-TOKO DJAMU,
Uap ,D JAGO
Setara Pulomas

. DJUMAHAT 16 DESEMBER 1949 — 27 TJAP GWEE.2500

TAHUN

dera Belanda serta -upatjara penaikan
Sang Saka. "Merah-Putih . hanja “berlangsung di Djakarta. dimuka Istana

Gambir.

:

5

Sangat baiklah
” kiranja
bila pada
saat penjerahan
kedaulatan
dilangsungkan, di Ibu2-kota dari Negara2bahagian dan . dikota2
lain, dimana

pada penjerahan kedaulatan ini ben-

dera Belanda S tepaoonya
ea enaN
lagi, . djuga
dilangsungkan upatjara
bendera . pada waktu mana penaikan

Sang

Saka

Merah

Putih

»Pada-saat

beleid,.karena . perlaksanaan tech.

N.LT.

. dilakukan

“Makasar, 14 Des. (Aneta).
dengan penuh ehidmat.
Pemerintah Negara Indonesia Timur
PB
Sedjak saat penjerahan Kedaulatan
hendaklah segala :kantor dari djaba- telah..mengumumkan sebagai berikut: ("
tan pemerintah diseluruh daerah RIS Di. Indonesia Timur hanja adarpersesadja. isPada tgl: 10 Desember 1949 telai
mengibarkan ..bendera Merah-Putih. : diaan bahan. bendera sedikit
Karena.ini bahan merah-putih jg-ada
#Re
Dakota: 25 perwira Polisi M
Negsra2 bahagian
jang mempunjai
hanja disediakan untuk orang2 IndoDiokja untuk
»
t
bendera sendiri, dibolehkan mengibar'nesia sadja. “Hanja- apabila: kemudian
kan
benderanja . disamping
Merahmasih ada bendera'tatau bahan bendera
Putih pada tiap2 kantor jang
tidak akan dapat diberikannja kepada orangtermasuk djabatan federal. . Bendera orang asing, orang2-Belanda selandjutMerah-Putih ini hendaklah dikibarkan nja akan termasuk golongan ini.
disebelah. kanan, dipandang dari. se- |. Selandjutnja dalam pengumuman ini.
belah fihak gedung. Kantor2 Federaal -Giperingatkan kepada peraturan'interjang berada pada Negara2
Bahagian nasionaal mengenai pengibaran bende- |
emeTtj
Pada..tg.-20 Des. ja.d.
hanja. boleh mengibarkan bendera Mera, bahwa bendera Indonesia-harus di- “RIS akan sudah dapat terbentuk, “8
rah-Putih.
kibarkan disebelah kanan dan bendera mikianuanggapan rkalangan2::
Hal.jang tsb..diatas itu -berlaku pula kebangsaan disebelah kiri.
PN.
Djuga dalam-konperensi dengan pers
bagi tempat kediaman? pegawai: pemeTentang:siapa2 jang-akan
m
rintah jang mendjalankan "kewadjiban, ijang-diadakan oleh kementerian pene-|
rangan soal
“pengibaran bendera 'ini Presiden-beserta 3 orang-penjus
dengan tidak . membeda2kan-kebangbinet RIS: jang: pertama ini-sudah:
Diberitahukan
“bahwa
saan pegawai2 pemerintah jang -ber- dibitjarakan.
leh- dikatakan.pasti-jang pilihan
sangkutan.. Bila .ambtenaar. tsb..mem- diterima. kabar «dari -P:P.N. jang:ameal:
peroleh djabatannja .itu.atas'kekuasa- njatakan. pengibaran: bendera nasional ' djatuh kepada. Ir.. Sukarno
Drs.
Hatta,
Sultan
Hamengku.-Bi
an. RIS maka. dari tempat -kediaman- dengan resmi akan diadakan-pada tg.
no dan Anak Agung.
5
nja itu djadinja akan dikibarkan-hanja 17 Desember.
Tentang Twapro dan KKM, jang teDjuga. tentang orang2 “jang -4
Sang Merah Putih sadja: djika djabatannja -itu diperolehnja.atasekekuasa- larmenerangkan, bahwa'mereka tidak “duduk dalam kern-kabinet RIS “f5
an Negara,
..maka. dalam hal Negara akan mengibarkan . merah-putih, “ di- menurut kalangan jang rapat:.
.mempunjai.
bendera
