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deagan tiada perbedaan golongan
bangsa dan kejakinan

amanan dan ketentuan hukum diselu-

ruh daerah R.LS. sesuai dengan pasal
8 dari
Undang2
Dasar
Sementara
R.LS.
jang
mendjamin
sepenuhnja
perlindungan djiwa dan milik bagi se— tiap orang jang ada didaerah kekuasaan RIS.

Pengumuman itu
menegaskan,
bahwa tindakan? dan peraturan?
jang dimaksudkan diatas itu adalah berlaku untuk setiap orang de-

ngan tiada membeda2kan golongan
yangsa,
kebangsaan,
kejakiman
atau
haluan
politik,
serta pula
akan
didjalankan dengan setjermat?nja dengan tiada memandang

-orangnja.
Supaja dapat mendjamin tertjapainja
hasil jang sebesar?2nja dari perajuran2
jang telah atau jang masih akan diambil,

maka

dalam

hal

itu

oleh

PPN

diutamakan tertjapainja suatu koordinasi dari segenap tenaga -serta
alat2
hantuan jang tersedia.
Seperti diketahui,
untuk pelaksanaan
soal itu kewadjiban
Kovrdinator Keamanan telah diletakkan kedalam tangan Sultan Jogja. Dengan.
demikian
maka pada diri Sultan Jogja itu dipussatkan kekuasaan jang tertinggi...atas
kepolisian
dan
kemiliteran
badan2
dalam daerah RIS, atas tanggung-djawab PPN.
Segenap peraturan untuk
kepentingan keadilan dan keamanan telah dirantjangkan dan akan didjalankan setiara kerdja-sama dan dengan persetudjuan antara PPN dan
pemerintah
atau badan2
pemerintahan
pelbagai
daerah bagian RIS.

Komisi untuk Urusan
Kemilteran dan Keamanan.
PPN telah membentuk sebuah.komisi

untuk

Keamanan

Urusan

Kemiliteran.

(Komisi Pertahanan)

dan

Yang

mempersiapkan pembentukan
angkatan tentara RIS. Sampai saat Menteri
Pertahanan RIS dapat mulai bertindak
komisi tsb. bertanggung-djawab
atas
segala sesuatu jang didjalankan untuk
pembentukan tentara dan penjusunan
bagian2 pertahanan. Dalam
melaksahakan kewadjibannja itu komisi
tsb.
harus berhubung rapat dengan koor-

' dinator keamanan.
Dengan tegas
perlu dikemukakan, demikian pengumuman tsb.,
bahwa tanggung-djawab sepenahnja mengenai lapang jg, dimaksud.

kan

itu djadinja terletak pada ko-

misi dari P.P.N. tsb. dan bagaimana pun djuga pihak ketiga dari kalangan apa sadja tidak diperkenan-

- kan melakukan tindakan? atau persiapan sendiri dengan tiada permufakatan atau persetudjuan badan
itu,
PPN akan melaksanakan pengoperan
kedaulatan dan kekuasaan kepada pemerintah RIS dengan teratur.
Djika
keadaan ' memerlukan.
Koordinator
Keamanan atas tanggung-djiwab
.badan tsb. harus dapat bertindak dengan
tjepat dan tepat
terhadap
gangguan
atau antjaman terhadap ketertiban dan
keamanan pergaulan hidup.
RIS jang berdaulat akan
mendjadi
suatu negara hukura, jang didalamnja
SEK. NASIONAL TENTANG
DJAWABAN PEMERINTAH,
Jogja, 13 Des. (Antara).
2s
Sk. Nasional hari ini dalam . induk
karangannja mengeritik
tjara
Hattas
memberi djawaban atas pemandangan
para angota, sebab kalau tadinja Hatta mengatakan, bahwa banjak anggota
jang pembitjaraannja menjimpang dari
pokok2 pembitjaraan, jaitu jang seharusnja mengenai hasil2 KMB,
maka
Hatta sendiri dalarn djawabannja pun
menjimpang dari pokok2 dan ' membangkit-bangkit affaire Madiun
dan
PKI, jaitu jang menurut sk. Nasional
akan berakibat keruhnja suasana politik lagi.
:

Ketentuan tentang kedudukan
jang belum tegas direhabiliteer

PKI
atau

diberi ampun, kini bertambah - tidak
tegas lagi, dan menurut pendapat sk.
tsb., salah atau tidaknja
lebih
baik
harus diadili dulu, dari pada tiada ketentuan jang bisa didiamkan atau di-

gugat

lagi menurut

kehendak

pihak

jang menang, sebab dengan demikian
guasana bisa terang kembali dan kes
kuatan nasional bisa utuh lagi seperti
selama gerilja berdjalan,
Sk. tsb. bertanja apakah kini sudah
dimulai ,perang dingin” antara pemerintah dan komunis dan menjajangkan
kalau pada phase baru ini halaman se-

djarah dihiasi dengan tantangan
antjaman.

dan

(Antara).

KNIP terima baik K.M.B.
Menurut

berita

226 suara

paling
setudju

blakang,
dan

diketahui

asalnja

cylinder? jang

jang

mung-

Tjiamis.

land atau Pilipima,
Menurutut desas-desu
d
s

dengan

mengguna
kan parasut oran g2 di-i
2
Jan disamping itu djuga sendjata2
modern termasuk sendjata2 otomatic bikinan U.S.A, Demikian Reuter, (Antara),

turunkan di Djawa dan Sumatera

Mr. Mohammad

dengan sesempurna2nja dan - dengan
penuh keinsjafan akan dipertahankan
pokok2 azasi ketertiban dan keamanan
pergaulan hidup jang demokratis, ketentuan hukum seperuh2nja
dengan
tidak mengadakan
perbedaan
orang
demikian pula pokok azasi peri-kemanusiasm dan keadilan sosial.
Sebab itu PPN sebagai perintis djalan bagi pelaksanaan RIS jakin sepenuhnja atas tanggung djawabnja jang
berat terhadap seluruh golongan penduduk, terhadap pemerintah RIS jang
akan segera mendjalankan
kekuasaape dan terhadap dunia internasional.
Demikian bunji pengumuman tsb.

dengan

tidak

bagian keamanan di Sumatera dan Djawa sudah sepa waktu melakukan penjelidikan
mendjak : be
tentang
laporan
mengenai
penjelundupan
sendjata dari udara, mungkin dari Thai-

Gde Agung.

dalam - pe-

Fitam jang

'
|
$
$

Kolonel

Simatupang

dengen

pengantennja.
(Photo

Sidang

Knip

Ipphos).

II:

Djawaban pemerintah dianggep tiada
mempuaskan
Buruh: ,,Stop politik djalang, buruh dan tani
sanggup pegang pemerintahan |”
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Satuan? TNI jang berkedudukan di- | tersebut.
daerah tersebut telah memberitahukan
Ada tanda2, bahwa anagir2 komunis
hal itu kepada pos tentara Belanda di diwaktu belakangan ini telah berhasil
Garut dan kepada para penindjau mimenginfiltreer dalarmp kalangan Darul
liter dari KPBBI.
Islam, demikian- diterangkan oleh kaSeorang opsir TNI, jang baru2
ini langan2 politik dan militer jang
metelah mengoper kekuasaan atas daerah ngetahui di Djakarta. Kaum komunis
jang telah diduduki kompi tentara Be- berdasarkan alasan2
taktis berusaha
landa itu, menerangkan kepada waruntuk mengadakan hubungan dengan
tawan Reuter, bahwa beberapa orang Darul Islam dengan
tudjuan
untuk
anggota pasukannja telah melihat se- menimbulkan "kekatjauan dan dengan
buah pesawat Dakota bertjathitam demikian menjukarkan negara baru.
dan tidak mempunjai
sesuatu tanda
Seperti diketahui, Darul Islam berpada tanggal 8 Desember jl. diwaktu
usaha untuk membangun suatu Negasendja telah
mendjatuhkan
barang2
ra Islam jang berdjiwa orthodox sekali
besar'jang berbentuk cylinder dilereng
dengan djalan kekerasan dan dengan
Gunung Halu disebelah Selatan.
Didjalan pamflet2 telah menjatakan berkatakan selandjutnja, bahwa itu bermusuh “dengan
Republik
Indonesia,
kali2 dikabarkan oleh pos2 pendjagaan
maupun Belanda.
dan penduduk kampung, bahwa mereka

diwaktu

belakangan

ini

“berkali2

“

Dr. H. M. Hirschfeld Ko-

pada malam terang bulan telah mendengar deruan.suara mesin pesawat terbang jang tidak dikenal diatas daerah
Tjiamis.
Den Haag, 14 Des. (Aneta).
Menurut keterangan pemberi-kabar
Reuter selandjoetnja,
djumlah
seraDari fihak jang berkuasa didangan Darul Islam atas pos2. TNI di
pat warta, bahwa dr. H.M. HirschDjawa Barat, serangan mana
dilakufeid atas
permintaan pemerintah
kan diwaktu malam, telah menghebat
menerangkan bersediwaktu belakangan ini. Kaum teroris Blanda telah
itu, demikian dikatakannja, dalam bu- dia untuk memegang djabatan Ko-

misaris Tinggi.

