh Pendita B. L, Ho,

jang tidak asing lagi, dari bahasa Kuogu disalin ke bahasa Indonesia. Selamat datang bagi siapa pun.

KONGRES AHMADIYAH
“DJAKARTA.

"MOBIL DITJURI.

DI

Djakarta, Il Des. (Antara).
Ta
tg. 9 sampai 11 Desember
"49,
di Djakarta telah diadakan kong-

“Kemarin di rumahnja Tuan Laurens |
di Soloweg 2 telah ketjurian 1 mobil
Chevrolet No. B. 17322 berikut 1 pesa-

wat radio. Tuan rumah tersebut ada
res ,,Djemaah Ahmadiyah Indonesia” di negri Blanda, dan rumah tangganja
jang dihadiri oleh semua utusan2 Ah- ada di kwasakan kepada orang laen.

| BEBERAPA KETERANGAN DR. madiyah dan para wakil dari segenap
tjabang2nja
dari
seluruh Indonesia,
VAN DE VELDE.
untuk
Organisasi dan peInggeris mengatakan
bahwa
Djakarta, 12 Des. (Antara),
imilihan anggota2 pengurus besar.
SA terlalu bersikap rahasia mengeSelain
dari
itu diperbintjangkan.
Dalam
nai soal2 atom hingga negeri2 Barat
i “pers mingguannja
jang “penghabisan, Dr, J. J. Lan Velde djuga rentjana2 jang akan didjalankan
pr mean
pengetahuannja
tentang
menerangkan, bahwa tentang soal
Berhubung — dengan
juangan
“di- untuk kemadjuan Djemaah Ahmadiyah
Amerika kini akan kerdjalandjutkan “atau tidaknja pekerdjaan
dalam suasana sekarang guna mentjus kaum -buruh Na
j
Pe
"ana
2
ta
erat dengan mereka. neng
atau bagaimana “sifatnja jang baru
rahkan tenaganja dalam
- kemadjuan n
i massa ontslag,
buat sjarat2
dari
ranjum dari Congo-Belgia sebagian
Algemeene
Secretarie
dan
Kabinet dan pembangunan masjarakat Indone- bekerdja jang lajak bagi buruh, aa
bagan akan, PENA
AVK
an, sedangdjika diteruskan, sekarang se- sia
GERIM
menjatakan
solider dengan|
ggeris m
t seperlunj
Dikabarkan
djuga
bahwa tn. M. perdjuangan mereka dan
- dang -dipeladjari oleh suatu badan
menghukum
didja untuk penjelidikan.
ega
mana duduk dari pihak Repubilk Dr, Rahmat Ali H.A.O.T., pemimpin dari tindakan
pihak
dari
sewenang2
Abuhanifah, dari BFO R.. Kaliamsjah, Ahmadiyah jang sudah semendjak la- NISHM, bagian Sleepbotendienst, jang
dari Pemerintah Federal Sementara Dr, manja tinggal di Indonesia tidak lama sedang mogok, karena tuntutan2
tak
Kuala Lumpur, 13 Des. (AP).
lagi akan kembali ke Pusat Djemaah 'dipenuhi,
Kogts dan Van Boetselaar.
:
Kaum pembrontak "telah membunuh
Ahmadiyah
di
Pakistan,
Sebagaimana
diketahui kedudukan
16 politie keamanan Inggris kemaren
Algemeene Secretarie ini 'tidak ada dian aa Sen
PERTUNDJUKAN AMAL !
aa
dekat Jelubu
dapati dalam susunan pemerintahan di 'TENTANG BADAN KOORDINASI
i
Negri
Sembilan,
disebelah
1007o pendapatan bersih ditan« PENERANGAN P.P.N.
Republik jang sekarang dipakai sebagai
barat Malaja.
8
dasar
.sumbangkan
kepada fonds
susuna
Djakarta,
15
Des,
(Antara)
.
n
Orang2 jang menjaksikan itu
pemeri
ntahan
RIS.
-mekarena -Algemeene Sekretarie “ini
Invaliden (Panitya Korban
ngatakan bahwa 4 politielainnja da- jaan
Mengenai Badan Koordinasi Pene-|
mengurus “djuga soal? jang rangan PPN sebagai jang kita siarkan
pat luka dan 4 lagi
Perang Indonesia-Korpindo)
bisa
melarikan sekarang
Giri. “Kaum pembrontak djuga sudah mengenai kaum golongan? ketjil, maka kemarin dapat “dikabarkan lebih djauh, “ Dipersembahkan
oleh
Sandiwara
bakar 3 truck jang
digunakan
“oleh didalam usaha2 menindjau kembali ke- bahwa Badan Koordinasi ini akan me. »Miss Tjitjih” pada “tanggal 15 DeKa Kanan
Algemeene
ae mereka lempar dudukan
Secretarie itu ngadakan suatu badan pusat, dari ma- sember 1949 hari Kemis malam Djum'at
atom

