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"Pres,

Angkatan perang Rasdiskriminasi dan kapital Liberal Seruan kepada

Sukarno:”

Bangsa Indonesia tidak membentji
.. bangsa Asing

Ratu Adil

Berkantor

jang bekerdja dalam
pada golongan
Indo dan golongan? Indonesia
Angkatan Perang Belanda, Presiden Sukarno
menjatakan,
bahwa
R,LS, akan berdiri sebagai negara hukum,
recht-staat, jang
akan mendjamin adanja rechts-zekerheid didalam negara dan masja—.x rat Indonesia, oleh karena itu beliau
mengandjurkan
supaja golooleh
ngan?
. tetap tenang dan tenteram, Presiden katakan, bahwa
Pe

RIS diberikan djaminan perlindungan
keptia minoritsiten”

»Diterangkan, bahwa “Belanda jang) sbb.:
memilih kewarga-negaraan Indonesia
Negeri ini, tanah

f

air Indonesia ini.
adalah milik saudara2 djuga, bersama2
dengan orang2 Indonesia lain. Dan negara jang berdaulat jang segera akan
berdiri itu, pun negara milki saudara2
djuga. Saudara2 pun mempunjai kewadjiban terhadap negeri - ini
dan
mempunjai
tanggung
djawab
jang
mulia terhadapnja. RIS nanti memberi
kesempatan kepada
saudara2 untuk
mendjadi anggauta Angkatan Perangnja jang setia dan dihargai, mendjadi
peradjurit2 dan pahlawan2 jang mempe:
tanah airnja sendiri dan
benderanja sendifi, dan bukan bendera
orang lain. Kami mengerti,
mungkin
ada kesulitan2 rasa bagi saudara2 untuk menjesuaikan
diri
dengan keadaan2 baru j.a.d. Tapi kami pertjaja,
bahwa saudara2 - mempunjai tjukup
kekuatan djiwa untuk mengatasi kesulitan2 rasa itu.
Kami terangkan, tegas kepada saudara2 anggauta2 KNIL
baik berasal
dari Djawa, Sumatera, Ambon, Minahasa, Timor, Irian dll. bahwa pemerintah RIS nanti akan memperhatikan
kepentingan
saudara
dan
keluarga
saudara2.
Tetapi sebaliknja haraplah
saudara2 segera melepaskan sikap jang
ragu2 dan tjuriga. Masuk atau tidak

belum sadar dan

tetapi

io,

opheffing
.tjara2 dan menurut

de

“jang ditentukan oleh hukum.
Presiden ' tegaskan,
tidak pernah
ji

da

bangsa

Belanda,

jang

“dibentji dan dilawan mati2an jalah ko-

lonialisme Belanda, imperialisme Bejanda dan pendjadjahan Belanda.
Mengenai keamanan Presiden me-

- nerangkan, bahwa bangsa Indone-

sia mempunjai kepertjajaan jang

penuh,
bahwa - putera2nja jang
mendjadi anggauta Angkatan Pe-

rang dan alaf kepolisian akan dapat mendjamin
ruh Indonesia,
keamanan

hingga
ngan,

keamanan diselu'mempertegakkan

diseluruh

di negeri
semua

Indonesia,

ini semua

lapisan

dan

se-

golosemua

orang dapat mendjalankan pekerdjaannja dengan tenteram, untuk
kedjajaan
“negara - Indonesia dan
kebahagiaan
rakjatnja.
Tuga
anggauta2T.N.I.
dalam R.X.S.
nanti tidaklah untuk
memusuhi
sesuatu golongan tapi akan melin-

dungi

segala lapisan penduduk,

Kepada orang2 Indonesia jang
sekarang mendjadi anggauta Angkatan
Perang
Belanda,
Presiden - berseru

Pernjataan terima kasih
pada Belanda dan
Indonesia.
Diveto oleh Soviet dalam D.K.
Lake

Success,

13

Des.

(Antara-

Reuter).

eetentaa

Dalam
sidang
Dewan Keamanan
shari ini Sovjet Unie telah mem-veto
pernjataan terima kasih kepada Belanda dan Indonesia terhadap persetudjuari jang telah tertjapai dan djuga
mentjoba memakai hak vetonja guna
membubarkan UNCI
(Komisi untuk
Indonesia). Usul pernjataan itu terbagi dua: Pertama, menjatakan selamat kepada pihak2 ejang tersangkut
dalam persetudjuan Den Haag itu dan
kepada UNCI, dan kedua, memerintahkan kepada komisi itu melandjutkan pekerdjaannja.
Dengan . vetonja
jang ke-42 kali
Sovjet Unie
telah
membatalkan ajat2 jang mengandung
pernjataan

itu.

naa

Dengan veto ke-43 ia (Sovjet Unie)
mengalahkan ajat tentang komisi itu

dihari

kemudian.

Meskipun

ketua

Djenderal

Mac

demikian,

Naughton

me-

ngatur agar veto Rusia itu tidak akan

“Naam

berlaku retroactive (met terug werkende kracht) dan karena itu komisi
tetap berdiri. Wakil Sovjet tidak mam-

pu

menentang

itu,

maka

aturan

itu komisi

Lebih dulu Dewan

kan

agar

»

ya

resolusi

tentara

Ukraina

Belanda

ketua

tetap

sidang

ada.

'“

telah mengalahjang

kembali

meminta

pada

kedudukannja sebelum meletus perstempuran dan
agar komisi sekarang
diganti oleh jang lain jang terdiri dari
seluruh negara anggauta Dewan Keamanan,
:
Suaranja jaitu 9 dan hanja
Persia

dan Ukraina jang setudju.
2

Roma

«

&

nasional

masih

lemah,

U

kota

Djokjakarta, 14 Des. (Aneta).
Pada hari Rabu pagi djam sembilan
sidang pleno KNIP mendengarkan keterangan pemerintah
atas pemandangan umum para anggota instansi kedua. Perhatian sidang besar. Dari fihak pemerintah hadir perdana menteri

timbul kechawatiran,ebahwa pada
tg. 15, tg. 16 atau pula lain? tg.

akan dapat terdjadi beberapa hal
jang menimbulkan
perasaan pada
penduduk untuk -tinggal dirumah.
Dengan ini diterangkan dengan
tegas, bahwa tidak ada alasan se-

dikitpan untuk kabar? angin jang
demikian itu.
| Keamanan
dipelihara dengan
Pa“baik Sa
dan didjamia dleh jang berbaik sephekumpgupun

'penjerahan
peran

42
49
2,
$
Ia
0
6

Dari

nita-pusat beserta panitia2 bahagiannja mendapat perobahan tentang -anggota?nja, jaitu ditambah dengan orang?
dari kalangan Republik dan BFO.
Susunan panitia-pusat jang sekarang
adalah sbb:
Ketua: Suwirjo (Pak Wirjo).
Wakil Ketua : Mr. Sastromuijono.

dapat dipastikan Major Slamet Junus, Slamet akan diresmikan pada
kundjungan Sungkono ke Madura

DAN PARA INVALIDEN,

Sukarno
kepada

akan membagikan

para

invaliden.

ernbleem2 |
:

nanti,

Ma

Barisan Tjakra dan Barisan Pe!

Gambar:

Drs. Moh.

SIDANG KNIP

Hatta sedang

1 e Aang

pi

ENO

DOK,

. Di sebelahtbehau jMu Assaat,
2

ngawal

sementara

akan

diasrama-

kan. Dua bataljion T.N,I, akan segera. dikirim ke Madura. Satu ba-

DJOKIA.
persetudjuan

KMB.

taljon

sedjak

ternjata

sudah

di Madura

aksi militer kedua.

(Photo, IPPHOS). ' ra),
|

-

kabar, bahwa

par

17 Desember di Djok-

ja
akan
ukan
pemilihan
lantikan Presiden,
£
2
mag
Sebagai pemilih? telah diundjuk :
Mr. . Susanto
Tirtoprodjo. (Repusi
3
blik),Anak Agung Gde Agung (NIT),

Timur), - Dr.

Dr.

Indrahman

Dradjat”

(Djawa

(Djawa

Timurj,

Timur),

Suparmo: (Madura), M. Sjafei
ra), Zainal Alim (Madura),

Dr.

(MaduRadix

Kaliamsjah (Sum: Timur), Mohd. Noch
(Sum,
Timur),
Ngeradjai
Meliala
(Sum,

Timur),

Abdul

Malik

Ha

(Sum.

PA Ka

NJONJA PRESIDEN SUKARNO

.

didapat

Do
Selatan),
3 Mari (Sum. Serat):
» Tenan
penjambutan
kedaulatan
yPangeran Basari (Sum, Selatan),
Dr.
4
i
Djakarta sekarang
telah “ Jangsung RN, Sudjito(Djawa Tengah), Dr.
?
li. (Diawa Tengah), . Mohd. ,
dibawah,
nili
:
1 idari...
didalam usaha?nja, demikian diketahui,
ngkay,
K- Al M. JuDengan demikian 'djuga susunan pass
“(Beliton), Abd. Wahab (Beliton),:

NeNanja Selesai?”

£

ada

"LL B.'Oka (NIT), D. Mononutu (NIP),
Mr.#Djumhana (Pasundan), Mr? Kartadjumena.. (Pasundan), Drs
S. Siras
diredja (Pasundan), Dr. Ateng (Djawa

DI DJAKARTA.

Bandung, 13 Des. (Antara).
Sudah dua hari ini, kabinet Pasundan terus menerus mengadakan sidang
dan memakan tempo beberapa djam.
Menurut keterangan, pokok2
per:soalan dalam sidang itu jalah
soal2
keamanan dan keadaan politik dewasa
ini di Pasundan berhubung
dengan
masa peralihan jang akan datang.
Diduga, djuga membitjarakan mengenai kedudukan kabinet Djumhana
pada waktu ini,
berhubung dengan
anggapan2 bahwa dengan terbentuknja
RIS, tugas atau program kabinet tsb.
telah selesai.
Disamping itu
“didapat keterangan,
bahwa Menteri Negara Sukardi akan
meletakkan djabatannja sesudah tanggal 15 Desember.
"

&

PPN

da opa tanggal

dan kedaulatan seratus procent
dan
penarikan tentara Belanda seluruhnja
dari Indonesia. Politik sedemikian itu
pada hakekatnja hanja dapat dilaksaPenasehat?: R. A. Hilman Djajadinakan dengan perang lagi dan
lama
ningrat, Let. Kol. Daan Jahja.
sekali akan tertjapainja tjita2”itu, leTentang tjara? perajaan? itu sendiri
bih lama daripada kemerdekaan dan
sekarang masih didalam susunan. (AnHatta. dan menteri2
“ Wongsonegoro,
kedaulaatn jang tertjapai dengan 'djatara).
lan melalui KMB.
-:
“
:
Mangunsarkono, Kasimo, Lukman Hakim dan Kusnan.
Pemerintah dapat . menghargai beKONPERENSI PERWARI.
Perdana menteri Hatta mengatakan
nar2 orang2 oposisi jang diwaktu jang
Mulai
tgl. 17 hingga 21 Desember
bahwa pada
umumnja pembitjaraan
lalu mendjalankan perang guerilla dan
jad. ini Perwari
(Persatuan Wanita
para anggota dalam instansi kedua ti- sedikitpun
tidak
menghargai
orang
Republik Indonesix) akan mengadakan
dak berbeda dengan waktu babak per- jang berkaok-kaok revolusioner tetapi
konperensi di Bogor jang akan dikuntama.
diwaktu pendudukan - Belanda tetap
MASIH ADA 1574 TAWANAN,
djungi oleh wakil? dari - tjabang?nja
e
Pokoknja pemerintah
tidak dapat enak ongkang2 dikota.
Pemakaian bendera sesudah seluruh Indonesia.
"
menerima pihak oposisi jang hendak
Sesudah penjerahan kedaulatan InDalam konperensi tsb. antara lain
penjerahan kedaulatan,
mendjalankan - politik
perundingan
donesia dapat segera mulai pembanguakan mengadakan prae-advies:
Nj.|.
berdasarkan pengakuan kemerdekaan
nan dalam negeri dalam segala lapaDjakarta, 14 Des, (Antara).
Rasuna
Said
tentang
,,Kedjatuhan
Panitya Persiapan Nasional hari ini
ngan dan pembangunan
luar negeri
moreel
sebagai - akibat peperangan”,
mengeluarkan kominike shb.:
sebagai bukti perdjoangan meningkat
Nj. Pudjobuntoro tentang ,,Pemilihan
USUL SAJUTI MELIK DAN
. Hari Rebo ini, rapat Panitya Pusat
'tingkatan
internasional
berdasarkan
umum”, Nj. Sukarsono tentang ,,RenSAJUTI MELOK DITOLAK. PPN
jang
dilangsungkan
dibawah
nasional.
f
tjana sosial-ekonomi” dan Nj. Surya
pimpinan
Mr.
Mohd.
Rum
di
Gedong
Achirnja Bung Hatta
“menegaskan
Djokja, 14 Des. (Antara).
Hadi tentang ,,Pendidikan”.
Indonesia
Serikat
Pedjambon
Djadengan berlangsungnja
KNIP pleno
Dalam sidang KNP Pleno sema'am
Pada tgl. 21 Desember para pekarta, membitjarakan soal melepaskan
jang
keenam
ini
tetaplah
Republik
Inusul Sajuti Melik dan kawan2nja, sungundjung akan mengadakan
darmatahanan2 perang dan politik.
Dalam
donesia
mendjadi
pelopor
perdjoangan
paja diadakan perubahan dalam unhari2 belakangan ini antara PPN dan wasita. (Antara)
kemerdekaan
umumnja
dan
pelopor
dang2 No. 9, ditolak dengan 233 suara
Pemerintah Federal
Sementara
ter- W, LATUMETEN
DJURUBITJAcontra dan 77 pro. Demikian pun usul demokrasi chususnja.
dapat pembitjaraan dan
,,understanSesudah
itu
dilangsungkan
pemuRA
BADAN
PENERANGAN
Sajuti Mciik dan kawan2nja, supajal
ding” dan sesuai dengan suatu pemP.P.N.
peraturan tatatertib . dirubah dengan ngutan suara terhadap tiga buah ran- beritahuan resmi fihak Belanda
ke-|
tjangan
undang2
jang
diadjukan
pemengadakan suara blanco dalam pePanitya
Persiapan
Nasional hari ini
pada PPN,
kini
dapat
didjelaskan,
mungutan suara dan supaja tiap2 pe- merintah mengenai pengesjahan konmengeluarkan
maklumat
mengenai
bahwa
sesudah
,,Perintah
Penghentian
pengangkatan seorang djurubitjara bamungutan suara diadakan setjara ra- stitusi sementara RIS, pengesjahan in- Penembakan”
fihak
Belanda
telah
hasia, ditolak dengan 231 contra dan duk persetudjuan ' KMB seluruhnja melepaskan diseluruh Indonesia
8777 dan penerangan sbb.:
dan pengumuman . bersama presidenMenjambung berita tentang
badan
19 pro.
:
tahanan2 perang dan politik, sehingga
PPN,
“ Undang2 No. 9 adalah undang2 jang KNIP, dengan hasil sebagaimana ter- pada saat ini
masih
ditahan
1574 penerangan dibawah pimpinan
lebih
dulu
telah
dikabarkan.
lebih djauh diberitakan, bahwa sebaberlaku untuk sidang KNP Pleno keorang. Melepaskanja djumblah
tahaJang meninggalkan rapat jalah waenam ini, sebagai pengganti pasal 37
nan2 jang sisa ini (1574 orang) ,,akan gai djurubitjara badan tsb. ditundjuk
UUD dan berisi penetapan dapat di- kil2 Partai Sosialis Indonesia - (partai dipertjepat sedapat
mungkin”,
dan | tuan W. Latumeten.
Sebagai penggantinja ditundjuk tuan
Sjahrir — red.), sebagian dari Partai dalam minggu jang akan datang akan
adakannja sidang pleno dengan guoBuruh dan beberapa orang jang tidak dibebaskan 1300 tahanan2 perang dan ALA. Pesik.
rum setengah
djumblah
anggauta
berpartai.
5
politik. Tahanan2 kriminil jang dibetambah satu dan guorum pemungutan
KOLONEL SUNGKONO KE
Sidang malam hari Rebo dilandjutrikan amnesti dan sudah dibebaskan,
suara
setengah
djumblan
anggauta
MADURA.
kan
untuk
membitjarakan
tjalon
angberdjumblah
3194
orang.
jang hadir tambah satu (Menurut pagota
parlemen
sementara
dan
anggota
Kemudian
rapat
menjelidiki
bebeHari ini Kol. Sungkono memusal 37 UUD, gusrum sahnja sidang dan
senaat RIS, semuanja 50 dan 2 orang.
rapa usul tentang ,,Upatjara jang diguorum pemungutan suara jalah matuskan menempatkan kantor Gusing2 ?g djumblah anggauta dan djumbernur MiliterI serta koordinator
tg
blah jang hadir).
keamanan Djawa Timur dikantor
5
Usul Sajusi Melik jalah supaja daGubernur Djawa Timur Surabaja.
lam pemungutan suara ini
diadakan
Hari itu djuga Sungkono mulai mepenetapan guorum 24.
ngadakan
perdjalanan ke Besuki,
Tidak adanya hak menjatakan suara
Malang dan Madura untuk mendjablanco sebagai diusulkan oleh Sajuti
lankan tugas keamanan serta memMelik dianggap tidak adil dalam peberikan pendjelasan tentang kominetapan-.itu, siapa jang blanco harus
meninggalkan sidang,
hike Sultan Jogja tgl. 8 Des, jl.
sehingga suara
dihitung menurut djumblah jang pro
terhadap instansi2 militer dan sipil
dan contro sadja.
didaerah2. Tanggal 16 Des, Sung:
, Oleh pihak jang menentang usul Sakono kembali ke Ngandjuk karena
juti Melok dikatakan, bahwa adanja
| tgl. 17 Des. harus ada di Madiun
suara2 blanco akan dapat menjebabguna mengundjungi parade besar
kan suara pro jang banjak dikalahkan
peringatan 1 tahun Divisi I.
oleh suara contra jang sedikit. sadja,
djika jang pro itu kurang dari djumMenurut kabar, T.N.I. jang akan
lah jang contra dan blanco.
ditempatkan di Madura banjaknja 1
i ini pemerintah memberi
djabrigade.
Komandan
dari ketiga
waban dalam termijn kedua,
tempat jang disebut semula hampir