Ikan djaminan terlaksananja hak2 deDjokja, 14 Des. (Antara).
mokrasi, membatasi keuntungan bagi
suara tidak setudju dan 32 suara
Kemarin dilangsungkan
pemanda- kaum ondernemers
sehingga antara
blanco sidang KNIP telah terima ngan umum babak kedua, setelah Pe- kaum ondernemers dengan buruh dan
merintah memberikan djawaban atas tani mendapat keuntungan jang sama.
baik persutudjuan K.M.B.
pemandangan umum babak pertama. . Achirnja
pembitjara
menerangkan,
Jang minta berbitjara dalam pemanbahwa djika hasi2.
KMB
diterima,
dangan umum
kemarin itu ada 21 maka
telah
menerima
sendjata2
ia akan bekerdja lebih keras lan lalu
TWAPRO AKAN MENGHORMAT anggota.
5
otomatik
untuk mengelakkan bentjana jang di- baru, diantaranja sendjata2
MERAH-PUTIH.
A. J.
Patty
(Partai Kemerdekaa
buatan Amerika. Tidak diketahui asal
derita
oleh rakjat dengan nienjusun
Irian): Menegaskan pendiriannja tidak tenaga tani dan rakjat.
sendjata2 tersebut. Di
Djawa
Barat
SEN
Menado, 13 Des. (Antara),
tersiar bermatjam-matjam kabar tendapat menerima persetudjuan
KMB.
Sukarni (Partai Murba): MengataTwapro- Singa Minahasa dalam Dikatakannja, bahwa proklamasi ada- kan, bahwa aliran jang mempertahan- tang orang2, jang diturunkan dengan
dari sebuah
pesawat
konperensi-istumewa-nja jang di- lah mengandung kemauan teguk' dari kan proklamasi tidak hanja terdapat pajung udara
terbang jang tidak dikenal didekat Tamempertahankan
ke2
kaum proklamasi sadja, melainadakan pada tg. 12 Des. telah me- rakjat untuk
sikmalaja, Bandjar dan di ' Sumatera
dasar2 perdjuangan kan terdapat djuga pada kaum agangambil keputusan, jang maksud- merdekaan atas
Pembitjara men-! mz, kebangsaan dsb. Berdasarkan ke- Selatan, akan tetapi tidak dapat dipernja, berhubung dengan akan diki- jang revolusioner.
oleh pembenaran resmi atas kabar2
tjela tjara penjelesaian soal Irian jang
pi Tol:
. hake
| “mengtintingkan
pi
klamasi sudah
kosong. Pemhak Belanda. Dinjatakan penjeselankumpulan tsb. akan turut meng- nja, bahwa selama mendjadi ,disgute bitjara bertanja: ,,Siapakah jang ber- menjatakan, bahwa pemimpin2 rakjat
tanggung
djawab
atas
kekosongan
tidak pertjaja
pada
dirinja sendiri,
hormatinja.
area” Irian akan ada dalam.pendjaitu”?.
bahkan sebaliknja menurut Werdojo,
Dalam putusan tsb, bendera Me- djahan Belanda. Achirnja pembitjara
Menurut pembitjara, sedjak prokla- delegasi Republik dan Pemerintah jang
rah-Putih dikatakan
adalah lam- menjatakan
pendirian
golongannja, masi itu terdapat dua matjam - pertidak pertjaja pada diri sendiri, karena
bahwa
mereka akan berdjuang terus djuangan, jaitu perdjuangan dari pi- menganggap hasil KMB adalah hasil
bang nasional.
atas dasar kekuatan rakjat sendiri.
hak Pemerintah
dengan programnja
jang setinggi2nja, sedangkan kenjataDanuhusodo (Buruh): Berpendapat, jang samar2 dan perdjuangan rakjat
BILA DRS. MOH. HATTA MEN- bahwa keterangan dan pendirian Pe- jang mempunjai program jang tertenr annja rakjat masih sanggup terus berdjuang. Dengan pedas Werdojo bertamerintah tidak terang. Soal2 disekitar tu.
.
DJADI PEBDANA MENTERI
nja pada Pemerintah: ,,Siapakah keKMB setelah dipeladjari, ternjata terPembitjara bertanja: ,,Dapatkah Pelak jang harus memikul hasil KMB,
B.L S.
dapat hal2 jang tidak selaras dengan merintah membuktikan bahwa kemersiapakah jang akan memikulnja beban
perdjuangan rakjat. Pembitjara berta- dekaan jang diberikan oleh
Djokjakarta, 13 Des. (Aneta),
Belanda hasit
KMB dan siapakah jang nanti
nja
apakah
Pemerintah bermaksud
itu
sama dengan kemerdekaan jang
Berhubung dengan" akan
terpilihnja hendak menghilangkan proklamasi 17 diproklamirkan tg. 17 Agustus 1945?”. mengetjap hasil KMB?”.
Menurut Werdojo, djawaban Pemeperdana menteri Hatta sebagai perda- Agustus 1945. Selandjutnja ia berhaMenurut pembitjara
ternjata bahwa
rintah merupakan antagonisme, meskina menteri RIS kalangan resmi Repu- rap, hendaknja proklamasi 17 Agustus
kemerdekaan jang ditjapai dalam KM
blik menerangkan kepada Aneta, bah- 1945 itu mendjadi dasar perdjuangan. B itu adalah kemerdekaan jang bersja- pun hasil2 jang telah ditjapai menurut
Pemerintah jang setinggi2nja,
tetapi
wa bilamana itu terdjadi maka kabinet Pemerintah RIS supaja tetap berusaha
rat. Ditanjakan
lebih
landjut
oleh. tidak lebih
dari
merupakan suatu
Republik jang sekarang ini akan bu- membentuk negara
kesatuan dengan pembitjara mengenai sikap Pemerinbar, Kabinet sekarang ini adalah pre- Irian masuk didalamnja. Untuk tidak tah terhadap perlutjutan lasjkar2 dan kompromi. Selandjutnja dengan tegas
Werdojo minta djawaban Pemerintah,
sidentieel kabinet dan tentu bubar de- mengulangi peristiwa2 jang telah lalu, penangkapan2 terhadap
mereka jang apakah
sudah
mempunjai rentjana
ngan djabatan baru jang akan dipe- hendaknja RIS bersikap tegas terhaternjata berdjuang untuk mempertapembatasan modal2 asing, djenis modal
gang oleh presiden dan wakil presiden dap orang2 jang dipandang melanggar hankan kemerdekaan
dan mengenai
manakah jang hendak dibatasi. Pemsesuai dengan peraturan dalam undang2 hukum, dengan tidak menjampingkan aksi2 pembersihan
jang
dilakukan
bitjara selandjutnja meminta,
supaja
sementara RIS, bahwa kedudukan da- azas2 negara hukum dan demokrasi.
oleh gerombolan-gerombolan jang mePemerintah RIS betul2 kelak memelam
pemerintah
RIS
onverenigbaar
Sadjarwo (Tani):
“Tetap . menolak namakan dirinja TNI,
gang pimpinan industrialisasi dan mindengan - djabatan dalam
pemerintah hasil KMB. Pembitjara menerangkan,
Sukarni bertanja:
,,Adakah usaha ta supaja barisan penganggur jang benegara bagian. Dengan hal2 jang akan bahwa djawaban Pemerintah, jang se- Pemerintah
untuk
, memperhatikan -ribu2 djumblahnja didjamin nasbinja.
nt
terdjadi ini kalangan resmi “itu - me- olah2 membantah tendenz liheral da- program Pemerintah dengan program Ia mita djuga supaja Pemerintah memnambahkan keterangan bahwa sulitlah lam perdjandjian mengenai ekonomi,
rakjat supaja dapat diwudjudkan sua- | beri ketegasan politik fiscus jeng mamempunjai negara jang berbentuk fe- adalah bertentangan
dengan ketera- tu tenaga kekuatan jang bulat?”
nakah akan
didjalankan
Pemerintah
derasi dan alangkah mudahnja segala ngan delegasi bagian ekonomi,
jang |
Sudijono - Djojoprajitno
(Gasbri): untuk menghadapi rentjana Marshall.
persoalan itu bilamana berbentuk uni- mengatakan, bahwa delegasi hanja da- Puas dengan
keterangan Pemerintah, |Achirnja Werdojo berkata: ,,Stop potaris berdasarlah decentralisasi. :
pat menelorkan persetudjuan ekonomi
tetapi tidak berarti bahwa dengan ke-: |jlitik djalang,
kaum buruh dan: tani
Pembitjara tidak dapat meBilamana soalnja dengan posisi KNIP liberal.
puasan itu ia menjetudjui hasil KMB,
sanggup memegang
pimpinan Pemenjangkal,
bahwa
Indonesia
membutuhsesudah. RIS berdiri belum
diketahui
sebab termasuk golongan jang-a priori rintah”,
kan
modal
asing,
tetapi
menurut
pemDengan
menolak. Ia tidak setudju dengan pendan kini sedang dipeladjari.
akan dipindahkannja ibu-kota
semen-, bitjara modal asing harus tunduk ke- dapat Pemerintah, bahwa milik asing
tara Djokja ke Djakarta kalangan res- pada kepentingan rakjat. Menurut Sa- adalah kenjataan, sebab milik itu super- dah dirampas oleh Djepang dan kemumi itu menerangkan bahwa dengan de- djarwo, dalam fasal2 mengenai.
dian berganti dirampas oleh buruh dan
mikian lenjaplah segala kesementaraan djandjian ekonomi tergambar, bahwa
pada
permulaan
revolusi.
dari Djokja dan aktiviteit akan beralih kepentingan rakjat harus tunduk ke- pemuda
pada kepentingan modal.
Pengakuan Pembitjara berpendapat, bahwa kalau
ke Djakarta, Dalam hubungan ini kapendirian delegasi Republik di KMB,
langan resmi 'itu menjebutkan sebagai dan pengembalian hak2 kaum onderpemerasan terhadap jang
menurut
Hatta
jalah,
bahwa
tjontoh beralihnja kesementaraan Lon- |neming berarti
don ke Amsterdam lagi dan kesemen- kaum buruh dan tani. Guna' melindu- bangsa Indonesia sudah merdeka, mengi
kaum
tahi
dan
buruh,
maka
pemngapa ini tidak dipegang teguh
dan
taraan Bordeaux dan. Vichy ke Paris
bitjara mengandjurkan supaja diada- berunding atas
pengakuan kemerdelagi pada achir perang dunia kedua,
kaan itu,
tetapi atas dasar rentjana
konstitusi RIS,
jang harus diketahui
Siaran radio dari Toungoo jang berdulu oleh Radja Belanda.
isi peringatan menjatakan, bahwa pasukan2 komunis Tiongkok telah meSeperti pada babak pertama, pembitjara pun berpendapat, bahwa dalam masuki Birma dan ,,mendapat sambutan hangat” dikota Siam, jang terletak
RIS nanti tidak ada djaminan kemakdisebelah timur Bhamo di Birma Utamuran bagi rakjat dan beranggapan,
ra dekat daerah perbatasan Yunnan.
bahwa untuk membendung komunisSiaran Toungoo tersebut menjatakan,
me,
memang
.
Amerika
memerlukan
|
sesudah
itu
bendera
kebangsaan
-BeDjakarta, 13 Des. (Antara),
bahwa beberapa pasukan ketjil komuMenurut
landa. di-istana HVK diturunkan, di- suatu negara seperti RIS.
Menurut rentjana PPN: penjerahan ganti dengan bendera kebangsaan 'In- pembitjara, komunisme tidak perlu di- nis telah menjeberangi perbatasan makedaulatan dan pemerintahan dari
lawan dengan sendjata,
tetapi kalau suk ke Birma dari propinsi Tonkin di
Nederland kepada RIS itu nanti akan donesia. Kemudian barisan pengawal RIS dapat melaksanakan stelsel eko- Indo-China,
istana
HVK
djuga
diganti
dengan
peberlangsung pada hari persamaan
di
ngawal baru dari pihak
ketentaraan nomi jang lebih baik daripada stelsel
Di London tidak ada kepastian jang
Amsterdam dan Djakarta. Djuga pada
RIS sendiri. Sedjak itu djuga ditem- | komunisme, tanggung komunisme le- resmi mengenai berita2 ini. Keadaan
hari itu akan berlangsung di Djokja
njah
didaerah
perbatasan
Yunnan-Birma
penjerahan kedaulatan dari Republik pat2 resmi di Indonesia dimana tadiDrs. Sigit (Tidak -berpartai): Tidak
digambarkan
sebagai
,,gelap,
tetapi
Inja bendera kebangsaan Belanda berIndonesia kepada RIS:
kiber, bendera ini digantikan oleh ki- setudju dengan pendapat Menteri Su- bukannja tidak mungkin, bahwa telah
Maka itu kelak oleh pemerintah RIS baran bendera kebangsaan Indonesia, santo, bahwa rentjana Undang2 no. 9 terdjadi infiltrasi komunis
Tiongkok
akan diangkat 3 buah delegasi, jaitu 1 Sang Merah-Putih. Dan sesudah ber- sah dan mengatakan peraturan seperti kedaerah Kachin.
buat menerima penjerahan kedaulatan langsungnja penjerahan pemerintahan! itu mirip pada diktatur.
Mengenai
BANTUAN MILITER UNTUK
di Amsterdam, 1 buat menerima pe- ini, HVK Lovink pun akan berangkat| konstitusi RIS, ia katakan, bahwa ada
njerahan kedaulatan di Djokja dan 1 meninggalkan Indonesia.
TAIWAN MASIH BELUM
' kemungkinannja dengan alat itu tidak
buat menerima
penjerahan pemerinTERHAMBAT,
Bagaimana upatjara2 di Amsterdam | akan tertjapai jang ditjita2kan rakjat
tahan di Djakarta.
dan Djokja,
sampai sekarang belum berhubung dengan siasat Belanda. KeSan Francisco, 14 Des. (AP).
pada Pemerintah pembitjara menghaMenurut rentjana itu untuk 'mela- didapat kepastiannja.
Letnan djendral Albert C. Wedemekukan upatjara penerimaan pemerinSiapa2 jang akan duduk dalam
3 rapkan supaja komunisme djangan ditahan di Djakarta, 1 diantara 3 buah buah delegasi itu kelak akan ditetap- hadapi dengan kekerasan, sebab tentu yer, kemarin mengatakan bahwa kaum
Nationalis
dapat ' mempertahankan
delegasi RIS itu mula2 akan berkum5
kan sendiri oleh pemerintah RIS, de- akan sia2 sadja.
pul di Pegangsaan Timur.56 dan dari mikian keterangan2 dari pihak
jang - Werdojo (Buruh): Dalam pidatonja pangkalan Taiwan bila mereka mememenjatakan, bahwa pidato Hatta tidak rintah dengan adil dan membasmi sesana bersama2
berangkat
ke-istana mengetahui.
gala korupsi dan keburukan.
HVK buat bersama2 mengikuti siaran
Berhubung dengan
wupatiara2
itu, memberi djawaban atas pertanjaannja
Djendral tersebut pun utarakan kepenjerahan kedaulatan di Amsterdam.
maka
kedatangan
Bung Karno
ke ,sen"pai. dimana tekanan internasional
bahwa
kaum
Nationalis
asi Republik, jang tidak ter- jakinannja
Setelah penjerahan ini berlangsung, Djakarta tidak
mungkin
lebih d
mampu
mempertahankan
seantero
eni ngga delegasi terpaksa melemaka
HVK akan menjerahkan pula daripada
berlangsungnja penjerak ayo
Tiongkok Selatan bila rakjat Tiongkok
ian.
Selandjutnfa Werdojo
pemerintah di Indonesia kepada “ ta-

an

pada |

misaris

Tinggi di Indonesia.
PENANDA-TANGANAN U.U.D.
HARI INI PUKUL 19.00.