dipusatkan di Amerika

GERAKAN RAKJAT INDONESIA
MUDA (GERIM) BERDIRI DIBELAKANG PERDJUANGAN
BURUH NISHM.

Serikat.

“KEKETJAUAN DI MALAJA.

orang2

jang

edalam

berkobar-kobar.

ME

api

j

.Dewan Trusteeship P-.B.B. Selasa besok djam 15.00 Gmt akan mengadakan

bagaimana

pemerintah internasional
lem jang 'tak disetudjui

dan Israel.
.

serta

Tentang

BERSIDANG TENTANG INTERNASIONALISASI
JERUSALEM.

sulit, jalah

turut

Tabrani

dan

Abas,

soal2 bagi kaum

Indo-Eropa

1mumnja Dr. v.d. Velde berpendapat,
bahwa tempat dan lapangan perdjua-

ngan

jang

setepatnja

bagi

kaum

Indo

itu ialah-di Indonesia ini. Mereka boileh merasa bangga atas keturunannja,
tetapi
tjoba

mengadakan
atas Jerusaoleh Jordan

“tuan?

r masing2 -dari pihak Republik dan BFO.

bukanlah itu berarti buat menakan mempunjai kewarga-nega-

MISI TN.L AKAN
MENGADAKAN ,PEMBEKSIHAN” DI
KALIMANTAN TIMUR.
Samarinda, 12 Des. (Aneta).
Pada hari Selasa di Samarinda di-

Sebagai
diketahui Sidang
Umum
P.B.B. hari Djumaat jal. telah menjetudjui rentjana internasionalisasi
Jerusalem dan selandjutnja memberi petunggu kedatangannja
sebuah
-misi,
kerdjaan pada dewan 12
negeri itu yang terdiri dari opsir2 TNI dibawah
untuk melaksanakan rentjana tsb,
pimpinan letnan kolonel Sukanda, jang
berbaMULKI AKAN BERKONPEREN- berkewadjiban membersihkan
gai gerombolan, jang menjebut dirimja
SI DENGAN ACHESON.
bagian dari TNI atau Alri di KalimanMenteri pertahanan Jordan,
Fawzi tan Timur,

ga

Mak

hari Senen ini akan ber-

onperensi :
gan-menteri luar
Amerika, Dean Acheson djam

ri
“00

konperensi

Mulki.

Gmt.

Menurut

kementerian

itu- atas

TANGGAL 12. DES. T.N.I. MASUK TJIREBON.
Tjirebon, 13 Des. (Antara).

luar negeri

permintaan

Hari 'ini
Komandan Korps ' Militer
Pada “kementerian luar negeri atau
legasi Jordan tak terlihat tanda2- soal Kota Major: Umar Wirahadikusumah
apa jang akan dibitjarakan, tetapi para dari Komando Militer Daerah I meng.penindjau menduga dalam
-rundingan umumkan, bahwa masuknja TNI kekoitu Acheson akan menggunakan kesem- ta Tjirebon untuk mendjaga keamanan
patan

untuk

mengadakan

tukar

pikiran

ialah mulai

“Moshe
menje-

genap penduduk diandjurkan supaja tetap tenang dan tenteram dan
pada
siapa jang melakukan perbuatan jang
bersifat provokatif akan dapat huku-

tentang Jerusalem “di kemudian -hari.
Sebagai “diketahui Acheson
minggu
jang lalu telah berkonperensi dengen
menteri
Sharett,

“luar
negeri Israel,
sebentar sebelum PBB

tudjui andjuran untuk
meginternasionalisasi Jerusalem — jang keras ditentang

oleh

Israel

dan

Jordan.