Bertepatan dengan satu tahun
terdjadinja agresi Belanda jang
kedua,
pada tanggal 19 Desember' jang akan
datang Corps Invaliden di Jogjakarta
akan memperingati hari
itu dengan
mengadakan malam resepsi
digedung
Senisono. Dalam resepsi
itu
njonja

Tan”

Tidak

TANGGAL 17 DESEMBER PEML
LIHAN DAN PELANTIKAN
PRESIDEN R.LS.

0
6

kekuasaan.

asan sedikitpun djuga untuk ke-

G

9
0
9
0
0
1
4
1

Se- .

kedaulatan

chawatiran akan timbulnja keadaan jang kurang menjenangkan,
Sekali lagi, Panitya Pers'apan
Nasional berseru kepada chalajak
amum untuk bersikap tenang dan
sekali-kali djangan
mempertjajai
kabar? angin tersebut.

PANITIA PUSAT PERAJAAN2,

DJUMBANA SIBUK.

One

2

Dari
beberapa
fihak Panitya
Persiapan
Nasional
memperoleh
warta, bahwa di
beberapa kalangan di kota.
Djakarta ini, telah

tentang

13 Sa
7
2g
32 Sek
3 TI

sedang

:

ai

4

dan

Tani
Wakil Kalimantan
Tidak berpartai
Golongan Buruh

pers nasional akan mekesulitan dan akan menim3 Ibulkan. pers prostitue di Indonesia.
T pe

D | KABINET
-1

penjerahan kedaulatan”

Wakil Sumatera
7
tiran Siauw terhadap adanja
liberal Wakil
Sulawesi
Tn
“ekonomi R.LS., bukan sadja pedagang
P.K,R.I.
10
| menengah, sedang dan ketjil, pranaWakil Sunda Ketjil
2
kan Tionghoa pun akan mengalami kePartai Komunis Indonesia
0
sulitan, tetapi, djuga pedagang IndoneParkindo
8
sia. asli akan terseret djuga.
Sebab
modal

Djakarta

langsungkan
pada
saat
penjerahan
kedaulatan dan hari berikutnja”, tentang ,,Pemakaian
bendera2
sesudah

P.NJ.
Masjumi
tjukup teratur
bangsa asing, bahwa perdjuangant| 'organisasinja belum
Golongan Arab
nja melulu perdjuangan kemerde- dengan sempurna. Ia ketjewa sekali, PSK:
bahwa
djiwa
pasal
33
dari
Undang?
kaan.
:
Fi
dasar Republik Indonesia,
“ditinggal- Golongan Tionghos
kan — tidak dimasukkan dalam R.L.S. Partai Murba
“/Isementara,
sehingga mengakibaktan Wakil Maluku

enak
Itopatan

Djika kita
memperhatikan djalannja pembitjaraan dalam pemandangan
umum K.N.P, mengenai hasil K.M.B.,
jang berturut-turut ini dapat kita mengambil kesimpulan sbb.:
1. pro dan 2 contra persetudjuan K.

#ngalami

4

Nek

menuntun jang

masih perlu dituntun. Demikianlah
pokok2 isi pidato radio Presiden
Sukarno jang tebalnja empat pu
luh pagina itu, dan jang sebagian!
terbesar menegaskan, bahwa bangsa Indonesia
tidaklah membentjis

Hatta:

10

penduduk”

kita sendiri).

kaan seliruh bangsa jang antara diskriminasi, baik setjara samar2 maulain berkewadjiban menginsjafkan “pun tidak.
Pembitjara
Djawoto,
memperkuat
jang belum insjaf, menjadarkan jg, Fpembitjara Siauw, bahwa rasa kekwa-

O

2

wartawan

»Perubahan embleem2 pada uniform2
sesudah penjerahan kedaulatan”. DaM.B. Hanja sampai tanggal
12 Des. lam beberapa hari dapat diharapkan
resmi mengenai
helum dapat diketahui,
berapa jang Suatu pengumuman
hal2 diatas ini. (Upatjara, pemakaian
pro
dan
berapa
jang-contra.
Diantaranja jang pro dan contra itu, tidak-lu— bendera2 dan perubahan
embleem2).
segala tindakan pimpinan dan anggauSelandjutnja wakil-ketua Ide Anak
ta APRA tsb. tidak mendjadi
tang- put pula soal rasdiskriminasi serta kaAgung
Gede Agung mengadjukan betetap mendjadi sasaran
gungannja dan disangkal adanja beri- pital liberal,
berapa pokok untuk dibitjarakan dapembitjaraan jang maha hebat.
ta2 jang mengatakan, bahwa
APRA
lam Panitya Militer
dan
Keamanan
1 Pembitjaraan Siauw Giok Tjhan meitu bersatu dengan Panitya Penolong
seperti bantuan militer dalam daerah?
Tentara.
ngemukakan
penjeselannja,
serta
dimana tidak terdapat pasukan2
TNi
—Patat “dikabarkan, bahwa Kantor YAcinperingatKan “pasa” Femerintan, dari xeorga
nisasi KNIL.
se MP «
P.R.I. Kemanusiaan
tsb.
berada
di
wa dalam undang2 dasar RIS seSesudah-dibitjarakan tjara “bapa pa
Tegallega West. Bandung. E.
mentara, banjak diantaranja jang me- mana
ditjegah kegelisahan dibeku
ngetjewakan, misalnja jang mengenai kalang
an penduduk dengang
persetudjuan
ekonomi
dan
kewargapenerangan, "maka rapat ——- dang
masuk tentara RIS, diharapkan saujang .akibatnja mulai pk. 11.35
dara2 bertindak seperti orang2 Indo- pegaraan Indonesia,
ditutup pk. 1
si
nesia jang mengetahui kewadjibannja membawa penderitaan rakjat Indonepada
umumnja.
dan tanggung-djawabnja terhadap nedari Masjumi,
DENGAN 226 PRO DAN “«
garanja sendiri, bangsanja sendiri dan " Pembitjara Latjuba
bersikap tidak mengenal rasdiskrimi62 KONTRA,
tanah airnja sendiri.
Tae
Dengan suara 226
Mengenai perdjuangan kemerde- masi, tetapi ia mengandjurkan adanja
pro
"62
diskriminasi kebathinan. Selandjutnja tra hasil?
KMB Ten
kaan Indonesia, Presiden menegas-! pembitjara De @uelju,
la
menjetudjui KNP hari ini.
Spesifikasi suara? 'itu
kan, bahwa perdjuangan tsb. jang tegoran Siauw, jang maksudnja memjang diumumkan : oleh ketua panitia
sudah meningkat sekian tingginj
peringatkan pada Pemerintah, tentang pemungutan
suara Arudji Kartawinata
bukanlah perdjuangan untuk mem- adanja rasdiskriminasi dalam - RS. sbb
balas dendam kepada mereka jang Menurut pendapatnja, bahwa
tiap2
kon
tadinja memusuhi perdjuangan ke- demokraat harus turut ketjewa — me- Partai Sosialis
&
:
2.
merdekaan dan menjeberang, tapiynjesal seperti Siauw, sebab Undang2
P.B.I,
Sa
"dasar
R.LS.
sementara
itu
mengadakan
satu perdjuangan untuk kemerde-'
Golongan

Jogja, 14 Des. (Antara).

1

di Tegallega?

Kepada ',,Antara” disampaikan
pengumuman dari P.R.I.
Kemanusiaan
dan Panitia Penolong Tentera berhubung dengan tersiarnja kabar2
disekitar adanja Angkatan Perang
Ratu
Adil. Dalam pengumuman tsb. dinjatakan, bahwa meskipun pimpinan dan
anggauta2 APRA berada dan memakai
ruangan kantor
P.R.I.
Kemanusian,

" Dalam pidato radionja malam Tni jang terutama ditudjukan ke-

. akan menerima hak2 dan kewadjiban
warga-negara Indonesia jang sama dengan hak2 dan
kewadjiban warganegara Indonesia dari golongan bangsa
Indonesia asli.
Mereka dari bangsa
Belanda jang tidak memilih kewarganegaraan Indonesia,
tentunja
tidak
akan diperbolehkan mendjabat djabatan politik, tidak mempunjai hak memilih dan dipilih, tidak dapat mempunjai kekuasaan negara, djabatan hakim dsb.nja tetapi dapat diangkat sebagai penasihat2 atau ahli2 tehnis. Beliaupun terangkan tentang ketentuan,
bahwa RIS akan menerima dalam dinasnja, semua
pegawai
negeri sipil
jang pada saat penjerahan kedaulatan
ada bekerdja pada pemerintah Indonesia, dan bahwa pemerintah RIS menerima segala
hak
dan kewadjiban
jang mengenai pegawai2 negeri itu, ja,
bahkan mengenai bekas2 pegawai negeri serta
keluarganja
jang mereka
tinggalkan. Tetapi RIS berhak menjusun kembali dan menjaring pegawai2
negeri jang dioper itu.
Dalam pada
itu selama dua tahun sesudah penjerahan, RIS mendjamin tidak akan mengadakan perobahan2 jang merugikan
pegawai2 jang tetap memegang natio“naliteit
Belanda
dalam
peraturan2
rechispositie merek3.
Sesuai dengan manifest politik Republik Indonesia tg. 1 Nopember 1945
perusahaan,
onderreming2 partikulir
akan diserahkan kembali kepada jang
berhak dan. RIS bersedia memberikan

Dalam pemerintah R. I. S.?
(Oleh

-

Perdjoangan Kamerdekaan ,bukan untuk
membalas dendam,”

Ba

|

X
ANN

x
dpas

api
mba

(Sultan Hamid

"Y (Kaliman-

, “Masihur- Rivai- (Kalimantan Barat), Dj
ol (Kalimantan. Barat), Muhran (
“TE Sa HS Kos
mun

-(Dajak

Besar),

N

Ta

(Bandjar), A. Sinaga (Band'anig
Jamani - (Kalimantan Tenggara), “8
Djamd'am (Kalimantan Tenggara), Ar
P.

Sodionegoro
(Kalimantan Timur).
Rombongan pemilih ini hari ini dan
besok pagi akan berangkat ke Djokja.
Besar sekali kemungkinan, jang bemilih: itu sebagian
besar akan pilih
Sukarno sebagai President RIS.

PRIS

DIBUBARKAN.

Pengurus pimpinan PRIS hari » ini
mengeluarkan
pengumuman - jang
maksudnja mengandjurkan pada anggauta2nja di Djawa dan Sumatera supaja meneruskan perdjoangan Nasional dengan menggabungkan diri pada
partai2 politik Nasional lainnja.
: Alasan2 jang dikemukakan didalam
keterangannja Ik. adalah sbb.:
Didalam daerah Republik rakjat dapat memperdjoangkan tjita2 kebangsaannja

dengan

leluasa,

sedangkan

da-

lam daerah pendudukan rakjat dalam
mengedjar tjita-tjitanja terbatas oleh
kekuasaan tentara pendudukan.
Oleh karenanja PRIS diadakan didaerah pendudukan berdasar atas keinsjafan bahwa semangat perdjoangan
dalam keadaan
bagaimanapun harus
tetap dipelihara dan dikobarkan, sesuai dengan politik program dari partai2 politik kebangsaan misalnja Parindra, PNI, Masjumi dsb. jang ada
dalam lingkungan Republik,
antara
lain atas berdasar kebangsaan, demokrasi, ke Tuhanan dan keadilan sosial.
Dari sebab dibentuknja RIS
jang
merdeka dan berdaulat, maka partai2
politik jang dimaksudkan diatas dapat
mengembangkan dengan leluasa usahanja diseluruh Indonesia, dan
oleh
karena itu selesailah kewadjiban PRIS
sebagai partai politik darurat dan tibalah saatnja buat menghentikan tugasnja. Demikian pengumuman tsb.