Menurut pengumuman resmi
jang
dikeluarkan kemarin, maka
upatjara
penanda-tanganan Undang2 Dasar RIS
di Gedung Republik Pegangsaan Timur
56 jang menurut rentjana semula akan
dilakukan hari ini pk. 10.00 di undurkan sampai sore hari ini pukul 19.00.
(Antara).

:

PAK

DJAROT TENTANG
KEAMANAN.

»Di negeri jang tidak ada keamanan
dan ketertiban
tidak
mungkin ada
pembangunan,” demikian diterangkan
oleh Djarot dalam rapat samudra di
Tambaksari jang diadakan pada ig. 12
Desember.
Rapat ini telah diselenggarakan dengan initiatief Balan Pemuda

Indonesia

dan

telah

dikundju-

ngi oleh ribuan orang. Tudjuan dari
rapat
ini jalah memberikan penerangan pada rakjat.
Pembitjara

pertama

jalah

major

Djarot, jang sakan djadi commandant
Surabaja. Ia selandjutnja mengatakan,
bahwa dalam perdjoangan kemerdekaan perbuatan2 jang melangsar hukum
harus disingkiri agar Indonesia dapat
kedudukan
jang
sederadjat
dengan
lain2 bangsa jang merdeka.
Mr. Murdjani, gupertiur Republik di
Djawa Timur,
menerangkan, bahwa
ia

pertjaja,

bahwa

TNI

dengan

ban-

tuan rakjat dapat mengembalikan keamanan, walaupun dewasa ini banjak
terdjadi perampokan.

»Djika

saudara2

memaklumkan

diri

sendiri sebagai tuan rumah, seharusnja saudara2
djuga bertindak sesuai
dengan itu dan dapat melindungi tiap
tamu,” demikian dr. Murdjani,
jang
disambut dengan pekik merdeka oleh
hadlirin.
Rapat ini djuga dihadiri oleh It. kol.
Kretarto, jang akan djadi commandant

dari

residentie

Surabaja.

:

Pasukan-pasukan RRT. sudah masuk
Birma?

Socialis Birma menentang digunakannja
djalan Birma

Procedure

penjerahan pemerintahan

“di Djakarta

7

ngan pemimpin delegasi RIS itu. Dan

delegasi RIS itu.

mengatahui

mereka

bertempur untuk

apa. Mereka tidak mengerti communisme atau bahajanja. Menurut Wedemeyer,

bantuan

militer

masih

terhambat, tetapi bantuan
ditilik dengan benar,

itu

belum

harus

"

Dening duta Inggris di

Tiongkok komunis ?
. Sangat boleh djadi jang akan mendjadi duta Inggeris jang pertarsa
di
Tiongkok
komunis
adalah
Maberly
Dening, demikian menurut kalangan2
jang mengetahui. Dening,
jang
kini
mendjabat menteri muda luar negeri,
adalah seorang ahli dalam soal2 Timur
Djauh. Selama perang jl. ia mendjadi
penasehat Lord
Mountbatten
dalam
operasinja di Asia Tenggara. Ia pernah
pula memegang djabatan2 konsuler di
Djepang, Korea dan Filippina.

SOCIALIS BIRMA TIDAK KASI
DJALAN BIRMA DIGUNAKAN,
Excutip partai socialis Birma dengan
keras
mengadakan
oposisi
untuk
menggunakan djalan Birma dalam peperangan di Tiongkok sekarang. Partai “socialis sekalipun tidak mempunjai
wakil dalam pemerintahan, tetapi adalah partai jang paling terkuat dalam
parlemen. Pada permulaan bulan
jl.
ada kedengaran kabar, bahwa nasionalis Tiongkok telah mendekati pemerintah Birma untuk menggunakan dja“£h Birma tersebut kembali,

1

ARA,

seterusnja

udara Dakota

)

se-

Pera

umum, demikian pula pemeliharaan dengan tiada henti?unja kekuasa-

Dinjatakan

me-

Kin berisi sendjata untuk ,,gerobolan? terroris” didaerah Denda

dekat

masa peralihan,
an Pemerintah Pusat diseluruh Indonesia selama
sebelum Pemerintah R.I.S. dapat bertindak. Demikian bunji pengumuman jang dikeluar kan oleh Badan Koordinasi Penerangan dari Pa-

ngumuman itu, bahwa setjara kerdja
sama jang erat dengan pembesar
badan2 Pemerintah Federaal
Sementara jang bersangkutan maka
untuk
penjelenggaraan kewadjiban itu” oleh
PP.N. telah dilakukan persiapan2 seperlunja dan pula telah dirantjangkan
segala
tindakan2
jang akan
“dapat
mendjamin sepenuhnja ketertiban, ke-

pesawat

buah

dikatakan pada minggu jl. telah mendjatuhkan

a terpenting dan jang paling mendesak ialah dapa
jang
kewadjibannj
dan keamanan
terdjamin dengan sepenuhnja ketertiban masjarakat

Agung

Belanda di Djakarta kini sedang

ngadakan penjelidikan tentang laporan? jang menjatakan Mana

Panitya Persiapan Nasional memandang sebagai salah satu dari

dan Ide Anak

dis

e

Menurut Reuter, pembesar?

Pengumuman P.P.N.

Rum

1 No. 143

Pesawat Rahasia mendjatuhkan
sendjata di Tjiamis?

Keamanan dam ketertibaw untuk tiap orang

nitya Persiapan Nasional dan ditanda tangani oleh

KE

al SR 2
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SUNAN

du | | Pai

mna

ak di Tiongkok Selatan

erdje

Chengtu dilepaskan
-

—.

.#tersebut,

Hongkong, 13 Des. (AP).

Hari ini njonja Pai Chung-hsi me-

“ngatakan

bahwa

Divisi gendarmeri di

kaum Nationalis dirikan mar'kas besar guerillanja, (5) Semua har-

Yu2 “ini

menerangkan

In-

teranja Pai di Tiongkok

dan

» Kaum Komunis

— telah

Selatan

perlindungan

dan

perintah.

2

sebelumnja mendapat

dipindahkan

| TAWARAN DJENDRAL
LU HAN

OK

EM

Hongkong, 13 Des. (Reuter).

-

Menurut berita2 Tionghoa baik Mao

Tse-tung

maupun

untuk “mengirimkan
“Gt
Han,
Tn

.

melarikan diri ke Hainan.

. dapat

'tak diperbolehkan untuk

telah mendjebak. ten-

djalan airnja,

putuskan

|diharuskan

bahwa - sesuatu

serdadu Nationalis jang memasuki
'do-Ehina akan di-internir,
—

'ta-benda dan miliknja kaum reaksioner

Chou En-lai

telah

'U DILEPASKAN.

- Hongkong, 13 Des. (UP).

jang bidjaksana dari delegasi Indonesia didalam KMB.
Oleh Van Royen
dinjatakan pula
kata2 penghargaan
Sovjet
wakil
jl.
hari Senen
.' Siaran2-radio dari Peking dan ber- Keamananmenolak
hasil persetudjuan| terhadap UNCI jang telah memberikraina
bantuannja
“untuk
tertjapainja
bagai-bagai markas pemberontak
di
suatu komisi di| kan
menuntut
dan
KMB
persetudjuan di Den Haag.
.
hari
Asia Selatan menjatakan pada
penjeliKata Dr. Van Royen, hasil2 terpenSelasa, bahwa Moskow telah menase- Indonesia untuk mengadakan
hatkan, supaja
pasukan2
merah
di dikan. Wakil Ukraina itu selandjutnja ting dari KMB jalah, pertama: IndoTiongkok jang unggul itu melandjut- menolak andjuran jang diadiukan da- nesia akan
mendapatkan kedaulatan
Canada tidak bersjarat,
lengkap dan sungkan perdjuangannja untuk ,menghan- lam sidang tsb. oleh wakil jang
meNaughton
tjurkan imperialisme di Asia Tengga- Diendral G.L. Mc
guh2. Kedua, Unie Nederland-Indonetertjara”. Siaran radio Peking mengemuka- | njatakan penghargaan terhadap
sia akan merupakan langsungnja perkan angka2 raksasa dari pengeluaran | painja persetudiuan KMB dan menja- sahabatan untuk kepentingan bagi ke-:
pemerintah Rakjat Tiongkok untuk 'takan kegembiraan dengan lahirnja
dua pihak. Ketiganja, dunia akan men:
A
sig
keperluan militer. Pengeluaran itu, RIS iad.
2
dapatkan keuntungan dari keamanan
Royen
Van
kata siaran tersebut, harus memperWakil-Belanda Dr. J.H.
dan ketertiban didaerah2 penting jarig
'hatikan kepentingan Tiongkok Baru. dalam pidatonia menjatakan, . bahwa
akan
dapat
menghadapi
kekuatan2
Tiongkok membutuhkan suatu angka- pemerintah Nederland bermaksud mejang hanja dapat subur atas dasar ketan perang jang terdiri dari 5 djuta 'ngadiukam usul untuk diterimanja Re- katjauan dan pertentangan,

berita2

menerangkan,

bahwa

' lapangan terbang dari mana pada matara lapangan komunis kedua.
.sa peperangan benteng2 udara Amerika
Menurut berita pers dari Hongkong,
| naik untuk mengebom Djepang. Pada Joada waktu ini beberapa utusan2 pe' ketika itu-pasukan2
komunis
telah nerintah komunis sedang dalam perberada dipinggir2
kota” dan
orang |Ijalanan
menudju' Kunming
untuk
menduga, bahwa mereka akan
me- mengorganisir pemerintahan di Yun-

.ngedjar kaum rfhsionalis.

i-

Kaum

nasionalis mengundurkan

ian,

di-

CHIANG KAI-SHEK LOLOS:
DARI TAWANAN.
Taipeh, 13 Des. (AP).

ri kesebelah Barat kearah Sinehang,
ibukota dari propinsi Sikang jang ter“letak djauh, jang
menurut
di
orang akan mendjadi pangkalan dari
peperangan gerilja nasionalis, Gerakan2 kaum komunis
-menundjukkan

suatu usaha untuk

mengepung

—

Shiang

nasionalis jang sedang mengundurkan
diri. Orang menaksir,
bahwa - kira2
1000 orang pembesar nasionalis dengan
keluarganja
telah
“terdampar. di
itu dihentikan.

bahwa

pada

Kai-shek tadinja

hari

2

konperensi

pers

'perdjalanan
itu

bila

bukan

terduga,

ketika ada peroba-'

Sementara itu diterima berita2, bah'wa telah terdjadi pergeseran antara

han

'sionalis jang menjeberang, jang memungkinkan kaum komunis memperoleh kemenangan tjepat di Tiongkok

bahwa Chiang diundang untuk datang
ke Kunming dan membikin
Kunming

Agaknja

kaum

telah

mengusulkan

kepada

melindungi hak2 wanita Libanon (Lighe Defense Droit des Femmes). Kami
sangat marah atas penangkapan terha-