sendiri, - naka Sberitahukan, tidak akan diambil tinda- hubungannja dengan PPN kem
nannja jang terbesar sudah diperdapst
“ bersama2 dengan Merah-Putih
diki- kan mereka, karena pemerintah hen3
barkan djuga bengera Negara, Sang dak menghormati tiap2 ideologi di In- jakni:
Perdana Menteri — Drs. Hatia (Mek
'Merah Putih - disebelah“
“kanan dari donesia Timur.
Diterima kabar dari Menado, bahwa
rangkap Menteri Luar Negeri).
“tempat kediaman itu.
Twapro-dan KKM telah memberi taMenteri" Pertahanan —: Sultan
E
Orang? partikelir tidak di- 'hukan kepada anggota2nja untuk dja- mengku Buwono.
5
: 3
ngan
mengadakan
'
demonstrasi
terha- wadjibkan.
Menteri .Kemakmuran —
dap mereka jang mengibarkan merahBagi orang2 partikelir tidak ada keda.
2
Lag
putih...
.
5
.
wadfiban untuk mengibarkan beridera.
"Menteri Dalam Negeri —
“Mengenai golongan penduduk TiongBila
orang.
mengibarkannja
-djuga,
Agung.
:
hoa dirjatakan 'oleh-seorang “djurubimaka berlakulah :peraturan-jang tsb. tjara kementerian penerangan IndoneMenteri Keuangan — Mr,.Sjafruddin
dibawah ini:
5
sia Timur, bahwa pemerintah Tiongkok
Prawiranegara.
$
Dari tempat-kediaman warga2"
RIS nasional adalah pemerintah. jang maTjalon2 lain dalam kern-kabinet ini
hanja dikibarkan
“Sang”Merah Putih sih dianggap -sjah dan karena itu bentidak ada -terdengar, terketjuali. bagi
dengan memperhatikan, bahwa di Ne- deranja 'ialah-simbol jang resmi “pula: Menteri Luar Negeri jang nama2 Sjahgara2 jang mempunjai bendera-sendiri
Mengenai bendera komunis djurubirir dan H. A..Salim terus disebut2.
# dapat.dikibarkan bendera Negara pada “tjara-belum mengambil sikap, karena
Tentang. pos
...Menteri: Penerangan
sebelah kiri dari rumah.
soal ini internasional belum lagi seleoleh djurubitjara kita.ini tetap diangsai"dibitjarakan.
Dari rumah2,-jang didiami oleh bugap sebagai tjalon. jang terkuat dianAchirnja dikatakan sekali lagi :oleh
kan-warga-negara'
maka selain dari
tara tuan2 Mohd.
Natsir dan' Mr.
pada Sang Merah Putih
dapat pula djurubitjara, bahwa persediaan bahan
Sjamsuddin
dan
bagi
pos Menteri Kedikibarkan bendera kebangsaan sen- bendera. sangatlah .sedikit-adanja dan hakiman :diantara tuan2 Frof. Supomo
ja
minta
kepada
.penduduk:-Indonesia
diri, Sang Merah Putih dikanar'/ dilihat
dan Mr. Susanto Tirtoprodjo.
dari gedung itu-sendiri. Bendera ke- untuk memahamkan kemungkinan, baBuat-pos menteri2 jang Jainnja, dehwa.orang2 asing-tidak akan dapat mebangsaan sendiri tidak-pernah boleh
.djuga
buat pos. Komisaris
ngibarkan bendera. Ini tidak berarti, mikian
dikibarkan sendiri.
demikian diterangkannja, bahwa orang Tinggi RIS di -Nederland beium dapat
Bila -orang2-partikelir ingin mengiorang ini tidak mau, tetapi hanja kakata sebulat seperti-terhadap susunan
barkan bendera pada hari penjerahan rena mereka tidak
dapat mendapat kern-kabinet diatas. ini, kata" kalangan
kedaulatan, maka dinasehatkan-untuk bahan bendera.
itu.
melakukan jang sedemikian pada-saat
penjerahan kedaulatan dan. meneruskannja hingga .djam 6 petang-hari jang
berikutnja.
f
TANDA PANGKAT POLISI,
Djakarta, 16 Des. (Antara).
Dalam sirkulernja baru2:.ini.Departemen Dalam Negeri bagian Kepolisian
"Ymum mengumumkan, bahwa.berhubung dengan akan diadakannja penje-