'

STAF

SILIWANGI MASUK
BANDUNG,

Kira? tg. 19 Des.

Kira2 pada tg. 19 Desember
akan
tiba di Bandung Staf Divisi Siliwangi
dengan beberapa kwartiersmakers, demikian keterangan jang didapat.
Untuk keperluan TNI telah dibentuk sebuah panitia Penjambutan terdiri pihak tentara Belanda, TNI dan
pemerintah Pasundan,
Sementara itu sudah sedjak 10 Desember dikota nampak anggauta2 CPM
jang kabarnja mulai tg. 15 Desember
akan diresmiken adanja dikota, dipimpin oleh major Rusli.
,
TEMBAK-MENEMBAK ANTARA
TNI, DAN GEROMBOLAN
LIAR.
Senen siang jl. didesa Djangkurang
(Leles-Garut) telah terdjadi tembakmenembak antara pasukan2 TNI
dan
gerombolan
liar
jang
bersendjata
lengkap.
Selain itu lebih 50 rumah mendjadi

abu

dibakar

gerombolan

tsb.

sedang

penduduk jang dapat meloloskan diri
(Anta- segera mengungsi ke Leles,
bahkan
Pada djuga jang ke Bandung.

#

Lam

n.- (Beliton),. Radja Mohammad”
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Ahli kenangan Djerman| Tindjauan kilat

sh pasukan Nasionalis di Chengtu
terdjebak
djenderal Liu Po-cheng hari ini te-

pengunduran

kepada ,,planning” militer. Bekas wali

jang paling penghabisan ditangan

nasionalis di benua Tiongkak,. Seterusnja dikabarkan, bahwa pembe-

sar2 pemerifitah nasionalis masih

terus
diangkut
dengan pesawat
udara ke Taipeh, Formosa.
PERTEMPURAN SEKITAR
CHENGTU.
Hongkong,

14

Des.

(Antara-AFP).

Djatuhnja Hsinging, 45 km sebelah
barat-daja Chengtu dan 'jang terletak
pada djalan jang menudju
hari ini diakui soleh
nalis. Menuru

bae

ialap langsung
chang
ter

berkenaan

telah

ke Sinchang

Menurut pers

Tionghoa, — pasukan? Komunis: -belum
memasuki Chengtu akan tetapi dalam
pada itu djatuhnja
sudah pasti.

Chengtu

dianggap
:

LIU PO-CHENG
AKAN SERANG |
SIKANG.
Hongkong, 14 Des. (Reuter).
Pasukan2 nasionalis dari djendral Hu
Tsang-nan sewaktu pindahkan induk
tentaranja telah pukul mundur pasukan2 komunis
dibawah
pimpinannja
djendral komunis Liu Po-cheng,
demikian dikabarkan oleh
,,Wah.
Kiu
Yat Po”.
Pasukan?
komunis
katanja
telah
mundur beberapa mijl dari
sekitar
Chengtu.
f
Sementara ini kaum nasionalis mempunjai kesempatan untuk ungsikan pegawai2 pemerintah ke Sichang df Sikang dan Taiwan.
i
Surat kabar Tionghoa mengabarkan
bahwa djendral Liu Po-cheng sendiri
memimpin operasi serangannja terhadap Chengtu.
:
Wartawan ,,Wah Kiu Yat Po” di Sichang mewartakan bahwa kaum naChengtu
-sionalis telah meninggalkan
dan sewaktu-waktu
kaum
komunis
dapat
memasuki
kota
“itu. Berita
Tionghoa lainnja mengatakan
bahwa
djendral Liu jang berada di luar kota
sedang menunggu ditarik mundurnja|
barisan
belakang
"nasionalis
supaja
bentrokan dalam kota dapat
disingkirkan. Liu djuga dikabarkan sedang
mengatur tentaranja untuk menjerang
“pfopinsi Sikang.

GUBERNUR LUHAN AKAN MENINGG

N KUNMING

Hogkong,

M

:

?

tara-AFP):

2 pesawat.udara dari

biasa beratnja. Untuk menutupi kesu- |
litan uang ini, R.LS. akan mengandan
delkan pada penghasilan padjak
tjukai, jang dengan sendirinja rakjat
golongan tengah, buruh dan tani, akan
turut serta menanggung bebannja.
bahwa grootonSeperti diketahui,
dernemers harus didjamin kemungki-

nannja

ada dalam

perdjalanan

ke

Amerika

NATIONALIS PERKUATKAN
PULAU TINGHAI.

Hongkong, 14 Des. “Rewter),
" Panglima tertiriggi nasionalis

Kemarin

Trans-Asiatic

Air Lines"jang berangkat dari Honggn
pagi hari ini ke Kunming kem-

ali lagi siang-hari dengan tidak me-

bahwa perairan

Tinghai

ada

penuh

LIU DAN CHEN BENAR MENINGGAL DALAM KE. :
TJELAKAAN PESAWAT.
Hongkong, 14 Des. (AP).
Surat kabar Tionghoa
,,New
Life
Evening News”
mengatakan
bahwa
dari suatu surat privaat jang diterima
dari Peking, tewasnja kol. Liu Chingyi direktur CNAC bersama kol. Chen
Cho-lin, general manager CATC dalam ketjelakaan pesawat di Lanchow
pada minggu jang lalu telah dibenarsa
36 penumpang lainnja pun telah

mati.

Hiu dan Chen telah menjeberang ke
pihak komunis Tiongkok pada tanggal
3 Nopember.

GRES

R.R.T.

DALAM

Peking menuduh

Soong :

aa

Tek

TER te

Kalan anti-komutis

Surat

kabar

“Tionghoa

,,Ta Kung

Berita dari Peking

PINTOE
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Tell: 855 Bt.
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Etjeran

pun

Mei

ta- Imemberi

djungi

Petrantjis

pada

bulan

Mei

ta-

di Timur

anti-komunis

Djauh.

TENTERA PERANTIJIS ME-

Pembajaran di moeka.

Yeh
tannja

mengatakan
mempunjai

Sean

3

Ka

dari

'Tse-tung mengenai
Mao
merintah
pembelian dari alat? guna industri.
REL KERETA
API
DJERMAN
|: UNTUK MAO TSE-TUNG ?
/f Komunis Tiongkok telah
mentjoba
sedjumlah

besar rel kereta-api

|tapi

pemimpin

Viet Minh, Ho

Chi

| Minh, akan perkenankan bantuan supplies.dan supplies dari komunis Tiongkok sepandjang tapal batas jang tidak
|terdjaga. Hari ini dari Siam tidak ter-

jang

dimadjukan

veto Amerika:
Djurubitjara

ke. Mesir

dan kemudian

tinggi

Ame-

rika di Frankfort membenarkan pemritahuan itu. Jang dipesan itu ialah sespoorstaven, katanja.
besar.
djumlah
Sungguhpun negara? pendudukan memberikan kekuasaan jang
sebanjak?nia

kepada

bang

komisariat

5

Djerman

“pemerintah

Barat

akan tetapi dalam soal ini, dimana akan
diadakan perdjandjian perdagangan dengan negara asing, mereka harus djuga
mengetahuinja. Djurubitjara itu menamuntuk
bahkan, bahwa belum masanja

dengan

kapal perang dari Port Said atau Suez
ke Colombo, Ia ditemani oleh beberapa
Ipembantunja dan seorang penasihat ke:
tah iban

ABDULLAH KE LAKE SUCCES.

mengizinkan Djerman Barat mengadakan pesetudjuan dagang dengan Mao
Tse-tung.

DITOLAK KARENA PERMIN.
#
TAAN KOMUNIS.
Gabungan
Export-Imiport - AngloAmerika telah menolak permintaan pemerintah - Tiongkok
Komunis kepada

Perdana menteri Kashmir, Sheikh pembesar? Djerman Barat untuk memAbdullah, hari ini
berangkat ke beli sedjumlah besar rel2 badja, demiLondon dengan pesawat udara un- kian diterangkan oleh seorang pembekepada Reuter hari ini.
tuk terus ke Lake Success, dimana sar Amerika
.Kata pembesar itu, ia tidak mengetaja-akan mewakili Kashmir dalam

perdebatan
di Dewan Keamanan,
14 ORANG
DITANGKAP
BERHUBUNG DENGAN PERTJOBAAN PEMBUNUHAN
STEWART,
Sekarang

telah

pengawas badja di Dusseldorf menja
takan, bahwa permintaan untuk membeli rel2 badja dari pemerintah Tiong14 kok Komunis itu telah diterima baik

ditangkap

orang Melaju, berhubung

(hui alasan penolakan itu, akan tetapi
menduga, karena perimintaan itu datang dari kaum komunis.
Djurubitjara dari gabungan dewan

dengan

oleh

komite

export

Djerman

dalam

pembunuhan ja:
dilakukan atas bulan Nopember jl. dan kemudian didirinja Duncan Stewart, gupernur teruskan kepada Gabungan perusahaan
tersebut
di Frankfurt
Serawak lama, jang beberapa hari export-import
jang lalu telah meninggal karena untuk disetudjul,
luka2 jang didapatnja. Seperti teAKAN BITJARA DElah diketahui, dua pemuda telah U MAUNG NGAN NEHRU.,
ditangkap segera sesudah kedjadiTentang
bantuan commonan itu. Dua belas orang lainnja tiwealth kepada Birma.
dak mengakui turut tjampur dalam
U -Maung, -menteri luar negeri -Birkomplot untuk
membunuh pegawai2
pemerintah.
Semua dinas2 ma, hari ini mengumumkan, bahwa ia
umum di Sibu,
tempat kedjadian akan terbang ke New Delhi pada hari
itu, ditutup hingga tanggal 23 Des, Djum'at jad. untuk merundingkan dengan Pandit Nehru,
perdana menteri

oleh

Amerika Serikat, supaja alat2 sendjata
India, beberapa soal mengenai bantuan
jang dikirim kenegeri2 itu hanja dicommonwealth kepada Birma. Ia me| gunakan dalam daerah Atlantik Utara
nerangkan
“kepada
para
wartawan,
dan tidak akan
digunakan
dilain2
bahwa hingga kini belum ada -djawatempat. Kedua negeri tersebut memlilin untuk mendja- ban dari Sovjet Uni terhadap pernjapunjai kewadjiban
militer
di Asia,
taan hasrat Birma 2
saling berjani Inggeris di
Hongkong,
Malaya
tukar
wakil2
diplomatik.
dan Perantjis
di
Indo-China,
jang
Tentang pertempuran di “Tiongkok
menurut pendapat mereka perlu unbahwa pasukan? Nasiotuk mempertahankan perdamaian duLon- ia menjatakan,
Inalis jang mengundurkan diri kini tenia, Seorang pembesar Perantjis
da-.
lah berada “dekat “perbatasan Birma
Jam pada itu menjatakan, bahwa ,,apa- |Para pembesar chawatir, kalu? dan bahwa serdadu? Nasionalis jang
bila Indo-China djatuh ditangan
komeluas di seluruh melanggar perbatasan akan diperlakumunis, maka akibatnja pasti akan te- pemogokan ini
negri. Dan apabila terdjadi demi- kan sesuai dengan hukum internasional.
rasa pula di Eropa”,

|

Hariini

gelap

rakjat Inggris mem-

da sebuah setasiun
listrik di

don.

BEVIN KE COLOMBO,
London, 13 Des. (UP),
Kementerian
Inggeris,

luar

negeri

bahwa
Bevin,

Inggeris

menteri luar neakan - berangkat

ke Colombo tanggal 27 Desember untuk
menghadiri
konperensi menteri?

British

Commonwealth

adakan

saga

iki

jang

akan

“di-

9 Djanuari di Colom-

bo,-Ia bertolak dengan

"3

pesanan

|Inggeris telah menerima

emesan

bahwa perserika- | Kan bahwa tentara komunis Tiongkok
220.000 anggauta | tidak perlu memasuki Indo-China, te-

Romg, “dari sana dengan
SU

| rita

ari Djerman, demikianlah diterangkar
kemuinis Tiongkok berpakaian uniform
NINGGALKEN TONKIN
?
urusan
eh djurubitjara departemen
hitam dan disambut
“dengan
“tampik
Londen, 13 Des. (UP).
surak.oleh para wakil dan penonton
i dari. republik federal Djer6
Dari Laokai
“di perbatasan Indo- man.
sewaktu mereka masuk dalam gedung
Ja menambahkan, bahwa sungChina dengan Yunnan, siaran radio
persidangan.
besar
:gunhpun pesanan jang begitu
|
mengatakan
bahwa
tentara
kolonial
Delegasi tersebut dipimpin oleh Yeh
pentingnja,
sangat
“sekarang
waktu
Perantjis
-telah
terusir-dari
seantero
Keh-ming, ketua perserikatan
buruh
pembesar? Amerika akan mengeluarkan
propinsi Tonkin, ketjuali didaerah su- hak? vetonja.
kereta-api Tiongkok. Ia berihtahukan
ngai merah. Tonkin sekarang
kongres bahwa
inilah
ada
federasi
dapat
Soal jang seperti itu hanja
buruh Tionghoa pertama “menghadiri nja telah mendjadi propinsi komunis Gibitjarakan oleh tiga negara, akan teTiongkok.
permusjawaratan internasional sedjak
Inggeris
Ltapi pembesar? pendudukan
Radio komunis Viet Minh mengataRepublik. Rakjat Tiongkok terbentuk.
tidak akan menentang
Perantjis
dan

geri

Harga advertentie: (4. — per cM
Minimum #10.-

ah

tangani. Djurubitjara ini
komentar terhadap suatu bedari Djerman, bahwa pembesar?

menuduh

bulan

na mendjadi pangkalan

ketiga berdjalan, Ketudjuh wakil

mengumumkan,

25 cts.

ea

kereta-api ke
pesawat ter-

|

kian, maka kabinet akan menase-.
hatkan kepada radja supaja menjatakan ,,negara dalam keadaan
bahaja”', demikian diramalkan dleh
kalangan2 jang mengetahui, Penggelapan

semalam, jang ter-

djadi karena pemberian alirar/ listrik kepada beribu2 rumah, tcko2,
bioskop2 dan djuga rumah2 takit

dihentikan selama 1 sampai 4 djam,

(hari ini diadakan lagi,

Hi

Perbintjangan tentang KMB dalam
KNIP telah-selesai dengan kemenangan bagai pihak pemerfhtah,
hal
mana sudah bisa diramalkan lebih
dulu. Sekarang tinggal penglaksanaan kadaulatan, goal!
Pertentangan

pemerintah
berachir.

ot

parlementair

dan pihak

antara

opposisi telah

Walaupun demikian kita tidak daberkata,

bahwa

pembifjara-

pembitjara selama membelakan pendiriannja telah berlaku
peakelijkparlementair”, bahkan baik dari .pihak pemerintah, maupun dari pihak
opposisi,

pembitjaraan

Ssewaktu-

waktu kluar dari rail.
Dalam sengitnja membalas

dari

“pihak - apposisi

Hatta

kritik

telah

utjapkan kata-kata jang bersipat antjaman dan edjekan. Antjaman terhadap
opposisi,
bahwa
mereka
seakan di-amat-amati gerakgeraknja” karena berbau ,,M adiun-affaire” dsb. pun edjekan
terhadap mereka jang telah menjebrang
dan bekerdja pada Belanda,
adalah bukan pada tempatnja.
Pemerintah
jang
sesalkan anggauta
berbitjara on-parkwmentair
sendirinja telah kluar rail,

Dalam pada itu betapa djau

nja sari

pidato

bedax-—

Presider Sukarno

dalamy, waktu pembukaan
harus Ae nghadiip Ike Penazifikasi-hof
sidang
di Djerman, untuk ke 4 kalinja-Se- | KNIP, jang tetap bersifat agung dax
perti diketahui, bahwa Sjacht sebagai
tenang, terutama lagi pidato Presi“masuk daftar
dapat berita2, tetapi kabar2 jang baru2| tangan kanan Hitler,

pada

London

BATAVIA

TN

di Limur Djauh

Perantjis

ngan Perantjis pada bulan Mei detyK
ngan soal
'ini. Soong
berunding dengan pembesar2 Perantjis. tentang kemungkinannja memadjukan Indo-Chi-

BURUH TRANSPORT
INTERNASIONAL.