Chun

Lu

Han

hak2nja untuk

ke-. daulatan dari Indonesia dan achirnja
meminta dengan
segera pembubaran
menuntut dikeluarkannja mereka de- dari UNCI jang sekarang.
ngan segera”. Protes itu
dikirimkan
Sebagai pernah dikabarkan “usul tsb.
Kepada kementerian dalam negeri Li- pernah » djuga diadjukan oleh wakil
banon.
:
Ukrama Dmitri Manuilsky
didalam
rapat Sidang Lengkap dan rapat pa. KOMUNIS AKAN SERANG
nitya politik ad hoc PBB baru2 ini.
Sea
TAIWAN.
Keduanja"'telah menolak usul jang
Ahli2 siasat disini mendenger berita? diadjukan oleh wakil Ukraina itu atas
dari Hongkong baru2 in! bahwa kaum dasar bahwa'Sidang Lengkap
tidak
Komunis sedang membeli alat2 pen- diperkenankan "mengambil
tindakan?
daratan dan kapal2 pendaratan jang | mengenai soal? jang masih mendjadi
kelebihan.
Maka
banjak
penindjau? soal Dewan Keamanan sesuai dengan
pertjaja bahwa serangan Komunis ter- bunji piagam PBB.
hadap Taiwan akan dilakukan dalam

pentingan pendidikan anak2nja. Kami

Ta

Iwaktu tidak lama lagi.

otoncomnja didaerah ini dan tak mau
komu-

Nan

Inggris

. Hongkong, 12 Des. (Antara-Reu-

bom.
orge

atom.. Menteri perlengkapan, GeStrauss mendjawab, bahwa tidak-

ter).
Dua

G
tentara

5
riasionalis

lah

lah perlawanan nasionalis di barat
—

Kabar2
kan,

So

tah

dari Kurmirng mengata-

menurut

gubernur

sesuai

dengan

dapat

membuat

kepentingan

umum

untuk memberi djawaban.
2
“ Pertanjaan itu diadjukan berhubung
dengan kabar2, bahwa pemerintah Inggris, Amerika dan Kanada telah mendapat kata sepakat, bahwa Amerika
akan menjelenggarakari pembuatan bom

beserta

djendral2nja hari ini memihak komunis, dengan demikian berachir-

—daja Tiomopok

sekarang

atom,

Yunnan,

sedangkan

akan diadakan

penukaran keterangan2
lidikannja. Karena itu
djendral Lu Han, djendra1 Li Mi nada
tidaklah “akanke 8 dan djendral Yu Cheng-wan atom. Persetudjuan ini
jang memimpin tentara nasionalis| dengan semua negara2
Menurut
kalangan.
memimpin tentaranja
melawan tentara nasicralis.- De-' Washington, tindakan

jang memimpin tentara nasionalis

ke 26 kiri

saling

tentang penjeInggris dan Kamembuat bom2
akan diperluas
Eropa Barat.
diplomatik
di
:
ini diambil, ka-

ngan semua.tentara nasionalis di- rera paberik2 di Amerika akan lebih
lenjapkan di Yunnan stan djalan . aman daripada di-lain2 negeri, sedany-

terbuka bagi tentara “komunis ur- kanan

.

£

do-China..

Djendral2 itu mengumumkan pu-

tusannja di surat kabar”di Kun-

. ming. Kedua djendral itu dikepalai

terdapat

tenaga.

sekali djumlahnja.

alam

Perse-

diadakan karena
desakan
Lang hebat dari Inggeris. Seperti disetudjui dalam permulaan perang. Inggeris berhak akan separo dari djumlah

uranium

produksi

oleh gubernur
Lu Han jang telah

di

Kongo

Belgia, tetapi karena Amerika

djadiahan

dalam

memihak pada: komunis,
perlombaan membuat bom
“Selandjurnja " dikabarkan.perta- |djadi negara jana madju sendiri, neaamen-

atom

:

“3

di Amerika

y besar
ke perbatasan Burma dan Inang juan ini

tuk

—

hanan nasionalis di Chengtu, ben- ra tersebut.
telah
rbesar dari
teng

nasionalis

jang penghabisan

di propinsi Szechuar

jang te

“menuntut

Inggeris

karang

duax salah sa-

mendapat “djumlah
uranium-Kongo. Se-

bagiannia

kan
tu dari jang terachir di benua Amerika
da hanjasediaakanutukmelepas
kerdja sama

kan

dan

Djendral

dengan tergopoh2

Hu

Tsung-nan(”

mengund

.

jang

Persetudjuan

dalam

an-

telah tertjapai

nungan.

Dr.

tindakan2

tasiun2 listerik lainnja didaerah London akan
mengadakan
rapat pada
Selasa
malam
“untuk
memutuskan,

dasar RIS, oleh 16 orang wakil2 ne-

Ta

|

ar

:dan

daerah

Indonesia

jang

pakan daerah RIS nanti.

akan

apakah mereka akan turut serta ai ' Wakil2 jang sudah ditundjuk untuk:
lam pemogokan ini. Djawatan Listerik

menarida-tangani UUD

Inggeris
telah
memerintahkan
pengurangan pemberian
aliran listerik
dengan 104 bagi daerah industri dan

Republik Indonesia: Mr. Sjafruddin

Timur Laut Inggeris dan 5fo.bagi daerah2 lainnja.

:

PEMILIHAN @UIRINO SEBAGAI
PRESIDEN DIPROKLAMIRKAN.

Djawa

Dalam sidangnja istimewa pada hari
Selasa, Kongres telah memproklamirkan dipilihnja Elpidio @uirino sebagai
presiden dan Fernando Lopez sebagai
wakil presiden. Dalam sidang itu pihak opposisi menuduh, bahwa pemilihan2 jang diadakan
dalam... bulan

menggemuruh

“ diudara

Tjakraningrat
Kaliamsjah

To-

di Hyde
dengan

tembakan penghormatan,
untuk memperingati
penobatan radja
tiga belas tahun jang lampau. Djuga

pada hari Rabu, jaitu hari ulang tahun

" Kini hanja propinsi Sikanglah jg.
masih ditangan nasionalis dan para memberikan kepada
'penindjau menduga propinsi tsb.. sia mengenai produksi bom atom deIrgoen Zwai Leoemi dan organisasi
tak lama lagi akan memihak pada 'ngan tiada persetudjuan dari kongres.
| Pertanjaan tentang itu dengan oleh 'Stern, jang menghentikan aktivitetnja
komunis.
2
5
x

ituy

Pada tg.

atau

orang

undangan.

teri Pertahanan

13 Des.

kalangan

MENDEKATI

dalam

upa-

-

KOTA

kan dari Pasarselasa
dari kota) ke Kretek
dari kota),

:
BOGOR,

(l.k, 15 km.
(l.k. 215 km
:

Bupati R.I., E. Abdullah menerangkan, bahwa keadaan pamongpradja dari bupati sampai ke petjalang2 (kepala kampung) lengkap.

(Antara).

Disetiap ketjamatan ada Djawa-

,,Antara”

pemerintahan- RIS

Buwo-

Bogor, 13 Des. (Antara).
Mulai tg. 8 Des. pemerintah Republik kebupatan Bogor dipindah-

tan Penerangan

mendapat kabar, bahwa kini Masjumi
telah menjusun tjalon2 jang akan du-

duk

Hamengku

limantan Timur,

beberapa

Masjumi,

kira2 djam

no dan atas permintaan rakjat Ka-

Mr. Rum
ditjalonkan sebagai Menteri L.N.
Dari

Des.

Rakjat menjambut kira2 30.000
orang.
2
2
Dalam pidato pendek, beliau menerangkan, bahwa kedatangan beliay itu adalah atas perintah Men-

MASJUMI MENJUSUN TJALON2
PEMERINTAHAN R.IL.S.

Djokja,

12

tamenggala dengan pengiring.

Malik.

djuga

£

KALI-

19.00 tiba - dilapangan Sepinggan
Balikpapan Let. Kol. Sukanda Bra-

Panitia Persiapan

demikian

dari

Balikpapan, 13 Des. (Antara).

Kalimantan Tenggara: M. Jamari.
Kalimantan Timur:
AP. Sosronegoro.
:

tjara

(Antara).

dan

Djawatan So-

sial jg. pada masa ini mempunja:
tugas berat.
Selandjutnja diperoleh
kabar,
bahwa Kapten
Mursjid mendapat
tugas selaku Komandan T.N.I. Bo-

nanti.

Nama2 anggota' Masjurni jang akan
sedjak
diproklamirkan
negara Israei "
formateur kabinet
bulan Mei 1948, “memperlihatkan lagi | diadjukan kepada
DJAWABAN CHOU EN-LAI
KEPADA LU HAN.
—.& Injangkal atau membenarkan kabar ten- gerak geriknja, sebagai akibat diteri- |RIS itu antara lain Mr. Moh. Rum setang: diadakannia pembitiaraan - antara manja internasionalisasi Jerusalem da- bagai Menteri Luar Negeri, Mr. Sjaf- gor.
Hongkong, 13 Des. (AP).
Inggeris,. Amerika dan Kanada pada lam sidang umum PBB. Irgoen Zwai ruddin Prawiranegara sebagai Menteri
HANJA 17 AGUSTUS DIAKUI
5
terdiri hari achir2 ini, dalam mana persetu- Leoemi bermaksud untuk memadjukan Keuangan.
: Djawabannja Chou En-lai
P.LI.
Untuk perwakilan luar negeri pihak
dari. 5 sjarat jang mengundjuki suatu 'diuan seperti tersebut telah ditjapai- mosi tidak pertjaja kepada pemerintah.
Masjumi
akan
memadjukan
tjalon2nja
Selandjutnja
wakil
partai
itu
dalam
sikap dingin terhadap Lu Han: (1) Lu Ian
:
:
.
3
Djokja, 13 Des. (Antara).
lain H. Rasjidi (sekarang per- L
Han diharuskan: menerima instruksi da- | Berhubung
dengan berita2 ini di- parlemen: mengusulkan untuk mempro- antara
Pun Pengurus Besar Peladjar Islam
|
wakilan
Republik
di
Cairo),
Mr.
Sjamri djendral Liu, (2) Lu Han diharusburuh klamirkan Jerusalem sebagai - ibu-kota
Y Indonesia mengeluarkan pengumuman,
jukan -pertanjaan oleh wakil
kan segera. membikin persiapan2 -untuk | HSierdeka dan jang berhaluan kiri. Tohn Israel dan djika perlu ,,memperdjuang- suddin sekarang Menteri Penerangan bahwa bagi PII hanja ada satu hari
Republik,
dan
Mr.
Stibardjo"jang
sekannja”.
2
“menjambut tentera” Komunis: memasuki |Platt Mills, apakah
betul, bahwa
besar untuk merajakan kemerdekaan
karang mendjadi pegawai tinggi
di
Yunnan, (3) Lu diharuskan mendjaga "Amerika
bangsa Indonesia, jaitu tgl. 17 Agustelah melarang kita untuk HERBERT EVATT TJALON KE- Kementerian
Luar
Negeri.
- "anasir2 reaksioner melarikan diri dan membuat. bom atom”,
La
tus. Berhubung dengan perajaan2 pePALA PEMERINTAHAN
Selandjutnja kalangan Masjumi memengambil tindakan2 seperluja terha- |
,,Tuan Platt
njerahan kedaulatan didaerah2
TBA
Strauss mendiawab:
JERUSALEM?
nerangkan, bahwa setelah RIS terben.dap komplotan djahat dalam propinsi Mills lebih tabu daripada saja”.
nanti, PII mengandjurkan kepada seHerbert Evatt, menteri Juar negeri tuk harus segera diadakan perobahan genap anggauta2 . supaja melakukan
Australi dan wakil dalam PBB, ditja- susunan perwakilan diluar negeri.
segenap kebidjaksanaannja,

kementerian ' luar negeri
djurubitjara
'Amerika, bahwa ia tidak dapat me-

|

mogurr BERKONPERENSI

—|

. DENGAN

NEHRU.