Mulki tinggal di Amerika selama ik.
2 bulan. Ia mengepalai- delegasi Jordan
-

di PBB dan komisi perantara PBB
Palestina,

bagi

-£ 68:965.500 UNTUK PERTAHANAN HONGARIA.
Menteri keuangan Hongaria, Iastvan
Kossak, hari ini mengemukakan anggaran belandja untuk.tahun jad. Urtuk pertahanan dikemukakannja
sedjumblah 68.965.500 sterling atau 11.79
dari angaran belandja. Ini berarti ditambahnja dengan Ik. 955 djuta Florints atau lk. 32.860 ribu -sterling dari
pada anggaran belandja untuk pertahanan-di tahun 1949.

Berhubung

tanggal

dengan

15

Des.

itu,

kepada

se-

PERUSAHAAN PERKEBUNAN
REPUBLIK INDONESIA DIHIDUPKAN KEMBALI.
Jogja,.13 Des. (Antara),
penetapan peraturan
Menteri
Kemakmuran,
Perusahaan
Perkebunan
Republik Indonesia (PPRI)
dihidup'kan kembali dengan -ketentuan, bahwa

jang

dihidupkan - kembali

hanja

jang

mengenai urusan paberik gula dengan
lain2nja jang bertalian dengan paberik2

gula dalam PPRI.
MURID2 SEKOLAH DI MAKASAR PROTES.

Makasar, 12 Des. (Aneta).
BAPPI, perserikatan murid2 sekolah
Indonesia di Makasar telah menerima
Kossak mengatakan bahwa tamba- "baik sebuah mosi jang mendesak suhan itu untuk mengkonsolideer front paja-penjerahan kedaluatan itu tidak
selama
semua
tawanan2
perdamaian dan agar Hongaria
tetap dirajakan,
bolitik belum dibebaskan.
dapat memenuhi perdjandjian perdaSelandjutnja BAPPI mendesak
sumaiannja. Anggaran belandja di tahun
paja Sulawesi Selatan djangan dikejang akan datang itu akan membelansang
djai tahun pertama dari rentjana 5 ta- #ualikan dalam hal-pengibaran
Merah Putih.
hun jang bermaksud untuk merobah
Hongaria dari negeri agraria mendjadi
Dalam pada itu mengenai mosi jang
menerangkan kepada Aneta, bahwa hal
negeri industri, kata Kossak
selanterachir ini fihak jang berkewadiiban
“ djutnja.
ini agaknja adalah akibat salah faham.
Menurut keputusan, maka diibu kota
DEWAN PAMERENTAHAN
(Makasar) dan disemua ibu kota daeKALIMANTAN TIMUR.
rah, akan diadakan
pawai: bendera,
Samarinda, 12 Des. (Aneta).
ketjuali diibu kota Sulawesi
Selatan,
ini
adalah
Menurut suatu “penetapan dari se- karena ibu kota daerah
kretaris negara urusan dalam
negeri, 'Makasar. Di Makasar sendiri, ibu kota
maka pada tanggal 15 Desember -jad. negara tentu akan diadakan upatjara
ini.
residen Kalimantan Timur akan meajerahkan semua kekuasaannja didaerah
"Menurut kabar, pawai bendera
ini
itu kepada dewan pemerintahan “Kali
akan diadakan di
Indonesia
Timur

pada'tanggal 17 Desember,

mantan Timur,

# OT

Hxg2

ua pers maupun “publik “dapat
peroleh keterangan? dan bahan?

(Feifen-materiaal)

memnjata

“tentang| kemadjhan

djam 8.30, serta untuk menjambut :kedatangan TNI di Djakarta,
tjerita:

»PRABU

SILIWANGI”,

persiapan2 mengenai penjerahan
ke-|: Harga tempat: f'5.—, f 3— £2—14
daulatan “dan pengoperan alat2 peme- dan f 1.—.
rintahan,- sebagaimaa dilakukan
PPN
Datanglah
-berdujun2 - menjaksikan
sekarang setjara
kerdja-sama “dengan riwajat ,,PRABU SILIWANGI” samPanitia
Penghubung, jang dibentuk bil-beramal, berarti mengetahui simbool:
pihak Belanda.
dari Divisi Siliwangi.
Dalam
Badan
Koordinasi
PeneraKartjis dapat «dibeli mulai sekarang
ngan PPN ini, jang berada langsung pada: ' Sekretaris Korpindo,
Tanah
dibawah pertanggungan djawab ketua Abang Barat 88 “Tlp. 4324 Djk., -atau
dan wakil ketua PPN —-tuan2
Mr. diloket pada malam pertundjukan.
(Moh, Rum dan Ide Anak Agung Gde
Pengurus - Panitya Korban. Perang
Agung — duduk pula beberapa orang Indonesia, -R. Achmad Natakusumah,
abli dalam lapangan tehnik dan pu- Sjafi-ie A.-Rachim, R.. Subroto, Nurasjid.
bliciteit.
Badan Koordinasi ini,
berdasarkan
persetudjuan jang tertjapai dengan Pemerintah Pederal Sementara dan Pemerintah Negara2 Bagian RIS, akan
dapat mempergunakan segenap perala-

:
:
:

|8

wab

terhadap

gala pekerdjaan
RIS.

penerangan

tentang

PENDIRIAN ,,/NEHRU STADION” |£ GL

dion”

akan

dimulai

dalam

minggu

PERKENALAN PEMBESAR? RE.
PUBLIK DENGAN POLISI
DJAKARTA.
Djakarta, 12 Des, (Aneta).
Atas inisiatief gupernur Hilman Djajadiningrat

langsungkan

dikantor

gupernur

perkenalan

telah

jang

antara pimpinan polisi Djakarta
pembesar2 Republik. Dari fihak

Djakarta

hadir

pembantu2nja

fihak

Republik

komisaris-besar

jang

terdekat

bakal

di-

pertama

dan

gupernur

dan
polisi

dan

dari

militer

distrik federal Djakarta, major Kemal
Idris dan beberapa pembesar terkemuka-dari Polisi Militer Republik.

KEUNTUNGAN BARU
INDONESIA.

UNTUK

kapal ,,STANVAC

SUMATRA”,

jang

baru satu kali ini datang di kota Musi.

Kapal tanker baru ini

telah

Indonesia untuk pertama kali akan ikut ' 5
serta

P.M. Nehru pada tg. 19 Djanuari '50
pada
akan meletakkan batu “pertama
pembikinan stadion tsb. Demikian a.l.
India di

dibikin

untuk
Standard- Vacuum - Petroleum
Mij. di Sungei Gerong,.
maka
dapat
dikatakan satu keuntungan bagi Indo-

nesia, dengan tambahnja kapal tanker

dari minjak

|:

MARSHALL

17 tahon keatas.

Fox

OBE

11.00 Pagi —

M.P.EA:

6-?

BB.

W.L.B,
Arabica

—.

nFURY
th.

Century

—
—

2900
4500

lama

»IBOE

MPRA

HIGHNESS"|
2 — 7 — 9.30

BIDJAKSANA”
BAIK BAGI PUBLIEK

na

KIE

11739
145

Makasar
KTJ. TANAH
terkupas dan
terpilih
TJENGKEH :

INDONESIA

CARRADINE

BIOSCOOPI

INDIA
FILM

keatas,

DJAM

NASEHAT

2G
—
100

KEDELE :
PMI Djember
KT). IDJO:

O'DRISCOLL- JOHN
17 sahon

TAPIOCA:
Ondern.

DRACULA"

OF

HER
BESOK

MPA.

1030 Pagi — 530 -— 830

CHANEY-MARTHA

FILM

CREEK"
GRAY

13 tahon keatas.

Fox.

INI HARI
23

-—

FURNACE
MATURE-— COLEEN

THALIA

450
500
650
750

A. Contract
LADA:
poetih Kt. Baru

AT
VICTOR

CINEMA

CITRONELLA:

hitam Lampung

1030 Pagi - & -

Untversal.

105
100

i

13 tahon keatas.

CAPITOL

LON
LI

KOPI :
Rob. Lampung
”

Universal International.

»HOUSE

Nom.
BERAS :
Kampung BC.
2
TC.
Pabrik
BA.

?-6-?

DOUGLAS FAIRBANKS Jr.- HELENA CARTER
RICHARD GREENE-—PATRICIA MEDINA

20

PASAR DJAKARTA 12 DES. 149.|
MAKELAARS DUNLOP & KOLEP |

Zanzibar
DJAGUNG :
cogst
bahan-bahan aa

tanah diusahakan.