Gap sjarat2

“OEY KIM SEN
THIO IN LOK
TAN BOEN SOAN

Pe

djungi

Selisih faham antara negara-negara
Pakt Atlantik
:

Directeur:
Hoofdred.:
Po. ,
:

di

Pao” jang pro-komunis hari ini telah ' ini telah memberih tanda2 bahwa komenuduh.
djendral
Pai
Chung-hsi | munis Tiongkok telah berhasil memmentjoba menarik mundur tenteranja : perheibat perselisihan atas dasar kedi Kwangsi selatan ke Indo-China dan | bangsaan di Siam. ' Menurut angka2
menggabungkan
diri dengan tentera j resmi, penduduk Tionghoa di Siam Ik.
Vietnam dari Bao Dai. Menurut doku4 djuta djiwa jang berkuasa atas kemen jang terampas. Pai memberih in- kajaan negara dan: mendjadi sebagian
struksi kepada
“wakil
komandannja, besar dari tenaga buruh di Siam. Pedjendral Hsia Wei,
pada tanggal
8 Bea
Siam tidak inginkan meDesember, bahwa kalau tentera komu- -agambil tindakan keras terhadap aginis madju
lebih djauh di Kwangsi, tasi komunis jang katanja karena adapasukan2 nasionalis jang berada dalam nja misi diplomatik Sovjet di Bangkok
propinsi tersebut harus ditarik mun- jang dapat memprotes segala undang?
dur ke Indo-China dan direorganisir anti-komunis.
mendjadi ,,Pasukan Sukarela Annam”,
. INGGRIS DAN TIONGKOK,
Berita dari Peking menurut surat kaSeorang djurubitjara dari" kementebar itu mengatakan bahwa pasukan2
Pai Chung-hsi ke-14, ke-71 dan ke-97 rian perdagangan Inggeris menerangmulai mundur kearah Langson
di- kan pada hari Selasa, bahwa walauperbataskan Indo-China.
run Inggeris mengharap- dengan saBila mereka sudah direorganisir di ngat akan adanja perhubungan jang
Annam, nasionalis akan
kerdja-sama rapat dengan Tiongkok komunis,
bedengan tentera Vietnam dalam suatu jumlah.
diadakan
perudingan? resmi
expedisi untuk
menempur pasukan2- |jantara kedua negeri
dan dengan sennja Ho Chi-minh di daerah Langson, fdirinja belumlah ada
persetudjuan jang
Haiphong dan Hanoi.
?
itelah ditanda

KON-

5 ngadakan pendaratan disana. Katanja
dari djumlah 400.000 buruh keretasebab pesawat ini tidak mendarat diapi.
:
sana adalah karena
rusak
.perhubuLi Yung, insinjur
“locomotip
Mao
ngan radio dan oleh
karena
“udara Tse-tung, ada salah-satu wakil dari
buruk.
Komunis Tiongkok.
Kedua pesawat udara tersbut
dicharter oleh
kementerian
perhubu. bungan nasionalis dan berangkat dari
Hongkong kosong
sadja dan
diatas
pesawat itu hanja seorang sadja ialah
Chou Pei-shen jang menurut dugaan
adalah pegawai dari kementerian perhubungan sendiri.
Djurubitjara Trans-Asiatic Air Lines menerangkan, bahwa maskapainja
Mengenai bantuan militer
telah mendapat kekuasaan dari KunAmerika Serikat.
Iming untuk mendarat disana, Katanja
Washington, 14 Des. (Antara-UP).
besawat terbang ini akan terbang lagi”
kesana esok hari.
23
Negara2 jang menanda-tangani perMenurut kabar2 angin jang belum djandjian Pakt Atlantik kini nampakdidapat dipertjajai, pesawat terbang ini nja terlibat dalam selisih faham
dikirimkan untuk mengangkut guberantara mereka sendiri mengenai
sjanur Luhan jang sudah memehak ke- rat2 jang dikehendaki oleh
Amerika
komunis beberapa hari jl. dan
jang Serikat bertalian
dengan
pemberian
sudah merasa ketfjil hati oleh “sebab bantuan militer kepada kawan2nja di
penerimaan
dingin dari pemerintah
Eropa. Harapan jang senantiasa
dialat2
Peking. Djadi katanja gubernur Luhan njatakan, supaja pengangkutan
disekarang bermaksud
akan
mening- sendjata dari bantuan itu dapat
mulai pada permulaan tahun ini namgalkan
“Kunming sebelum
komunis
paknja sudah mendjadi laju.
Perunmemasuki daerah itu.
dingan2 dengan 8 negara Eropa untuk
mendapatkan alat2 sendjata telah diPERKEMBANGAN? DI
teruskan di Washington sendiri2
dan
TIONGKOK.
dirahasiakan sedjak
permulaan
NoTaipeh, 13 Des. (UP).
pember: state department pada tg. 3
Suatu perobahan jang pertama jang Nopember jl. menondjolkan
,,kemamendalam dalam organisasi
adminisdjuan penting” jang katanja telah tertratief
dari
pemerintah
nasionalis, tjapai dalam menjelesaikan
perundijang kini seperti diketahui akan be- ngan2, akan tetapi hingga kini tiadakerdja di Taipeh,
“akan dikerdjakan lah terdapat-suatu hasil jang njata.
dengan maksud untuk menjelamatkan
Duta Inggeris, Sir
Oliver
Franks,
| Formosa kedalam dan keluar.
| pada hari Rebo ini akan mengundjuMungkin dalam sepuluh. hari
“ini ngi menteri luar negeri Amerika Seri“dapat diharapkan pengumuman2. Ko- | kat, Acheson, dan
pembesar2 disini
mandan
militer
di Formosa,
jang meramialkan, bahwa penjelesaian jang
mendjabat pula - djabatan
“gupernur, terachir dari perdjandjian
bilateral
ialah djendral Chen Cheng, akan di- dengan Inggeris ,,mungkin” akan ter
petjat dari djabatan militernja dan ia fjapai.
diharuskan
memusatkan
tenaganja
Dikabarkan,
bahwa
Inggeris
dan
Perantjis merasa tidak senang terha-

'SEDAR”

usah
kara, mengatakan hal itu tidak
kwatir- takut, sebab Ir. Djuanda kajalah
barnja telah minta Dr. Sjacht,
seorang ahli keuangan Djerman tangan kanan Hitler untuk bekerdja di
adviseur circulatie
Indonesia sebagai
bank dan keuangan Indonesia.
Dr.
“bahwa
“besar
Kemungkinan
Sjacht akan ke Indonesia. Akan tetapi
Sebab ja
ungkin.
sekarang, helm

250 Polisi Mobile
Brigade
(Foto Ipphos)

Indo-China mau didjadikan pang-

Bucharest, 14 Des. (AP).
Delegasi buruh
Tionghoa
kepada
kongres buruh transport internasional
tiba
kemarin.
sesudah
sidang

Laga

Djakarta

tiba di

R.I, dari Djokja.

per-

dengan randjau laut, hingga kaum koimunis tak nanti berani mentjoba menjerang Tinghai pada waktu
musim
din gm.

DELEGASI

tgl. 13 Dec. '49 telah

SNP

uatu “pangkalan laut. dan udara
wauan Chusan di pantai CheLaksana Kwei Yung-ching dari
-angkatan laut nasionalis
mengatakan

jang

untung

menarik

mengadakan politik padjak jang progressief sudah dibatasi. Tetapi kalangan jang mengatahui duduknja per-

Kemungkinan2 dari bekas wali kota
Wu untuk mendjadi gupernur
telah
diperbesar oleh karena perginja bekas
menteri perhubungan Yu Ta-wei
ke
Amerika, jang dianggap sebagai salah
seorang pemerintah jang terbaik, jang
dikenal salam sedjarah Tiongkok. Yu
Serikat, menurut dugaan orang untuk
mendapatkan
pertolongan
Amerika
bagi Tiongkok nasionalis.

untuk

lajak, mengadakan afschrijving dan reserve. Djadi kekuasaan R.LS. untuk

kem.pertahanan dari pulau Ting-

dengan operasiZ mili-

terpotong.

akan menghadapi kesulitan uang luar

kekuasaan melakukan poli-

tentera

nasionalis ke Sikang ialah propinsi

Kalangan politik di Djokja mengaR.LS. segera
kui, bahwa hendaknja
pula,
berdiri. Ini dapat dibuktikan
mengumandang didalam
suara? jang
sidang K.N.P. pleno. Dan R.ILS.
ini|

kota Shanghai, Wu Kuo-chen,
disebut-sebutkan sebagai orang jang barangkali akan mengganti Chen selaku
gupernur dari Formosa. Kedua-duanja
tidak mau membitjarakan hal ini dengan U.P., tetapi dari kalangan
tertinggi Tiongkok, U.P, menerima kabar,
bahwa tindakan2 tersebut sedang dipertimbangkan.
Program pemerintahan baru memerlukan suatu “djabatan administratief
tinggi untuk Formosa, tetapi tidak dapat diduga apakah pulau
ini
akan

lah dapat memperangkap 6 pasukan
tentera
nasionalis didaerah
.Chengtu, ialah pertahanan nasionalis jang terkuat
dipropinsi Szechuan, demikian menurut laporan
jang diterima disini hari ini. Sekali pun kota Chengtu sendiri .masih tetap ditangan nasionalis, akan
tetapi pasukan komunis telah madju kearah
utara
dan
selatan Chengtu
untuk - memutus- mendapat

kan djalan

Indonesia ?

meninggalkan Kunming?

komunis jang dipimpin

di

pentolan nazi jang musti dihukum sebagai pendjahat perang. Ia dilepaskan
oleh pengadilan di Neurenberg, tetapi |
sekarang di priksa oleh Denazifikasi- |
hof, untuk ke 4 kalinja.
Tetapi apakah U.S.A. akan memperkenankan
R.LS.
pakai seorang ahli
uang jang berbahu
Fascist,
seperti
Sjacht, itulah djuga merupakan suatu
hal jang belum terang. Sjacht memang
ahli mengatur keuangan, jang dapat
menguntungkan golongan jang
berkuasa, seperti terbukti
di Djerman
pada djaman Nazi.
Dan apakah systeem keuangan nazi akan manfaat bagi
rakjat Indonesia jang melarat itu, inipun perlu mendjadi perhatian.
Didalam perdebatan di Tweede Kamer di Nederland, djuga telah disindir-sindir perkundjungannja bebrapa
anggota Delegasi Republik:
ke Bonn
(Djerman),
untuk mentjari ahli keuangan. (Corr.).
SEBUAH
PESAWAT P-51 DJATUH DI BARAT-DAJA
BANDUNG.
Pada hari Selasa siang ada sebuah
pesawat
Penerbangan Militer.
type
P-51 djatuh di kira2 40 km barat-daja
Bandung dengan tidak diketahui apa
sebabnja. Penerbang satu2nja meninggal dalam ketjelakaan itu.
Namanja
belum dapat diumumkan, karena ke-

luarganja

belum

diberitahu

tentang |

den
jang ditudjukan kepada golongan Indo dan Knil. Dari sini kita
dapat bukti kembali dari beliau punja ,,broadmindedness” .dan katjimtaan besar terhadap rakjat dari segala
lapisan,
walaupun
andekata
jang telah mengambil djalk&h
lain.
Bagai beliau mereka inipun
tetap
ada anak-anaknja, jang harus
ditjintal dan dilindungi.
Kata-kata jang
bersipat edjekan
dalam sa'at sebagai waktu ini adamengujur minjak
lah seakan-akan
di atas api. Dengan menerima persetudjuan KMB Indonesia akan bertdak
daulat, tetapi kedaulatan ini
akan

bulat,

to 7

LAN

3

kalangan

Kapentingan negara,

kabar ini.

B.

Undang”dasar samentara RIS - :
ditanda-tangani
Kemarin

malam

pukul

720

di

ge-

djadi: kesulitan

dan

kemudian

rakjat

dung Pegangsaan Timur 56 jang beri- | akan memilih Konstituante untuk mewajat

dilakukan

federaal

(B.F.O.).

penandatanganan 'netapkan Undang2 Dasar jang pasti.