“New Delhi, 12 Des. (Antara-UP).

- Pembantu menteri luar negeri Amerika, George McGhee, hari ini
ber-

Directeur:” OEY KIM SEN

Hoofdred::

Plo. y
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McGhee

diantar

oleh
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F

:

ISRAEL,

I- Tel Ayiv, 13 Dec. (UP)
Il: Pada hari

'kan

bahwa

|Ikotanja
terhadap

Selasa Israel mengumum-

Jerusalem didjadikan ibu-

pala pemerintahan PBB di Jerusalem,
setelah berita tentang kekalahan partai
Evatt dalam pemilihan jang baru2 ini
belangsung sampai di Lake Success pada achir minggu.
“Tetapi hingga kini

belum ada tindakan
tjalonkan Evatt.

resmi untuk meni
:

CHIFLEY MINTA BERHENTI.
' Pemerintahan Labour jang 8 tahun
lamanja itu' kini telah berachir. J. B.
Chifley, perdana menteri jang partai'nja pada pemiilhan baru2 “ini telah dikalahkan, telah meminta berhenti ke-

SIDANG D.K. MENGENAI SOAL
INDONESIA DILANDJUTKAN
HARI SELASA.

Menjambung
berita
United
Press
kemarin tentang Sidang Dewan Keamanan tentang soal Indonesia, perlu
ditambahkan bahwa sidang tsb. dilandjutkan pada hari Selasa (waktu New
York) dan menurut rentjana sebagai
pembitjara pertama
akan
“berpidato

wakil Birma,
Jang: berbitjara dalam sidang ' hari
Senin itu-ialah selain Dr. Van Royen

dan Palar djuga wakil2 dari Tiongkok,

tentangan langsung
Norwegia dan Pakistan jang semuanja
PBB untuk interna- 'pada gupernur djendral W, J. MckKell. .menjokong resolusi
jang
diadjukan
(tionalisir kota sutji “itu.
5 Orang berpendapat, bahwa ia ditugas-: oleh wakil Canada Djenderal Andrew
| PEMOGOKAN BURUH LISTERIK kan melandjutkan urusan2 sampai pe- 'Mc Naughton. Sebagai diketahui, remerintahan baru terbentuk.
: 'solusi wakil:Canada itu ialah
berisi
3
Tah

H3

sebagai
putusan

lonkan dengan tidak resmi sebagai ke-

DI INGGRIS.

wakil2 jang
Sementara itu Robert Menzies, pe- penghargaan ' terhadap
mimpin partai Liberal dan Arthur Fad-! likut dalam KMB dan disamping itu
Pekerdja2 dari setasiun listerik jang 'den, pemimpin partai Landelijk, telat beri pula penghargaan terhadap dja-

| London, 13 Des. (Antara-UP).
|

terbesar

di Eropa

(di Inggeris)

Ibari Selasa telah memutuskan
mogok dengan tiba2
sebagai
rhadap
pemakaian anggota2

di 3 buah setasiun

pada

“mulai

mempertimbangkan — bagaimsina

untuk ' pemerintahan baru
protes
tentera

Diduga,:

bahwa

itu akan

disusun.|

partai Liberal

mempunjai 13 ataw 14
listerik la- “tai landelijk 4 atau 5.

alkan

kursi dan

par"

aa
4

sa2
Ie
Djenderal
ngadjukan

MeNaughton
resolusinja

.
ketika memenjatakan,

bahwa resolusi tsb. disusun atas dasar
"laporan2 dari UNCI mengenai. djalanAi

SUARA BURUH
TENTANG HA“SIL2 K.M.B. HARUS BLANGO.
Jogja, 13 Des. (Antara).
Rapat bersama antara pengurus2 besar Serekat2 Buruh
jang
tergabung
dalam Vakcentrale Sobsi dan
Gasbri
dan beberapa pengurus besar Serekat2
Buruh lainnja,
telah
memutuskan,

bahwa

Serekat2 Buruh tsb. diatas ti-

dak dapat. menjatakan setudju
atau
menolak. hasil2 KMB
(blanco)
dan
mendesak kepada wakil2 buruh dalam
KNP untuk menentukan sikapnja, sesuai dengan keputusan tsb. Keputusan
tsb. diambil atas pertimbangan sbb:.
(1) Soal persatuan buruh adalah keTag
sedjarah bagi kaum bu-

ruh.

(2) Sjarat mutlak untuk melaksanakan
. persatuan itu adalah
sjarat
de“ mokrasi, jang
berarti
dipertimbangkannja tiap2 soal prinsip dikalangan massa buruh seluas-lu»asnja.
(3) Soal KMB adalah soal prinsi
iidang

'.

tidak dapat diputuskan
Sh

oleh
Ha

djikalau

djaman

harus

Djawa Barat (sehabis
menjelesaikan
peristiwa di Madiun: dan “kemudian
bergerilja melawan
tentara
Belanda
jang telah menjerbu ke Jogja),
pada
tg. 19 Des. j.a.d. diibu-kota Keresidenan Djakarta dari Pemerintahan Rep.
Taringgul jang letaknja Ik. 25 km dari Purwakarta akan diadakan perajaan
setjara besar2an.
2
Upatjara perajaan jang akan dimulai paaa djam 9 pagi akan dibuka oleh
Residen Militer Daerah V, Moh. Mw'
min.
:
Dalam perajaan tsb. selain akan diadakan difile besar2an dihadapan Div.
Kom. Kol. Sadikin pun akan diadakan
berbagai2 tontonan rakjat dan
perlombaan2 olah-raga. bagi peradjurit2
kesatuan2 TNI.
—
5
:
Selain di Taringgul perajaan mem- :
peringati ,,Long-Mars” itu akan
di-|
adakan djuga di Sukamandi dan TjiKOL, SUKANDA DI
MANTAN TIMUR.

mengendi

tida mau

Modjopait,

kombali

pun

,,m em-

mengadakan

in-

djaman

lampau

13
sg

aturan-aturan

untuk bantu kahidupan pers nasional. Ini sedang, pers nasional selalu
dengung-dengungkan prihal demokrasi, ini sedang segala kapintjangan

karang sudah mendjadi kol. (Red. Antara) dari Djawa Tengah kembali ke

kawao-Bandung.

jang

butuhi”
modal asing, maka itu
suara-suara
jang mau bikin orang
pertjaja, bahwa modal asing harus
ditakuti sebagai momok, tjuma sentimen belaka. Tiada ada setu negri
jang di djeman lalu lintas internasional ini sedikit banjak tiada bergantung pada jang lain.
Lebih lutju lagi, itu utjapan, bahwa sekalipun ,,op gevaar af”
(dengan ada kamungkinan) dikatai melakukan ,,/diskriminas?”
pemerintah

Untuk memperingati
perdjalanandjauh (,,Long Mars”) Div.
Siliwangi
dibawah pimpinan Maj. Sadikin
(se-

Sinaga.

serta hadir dalam

ka

“Pada tg. 19 Des. di beberapa
tempat di Djawa Barat.

LET,

suara-suara

donesia

PERINGATAN ,,LONG MARS”
DIV. SILIWANGI,

DajakrBesar: Muhran.
Bandjar: Hanafiah (atau A. Sinaga).

Semua 'anggota2

Pa

nja KMB dan sesudah diadakan perundingan2 informil dengan wakil2 Nederland dan Indonesia, (Antara).

Bilitung: K.M.A. Jusuf.
KalimantanyBarat: Sultan Hamid.

Nasional akan

“Pidato Palar.

Kami berpendirian
teguh,
bahwa
Irian dalam waktu setahun itu akan
menjusul
masuk
dalam kedaulatan
kita, ' Mengenai pangkalan Surabaja
dikatakan, bahwa pangkalan tsb. akan
diserahkan djuga kepada Republik Indonesia Serikat dan akan berada dibawah komando opsir angkatan laut Belanda jang bertanggung diawab terhadap Menteri Pertahanan RIS.
$

Djawa Tengah: Dr. Sudjito.
Bangka: M.J. Sasidi.

ae

Park

R.A.

Sumateta Selatan: Abdul

. wer menggemuruh
““dhudarek
Tower

saikan,

Sudarmo.

Dr. Euparmo.
#N.S.T: Radja

wan perwakilan adalah 53 lawan
8,
sedangkan hasil pemungutan suara dalam Senat adalah 13 lawan 6.

Meriam2 London's

Timur:

Madura:

Nopember jl. itu adalah palsu.
Hasil pemungutan suara dalam de-

Meriam2 London's

RIS itu jalah:

7

Tetapi

:

modal asing, baik dalam Konperensi Ekonomi, maupun dalam sidang
KNIP
ada demikian rupa, hingga
ukuran pembitjaraan
tiada satingkat dengan deradjatnja sidang, hanja tibah tjukup untuk memberi kapuasan kepada sentimen
,,the men
on the street” jang pasti akan sambut pidato-pidato sebagai itu dengan
tampikan surak.
Tiada bisa disangkal, bahwa terutama untuk Indonesia jang sabentar lagi baru akgn terlepas dari pendjadjahan, modal asing memang merupakan satu bahaja, benar sebagaimana telah diutjapkan oleh pres.
Sukarno dan wk. pres. Hatta ,,kadaulatan zonder kamerdekaan ekonomi tida ada ertinja”.
Tetapi djangan dilupakan, di Sabelah. ,,bahajanja” modal asing, In-

Dalam sidang: tsb.
berpidato pula
wakil Republik Palar, jang menjatakan bahwa djelas bahwa Unie Nederland-Indonesia akan terdiri atas dua
negara berdaulatan penuh jang akan
mengadakan. kerdja-sama diberbagai:
lapangan untuk kepentingan bersama.
Kata Palar, dalam pada itu kedaulatan mengenai soal Irian harus disele-

Prawiranegara atau, djika ia berhalangan, Mr. Susanto Tirtoprodjo.
N.LT.: Anak Agung Gde Agung. :
Pasundan: Mr. Djumhana.

tara ketiga negeri itu, masih harus di- radja George VI jang ke-54,-akan disetudjui oleh kongres Amerika, karena lepaskan tembakan2 penghormat itu.
dimuat: dalam hukum Amerika antara IRGOEN
DAN STERN MEMdiperkenankan untuk
lain, “tidaklah
Pn
AKTIVITETNJA
negara lain raha-

— iri ke barat daja di daerah pegu-

atas

Pada sebentar djam 7 sore di
Pe'gangsaan Timur 56
akan dilakukan
upatjara
penanda-tanganan undang2

kili lebih dari 10.000 pekerdja dari se-

bila: mengadakan

itu,

memudji

- tusi R.LS.

12 Des.: (AFP-UP).
innja, dimana
pekerdj a2nja sedang |
:
3
Wakil buruh dalam madjelis rendah mogok.
Sementara itu delegasi2 jang mewamenanjakan kepada pemerintah, apa-,

kah

Royen

IPeranda tangan konsti-

. London,
“DJALAN KE BATAS BURMA
INDO-CHINA TERBUKA
BAGI KOMUNIS.

Pidato Van Royen.