JOURNEY"

O HARA - CONNIE

|&

DAGANG

tersebut. Nama ,,STANYAC
SUMATRA” adalah satu kahormatan "untuk

pulau Sumatra, dimana.

j4

Djakarta.

AAA

Pada malam 17 djalan 18 Nopember
1949 oleh
Standard-Vacuum
Petroleum Mij. di Sungei Gerong telah diadakan perajaan
“untuk - menjambut

Century

-— 8.30.

THE FIGHTING O'FLYNN"

“ini

berita dari kantor penerangan Konsulat

Diketahui,
bahwa
oleh Paku
Alam telah diangkat ketua panitia
tsb. Ki Hadjar Dewantara, sedang
anggauta lainnja akan ditetapkan
djika Paku Alam bersama Ki Hadjar Dewantara besok telah kembali di Jogja.

PAYNE- MAUREEN

GRAND

.tan dibawah pimpinan Paku Alam,

Daerah Jogja-

- 2.30 -— 5.30

AKAN DIMULAI,

se-

dan mesurut rentjana akan “selesai da- | £
lam bulan Oktober 1950, sebulan -sebelum
Olympiade
Se-Asia-dalamnja

Militer

?-6-9$

20:th.

PANITIA
PENERIMAAN P.P.N.
Djakarta, 13 Des, (Antara).
Berhubung dengan akan datangnja ke Jogja anggauta2 P.P.N. buat
pemilihan dan pengangkatan sumpah Presiden R.LS., sekarang telah
dibentuk suatu panitia penjambuGubernur

MENTENG
JOHN

Djakarta, 13 Des. (Antara).
dan - berdirinja
Pembikinan
stadion di New Delhi
"jang akan diberi nama
»Nehru Sta-

PPN

1030 Pagi

“SENTIMENTAL

SPORT
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“Hingga tempo
koedanja Ang
poenja tjap negri jang telah diba- !
| wa lari oleh gadjah poetih, tetapi Lian Kiongtjoe -mendeketin bekas
goeratan
“toengket itoe,
sama sekali
boekannja sengadja tapakja
binatang
'itoe
djadi
maoe memoekoel pada kaoce poenja mendadak
negri, Kita tida ingin bermoesoe- moendoer seolah-olah.ia mendapet:
han dengen negri jang mana djoe- liat -apa2 jang mendatengken iai
| ga didalem ini doenia, hanja tjoe- poenja rasa takoet.
Itoe poetri-makota djadi heran
ma maoe meminta pada sesocatoe
negri jang kita liwatken, soepaja dan laloe tjepret itoe koeda:soeberlari
“madjoe, Tapi,
'soeka memberiken sepoetjoek soe- paja bisa
sadja binatang itoe tida
rat sebagi pernjatahan mengakoei boekan
mampoe menindak madjoe, malah
kedaulatannja negri kita.”
»Dari hal itoe tjap negri jang sebaliknja ia djadi moendoer setoembak djaoehkaoce telah seboetiken tadi,” kata hingga bebrapa
Ang Lian Kiongtjoe,
,,sebenernja nja,
Maka dari sebab itoe djoega, itoe
tida terdapet didalem kita poenja
negri ini. Tetapi mengapatah kaoe prinses lantas mengetahoei bahoea
telah berlakoe begitoe brani men- sang padri ini tentoenja .boekan
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gra meroepaken beriboe-riboe kem.
bang terate jang lantas menjanggapin pada gembolan itoe, hingga
itoe gembolan jang dipake menimpoek telah djadi tergantoeng di oedara, tida bisa toeroen poela ka
moeka boemi.

AR

Kemoedian ia lantas mengambil
9 anak-panah jang lantas dipamahken dengen berbareng ka djoeroesannja Kim Pek Hong Tianglo, siapa, kerna mengetahoei bahoea ini
panah wasiat ada djaoeh terlebih