Piagam Penanda Tanganan Constitusi|
Dasar ke Tuhanan jang Maha Esa,
RIS oleh 16 orang wakil pemerintah2 perikemanusiaan, Kebangsaan, kerakRepublik dan Daerah2 Bahagian dalam jatan dan keadilan social jang tersebut
hubungan pertemuan permu:jawaratan
dalam Mukadimah, semangatnja meliNama

dari para

wa-

kil itu adalah seperti jang kita telah
siarkan kemarin. Perobahan henjalah
terhadap wakii Republik Indonesia, jaitu bukannja Mr. Sjafruddin Prawiranegara, tetapi Mr. Susanto Lirtoprodjo.
Wakil Riau Radja Mohammad djuga
turut "menandatangani.
Selainnja para
wakil pemerintah2
djuga -anggota2
PPN,
hadlir dalam

puti

aturan2

dalam

UUD

ini. Saja

ja-

kin bahwa semangat itu akan mendi-

dikc dan
meliputi
pula
kehidupan
bangsa kita. - Inilah suatu.hasil jang
sebaik-baiknja jang
terdapat dalam
UUD kita.
Saudara2, tidak pada tempatnja kiranja, dan djuga tidak mungkin, disini
dibitjarakan
soal2
ketata-negaraan
jang termaktub dalam UUD ini. Dalam tahun jang akan datang ini kita
upatjara ini.
Pertemuan ini diketahui oleh Mr. akan mempunjai tjukup tempo untuk
menindjau soal2 itu.”
Rum, ketua P.P.N.
Selesai pidatonja ini, sebelum wakil2
Dalam pidato pembukaan Mr. Rum
menurunkan - tanda-tangannja,
Mr.
berkata:
Rum membatjakan Piagam Penanda»Kita berkumpul disini untuk mengsaat Tanganan Konstitusi RIS jang berbuachiri pekerijaan, jang berapa
jang lalu didjalankan, baikpun
oleh nji:
Pada hari Rebo tg.
14
Desember
saudara2 sendiri, maupun oleh kawan2
kita, jang pada hari ini tidak hadlir, di 1949 kami, wakil Pemerintah Republik
Indonesia dan wakil2 Pemerintah DaeNegeri Belanda, jani menjusun Unrah Bahagian dalam perhubungan Perdang Dasar Sementara, jang dinamaKonstitusi Republik Indonesia temuan untuk Permusjawaratan Fedekan
ral, berkumpul di Djakarta, PegangsaSerikat”.
an Timur 56, menjatakan, bahwa Peterutama
saudara2,
Kegembiraan,
merintah
Republik Indonesia dan Petertjapai
demikian
oleh karena dengan
selama .perdjoangan merintah masing2 daerah bahagian tsb.
kita
tjita-tjita
ini, demikian pula Komite Nasional Indokita, terutama dalam 414 tahun
nesia Pusat dan" Dewan Perwakilan
menjusun persatuan antara kita, bangRakjat dari masing2 daerah bahagian,
djalan
melalui
dengan
sa Indonesia,
setelah mempeladjari dan mempertimjang penuh dengan kesulitan2,
bangkan naskah Undang2 Dasar Sesauitu,
UUD
tertjapainja
Dengan
mentara berisi
Konstitusi Republik
kepada
membuktikan
dara2, kita dapat
Indonesia Serikat, jang disetudjui oleh
sendiri,
dunia luar dan kepada kita
delegasi Republik Indonesia dan delebahwa perasaan sebagai satu bangsa, gasi daerah2 bahagian tsb. diatas di
jang mempunjai satu bahasa dan satu Scheveningen, pada hari Saptu tg. 29
tanah air, adalah suatu kekuatan jang bulan Oktober, tahun 1949, menjetu-“
besar jang tidak dapat dipatahkan ke- djui naskah Undang2 Dasar Semenarah mentjapai tjita2 Kebangsaan.
tara, berisi Konstitusi Republik IndoSaudara2, tiap2 undang2, seperti tiap nesia Serikat, kemudian daripdda itu,
pekerdjaan manusia, mempunjai kele- maka berdasarkan kekuasaan,
jang
mahan, jang dengan mudah dapat di- diberikan pada
kami
oleh masing?
tjela.
Demikian djuga halnja dengan Pemerintah kami, untuk membuktikan
UUD ini.
itu,
kami
“membubuhi tanda-tangan
Dalam menjusunnja diusahakan su- kami pada Piagari Penanda-Tanganan
paja terdapat suatu Undang2 jang se- ini.
supaja
baik-baiknja, setidak-tidaknja
Dari
Piagam
Penanda-tanganan
tertjapai dasar untuk bekerdja dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat
saat satu tahun. Mungkin sesudah sa- ini dibuat 20 helai jang
disampaikan
tu tahun, kita dapat memakai banjak kepada:
jang termuat dalam UUD ini,
tetapi 1. Para Pemerintah jang turut
mepokoknja jalah, supaja kita dalam saat
nanda-tangani Piagam ini.
satu tahun ini memberi tjukup
ke- 2. Pemerintah
Keradjaan Nederland
sempatan kepada rakjat untuk
berdi Den Haag.
,
kembang dalam
lapangan menjusun 3. Pemerintah Federal Sementara
di
negara.
Djakarta,
Indonesia
UUD
memberi kesempatan kepada 4 : Pemerintah ' Republik
Serikat,
rakjat untuk menjatakan kehendaknja
terhadap status dari daerah2 jang di- 5 , Komisi Perserikatan Bangsa2 Untuk Indonesia (UNCI).
masa jang lampau dan sekarang men2

R

dalam

apabila

sendiri ada pertentangan jang bukan ”
raktersurung untuk kapentingan
jat, hanja berdasar atas dendaman,
Pun
katjurigaan dan siakwasangka.
tiap-tiap perbuatan membalas dendam pada waktu ini bukan perbuatan ksatrya. Maka dengan tepat sekali Presiden memperingeti tentang
hal itu, karena tiada bisa disangkal,
bahwa ada anasir-anasir dalam majang
sjarakat:
petatang-peteteng ”
djual laga melakekan intimidasi dan
pada
mana
sebagainja
na, perbuatan
waktu ini ada bertentangan dengan

Pem.

Pasukan

akan

datang

aa

Ne

AA

TERBIKIN HANJA DARI TUMBUH2AN

K

«“

Pep: 4 aa Wb

. Lu Han

Akan

.

PAG. EA

igtah: Na

2 Nala Madura)

Bogfoad,

Undang” : bak:

«F2. Sunarto (ada di Bondowoso), 3.
“| Sjarif Hidajat (ada di Suamatra), 4.Te
“-...#Moh.
Rasjid
Kusumodiwirjo, 5. R.
“| Moh. Muchni dan 6. Moh. Shaleh (di

HASIL2: PERKUNDJUNGAN
SULTAN JOGJA KE

|

““SPMATERA.

Karachi,

oo”.

Wakil? Koordinator Keamanan P.P.N. di Sumatra Uta-

14 Des.

.

IT

djaannja sampai ke Asia Menurut pen'dapatnja, Amerika akan harus menam“bah pengeluarannja dengan 100 djuta

obi

“bagi orang Eropa di
Pakistan dihapuskan

: Djokja).

si

setiap tahun untuk bertindak
(dollar
terhadap komunisme di Asia,

»Bahaja akan petjahnja perang lagi
akan timbul, apabila Uni Sovjet dapat :
mendjadikan Eropah Timur
mendjadi. kesatuan politik,

(Antara-Reuter).

Undang? untuk menghapuskan pers
aturan hak istimewa jg. diberikan kepada orang? Eropah dan Amerika di

dan Asia
industreel

dan mJiter jang besar” demikian dikatakan oleh Dulles. Pada waktiu itu Uni
Sovjet

telah

mendjadi

demikian

kuat-

.ra, Tygah,dan Selatan telah Pakistan akan dibitjarakan dalam si- nja, hingga mereka memikirkan untuk
dang parlemen hari ini. Menteri ke menjempurnakan
kemenangannja
der
“diteta
tetapkan,
halfman

Setelah. berkundjung 2 hari
satu
| malam lamanja di Sumatera,
Sultan

an,

Djokja telah kembali lagi di Djakarta
kemarin sore dan hari mi pulang ke
'Djokja.

Sebagai

hasil

dan

buruh

kemarin menerangkan

dari perkundjungan

Pakistan

dalam

malam

ngan peperangan. Kita harus mentjegah datangnja waktu demikian itu. Kita dapat mentjegahnja dengan memelihara fikiran tentang kemerdekaan.

tambahan

kepada rentjana undang? itu, bahwa
hak istimewa jang Neaa ml
ini ialah

berhaknja orang2 Eropah untuk menuntut djuri dari negeri mereka sendiri
adalah

»Suatu

keadaan

jang

HELICOPTER2
BUAT ORANG?
LUKA DI MALAYA.

sudah

253 Sultan ke Sumatera ini telah ditetap- usang”.
Sa kan beberapa orang jang akan bertinParlemen India sudah menghapuskan,
“Idak selaku wakil Koordinator Keama- undang? hak istimewa orang? Eropah
| Iman PPN buat daerah2 Sumatera Utadan Amerika ini pada bulan Maret
Ira, Tengah dan Selatan.
tahun ini,
Diketahui, bahwa di Medan Sultan
telah menundjuk dengan resmi sebagai - RENTJANA UNDANG? INDIA
“ Iwakil Koordinator Keamanan,
Kol.
DITERIMA BAIK OLEH MA-

DJELIS TINGGI INGGRIS,

|Kawilarang, dengan daerah kekuasaan
Atjeh, Tapanuli dan Sumatera Timur,
Semua alat2 kekuasaan di Sumatera

London, 13 Des. (Antara-Reuter).
Rentjana undang? India (Konstitusi

“"

3.

London,

13 Des.

(UP).

Menteri Penerbangan Inggris
Emmanuel Shinwell menerangkan dalam
parlemen, bahwa
pada
bulan
April
jad. akan disediakan tiga buah pesawat helicopter
untuk mengangkut
orang2 jang luka dari hutan2 di Malaya. Menteri ini
harus
mendjawab
'atas pertanjaan2, jang mengenai
kekurangan2
dalam
perawatan
tabib

FUtara
disubordineer
kepada
wakil
jang disesuaikan
dengan dari orang2 jang luka, jang harus diKoordinator Keamanan PPN
untuk sementara)
mela'Sumatera Utara, termasuk djuga Pe- undang? Inggeris perlu diadakan oleh sesalkan karena 'pertempuran2
1
Laskar Chairul an terus mengam- 'ngawal2 Perkebunan
Dato
Knip
ia tanda Bak
(O:W.), supaja sebab keputusan India akan mendjadi wan,kaum terroris. Menteri tersebut
bil putusan —untuk
menjingkirkan jalat kekuasaan ini tetap mengerdjakan suatu negara republik. Rentjana un- menerangkan, bahwa tidak
mungkin
jang bernama Sajoeti.
Jang satoe
dekat
anak2nja terlebih dulu ketempat jang kewadjibannja
S00patt- Mob dan Soni Tia Sajoeti 3 a
menurut
instruksi2 dang? ini telah dapat persetudjuan da- mengadakan operasi didaerah?
dan aman buat mendinginkan jang berlaku baginja. Dalam melaku- ri madjelis tinggi Inggeris hari Ini. pertempuran-pertempuran, dan orang2
-Melok. Jang belon ada
Hun Sajoeti | Kalangan itu
paniakendk ar Kn: tenang
ini harus diangkut kerumah saMelek dan jang
bahwa aura
tida ada Sajoeti | (mana hebatnja riwajat Lasjkar Rakjat sentiment anak2nja jang sangat marah. kan tugasnja, maka Negara Sumatera' Sebagaimana telah diketahui,
it.
8
pada
T.N.LMaksudnja jalah buat
4,
tea
1. Molek!
—
madjelis
rendah
memang
sudah
lebih
Timur memberi bantuan pada
Kol. |
itu sampai sekarang sedjak mulai dari
ae
menghindarkan
pertumpahan
darah
Tindakan2 telah diambil untuk medulu menjetudjui rentjana undang2 ta- (dulu, sampai sekarang ini masuk ke hebat jang mungkin terdjadi antara| Kawilarang sebanjak2nja.
&
Pe
ingirimkan chiryrg2 sipil dengan conDalam pertemuan dengan HTB di, di. Djadi sekarang tinggal hendak men
jaks Mae
Endjahat-pendjahat telah serboe | Banten danmmenamakan
Pertjobaan2
sebangsa. Tanggal 8 September 1949 Padang diresmikan oleh Seri Sultan| djadikannja sebagai
#tract pendek di Malaya.
denga
tempat tahanan V.L.D. jang terkenal |
Chairul Saleh dengan teman2nja me-|
telah menundjukkan,bahwa
untuk
$
'sebagai wakil Koordinator Keamanan setjara resmi.
galak, kloearken orang tahanan dari|
| mutuskan berangkat menudju ke BanRentjana
undang? ini menjatakan, pengangkutan tjepat dari orang2 jang
PPN Let. Kol. Dahlan Djambek, decel dan djebloesken pendjaga-pen
ten Selatan, sungguhpun mereka tahu ngan daerah kekuasaannja Sumatera bahwa semua undang? jang ada akan luka, maka alat jang termudah adalah
rangkan kepada kita sbb
“djaganja ka dalem cel. Laloe Mana
helicopter, demikianlah Shinwell.
bahwa daerah itu adalah daerah minus
Barat, dan Riau, termasuk kepulauan terus digunakan kepada India, orang
"maboer.
aan
kurang makanan. Jang berangkat ke Riau, Bangka-dan Billiton. Untuk dae- India dan harta benda mereka itu jang
Kalah Douglas Pairbank!
NM nsmak
jang berangkat 'kedaerah Banten itu jalah lasjkar2 jang berada
KOMENTAR VISHINSKY.
mengambil kerah Riau, Bangka dan Billiton,
Let. seolah?nja India ti
Banten Selatan itu memang semuanja didaerah
Bogor, Bandung, Krawang. Kol. Dahlan Djambek
S.
:
putusan mendjadi suatu negara repudiwakili
Le
Havre, 13 Des. (AFP).
oleh
bekas Lasjkar Rakjat Ditengah djalan mereka terpaksa me- Major Akil.
Dalem ,,Chihe orgaan. dari berasal dari
blik. Perkataan jang “serupa itu digu»Saja marah betul, sebab tak
ada
wa
Barat
jang
sudah
berulang2
dilakukan
pertempuran2
djuga,
karena
“CHT.H.
Tegal, di
mana
- engko | Dia
Sebagai Basis-Komandan Padang di- nakan djuga dalam koloni dan daerah?
satu djuga keputusan? PBB. jang medihantjurkan
oleh TNI. tiap2 menekan melalui daerah' jang resmikan
' Sianglian djadi ketoeanja,
ditoelis lutjuti dan
Let. Kol. Kusno Utomo. Da- trust Indgeris.
muaskan saja”, Andrei Vishinsky, sepandjang lebar, bahwa tida ada pe- Mereka itu adalah bekas petjahan dari Gikuasai oleh tentara Belanda dan T' lam mendjalankan tugasnja Let. Kol.
waktu ia sampai di Le Havre dengan
FOSTER DULLES TENTANG
“ mimpin atawa
twako jang lebih nDivisi 17 Agustus”, dan jang ada di NI, mereka selalu melakukan pertem- Dahlan Djambek dibantu oleh Guberkapal mail ,,Amerika”, dalam perdjaBanten
sekarang
isi
jalah
anak2
dari
purar@
sengit.
Didalam
perdjalanan
|
KOMUNISME.
djempol dan lebih heibat dari engko|
nur
Sumatera Tengah,
Mr, Nasrun,
lanannja
pulang
dari
mengundjungi
| Brigade »Bambu Runtjing”. Hanna
mereka 4 kali
diserbu oleh Belanda| seorang anggauta
Sianglian.
New
York,
13
Des.
(UP).
Dewan Riau, sekapertemuan dari assemble umum PBB
Moepakat, kaloe. aer lacet kata di- 'Rakjat Djawa Barat itu pada tgl.1 Idan TNI, jang achirnja pada tanggal Irang anggauta Dewan Billiton dan seSenator Foster Dulles, ahli politik
April 1947 telah dihantjurkan oleh Ta 20 September 1949 mereka sampai diuSetelah utjapan selamat datang dari
rinja aa, boleh pertjaja dah!
orang anggauta Dewan Bangka, jang luar negeri dari partai republik, telah
(Siliwangi), karena prinsip politiknja ga kedaerah Banten Selatan (Labuan).
masih akan ditundjuk.
menerangkan pada hari Selasa, bahwa pelbagai wakil Rusia delegasi, Vishintelah menentang putusan Linggardjati, Kalangan itu mengatakan, bahwa Kiai
wartawan,
oleh sky menerangkan kepada
Dalam pertemuan dengan Pemerin- pelanggaran perdjandjian Yalta
sedangkan TNI jang ketika itu diberi Achmad Chatib-ex residen Banten di- | tah Negara
menurut
pendapatnja sidang
Sumatera Selatan di Pa- Sovjet telah memberi kebebasan moril bahwa
tugas melutjuti lasjkar, telah menda- katakan sudah-ditjulik oleh gerombo- lembang, oleh Sultan
ditundjuk seba- kepada Amerika Serikat untuk mentja- assemble umum tidak mentjapai hasil?
pat perlawanan mati2an di Djawa Balan itu, itu tidak benar, kata orang gai Wakil Koordinator
Keamanan PPN
ri -djalan guna membatasi daerah ke- jang memuaskan. Ia berharap, bahwa
rat, sehingga tidak sedikit korban jang itu, melainkan Achmad Chatib sendiri' Kol. Simbolon,
Tiongkok
dengan
kuasaan
Uni Sovjet di Eropah Timur dalam .waktu jang pendek
daerah
kegugur dikedua belah pihak, jaitu kcr- jang ingin menggabungkan diri dengan
'kuasaan Bengkulu, Lampung, Palem- |dan Asia dengan uangnja jang ber- Komunis akan dapat mendjadi anggota
ban orang 1 bangsa. Sewaktu perdjan- Lasjkar Rakjat, jang achirnja berohah
'bang. dan Djambi. Sebagai Basis-Ko- 'djuta2 itu. Dulles, jang -telah meng- PBB.
djian "Renville” dit
ditanda tangani, maka nama mendjadi Tentara Rakjat. Tetapi imandan
Vishinky segera berangkat ke Paris
“di
Palembang diresmikan adakan beberapa pidato didepan
koDjawa
Barat
pun
sudah
diserkabar belakangan menjatakan, bahwa Kapten Saroinsong.
1 Lasjkar
dan wartawan2 menghitung bagasinja
misi
nasional
untuk
perbuatan?!
jang
. kbu lagi oleh TNI,
ini terdjadi pada Achmad Chatib telah direbut kembali |
Dalam mendjalankan tugasnja Let. bebas di Eropah, mengandjurkan, bah- jang 35 kopor banjaknja penuh berisi
2-5 tanggal 15 dan 16 Januari 1948. Disini oleh TNI Banten dan sekarang kabar- ''Kol. Simbolon dibantu
peker- dengan dokumen? tentang sidang PBB.
oleh
Dr. Isa, wa komisi harus memperluas
2 ea
aa
Runtjing” jang berada nja sudah ada keputusan, bahwa be- dan Wakil
Wali Negara Sumatera Se“dibawah pimpinan Sutan Akbar telah lau
diperbantukan
pada
gubernur latan, Alwi.
Pa-l diserang oleh TNI (Siliwangi) dibawah Djawa Barat, tuan Sewaka.
Keputusan2 diatas ini,
—
pimpinan 'Abimadju. Ini kedjadian di- |
Tanggal
26 September 1949 ssisa2 rut. ditanda-tangani oleh di Dr.Medan tuMansur
4 ae Tjiwaru dekat Kuningan.
anak2 Divisi 17 Agustus atau brigade: (Wali Negara Sumatera
Selatan), dan 8
Bambu
Runtjing
itu,
telah
digempur
Karena putusan
,,Renville” mengdi Palembang oleh
Pangeran-Bakri
'Iharuskan
tentara
dihidjrahkan
ke hebat pula oleh TNI didaerah Rang-'
etua II Dewan Perwakilan Rakjat