Dalari pidatonja wakil Belanda

Inggris, Amerika dan Kanada kerdjasama dalam penjelidikan atom

ke Kunming seperti dimaksudkan
'se-

pembesar2

Sabtu.

pemberontakan.

mula, Menurut berita2. ini kaum komunis merasa takut, bahwa Lung Yun
akan melandjutkan lagi pemerintahan
kekuasaan

hari

mendjadi ibu-kota Nationalis,
tetapi
Lu menolak dengan getas sambil mengatakan bahwa Chiang
djangan tjampur dalam soal ini,
Kamidtan terbit

komunis

menghendaki
supaja djendral
Lung
Yun, bekas ,,panglima perang” dipropinsi Yunnan, jang telah mengerdjakan penjerahan Kunming, tetap berdiam di Hongkong dari pada terbang

dibawah

pada

:Lain soal lagi, djendral-Chang

—... 'pembesar2 komunis dengan orang2 na-

Selatan.

di Kunming

Apa-.

tentu|

memerintahkan

landa supaja memberhentikan terrorinja. Ketiga, pembentukan komisi baru
di Indonesia terdiri atas segenap ang| gauta2 Dewan Keamanan untuk mengadakan pengawasan
'atas didjalansatu dan dua diatas. Se1 kannja pasal
landjutnja resolusi itu meminta supaja
dalam tempo tiga bulan sesudah pem'bentukan komisi tsb. mengadakan laporan mengenai kemerdekaan dan ke-

Wanita Asia dalam sidangnja di Peking, dengan keras
memprotes
ditangkapnja Adma Goular, Marie Pacha, Marie
Akaoui
dan
Georgette

mempertahankan

be-

pertama2

Libanon. oleh Belanda dan perintah kepada Be-

dap kaum wanita dan kaum ibu, jang

ini, Chiang

berada di Kunming

AI

-demokrat

Protes itu berbunji sbb.: ,Konperensi

djawab

telah dibatalkan.

karena

kan atas kaum

Minggu

hendak

jang tak

Keamanan

"penarikan mundur tentara Belanda di
| Konperensi Wanita Asia hari ini de- Indonesia hingga kedudukan bulan
ngan suara. bulat memutuskan
untuk: |Desember tahun j.l. Kedua, pembebajang ditangkap
memprotes penangkapan2 jang dilaku- Isani tawanan2 politik

Soursoo, anggota2 dari lembaga untuk

rangkat ke Kunming, tetapi karena ada-

aja

Chengtu sedjak pada minggu jang lalu
pengungsian

Kalangan jang. bertanggung

|mengabarkan

kaum

Ukraina itu menuntut supaja Dewan

ini Mao Tse-tung memberita- |

Pasukan2 pertahanan nasionalis ter- hukan dalam kawatnja, bahwa Lu Han
akan
bertanggung - djawab
'achir telah meni
kepada
pangan terbang
telah membakarlapan
ng —| Jjendral Liu Po-cheng, panglima ten-

“5

2

|serta membantu pasukan2 demokratis| sudah penjerahan kedaulatan jang didi Asia”.
2 lakukan pada tgl. 27 Desember jad.
|kerdja-samanja
dengan pemerintah jang ada ditiap negeri
| rakjat komunis diterima baik..Menurut
| Resolusi jang diadjukan oleh wakil
DI
ASIA
WANITA
KONPERENSI
4 mereka

asin
Aa A

—. Keamanan "

kawat kepada 'djendral Nagan, jang akan bergerak ,,memer- |publik Indonesia Serikat sebagai angrnur Yunnan, dalam| dekakan koloni2 dan negeri2 djadjahan 'gauta jang ke-60 dari PBB segera se-

PAG. KAT

. Tiap-tiap orang mengerti,
bahwa
untuk
mempertahankem - ekonomi
rakjat perlu
diadakan bendungan
terhadap pengaruh asing,
terutama
jang mengenai soal modal dan tenaga buruh. Adalah mendjadi kewadjiban dari pemerintah untuk melindungi perusahan dan perindustrian rakjat sendiri.
Sudah terbukti
“di Tiongkok,
bagaimana perindustrian
dan perusahan dalam negri
telah banjak jang musti guling tikar,
karena pemerintah membiarkan
pasar Tiongkok
dibandjiri dengan
barang-barang
buatan — Amerika,
barang-barang mana Tiongkok sendiri mampu membuat.

| Djakarta,”13 Des. (Antara).
| Menurut UP. dalam sidang Dewan

“dapat melindungi 30.000 serdadu Na- 'dimana

| jonalis dengan memindahkan mereka
“ melalui Indo-China ke pulau Hainan.
Ia “beritahukan kepada ,,China Mai!”
bahwa Pai telah pergi ke Hanoi, Indo“China, untuk berunding dengan pem“besar? Persntjis os S3
Akan tetapi pembesar2 Perantjis ba-

Momok

2

£3
“

-

(4)

In

— Nisme diseluruh Asia

-Yunnan diharuskan “diperintah menudju ke oetara untuk menjerang Sikang,

suaminja mengharap

Soal “In19 donesi a di dalam Dewan

Chung “hasi Pasukan Merah Tiongkok|
supaja menumpas

“.

Mma

30,000b

1949 — 25

Enes

14 DESEMBER

Se

harus

Oo

TJAP GWEE game
2500 "
Paste
serda
Sa

dibasmi,

ini sedang pers nasional selalu berdjoang untuk mengubur segala
sasuatu jang berbau kolonialisme.
Kita kuatir
djikalau pemerintah
turuti itu segala suggestie, kita kelak akan
mengalami
lagi djaman
fascist atau neo-naziisme jang lebih
buruk dari pada pendjadjahan.
Apa modal dan pengaruh"
asing
akan djadi momok atau akan djadi malaikat
untuk
kahidupan

rakjat,

itu

Terutama

pada kabidjaksanaan

bergantung

pemerintah.

B.
“stansi2 lain dalam organisasi massa buruh, ketjuali
kongres
jang
tersusun setjara demokratis, pada

hal saluran2 demokrasi

tidak da-

pat digunakan oleh Serekat2 Buruh karena masih berlakunja undan2 bahaja
didaerah
Republik
dan
undang2
perang
didaerah
TBA, dan djuga karena organisasi2
buruh sedang mengalami kerusakan sebagai akibat peristiwa Madiun dan aksi militer Belanda kedua.
Demikian pengumuman Sobsi.

PABRIK

KRETEK

Semarang,

13

TERBAKAR.
Des.

(Aneta).

Seain malam pabrik kretek San
Hay telahs terbakar. Kerugian ditaksir

anem

ratus

ribu

F
# :»

rupiah.

3g

2
4

BENGKULU DISERAHKAN.
Pada hari Minggu pagi bagian dari
residensi Bengkulu jang diduduki oleh
tentara Belanda telah diserahkan kepada TNI.
Penjerahan itu dilangsungkan
dengan tertib dan lantjar,
sedangkan
pasukan2 Belanda jang lebih dulu telah dipusatkan dikota Bengkulu, diangkut dengan kapal.
P..LR. MENDESAK
SUPAJA DIADAKAN PEMILIHAN UMUM
SETJARA BEBAS.
Djokjakarta, 13 Des. (Aneta).
Dalam suatu pengumuman,
dewan
partai Partai Persatuan Indonesia Raya
(PIR) mendesak kepada RIS, negara2
dan daerah bagian, supaja selambatlambatnja dalam waktu
enam bulan
diadakan pemilihan umum setjara bebas dan merdeka agar dengan demikian dapat
terbentuk
suatu Badan
Perwakilan rakjat jang sesuai dengan
pokok dan azas demokrasi, baik di RIS
maupun ditiap-tiap negara dan daerah
bagian,

290 pelajan

hotel Prea-

nger mogok.
Djuga buruh listrik men gantjam.
Bandung, 12 Des, (Antara),
Seluruh pelajan Hotel Preanger
hari ini tidak bekerdja dan setelah
ternjata tuntutan kenaikan upah
belum
serentak
pulang: dikabulkan, mereka
TI

Persatuan-Buruh Hotel dan Res-

taurant (P.B.H.R.) pun belum dapat berunding dengan pihak madjikan, karena “Direksi hotel tsb.
berkedudukan

di Djakarta

dan ba-

ru nanti malam akan mengadakan
rapat kilat,
Menurut
keterangan pengurus
P.B.H.R., kaum buruh hotel2 lainnja dan restauran2 nampak turut
memperhatikan tuntutan kawan2-

nja dan telah bersedia2 untuk menjokong,
Pemogokan
dikalangan
buruh
Te
baru pertama kali ini terdjaSementara itu, kaum buruh listrik (G.E.B.E.O.) sudah sedjak ha-

ri Sabtu mengantjam akan mogok

djika tuntutannja diabaikan, Kini
masih menungu hasil perundingan
antara ketua serikat
sekerdja B.
Hadiwidjaja dan
pihak madjikan
jang telah menjanggupi akan segera memberikan putusan,

08
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— Perdagangan bebas dapat dilaksanakan Hukuman mati
13 Des.

laksanakan.

(Antara).-

usahakan

Mr. Harmani, bekas Gubernur di— perbantukan pada Kementerian Dalam
Commisaris

untuk

Hamburg,

sedang

dan Osaka.

Amsterdam,

Dikatakannj

a

''kemasin tiba di Djokja dari pe?djala“nannja

Inggris

dan

kapital berdjumblah f 30 djuta rupiah.

An on

ag Ta

'gris, Nederland dan Perantjis dikata-

Djerman untuk

-batik

mengurus keperluan

Indonesia.

Sea

Mengenai

Pada. ,,Antara” Mr. Harmani mene-

rangkan,

bahwa

di Nederland

sanggup

keadaan

ekonomi

|dari

di Ing-

kannja, bahwa tampaknja dinegeri2 itu

ia telah

gantung telah dimin- |

dituduh berchianat,

spionase dan sabotase, Kostov, Kodituduh

berkomplot - dengan

Yugoslavia

imperialis

Tito

bersama kaum

dan Amerika

Inggris

ada perlombaan " untuk
mengexport
berhubungan dengan 'industrialis2- di barang2 produksinja sebanjak2nja. Ba- dari lingkungan Sovjet hingga ber'Twente, di Hamburg dengan Otto Ar- "ang2 jang kwaliteitnja baik keluaran |fihak dalam suatu blok jang anti5
-nold Meyer Direktur LG. Farben dan negeri2 itu pada umumnja tidak dapat Sovjet,
djuga dengan.
direktur2 Manchester “Jibeli orang didalam negerinja sendiri, |. AMERIKA 6 DJUTA
Printings

Association

di Manchester

(Inggris).

:

karena

:

Diterangkannja, bahwa maksud kedatangannja diketiga negeri itu jalah

untuk mendatangkan

cambries

|lapat deviezen

Dengan

hasil2 batik

Mengenai

sama antara

dan

Manchester masih belum selesai. Ditambahnja bahwa
ada kemungkinan
besar salah satu industri
di Twente
akan mendirikan pabrik cambrics sendiri di Indonesia, bilamana, Mr. Har. mani
belum dapat memberi keterangan.
Mengenai perusahaan? hatik di Indonesia
selandjutnja diterangkannja.

konperensi ekonomi

Inter-Indonesia jl. ini semua perusahaan2” batik di Pekalongan, Pekadjangan (Pekalongan), Solo, Djokja, Tasikmalaja, Tulungagung dan Djakarta
.sekarang sudah tergabung dalam satu
organisasi, jang bernama
Gabungan
Batik Bond jaug maksudnja Jaa
kuat Batik Trading Coy.
Selandjutnja dikatakannja,
bahwa
dalam permulaan tahun 1950 perdagangan bebas itu
(independent trade)
itu oleh Batik Trading-Coy dapat di-

£

LAGI? POLISI KOTA TJIREBON
KABUR DENGAN SENDJATANJA,
Tjirebon, 13 Des, (Antara).
Dalam minggu'j.b.I. ini lagi2 17
polisi

kota

Tjirebon

berikut

sen-

djatanja telah menghilang.
Dengan
begitu
djumlah polisi
kota jang telah menghilang ada
Ada

.-

1

AAS.

pun sendjata2

tara .lain, 1
Colt, 1 senapan

dibawa

'stengun, 4 pistol
Thomson,-.1 bren-

“gun, 7 Lee Enfield, 3 mesin tik dan
1 pick-up,“

ai

MADJALLAH

sg
A3

11-12.

jang

G

s

SUARA IRIAN”

TERBIT.

ea

a

Jogja, 13 Des. (Antara).
Di Jogja atas usaha Badan PerGjuangan Irian

bahwa

dalam|

kemungkinan?