lihay dari pada hoei-kiam jang te-

lah dilepasken oleh ihaik moesoehtelah membikin
Ang Lian Kiong- nja, maka boeroe2 ia keloearken
tjoe djadi sanget terperandjat !
iapoenja mangkok Poen-oe, dengen
nja sembari menanjaken : ,,Apatah
Oleh kerna merasa sanget pena- mana ia berniat boeat sanggapin
135).
Saran jang gembolannja telah tida itoe 9 anak-panah jang terseboet.
Djendral The Sam Po pikir jang | orang jang mendatengi ini boekanmengenai pada sasarannja,
maka
Tapi tida kira koetika anak2 paitoe omongan
memang ada bener nja Kim Pek Hong Tianglo ?”
itoe poetri-makota dari negri Lie- nah itoe termasoek ka dalem itoe
Itoe padri lekas merangkepken
Gjoega, maka boeroe2 ia soeroehan
djin-kok
“laloe tjaboet
iapoenja mangkok
wasiat, boekan sadja
orang pergi. mengoendang
pada tangannja sembari menjembah dan
hoei-kiam jang laloe dilemparken moesoeh poenja popwee tida bisa
Kim Pek Hong
-Tianmglo aken di mendjawab : ,,Bener, itoelah ada
ka oedara boeat mengambil Kim ditahan
.madjoenja, malair itoe
intjeng poenja
nama jang renadjak beremboek
tjara bagimana
Poen-oe sendiri telah kena terbawa
Ea
Pek Hong poenja kepala.
boeat menahan terdjangannja itoe dah.”
Tapi ini padri sakti tida meng- terbang ka oedara dengen zonder
»Kaoe ini ada seorang jang ber- daratken balatentara'inoe kemari, Seorang sembarangan jang tida
'poetri-makota dari negri Lie-djinigama dan menoentoet penghidoe- kaloe sadja itoe boekannja bermak- mempoenjai kesaktian sama sekali. oendjoek sikep djeri atawa takoet: bisa ditjegah lagi.
kok.
Hingga Kim Pek Hong Tianglo
Kim Pek Hong Tianglo menjata- pan soetji,” kata itoe prinses, ,,te- soed aken memoekoel dan mena- Kemoedian, boeat mendjadjal Kim hanja, koetika ia meliat itoe hoeikiam
berkelebat
ka
djoeroesannja,
jang
meliat moesoeh poenja kaliPek
Hong
poenja
ilmoe
kepandetapi
mengapatah
kaoe
tjampoer
loeken
negri
kita
?”
$
ken bersedia aken pergi mendjoemKim Pek Hong Tianglo belon la- an, Ang Lian Kiongtjoe laloe ambil dengen lantas ia angkat djeridjinja hayan, diam2 ia djadi heran dan
pahken pada Ang Lian Kiongtjoe ceroesan di doenia dan menerbittembaga,
de- jang laloe ditoendjoeken pada itoe laloe berpikir dengen djalan bagiken kekatjauan ka laen orang poe- gi sempet memberiken keterangan japoenja gembolan
itoe.
i
ia lantas ' menimpoek pedang jang terbang mendatengi, mana agar ja bisa bikin toendoek
jang terlebih
djelas, koetika itpe ngen apa
Te
Maka koetika di hari esoknja itoe nja
“berbareng
“dengen terde- ini moesoeh jang ternjata ada sak,,Toe- emboen-emboenannja itoe padri de- hingga
Itoe padri
sakti
djadi berse- prinses telah membentak':
prinses menantang perang poela,
itoe padri Sakti
telah keloear ka njoem tempo mendenger omongan toep kace poenja moeloet !” Sem- ngen mengeloearken setaker tena- ngernja satoe ledakan jang amat ti sekali,
santer, itoe hoei-kiam sigra menbari
memaenken
goloknja boeat ganja,
5
medan peperangan sembari mem- itoe,
djadi antjoer
dan berobah menTapi
koetika
gembolan
itoe
ammoelai
memi
serangan,
Oh,
kiongtjoe”,
kata
ia,
,,kaoe
bawa iapoenja toengket Kioe-hwan(Aken disamboeng).
sinaran jang lantas
»O-mi-to-hoed !” kata itoe padri pir mengenakeri kepalanja Kim djadi satoe
roepanja tida mengetahoei apa sesek-thung.
Kita sakti sembari mengangkat toeng- Pek Hong, menctadak dari kepala- mengilang entah kemana perginja !
Sedeng Ang Lian Kiongtjoe jang babnja kita dateng kemari.
»Koerang
“adjar !" | treak itoe
meliat kadatengannja itoe padri, poenja expeditie ini sebenernja te- ketnja jang kemoedian ia lantas mja itoe padri sakti telah tertamprin-ses
sembari
kertekin giginja.
(Typ. Druk: PERSATUAN”)
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pak
satoe
sinaran
terang
jang
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