an aa

maka

ae Betung

Bam-

3

| Sementara Sumatera

orang
itu
menerangkan
bahwa
kekuatan
anak2-itu semuanja waktu ini kl. ada
-Karena hebatnja Nana
antara 800 dan 1000 orang bersendjata
mereka itu, maka beberapa dae“sudah dapat dikuasainja, dan me- lengkap.
Pada
tanggal 28 September. 1949,|
telah
BN
an # ina
mereka telah dikepung dan digempur |
- Republik
berapa
daerah
pula oleh tentara Belanda dan TNI di
Djawa That dengan mengangkat 2
sekitar daerah Bajah, Malimping, dan
stuur sipilnja, dari lurah sampai buLabuan.
Perkelahian ini sangat hepati.
Sewaktu itu koordinasi mereka
'batnja, sehingga Belanda sendiri terdengan Hisbullah baik sekali, sehingpaksa memakai bombers, dan mendaga.terbentuknja P.D.B. atau 'Pertaharatkan tentaranja 5 kapal dari djurunan Djawa Barat, dan dengan demisan lautan, jang mengambil “Labuan
kian,
maka. pemerintahan Republik
sebagai tempat pendaratan.
Kasam Barat
Dengan
dengan
Chairul! Saleh berpendapet,
karena
toch tidak bisa diselesaikan lagi soal
ini, jaitu keruh jang tidak bisa diSetelah Manan ea aa
aksi mi- djernihkan dan kusut jang tidak bisa
Hrter kedua
pada
1 Desember 1948, diselesaikan, maka
Saieh terus
berdirinja — suatu
#maka TNI jang tadinja dihidjrahkan' mengumumkan
| jrepedalaman, telah kembali ke Djawa »TENTARA RAKJAT”. “Didalam staf
Barat, berada dibawah pimpinan let- T.R. .itu duduklah ia sendiri: sebagai
dan ditambahkan
1 jnan kolonel Sadikin.
Samenwerking Panglima Harian,
antara lasjkar dan TNI terdapat pula oleh kalangan itu, bahwa perdjoangan
dan kerdja sama didalam soal pertem- Chairul Saleh itu bukanlah setjara
uran bisa dilaksanakan dan ini malah terror dan membabi buta, tetapi me“ berdjalan
sampai tanggal
10 mang berdjoang dengan prinsip polius
1949 dengan baik. Tentara T tik jang ditimbang masak, bahwa K.
visi 17 Agustus, Pemerintah Re- M.B. itu tidak bisa menghasilkan buah
dan
Djawa Barat jang. :disusun oleh jang manis buat rakjat djelata
rakjat umum, karena hasi! K.M.B. itu
itu bisa 'bekerdja sama memtidak bisa memakmurkan rakjat mursatu staf gabungan guerilla.
«
'petempuran
terdapat solider ba dan djelata, jang sudah sangat babaik dan didalanw front pertem- njak berkonban djiwa dan harta sedjak
mereka bahu membahu. Malah meledaknja revolusi di Indonesia ini.
Begitulah keterangan diberikan keh sama2 menjetudjui buat beru jang
tahu
ggempur kota Djakarta, te- pada kita, oleh
ang, kata kalangan itu, perin- betul2 duduknja perkara:
Tetana

15 Dea, (Antara).

2

Nama2 djalan dikota Bandung jang
mengingatkan kepada -djaman pendjaaa tidak

lama

lagi

se-fire telah menjebabkan

ter-

1 pula perpetjahan paham
dalam persatuan itu.

di-

KURSI? JANG DISEDIAKAN
BUAT KEANGGAUTAAN DE-

| Pada tanggal 12 Agustus 1949 barulah: — tampak djurang kembali antara

ma di

KE

dengan

TNI,

karena TNI

ber-

“edia tunduk 'kepada perintah caese'ire, sedangkan Divisi 17 Agustus tidak
2 ida
karena mereka tidak se-

WAN
PERWAKILAN
RAKJAT R..S.

|

Selatan)

kabar, bahwa

berhubung

tjana-rentjana

dan

atjara?

dengan: rendari

,,Pa-

hal2 jang bersangkutan
sungnja perajaan seperti

dengan
garis2.'

didapat kabar, bahwa

masuknja TNI

“Fargo

atawa

Che

: model

paling toea 1946 'dengen soerat2
borapitan dan bisa di 0
ven

(balik men,

rat dan

Ha

asa

Sana

Sea

pada. Ady, No,Ka

Da

sada« |

|

Begitupun bilamana orang jang dikenai padjak itu telah memberi keterangan”-nja kepada college Burgemeester dan Wethouder,”
para pemilik persil jang telah ada bangunannja, jang berkewadjiban membajar padjak djalan Haminte Kota Djakarta SEBELUM TANGGAL 1 PEBRUARI 1950 hendaklah sudah mengirimkan keterangan tertulis kepada College
Burgemeester

Semarang sesudah tg. 17 Desember
setjara berangsur?,
Perlu

diterangkan,

ngan? TNI

akan

terdiri

genap

memperingatkan

lapisan

penduduk

kepada

'49

sewa

itu

didasarkan

1 Djanuari

Pemanukan,

tu

5 orang

untuk
ta Dewan Perwakilan
n Inong RIS, jang terdiri dari: an

1 R| Sosrodanukusumo

"

djak

Tjilamaja,

tanggal

meter

persil dihitung

dengan

berbatasan

djalan dengan

tidak

mengingat harga sewa setahun.

2

Ea

Tg k
DJAKARTA,

15 December 1949.

Wali Kota Djakarta,

Mr.

R. Sastromoeljono.

se-

" YBRI- TAHUAN
ak Dlenst memperingetkan sekali lagi pada publiek, bahwa buat mengambil pembagian barang2 makanan, barang2 klontong dan textiel, sudah tjukup dengan
mengasikan
ommer.
zegel
jang diperlukan, berikut kartu indentiteits-kluwarga jang ada ditanda tanganin oleh kepala kluwarga dan djika lain
orang jang mengambilnja harus disertai dengan surat kwasa.
perlu

Buwat dibawanja lembaran
sama sekali.

DISTRIBUTIE DIENST BATAVYIA

Pegaden-

TB
B

kan selekas mungkin setelah

oleh Pembesar T,N.I, di

Keresidenan Krawang.

teh

gg

Ef

1

R.A!

4

3g

1

Ng

ts

1

Aw

3

£&

MB

bersamaan

di-adakan pengumuman res-

mi

“

Toe

We

8g

&

an
RN»

Y

VERLOF

di Purwakarta,

1

Kn
e

3

eB

dengan PAT, serta berpusat

Oa

zegel tida diharuskan dan djuga tida

Keamanan), jang tugas

kewadjibannja

(ada “di

Re Daan

pandjangnja

didasarkan

akan

dari sisi jang

“Moh. Mahtud' da2 2 Mg 1 8) Seu Wui Tui akan di berdiriPanj

perhitungan
pada

Kelalaian
memberi
keterangan
seperti dimaksud
diatas dapat menimbulkan akibat, bahwa penetapan pa-

'baru dan Purwakarta.
“ Dalam Konperensi tersebut sebagai resolusi telah diputuskan se
bagai brikut:
1)
Organisasi Pao An Tui akan
di bubankan dalam tempo selah dan Zuri Zamzam.
tjepat mungkin,
"Timur tuan2: LA, Mu'is
Sesuai dengan persetudjuan
2)
Tak 'Rasjad.
Pembesar T.N.I. jang ber.
:
W)
kuasa di daerah Keresidenan
“
Krawang, setelah nanti PAT
ANGGAUTA
PARLEMEN
R.LS.
telah Nita
Gleh TNI didesa
i bubarkan, sebagai gantiDARI MADURA,
Tondjong — dekat Tjileungsi-Bogor —
nja akan di berdirikan Seu
n 2 orang. dari mereka telah mati
Sidang Dewan
Perwakilan
Rakjat |
Mulai saat ini TNI telah “Madura jang diadakan pada tanggal 10
Wui Tui (Barisan Pemban-

Ka

sewa

ngan gelisah atau timbul
benda
Segala
“keamanan
baik harta
- maupun djiwa didjamin oleh pihak Mi-

perwakilan adalah:
:
Sumatera
Timur
tuan2:
Pilamon
| Sinaga, Nerus Gonting,
O.K.
Ramli
dan Mohd. Noeh.
Dajak Besar tuan2: E, Kunun
dan
Basuni.
:
3
3
Bandjar tuan2: Iberamsjah, Hasbul-

a|

harga

atas

supaja djakekuatiran. |

6, golo-

1949 telah memilih

harga

1950.

Ten-

Pada tanggal 11
Desember j.l.
telah berkumpul wakil2 Sectie PAT
aa
telah menundjuk
Rengasdengklok,
“wakil2nja untuk duduk didalam
itu dari Tjikampek,

Desember

djumlah

ada bangunannja, jang akan dikenai padjak

rombo-

dari

tentang

sewa dalam setahun dari tiap-tiap persilnja jang telah»

Penting kiranja bagi penduduk, bahpihak Militer Republik (Basis-Ko-

mandan)

Wethouders:

jang akan masuk kota Se-

marang djuga
tara Peladjar.