SPION2-NJA,

K

London,”13,Des. (Antara-UP).
3
“»Tabloid Daily: Mirror” pada hari

'kerdja
menaksir, bahwa Amerika Seindustrialis2 Nederland Selasa
rikat setiap tahunnja
mengeluarkan

tidak

sedikit

perusahaan2

dibawah pimpinan

J. Latumahina mulai bulan ini di-

“ae
sementara madjallah itu

Kemis

jang

pdlisi

menerima

O.W. SE.
BANDJARATMA LAKUKEN PEMBUNUHAN
GELAP,
TAPI KEBONGKAR RESIAe
NJA.
. Corr: Kita kabarken:
Pak Tanadi ada saorang hartawan
dibilangan desa Semboeng,
onderdistrict. Bulakamba, Kabupaten Brebes.
Pada brapa hari berselang dengan
sudaranja Pak Wage pergi ka
Pasar
Bandjaratma belandja. Tapi Pak Taliden Indonesia di kota tsb. pada pung ketika melihat sorotnja Jampu nadi sudah lama dirinja diintjer oleh
dewasa ini tidak boleh dikata baik,
satu O.W. S.f£, Bandjaratma bernama
karena sedjak petjahnja aksi mili- PKn ani itu patroli tadi segera tu- Dulalim. Samentara pergokin Pak Tarun
untuk
melakukan
mengintipan,
nadisdan Pak Wage lantas ditangkap,
ter kedua sampai kini belum men:
tidak taunja sebentar lagi dari pihakdapat bantuan dari instansi2 resmi, nja gerombolan tersebut dilepaskan taoe-taoe ditoempakan jeep' menudju
kadjurusan mengidul, dan 2 sepedanja
Sebelum aksi militer kedua, selain tembakan dan
pihak
polisi
segera ' Pak Tanadi dan Pak Wage pun diramtiap2 invaliden dapat bantuan R. membalas menembak, jang mana pas
untuk miliknja sendiri.
30.— sebulan dari Djawatan Sosial, -achirnja rombongan tersebut lantas
Fihak famili dari Pak Tanadi djadi
Pusat Persatuan - Invaliden Indone- | sama lari.
ibuk mentjari tau kemana Pak Tanadi
Sia pun mengadakan usaHa pembi- BODJONEGORO
AKAN DISE- perginja dengen sudaranja Pak Wage,
kinan rokok
“dan saus tembakau
tapi waktu sekarang orang kabanja2
RAHKEN KEPADA
kan duga ditjulik oleh kawan
Darul
jang keuntungannja diperuntukan Eh
|:
REPUBLIK.
Islam, Politie jang
diraportin
pun
kepada para anggota2nja. Selama
Didapat kabar, bahua antara tgl. 10
tjari tau.
perang gerilja para invaliden jang dan 19 Desember jad. Regentschap membantu
Pada hari Saptu pagi barusan orang
tidak terlalu berat tjatjadnja, ka- Bodjonegoro akan diserahkan kembali desa Wonotjala djadi gemper
kerna
barnja turut pula menggabungkan kepada Republik, sedangkan penjera- tau dikali ada 2 bangke orang lelaki
diri pada pasukan gerilja, dan di- han Regentschap Djombang akan di- |mati mengambang, warta ini dengan
antaranja 3.-orang jang gugur. Di Jakukan antara tgl. 17 dan 19 Desem- lekas
li didapat dengar oleh fihak
famili
Pak Tanadi pun lantas mekandung maksud oleh para inva- ber jad. (Corr.).

liden

tsb,

kembali

untuk

asramanja

membangunkan

pada tg.

15:

MOSI C.H.T.H. PASURUAN
PROBOLINGGO.

DAN

bulan ini, tetapi sangat mengha- | Surabaja, 13 Des. (Aneta). ,
dapi kesukaran, sebab alat2 jang
C.H.T.H. Pasuruan dan #Probolinggo
diperlukan tidak ada lagi, misalnja telah mengirimkan mosi
atas
nama

tikar, bangku, medja dsb.

nudju

kadesa

Wonotjalah.

Corr. kita wartakan:
Pada hari Kemis djam 3 lohor telah
masuk dalam kota Surabaja serombo-

'dasar atas “kemauan rakjat. C.H.T.H.
menghendaki
pergabungan.
dengan
Republik Indonesia.
-

dari 800 anak buah dibawah pimpinan
kommissaris polisi Sujono.
.
Mereka bertempat
digedung bekas
Hotel Ngemplak jang akan dibeli oleh

|.

Politie Daerah Tegal, samentara
aengar
'Tanadi
ketemu
sudah
djaat
bangke djadi Pak Wardja taro tjuriga
matinja iapunja sudara Tanadi
ada
perbuatannja
O.W.
Dulalim.
Maka
Ik Wardja
sudah rapportkan
pada
pala Politie dan minta bantuannja
buat
lakukan 'penangkapan
dirinja
O.W. S.f. Bandjaratma nama Dulalim.

Negara
Djawa
Timur.
Rombongan
tersebut tidak diperuntukan kota Surabaja,

tetapi akan

disiapkan

untuk

Djombang 150, Kediri 250, Malang Selatan

150

dan

Bodjonegoro 250.

di bernama Pak Wardja

KERUSUWAN DI SURABAJA.
13 Des.

(Aneta).

Dalam 24 djam jang baru lalu telah

terdjadi 8 perampokan di Surabaja.

2

Satu diantaranja berbareng dengan
pentjulikan. Delapan mobil telah kabur dengan sopirnja, diantaranja 4 dari

jang

sepeda

“3

telah

ditahan

orang jang tidak

oleh

delapan

dikenal, tiga antara-

nja bersendjata revolver.

£

pun

lantas dibeslag.

Dalam papreksa-

O.W,

Datuk Kamil dan Djaidin Purba —

| delegasi

Dulalim dimasukin dalatn tahanan.
Dua majit oleh fihak familinja sudah
Idikubur dengan baik, blakarigan menurut keterangan papreksahan Politie
ir
.

Medan, 13 Des. (Aneta).

Negara

Sumatra
3

Dulalim

sudah

ngaku

dosa-do-

sanja, hanja tjuma panas hati Pak Du-

lalim kaloe ngelentjer

Pa

Hj

ON

:

”

Se

Mn

3

BB

3

Na

VERLOF
Leong

Hin

Moelai tanggal 15 Dec. 1949 verlof 3 minggoe lamanja.
Boeka praktijk lagi moelai tanggal 6 Januari 1950.
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|:

,

mar

TN

DISTRIBUTIE
Mulai 15 sampai 24 Desember Distributie Dienst Batavia akan membagikan pada pakerdja2 ketjil, budjang2 rumahan
dan grup-A jang
didaftarkan, barang2 tersebut dibawah ini :
Grup-D.K.W. : Datar : abu2 — tjitakan : itam/merah.

Zegel-Priok (lelaki) : Datar : abu2 — tjitakan:

item — overdruk :
letter B idjo.

Zegel no:

A-613

Gula

A-614

Minjak

A-615
A-616

: biru/idjo/bruin

A-608.

MB10 VB10
sMC10
MD10

VC10
VD10

1 kg.
tanah 1

)

0.41

» 0.09
» 2—

tjitakan : violet/idjo.

1 liter

Gula

250

“

» 041

gram

pake

sepeda

da

DEA

Hee i i

&
LX

1

1

-

4

si

020

.

)

2 sok

(Sigaret "B”

buat

lelaki

» 1—

1 kg.

(Gretan

(Sigaret

Zegel2-Prioki

—

Minjak tanah

(Gula

, MA13 VA13

f 1—

Jiter

Gretan
2 sok
Sigaret ”C” — 80 batang

Grup A : Datar
Zegel no :

» 0.09

20 batang

2

60

(Datar

» 0.85

batang

: abu2

druk : letter B idjo) bisa djuga ditukarkan

»

23 tjitakan

: item

—

1.50:

over-

di Batavia.

DISTRIBUTIE

DJAKARTA.

DIENST BATAVIA.

Da

pa

NM:

TERBIKIN HANJA DARI TUMBUH?AN ,.

merk ,,RALIEGH" baru. Tapi . Politie:
belum sampurna dengan
keterangan

'KMB — telah mengundjungi St, PN
da

St

z

djadi

han O.W. Dulalim mungkir' tida ber-

telah minggat dengan sendjata2nja.
PENERANGAN TENTANG

ea

Dr. Khoe

4

' Antaranja Saptu lohor barusan O.W.
Dulalim lantas ditangkap" sepedanja

pengusaha taxi.

djuga ampat mobil telah kabur, sedang di Pasuruan bebrapa agent polisi

Tha

KB

aa

— PERAMPOKAN DI MALANG.
buat, dan sepeda ini betul dapat beli.
Perampasan ditengah djalan.
dari
salah-satoe orang Indonesia jang
Surabaja, 13 Des. (Aneta).
enal tempat tinggalnja.
Tapi
—.' Pada malam Djumahat kira2 djam 8 “Dalam bebrapa hari ini di Malang tida
didjalanan Reiniersz Boulevard dekat |terdjadi banjak pentjurian speda, pun Politie tida mau pertjaja samentara
Rumah Sekolah Dagang telah terdjadi
perampasan, dimana seorang Tionghoa
dari Kedungklinter Gang 1, nama Tjoe
Kim Hoo, jang
selagi -berkandaraan

B

barp

NT 3

ln

BE TE

|

2s

Samentara

sir ka
Tegal pake “sepedanja
Pak
Tanadi jang masih baru, di Tegal telah diketaui oleh sudaranja Pak Tana-

Surabaja,

&

O.W. Dulalim waktu dapat vrij ple-

penduduk Tionghoa di kota? tsb. pada

Brigale Republik terdiri

8

1

dipreksa ternjata 2 bangke itu
ada
Pak Tanadi dan Pak
Wage,“ maka
| politie segera memberi bantuan untuk
ambil itu 2 bangke dan bawah pulang
ka desa Sambung.
:

wakil2 pemerintah, dalam mana dinjaSURABAJA..
takan tidak setudju dengan langsung
Serombongan Mobile Brigade berdirinja Negara Djawa Timur. MeRepublik masuk Surabaja.
“nurut mosi ini Negara itu tidak ber-

ngan Mobile

137

lapuran

“bahwa
di Blauran ada segerombolan
Untuk
orang hendak melakukan perampokan.
terbit dua kali sebulan, :
Lantas polisi mengirimkan patroli terdiri enam pegawai polisi dari sectie II
KAUM INVALIDEN KURANG dengan
berkandaraan jeep.
MENDAPAT PERHATIAN. .
Ternjata di Blauran tidak ada
keakan
-.#djadian apa-apa, tetapi waktu
»- Jogja, 13 Des. (Antara).
kembali ke sectie sesampainja di KeDidapat kabar dari Solo, bahwa dungdoro
lalu menampak segerombonasib l.k. 300 invaliden jang terga- lan terdiri kira2 20 orang banjaknja,
bung dalam Pusat Persatuan Inva-| tetapi mereka lalu-masuk dalam kam-

-

TAILOR

lalu kira

KO

x

Paris, 13 Des. (Antara-UP).
Pemimpin komunis Perantjis, Mauriice Thorez, telah memberikan isjarat,
bahwa pekerdja2 dok komunis
dapat
mengadakan pemogokan dalam usahanja menggagalkan
program
'bantuan
militer Amerika kepada Perantjis, de- |
mikian diumumkan pada hari Selasa.
Ia djuga mengumumkan telah
membersihkan ,,golongan2 Tito”,
,,anasir2
jang bersemangat gulung tikar”
dan
»anasir2 lemah dari kelas
pertengahan” dari partainja.
: Thorez menjatakan dalam pidatonja
jang pandjang lebar
dimuka
sentral
komite partai komunis Perantjis, bahwa soal jang terpenting ialah pengangkutan dan pemakaian alat2
Amerika
itu. Ia bertanja: ,,Apakah rakjat
Perantjis akan membiarkan mesin2 jang
membawa maut
ini dibongkar
dari
kapal dan- diangkut?”
' Partai komunis Perantjis menguasai
2.500.000 anggota serikat buruh CGT,
tetapi pada achir2 ini disiplinnja telah
mendjadi lemah. Usaha komunis untuk
mengadakan - pemogokan.
umum
2
minggu jl. telah gagal.
Akan
tetapi
meskipun demikian
komunis
masih
mempunjai pengaruh
atas
sebagian
:
besar dari buruh dok.

djam | dibagian Utara dari Tapanuli, dan be10 didjalanan Kedungdoro telah ter- berapa pos2 militer kepada TNI. Berdjadi saling tembak antara enam pe- sama-sama dengan TNI ini delah kembali pula k.l. 500 orang penduduk, tezawai polisi dan segerombolan pengarutama pegawai2 administrasi dan po(jau, tetapi tidak
sampai
pengambil
isi Republik,
BE
korban.
—.
Malam

terbitkan madjallah ,,Suara Irian”
jang maksudnja
untuk memperdjuangkan kembalinja Irian pada | Semula
"ES

3

pembangunan

HUN MEMELIHARA ”

ta

Ka

KOMUNIS PERANTJIS AKAN
MENGGAGALKAN BANTUAN MILITER AMERIKA
DENGAN PEMOGOKAN.

“3

na 33 orang, 4 orang dari djumlah tsb.
diatas lari pada tg. 10 dan

teristi-

Pa

sekarang

uang sebanjak 6 djuta dollar untuk
kepentingan 6000 orang spionnja,
seindustri Belanda bersedia untuk mem- -dangkan Sovjet Rusia katanja setiap
bangun ekonomi RIS
dengan kerdja | tahun-menghabiskan 75.600.000
dollar
sama dengan
pengusaha2
Indonesia untuk memelihara 12.500 spion. Taksilalam bentuk
perusahaan tjampuran ran itu selandjutnja memberikan gamjatas
dasar
perbandingan
endil jang baran mengenai organisasi
penjelidi2
:
kan militer Inggeris, akan tetapi tidak
- Achirnja atas pertanjaan diterang- mengemukakan djumlah pengeluaran
kannja, bahwa organisasi modal asing Inggeris jang diperlukan untuk
kejang besar jang sekarang sudah ber- pentingan penjelidikan umumnja.
— :
akar di Indonesia harus dihadapi pula
KABINET
BARU
AUSTRALI
DIlengan organisasi.
LANTIK PADA 19 DEC.
Mr. Harmani bertanja jang hendakaja didjawab oleh para pengusaha dan
Partai2
buruh dan negeri
3edagang Indonesia.
,,Apa sekarang
dapat 75 suara dalam dewan
belum datang temponja kita membenperwakilan.
'tuk pool (gabungan NV), jang telah
Canberra, 13 Des. (Antara-)AFP).
lama dipraktekkan
oleh
pengusaha
R.G. Menzies, pemimpin Partai Budan pedagang Belanda di Indonesia?”
ruh, dan
Fadden,
pemimpin
Partai
Tani (Country Party), hari ini ada"band sepeda dilepaskan pentilnja hingkan perundingan tentang kabinet koaga mendjadi kempes.
Setelah
mana
lisi jang akan dibentuk.
-...
PEMOGOKAN BESAR MENGAN.
ia-punja uang banjaknja f 3.850.— sePelantikan menteri2 bary - akan diTJAM ITALIA.
gera dirampas dan mereka lantas melangsungkan pada tanggal 19 Desemlarikan diri.
ber. Menurut angka2 jang-terachir daRome, 13 Des. (Antara-UP).
Tuan Hoo tidak tinggal diam, ia telam pemilihan, Partai2 ..Liberal dan
Serikat2 buruh jang dipimpin
oleh
rus mengedjarnja
sambil
bertreak:
Tani akan dapat 75 kursi. dalam Dekomunis akan mengadakan pemogokan
perampok,
perampok,
jang
mana
wan Perwakilan Rakjat, dari. djumlah
umum pada hari Rebo sebagai protes
achirnja satu antaranja kawanan itu
terhadap
tindakan
polisi terhadap
dapat dibekuk oleh
seorang
militer
Asahan Selatan dan Labuhan
Batu kaum petani jang menduduki tanah2.
polisi jang kebetulan liwat disitu.
Pemogokan itu akan berkobar di lebih
pada hari Sabtu, untuk-memberi pePerampokan,
dari 100 ,,kota kasteel” disekitar Rome.
nerangan kepada pembesar2.dan penduduk daerah itu tentang hasil2 KMB. »Kota2 kasteef” ini adalah kota2 jang
Dirumah seorang tukang
kemasan,
Mereka telah berpidato dalam suatu timbul disekitar onderneming2 feodal.
nama Rabun, di Wonokusumo
pada
Petani2 itu telah dipersalahkan memalam Djumahat telah kedatangan 2 pertemuan umum di Rantau Prapat.
ngadakan gerakan
membeslah
»rang jang tidak dikenal dengan bertanah
TARUTUNG,
SIBORONG-BO-.
“# disekitar Rome dan dalam 9 hari jang
sendjata revolver.
5
s
RONG DAN SIDIKALANG
terachir mereka telah menduduki taTuan rumah diantjam akan ditembak
DISERAHKAN KEPADA
nah milik perseorangan seluas 30.000
bila berani bertreak, setelah mana
acre,
5
REPUBLIK.
mereka lalu
membuka
lemari
dan
achirnja
lantas
sama
lari
dengan
Sementara itu 1.200.000 pegawai sipil
Medan, 13 Des. (Aneta).
o
menggondol berbagai barang perhiasan
sedang menunggu keputusan Senat mePada
achir
minggu
ini
beberapa
seharga f 20.750.— dan uang
kontan
ngenai-tuntutan upah
mereka
jang
tempat di Tapanuli telah diserahk
f 100—,
5:
akan menentukan, apakah pemogokan
lagi oleh tentara Belanda kepada TNI.
umum diseluruh negeri jang
hingga
sa
Itu polisi jang
Pada hari Sabtu pagi telah dilangsung-Baru ini kita ada wartakan, bahua
kan penjerahan kota Tarutung kepada 'kini ditunda itu akan diteruskan.
lima pegawai polisi jang lagi meronda “TNI, dibawah pimpinan kapten Naingdi Embong Malang telah ditjulik oleh golan. Sore harinja lapang terbang Siserombongan orang dengan
kandaraborong-borong diserahkan kepada poan mobil.
lisi Republik dan TNI.
Pada
waktu
: Sekarang kita dapat keterangan le- penjerahan2 ini hadlir wakil2 KPBBI
'bih djauh, bahua pada besok harinja
dan pembesar2 militer sipil Belanda
lima pegawai itu telah dapat dimerdemikian djuga residen Tapanuli, dr.
dekakan kembali karena nomer mobil
Tobing dan komandan Republik sektor
. dapat dikenali. Mereka telah tertawan tersebut, letnan kolonel Kawilarang.
disekiter Kedurus.
Pada hari Sabtu pagi dilangsungkan
' Polisi contra pengatjau.: penjerahan Sidikalang jang letaknja
1ja,

melaksanakan independent trade artinja melakukan politik import dan export dengan
langsung pada pembeli2
diluar negeri dengan tidak usah melalui organisasi2 besar jang sudah ada
di,Indonesia.
:
Tentang perundingannja dengan Direktur LG. Farben dikatakannja memuaskan, sedang perundingannja de-

»

TA DOLLAR-SETIAP TA-

itu

Ian pengusaha2 Indonesia dikatakan-

Indonesia.

demikian Batik Trading Coy

bahwa sesudah.

DAN RUSIA HAMPIR 8 DJU- |

ex-

1egerinja masing2.

dinei de-

ngan wakil2 industri di Twente

untuk

negeri2

sebanjak2nja,

“dan aja guna usaha

ngan dengan pedagang2 besar
geri2 itu jang bersedia m
langsung

itu jalah

supaja

mewa deviezen dollar USA, maksud-

bahan2 tjat keperluan industri batik
Indonesia dan djuga mentjari hubu-

ngan

semuanja

»ort, maksudnja

maka

»ATURAN2 PERANG” BARU.
. BAGI PALANG
MERAH,
Bern, 13 Des. (Antara-Reuter).
Albania,
Tiongkok
dan
Paraguay
malam ini menanda-tangani
,,aturan2
perang” baru bagi Palang Merah, jang
disusun dalam konperensi 60 negeri di
Djeneva dalam musim panas jl. Dengan ini maka djumlah
penanda-tangan aturan2 tersebut
mendjadi
51.
Rusia, Byelo-Rusia dan Ukraine telah
menanda-tanganinja pagi hari ini.

munis ke dua di Bulgaria, telah

mengumpulkan

kursi,

dalam Madjelis Tinggi akan dapat kur-

oleh

lainnja jang

beberapa

si jang terbanjak, jaitu 34 dari djumlah seluruhnja 60.

opsir justisi untuk
tjabang2 'Traihe Kostov, bekas wakil perTrading Coy
dana menteri, berikut 10 terdakwa

bahwa gabungan Batik Bond itu seka-

rang sudah

taken

mendirikan

Coy

Nederland,.

Hukuman

di-

Trading

di

Batik

sekarang

5
tschappen) Batik
di Londen, ' New York,

Negeri, jang sekarang mendjabat Pre-

.siden

Dan

dapat

Sofia,13 Des, (AP).

0.

Djokja,

kursi sebanjak 123. Karena Partai Bu-

ruh dalam pemilihan tahun 1946 men-

Kostov

—.

Keterangan
Mr.,“ke
Magaga Buropa
tentang perkundjungannja
Pa
2

»

1

|
st

|REBO 14 DESEMBER 1949 — 25

B.B. 928— 165 —

”

1
si pam
x

“1

2
Rombongan ini terdiri dari tuan
Maia

Husein, Ii rap
“Arit Gan H. Muna.
H

Ine

S2.

Sa
telah
na
“bab: P
wa pada tanggal 13 Des: PKO seksi (m1.
TN | mengas
rapat dengan bertempat | An

Bundar diputuskan,

bahw

“tang status dari Dpt
Coban
: bisa terlepas dari RIS.

ap tata tertib di Pena
sedikit

Kang

memuaskan

Dewan. perta

Ie

LA DIDAERAH
KEMAJORAN.

si

demokrasi

'jhioe — “Liauw

Siong — “Oei Tjiauw dan
Pang — Anggauta-pembantu

Di pulo Gadung.
dirumahnja Hadji Ali bin

Liong

Oei Kim
(commis-

dapat kundjungan

ram-

- dan
barang2
seharga
sad.
iga kedjadian sudah diberitahu- ' Kemudian dibitjarakan lain2 soal Iacan pada polisi di Kemajoran. (Rex). "gi, jang akan diputuskan dalam rapat
jang akan datang, oleh "kerena keadaan
PERKELAIAN DI PRINSEN
“Sudah terdesak.-

dengan golongan

an

memberi

hingga

Dana

EKONOMI
- Berhubung Ta

kabar

di|

'pen-

bakal adakan 10 pos. selain oleh
nama Borak bin Kalim
tinggal
di "seksi I
dari PKO pun aken diban| Djembatan Lima, setahu lantaran ba- pendjagaan
TNI berhubung PKO
fihaknja
oleh
tu
'gaimana sudah dikerubutin oleh tiga
.
mempunjai gedung maka
tidak
I
seksi
orang Tionghoa, tadinja dalam itu perul
bantuannja kepada “Djie
“kelahian, menggunakan kepelan,- be- akan, diminta
Siong Kong Hwee” untuk
|lakangan itu tiga pemuda ada guna- Phoa Hie
sebagai
ge-

kan golok dan batjok dirinja Borak. minta pindjam gedung tersebut
PESAW: AT DC3 DARI parasTaN| Dalam keadaan luka pajah Borak di- markasnja untuk “sementara waktu.

33

AIRWAYS | DJATUH TER.

“Jangkut kerumah
Tionghoa kabur.

BAKAR. -

| Dengan 26

orang
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