Iwa

bahwa

dan

di

ah pada ketika itu kolonel Na- ||Na

» Truck dari 8 ton's merk Dodge,

pasal 6 ajat 2 dari ,,Bataviasche
1935”
(Peraturan
Padjak
Djalan Djakarta 1935”) jang bunjinja : »Djumlah padjak
ak
persil jang telah ada bamgunannja tidak akan melebihi
empat perseratusnja harga sewa setahun,

langbesar

tsb. diatas
TNI MASUK
SEMARANG BERANGSUR2 SESUDAH TG. 17
DESEMBER 1949.
Dari sumber jang boleh
dipertjaja

dalam

Straatbelastingverordening

wa tg. 9 Desember 1949 malam ketua
Panitya Perajaan Hari Penjerahan Kedaulatan tuan Sarino telah diberi tahu

Konperensi P.A.T. keresidenan Krawang.

i djuga ikut hadir ditem-

Wali Kota Djakarta memberi - tahukan, bahwa menurut ketentuan

nitya Perajaan Hari Penjerahan Kedaulatan” jang akan kenyang setjara
besar-besaran, maka untuk - mendjaga
suasana, maka pihak Basis Komandan
Republik dikota ini, menghendaki agar | & |
perajaan2 hari penjerahan
kedaulatan
tersebut
dibikin
dengan tjara jang
sederhana, akan tetapi merupakan penuh artj dalam -perdjuangan bangsa.
Adapun perajaan jang diperbolehkan
ialah upatjara?2, selametan? dikampung- |
kampung, pemindahan
Makam-Pahlawan, mendirikan - ,,Tugu-Peringatan”,
sembahjang dimasdjid? dan geredja.
Lebih djauh dapat dikabarkan, bah-

Buat keanggautaan Dewan pe
| liter Republik,
lan Rakjat RIS, telah ditetapkan. 1N
Selandjutnja bagi siapa jang mengawa Rep. Indonesia akan mendapat 50 (.R. statement. Mereka ti- kursi, NIT 17, Pasundan
tjau
atau merampok akan diambil tin21, Negara |
militer,
me
kepada
caese-fire Djawa Timur 15, Madura 5, Sumatra dakan keras menurut hukum
arena ketjurigaannja ter- Timur 4, Sumatra. Selatan 4, Daerah ialah ditembak seketika dimana tem1
Belanda sangat Djawa Tengah 12, Bangka 2, Belitung pat terdjadi hal? seperti tsb. itu,
2, Riau 2, daerah istimewa Kalimantan
h tidalu bandak: kata Barat 4, Dajak Barat 2, Bandjar3, Kagal 17 Agustus 1949, limantan Tenggara 2, Kalimantan Timur 2, Sabang 1, Padang 1, Golongan

oongrpa Di ,Solongan Europa

PENGUMUMAN

atas

nama Wali Negara Sumatera Selatan.
PERAJAAN JANG BERSIFAT
KESEDERHANAAN,
Corr. kita dari Semarang kabarkan.
Dari pihak jang mengetahui didapat

Dr. Khoe

Leong

Moelai tanggal 15 Dec, 1949

aa

Pe

Ta

Ka

verlof

Hin
3 minggoe

tanggal 6 Sman

sit

lamanja,

Lonte

:

»
AN tentang Mn mendjajakarta itu, sampai
'ini
m menerima perintah atau

Pemersan,.
kira2 djam 11, di-

jang berwadjib.

leh kerenanja #eudilah apa

rumahnja tuan Lie Sung Hin di 'Chitentang Haa Br
nese Kerkweg, — sudah didatangkan 3: muat heri
, Luit. II dari BAT. A. MO
Sipa- orang bertengtahi revolver dan golok.
EN.L Untuk mendjaga keyersweg, Dua agenEpen didjebak
Tngak Itu tiga orang mengantjam pakai sen- BRIGADE
amanan di Kota
Djakarta,
kabaran
berpakaian
| djata buat minta uang pada tuan ruada bertentangan dan djuga ti:
orm
si dan dilutjut
mah, dalam ketakutannja tuan Lie lan- mana
SEA
da betul.
tas serahkan
'iapunja uang f 677.
dilepaskansedang
dari detak na
- Oleh kerena Sdr. OEI TIANG KAM |

Lara

oa pae
a

orang? polisi jang ada di situ mereka Naa
dalam kamar ta-

1.

hanan itu dan
Perkara ini
(Nwsgr.).

diselidiki.

PERTUNDJUKAN ULANGAN
DARI »KEMBALI KE DES. 15

tg.

20

dan

21

j.a.d.,

bali ke Desa”,
—

nanti pada

tonil

UNICEF

Emergency

Fund)

Badan

dari

untuk

membantu

PBB

internasional

kanak2,

dimana ada turut

Dengan
persetudjuan
bulat” dari
masing? pihak jang
berkepentingan,

distrik melawan Kes.
nan “Bogor.

maka pada hari Minggu tg. 11 Desember jbl. telah didirikan dikota ini ba:

dan fusie antara:
(1)
De Bond van Hoger#Douane
menjokong. P.P:R.I. ,- Sedang seli- personeel (Pusat dan Tjabang).
ngan2 akan diselanggarakan oleh
(2)
De Indische Douanebond (Pu- Orkes ,,Irama Masa”. . Lebih djauh sat dan Tjabang).
(3)
Penta
Buruh
Pabean InPase
adpertensi inii hari.
Idonesia (Pusat dan Tjabang)
Badan fusie jang Mata
itu, dibeBE
ALMENAK.

BEGAL

MERADJALELA.

Kana

Belanda Indo di-

Malam Hoa
jang “Indar anna
Belanda Indo
didjalan Pegangsaan Timur telah dibegal oleh 5 orang
jang
tidak dikenal, dan menjebabkan
ia
djatuh serta dikrojok. Dompetnja-jang
“berisi uang
berpuluh2 rupiah
telah
"terbang, demikian djuga pulpen
dan
djam tangannja. Kepa
kita ia me-

nerangkan,

Pimpinan

Indonesia

Umum

pada

Pusat A: MJ.

di

tanggal

11

sidangnja

€3
dengan:

». jaja

hari

itu

setjara

Hari

:

2

BERAS

2

SAN

Kampung BC, 2

dengan

beaja jang besar pula.
|Di SAWAH
:
Mengingat:
Bahwa:
a. Tjara 'Rob. Lampung
| BESAR.
''imerajakan seperti itu adalah berarti
” .
arti kedaulatan Bangsa
Toko Ban Tek Hin didjadi- memperketjil
Indonesia
jang. telah ditjapai pada
kan korban. Proklamasi

17 Agustus

FS

Tionghoa dan jang” lainnja ada

orang Indonesia, kelihatan masuk dalam itu toko dan menjaru sebagai tetamu. Tuan Lie kira itu orang mau am-

dari tempat
bil band dan sudah mang
duduknja ' dan
iri.. “tu
pemuda Tionghda kenbas dekatkan tuan
Lie

dan

todongkan revolver — dengan

bilang : »Djangan "berteriak !” Itu saat

djuga tuan- Lie disuruh “masuk kedalam
dan orang? jang
rumah perempuan

berada didalam 'itu
disuruh
dan lelaki

kedalam bagian belakang. Tuan

masuk

Cie melihat ada datang lagi satu ka-

wannja itu perampok hingga kini djadi
berdjumlah 3 orang. Sesudahnja Sa
dengan ambil
geratak
“satu peniti mas
f 4800.—

harga

“gram

Kabapaya

berikut banjak

f 700—,-

rampok

lantas

pakaian,

itu kawanan

djurusan

pasar Sawah Besar
Besar zonder

'ahgkat kakinja dengan djalan kaki ke-

orang

“ada

jang

berani pegang

pada:

mereka,

Melihat kawanan rampok sudah ber-

| Ialw

baru

tuan Lie

Pertenak

R.LS.”

jang telah

' Betul saja rasa bertrima kasih terdap Redactie dari madjallah tersePen- Pem- Tes “but, jang telah sudi membuang banjak
san beliun
tempo dan tenaga untuk menjalin artikel pandjang itu dari bahasa Belanda
jang ta” enteng: tetapi perlu kiranja
supaja diterangkan pula kepada para
pembatja bahwa:
a) salinan
sebagai
termuat
dalam
»Sunday-Courier” no. 7 itu seankat
ada diluar tanggungan. sa-

KOLFF

1945, sedang- (

Di djalanan Sw. Besa r Jing terke- kan berdirinja RIS itu hanjalah seba- A. Contract
nal ramai dengan
“ perdjuangan LADA:
:
orang? gai akibat kelandjutan
ig. saban malam berseliweran, kawanan Bangsa Indonesia setelah Proklamasi. Hitam Lampung
rampok terus. bekerdja. Begitulah
b. Dengan tertjapainja kemenangan Putih Kt. Baru
semalam kira? djam 7.35 kawanan
ram- /perdamaian di Indonesia ini seluruh TAPIOCA:
pok sudah kungdjungi toko Vulcaniseer rakjat, teristimewa para pedjuang? dan Ondern.
x
band auto merk »Ban Tek Hin” di Sa- keluarga? jang “ditinggalkannja, djuga AAA
wah Besar no. 4A. Toko tersebut tidak rakjat jang . menderita, harus betul? KEDELE:
djauh dari“tempat terdjadinja itu pe- mengenjamkan
buah kemenangan/per- PMI Djember
nembakanysersi Husni Effendi
jang Gamaian itu dan bukanlah hanja ,,me- KTJ. IDJO:
belum lama
aga
sudah - binasa. |Hbat”. keramaian? jang berbeaja besar Makasar
Itu ketika tuan Lie A Lang eigenaar |ititu.
KTJ. TANAH:
itu toko lagi duduk Sembah dalam
tokonja, mendadak dua orang
satu

NEGARA

“Iditjitak dalam - madjallah
mingguan
|
“I,SUNDAY-COURIER”
no. 7, tanggal

. Nom.

dirajakan-

besar?an

“ #DALAM

DUINLOP &

PERAMPOKAN

pemuda

Djakarta, 9 December 1949.
Rakjat Indonesia Djakarta.
GP
petakan 1 Pengawanan Umum)

PASAR DJAKARTA 14 DES. '49./2' Nopember j.l.

MAKELAARS

Desember 1949 antara lain telah memutuskan:
a.
Sikap AMI. terh
Pp. sen aan

tidak pake badju. Kedjadian itu sudah. berdirinja R.LS. jad.
Menimbang:
Akan
disampaikan

2

—

|-

“2319

'$
|:

CAPITO

L

10.30 Pagi -

AT FUR

20 th. Century Fox.

VICTOR

10.30 Pagi

NACE
—

5.30

OF

CHANEY-MARTHA

AA

CREEK"
GRAY

-

MEEa

—

8.30

DRACULA"

O'DRISCOLL- JOHN

CARRADINE

17 tahon keatas.

Universal,

iba

Unika
x

6-9

MATURE — COLEEN

HOUSE
LON

MPEA.

2

13 tahon keatas.

CINEMA

PN mkn Serial

NN
13 tahon keatas.

MP.EA.

115
100

THALIA

IBU - BIDJAKSANA
satu film Indonesia jang s angat berguna bagi umum.
Lutju banjak nasehat-nasehat.

UNTUK

PERMINTAHAN
ORANG-BANJAK
DIPERTUNDJUKAN LAGI:

Liem

Kong

saja,

Liat.

145

,KEMBALI KE DESA"

TONIL:

Satu persembahan ari Movie Amateur Society jang gempar MEN
oleh sidang-ramai!
20 — 21 Desember jad, mulai djam 7.30 malam di Gedung Kemid:“
(Schouwburg) Pasar Baru — Djakarta,
|
ENTJIM NJONGNJONG dan EMPE ANG HOEN pun ta' ketinggalan!
Sementara rajuan beraneka ragam akan
disadjikan
oleh
ORKES
»IRAMA MASA” dibawah pimpinan Tuan Agus Sutarman !

”

»Chung

Hua

5

Pengum-

Tsung Hui”, Molenvliet Barat 175 :

Toko ,,Kytson”, Molenvliet
Sectie II) :

(Glodok-Depan

Timur

Toko ,/0ey”-(Agent ,,Bata”),“Kaligot

18, Sawah

Politie

Besar :

Foto studio ,,Lieco”, Pintu Besi 51:
»Thay San” Kongsie, Kramatplein:

Toko Radio ,,/Midwest”, Oosttoegang Pasar 7, Mr. Dowelia :

panstkanah

sekarang djuga, djangan sampai

kehabisan!
138
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DISTRIBUTIE

PAKERDJA

Toewijzing2 buat pembagian
seperti dibawah dan dari djam 8

No.

1

ini bisa diambil menurut tanggal2
pagi sampai 12.30 tengahari,

Kantor2 jang didaftarkan pada Distributie Dienst Batavia Afd.
Instellingen

Rijswijk 4, dan

mana

namanja dimulai dengan

Berbagai? sekolahan
T/A

8 02214

16
17
19
20
21
22
23
24

dan toko2 merdeka

A. B.
C. D. E.
FKG. HI
J. KL.
M. N. O.
P. R. S.

Solik

.

Diminta dibawakan soerat KWASA

:

Desember
Desember
Desember
Desember
Desember
Desember
Desember
Desember

2.

j.a.d. «
j.a.d.
j.a.d.
j.a.d.
j.a.d.
j.a.d,
ja.d.
j.a.d,

waktu mengambilnja.

DISTRIBUTIE DIENST BA

2 Ter

4
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Kartjis-undangan mulai sekarang sudah dapat diperoleh pada :
Secretariaat P.P.R.I. Pusat, Molenvliet Barat 7B :

110
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MEMENUHI

c) bagian besar
dari
artikel-salinan
dalam ,,Sunday Courier” itu,
saja
ta” dapat tangkap artinja.
Untuk
diberi kesempatan guna mengumumkan pendjelasan ini, terlebih
dahulu kepada Tuan-tuan saja menghaturkan banjak trima kasih.
Hormat

-

Ini hari 2 — 7 — 9.30

PENDAPATAN BERSIH 10074 UNTUK P.P.R.I. (Panitia
pulan Uang Untuk Pembangunan Republik Indonesia).

isinja artikel jang asli:

244

5000

,

CARTER

b) dengak kalimat
ada - menjimpang!
atau malahan bertentangan dengan

Noot redactie:s Artikel jang termaksud telah dimuat di
,,Sunday
CouMemutuskan:"3. Tidak setudju | Terkupas dan
rier” no. 7 dari tg. 27. Nopember jang
dengan adanja peraj an? tersebut, te-/
terpilih
45
pada waktu itu masih diterbitkan ditapi menjetudjui a anja upatjara jang
TJENGKEH:
bawah kita
punja
pimpinan.
Salisederhana.
Zanzibar
1300
nan artikel itu dalam bahasa Indonesia
b. 'Mengandjurkan “kepada Panitia? DJAGUNG:
kita serahkan pada tuan S. PusponaPerajaan diseluruh tempat jang
telah Kuning dogst
goro (Umar Santoso), pada kutika itu,
berdiri jang Sudah mengumpulkan harlama
55
kita punja
,,Economisch
redacteur”,
ta benda untuk keperluan perajaan itu,
sekarang
pemimpin ' dari
,,Sunday
supaja harta benda, itu digunakan un- » bevatia Ta
ah 1949.
Courier” jang kita anggap mempunjai
Ituk: 1. Kelirarga? jang telah ditinggalketjakapan tjukup
akan
melakukan
kan oleh pedinang” jang gugur. 2. Pepakerdjahan tersebut.
— KURS UANG LUAR NEGRI,
perlu
dan:
bertugas
masih
Gjuang? jang
“Oleh kerna itu
kita
anggap
tida
Djual
ditolong. 3. Rakjat djelata jang perlu
perlu akan periksa lagi s
ja.
Pn
$
Amerika
ditolong
(fakir-miskin).. 4. Anak JaKita merasa menjesel bahua salinan
» I—
$ Singapura
tim.
.
itu tida mendapat persetudjuan
dari
$Hongkong
»» 43216 penulisnja, jalah tuan L.K.L:, - maka
b. Membantu
mendjaga keamanan
£ Inggeris
39:
kota Djakarta
dengan djalan ini kita menghaturkan
dikampung? chususnja,
& Australia
”
kita punja ma-af, oleh kerna kita senumumnja dengan mengandjurkan kepaf
Belanda
diri jang.
menanggung-djawab . atas
'da- seluruh anagauta baik dari A.M.I- f- Federaal di Singapura
kakliruan tersebut.
maupun dari K.A.M.I.
Perlu kita djelaskan disini
baba
IL untuk memasuki barisan pendja- f an di 3 Beripang
2 minggu jang lalu kita suda
minta
gz keamanan jang sudah ada dik
HARGA MAS.
tuan
Pusponagoro
suka
umumkan
pung masing? djika barisan ini San pe
»Surat
terbuka”
seperti
diatas
di
Djual
dibentuk.
mana
46.— |,,Sunday Courier”, permintaan
perr gr. f
“2. “membentuk barisan jang dimak- Djakarta
per tail $ 295. — ': rupanja sampai sa-at ini belum dikasud dikampungrja, djika hal ini belum Hongkong
per tail $ 180.— | bulkan.
dibentuk. 1. dan 2. atas nama orga- Singapura ,

minta | nisasi.

Jr.— HELENA

IsorRart TERBOEKA

DAGANG

| SIKAP A.M.I. TERHADAP PERAJAAN.

jaitu kira2 djam 8.30, “sedang Lberdirinja R.LS.orang jang . menjerangnja semuanja 2 Berhubung

-

Kereside-

Besok sore di tanah lapang- Decapark akan dilangsungkan pertandingan district antara .Pori
Djakarta
RE
melawan kesebelasan Pori kereside| -S Gindastio jang
nan Bogor jang
pemain2dnja
terdiri
'Pada pertengahan
bulan ' Oktober
dari kesebelasan2 Bogor dan Sukabu- | jl. saja pernah tulis artikel ,,VERTEjad.
di (GENWOORDIGING VAN HET CHItd nama Sarekat Sekerdja Pabean In- mi. Sedangkan hari Minggu
lapang BVC
kesebelasan
Pori NEESCHE BEDRIJFSLEVEN IN
DE
'donesia (SSPI)
dengan susunan pe- tanah
bakal ukur
tenaga dengan
VBBO
R.LS.” untuk
“,,/Maandblad
'SEDAR”
ngurus sementara sbb.:
Bandung.
“Jiang ditunggu kluarnja pada penghaKetua umum Abdul Aziz Harahap,
Pori Djakarta akan turunkan pasa- bisan bulan itu, akan
tetapi
sampai
(wakil ketua I, J. A. PF. Sulilatu, wakil ngan -sebagai berikut:
pada waktu ini masih belum dapat diketua II, Jiisman, sekretaris“umum Sa# terbitkan.
Sainin
kum, sekretaris B. Th. Telehala, pemDjauh dari maksudnja, dan sunggu
:s
Isnandar
Kutjit
bantu? M.. W, G. Bax, Bohari, J. Chr.
“diluar “dugaan saja, artikel. tersebut
-Subandi
—
Sudjadja
Saleh
van Hoogeveen, Mohd, Thahar, E..&.
disalm' dan dirobah mendjadi
karaHilman Matono Umar Sanger Arifin
Njio dan Timpin.
ngan
,,PERWAKILAN
PENGHIDU:
PAN USAHA BANGSA
TIONGHOA

wa kedjadian itu masih

pada polisi. (ME).

»Pori”

PERTANDINGAN DISTRICT
DARI P.O.R.I.

Pendapatan bersihnja ada untuk

Kita ada terima almenak dari Druk:
kerij Kong Seng, Tai Tong Company
Fabriek.Kemenjan dan
Java
Commissie Handel. Dengan ini kita menghaturkan Menpan
terima kasih.

Universal International.

8

»Kem-

main Entjim N jongnjong dan Em“pe Ang Hoen, akan dipertundjukan
lagi oleh Panitya" Pertundjukan
Amal
M.LAS. di Gedung Komidi
(Schouwburg).
:
Le

#

| FURY

f 900,— dari 5 (lima) orang lainnja.

Surat Perintah jang diberikan
kepida Tuan Oey Tiang Kam itu adalah
bertentangan
“dengan
pengumuman|

FAIRBANKS

RICHARD GREENE—PATRICIA MEDINA

Tg. 18/12 hari Minggu: VBBO —
Tentara jang belum ditjabut,
bahwa
Djakarta.
SAREKAT SEKERDJA PABEAN PORI
ntara itu tiada diperkenankan me- i
Selain dari pada pertandingan? tsb. mungut sumbangan dari rakjat.
INDONESIA MENDJELMA.
diatas, pada hari Djum'at tg. 16/12
searah ralat tersebut diatas
diper- '
“Sebagai badan fusie dari 3 “dilapangan
Deca-Park
oleh
,,Pori"
t
Persatuan Buruh Douane.
"Djakarta akan diadakan pertandingan

Untuk memenuhi" " permintahan

(orang-banjak, maka

kemarin

mengumumkan, bahwa oleh badan tsb.
telah dibeli lebih dari 100.000.000 pond
susu untuk anak2 dan kaum ibu di.
pertanda an tsb. sbb.:
negeri2 dimana badan tsb. bekerdja.
17/12 hari Saabta
VBO:
Pengumuman tsb. dilakukan pada hari
(Pertandingan Distrik VUVSI/
peringatan
tiga
tahun
berdirinja var
1ISNIS).
| UNICEF.
:

kuntji dari liar.

sedang
:

Reuter

4

Menurut

(United Nations International Children

FIGHTING O'FLYNN"
DOUGLAS

get

tempat tahanan. Lalu:
tahanan itu mereka kluarkan, sedang

THE

3 £

. dan kuntji

GRAND:3-c6-3

Te

sendjatanja

pn

rahkan

Djakarta, 15 Des. (Antara),

6
-— $.

NAMA

| djaga. Tapi kutika sudah masuk| INDONESIA AKAN MENDAPAT |
kadalam marika kluarkan pistol
PEN
SUSU DARI
| dan paksa
itu komandan buat seUNICEF.

|5

M.PEA.

On

N

MARSHALL

P

dengan komandan

uan Oey Tiang Kam bukan diangSEPAK BOLA. : :
t mendjadi
Luitenant
UH
Mobiele
de,
akan tetapi diangkat untuk
nenji eriggarakan keuangan dari Bat.
gi Mobiele , Infanterie
dan berusaha
r
| beleidnja sendiri guna memSebagai usaha kerdja-sama
antara serlengkapi segala kebutuhan2 kekuVBO'dan ,,PORI” D jakarta, pada tg-| 18 ngan2 bagi anggauta2 jang dibawah
17 dan tg. 18/12 dilapangan BVG | pin ipinan: “Majoor L. Pelupessy, berarkan
“Perintah Harian
No. 8/49
Gambir Selatan, akan diadakan pertantertanggal 6 December 1949 jang didingan? amal
sepak-bola jang
L. Peludari pendapatannja akan- disumbangkan | ida tangani oleh Majoor
berhasil mengadakan
Na
RA (Korban Perang Indo- pessy, dengan
pemungutan sumbangan kepada Tuan
nesia
Lie Hien Lien sebesar f 2000.— . dan

!!00ragi—

BE

GLO

AMAS Ck

O'HARA-CONNIE
17 tahon keatas,

Di RATU

berpakaian
polisi datang di situ dan

minta bitjara

itu kawanan rampok bisa. Haa
dan pakaian.. (Rex)
TAS

20 th. Century Fox

T

mah,
uang

- JOHN PAYNE — MAUREEN

SPORT

JOURNEY"

k

rumahnja

,SENTIMENTAL

— 8.30
aa

3 &

satronin

3: -«-?

5,30

th
HatiLana

sudah

tuan Kwan A Tjin di kampung Pengodogan masuk
bagian Pasar Minggu.
| menua
'orang tawanan politik: Ha
pa
|Sesudahnja
mengantjam.
pada
tuan
ruPa
PERTANDINGAN?
: Pada malam itu dua orang jang

MENTENG

- 2.30 —

4 1,
Ng Meat

Ba
sudah sadjek

|!

—...wk. Kapten
R,E. KOSASIH.

10.30 Pagi

NE TON

: “batal ada Luit. II dari Bat/XV”X”/,
Pun kedjadian itu sudah diberitahu- Ana
Aa
XVI — IN, jang dipimpin oleh!
kan pada polisi. ”
“sebagai. BaPa ANGLINGD
Di Pasar Winger.
sega Komandan,
“iina orang bersendjata. golok kema-

Iin malam

ag

(omandan Bat. XV”X”/XVI-IV

orang” djahat.

ASTORIA

Lea DA

Team" Kam

Tetap merdeka

Ditempat, tg. 9 Des' 1949

Afd.

Sa

Tstellsigse 7

an

3

-

Maka tempo

Maha

Dewa Goari

Sie Thian Tjoen mendenger begitoe, laloe ia soeroehan moerid' kapertjajaannja boeat pergi preksa
popwee2 itoe digoedang peranti me.| njimpen barang2
jang merngjadi
miliknja golongan. kadewaan, tapi
ternjata jang popwee2

137 ».

:

-

1

2. Haeierlia

Oleh kerna mendapet Beban!
- demikian,“ itoe padri sakti djadi
mengetahoei
bahoea popwee itoe
:berasal dari. Ta
Boed-

itoe semoea

ada dan tida
kedapetan ada kekoerangan Soeatoe "apa poen.
Oleh kerna itoe djoega, soedah

popwee2 jang dimiliki

oleh kaoem Boeddhist, tetapi ternjata bahoea popwee2 itoe tida ada

tentoe sadja Kim Pek Hong djadi

"barang satoe jang koerang, maka sanget kebingoengan dan kemoetempo hal ini dibaritangken pada dian lantas kombali ka atas kaKim Pek Hong Tianglo, 'itoe padri , palnja.
Maka
sehabisnja ia sotkodina sakti laloe mengatoerken banjak
Disana, sebegitoe lekas ia sam.Hwie Hwan menoetoep pintoe ka- trima kasih dan -sigra menoedjoe pe, djendral The Sam Po telah
' marnja, Kim Pek Hong laloe ke- ka kraton Hwee-hoen-kiong di pin- oendang padanja boeat diadjak beloearken iapoenja hoa-sin (badan “toe Jangit,sebelah Timoer. dimana remboek bagimana baeknja aken
“ haloes) jang sigra menoedjoe ka Kim Pek
Hong telah disamboct menangkis serangannja Ang Lian
pegoenoengan Leng-sanb
men- oleh Maha Dewa Goan Sie Thian 'Kiongtjoe jang sakti
dan beroe. djoempahken pada. Sakyamuni,
Tjoen jg laloe menanjaken iapoenja. lang2 telah dateng menantang peDi negri Lie-djin -kok jang maksoed koendjuengan, atas per-/ rang.
terletak di laoetan barat,” kata tanjaan mana sang padri sakti laKatanja djendral kita pada Kim
itoe padri sakti. pada sang Boed- Ios menerangken bahoea di negri | Peki Hong Tianglo: sItoe -poetri-

|

- dha, ,ada satoe prinses jang telah. '“Wie-djin-kok di lacetan barat ada: Pat
pada bebrapa hari jang
menggoenaken
seroepa
popwee Satoe poetri-makota jang mempoeoedah memang betoel tida dateng
jang sanget lihay sekali. Maka de- njai popwee sanget lihay, dan ia' KesN ata
perang, tetapi ini hari:
ngen ini akoe moehoen tanja, apa kira jang popwee itoe tentoe ber- kombali ia telah dateng dan meBoeddha disini 1 k langan | bo- asal dari kahjangan jang telah di- maki-maki dengen setjara koerang
ceri dan dibawa

toeroen ka dve- Tn sekali,”
Apa
sya

itoe ia ada bilaig

djoega jang

ia telah membinasa-

mengarti
apa
kahendakan'koe,”
ken Pintjeng poenja diri ?” mena- kata Kim Pek Hong Tianglo jang
nja itoe padri sakti,
laloe prentah malaikat itoe aken
Djendral
kita
membenerken Sigra pergi mendjalanken akalanomongannja sang adviseur itoe,
nja,
»Kaloe begitoe baeklah Pintjeng
Ditjeritaken Ang Lian Kiongnanti
djoempahken sendiri pada- tjoe tempo meliat dari, barisan
nja,” kata Kim Pek Hong sembari Beng telah keloear poela satoe Kim
berpamitan dan sigra menoedjoe ka Pek Hong jang ia kira soedah bikapalnja, dimana ia lantas panggil nasaken djiwanja dihari kemaren,
malaikat Kim-thauw Kiat Tee Sin soedah tentoe sadja djadi sanget
boeat dateng mengadep.
terperandjat, hingga diam2 ia djaTida antara lama malaikat itoe di berkata pada diri-sendiri: ,,Aja,
telah dateng mengadep dan berloe- ternjata itoe si kepala
gocndoel
toet dihadepannja Kim Pek Hong belon djoega mampoes !"
Tianglo.
Maka dengen zonder banjak bi"sHoed-ya panggil Siauw-sin ads tjara lagi ia lantas
serang itoe
apa jang maoe diprentah ?” mena- padri sakti, jang kemoedian komnja malaikat itoe,
bali telah kena tenpoekoel roeboeh
Kim Pek Hong Tianglo laloe ke- oleh iapoenja popwee sinaran jang
loeariken prentahnja dengen setjara sanget lihay.
bisik2, di achir prentah mana ia
Tapi Ang Lian Kiongtjoe tida
lantas berkata: ,,Djangan salah. lantas toeroen tangan boeat lantas
Itoelah ada akalan jang 'kaoe ha- membinasaken djiwa lawanannja,
roes lakoeken dengen setjara ter- hanja ia telah prentah soldadoe2"liti. Kaoe mengarti ?”
nja boeat tangkep dan iket pada
,Apa Hoed-ya poenja prentah, : Kim Pek Hong Tianglo jang laloe
kata
malaikat
Kiat Tee Sin, dibawa kadalem pasanggrahannja.
»Siauw-sin tentoe aken djalanken
Disana itoe poetri-makota lanKa
baek apa jang Siauw-sin tas soeroehan algodjo panggal babisa”.
tang lehernja itoe padri, jang ke»Soekoerlah kaloe kaoe soedah paten
sigra “dipantjer di
ni

tang bendera,
|

Hingga
meliat

TA

TG

Pa

f

radja Lie-dfinoke Yang

poetrinja

telah

kombali

|

de-

ngen beroleh kemenangan besar,
karoean sadja didalem hatinja djadi Sanget girang dan lantas memoe-.
.dji tinggi atas sang poetri poenja
kesaktian itoe. Tapi ia sama sekali ag
tida menjangka kaloe itoe semoea
ada soeatoe
permaenan
komedi

2
na
4

1

jang

telah

dilakoeken

oleh

“

tg

malai-

kat Kiat Tee Sin, sedeng selama
itoe Kim Pek Hong sendiri dengen

diam2 telah menggoenaken ilmoe
In-sin-hoat masoek ka. kratonnja
Ang Lian
Kiongtjoe boeat mentjari taoe popwee apa itoe jg. telah

digoenaken, sekalian mentjari taoe

djoega dari mana
asal-oesoelnja
popwee itoe.
3
Tatkala ia mentjari taoe bebra-

pa lamanja,

baroelah

bahoea poetri-makota

moedja

Kwan

Im
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| Redactie membetulkan
sebelum dan sesudahnja
japkan diperbanjak trima
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yamg dikasih tahu sudah datang buat
MI, pemteriksaap: dalam itu rumah
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Sat.

me-

Maka
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mendatengi ka roeangan sembah- 13 PAN
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