rahan-kedaulatan

diadakan. beberapa

Pengumuman PPN tentang-pengawai
sipil, angkatan perang dil
Djakarta, 16 Des. (Antara).
Oleh PPN telah dikeluarkan pengumuman sbb.:
Pada- hari
Penjerahan Kedaulatan
maka lahirlah negara-hukum Republik
Indonesia Serikat jang Merdeka dan
Berdaulat,
“berdasarkan
Pengakuan
ke Tuhanan Jang Maha Esa, Peri Kemanusiaan,
Kebangsaan,
Kerakjatan
dan Keadilan Sosial.
Kekuasaan berkedaulatan dilakukan
oleh Pemerintah Kebangsaan. Indonesia bersama-sama dengan Dewan Per-

perobahan pada tanda2 pangkat pega“-wat-jang beruniform, jani:
5
1-“Embleem2,
dimana
— tergambar
lambang-negara
“(wapen)
negeri
Belanda, harus ditjopoti dari uniform, "pet:dan pitji2-bivak.
2. Tanda2iniuntuk sementara waktu tidak diganti.
3. Sebagai gantinja pet-uniform di-wakilanRakjat dan: Senat.
gunakan pitji-bivak.
“Sambil menunggu“ ketentuan
“lebih
4. Dilengan kanan dari djas-uniform
“dipakai
ban merah-putih- dengan' Hlandjut-dari' Pemerintah “Republik Inmaka -para pegawai
- tulisan diatas dasar putih . ,,Polisi "donesia- Serikat,
sipil, termasuk kepolisian, jang bekerRIS".
5,Pernjataan2 pangkat
.untuk.. se- dja-pada: Pemerintah Federal Sementara pada saat penjerahan kedaulatan
mentara waktu tidak. berubah.
» Perubahan2 ini berlaku pada -hari| beralih, mendjadi pegawai pedjabatan2
penjerahan kedaulatan,
akan : tetapi (RIS . dan akan tetap..mempunjai dan
mendjalankan kewadjibannja.
djika keadaan
sesetempat memestiPara. pegawai sipil, “termasuk pegakennja, tidak
ada
keberatan untuk
melakukannja sebelum hari itu.
“kwai kepolisian, pemerintah Negara dan

Daerah-daerah bagian jang bersangkutan, tetap
mendjalankan kewadjibannja.
wang
Setiap orang
berkewadjiban untuk
mengakui pegawai2 tadi dalam mendjalankan tugasnja.

Tentang Angkatan Perang.

di

Djakarta

publik

dengan. pesawat: terbang
jang pertama. dari
kota Djakarta.
(Photo IPPHOS).

Indonesia

keamanan

Tentang sifat dan. kabinet: KIS. jang
pertama ini pada dasarnia adalah seperti pendapat Drs. Hatta jang. diutarakannja baru2
ini, . jaitu national.
zakenkabinet dengan . tidak menjampingkan keinginan partai2 politik jang
ada.

pa

(KES conan

Kata kalangan. ini.selandiutnja. kabinet RIS jang pertama ini akan terdiri dari:
1. Perdana Menteri.
2. Menteri.Luar Negeri.
H5
Dalam Negeri.
2
Pertahanan.
5
is

Keuangan.
Kemakmuran,
Penerangan.

5

Kehakiman.
Kesehatan.
“Pengadjaran, 'Kebudajaan.
Pekerdjaan- Umum.

» “
3

RIS dalam keadaan. istimewa untuk
melintasi masa peralihan untuk .mem-

bantu mendjamin keamanan dan ketertiban.
:
Setiap orang jang tidak.menurut:perintah jang berwadjib-atau- bertindak
sendiri2 sehingga menimbulkan kegadahan»
akan dihukum dengan keras.

Perusahaan

“penting

dan

2

Ta 2

Urusan Agama.
Urusan Sosial
.dan - Per-

buruhan.
Menteri2 muda tidak akan diadakan.

Djuga
djabatan
Panglima
Besar
mungkin sekali tidak akan diadakan
sehingga urusan pertahanan itu akan

dipimpin oleh Menteri Pertahanan be-

tak menjetudjui
-perajaan2 pada
tg. 27 Des., demikian pada-hari ini
diumumkan. Hari-kemerdekaan sebenar2njaadalah: tg. 17 “Agustus,
-demikian. dikatakan.

«Tjaba
" Surab
ng
aja

mempergunakan

-hanja akan

kesempatan ' itu

bagai menggabungkan semua ke'perdjoangan untuk lebih memperkuatan jang dapat: dipergunakan

ato waktu mel ahdk
:
|
da

$

akan U.U.D.,
. (Foto Ipphos)
Bagi

Bangsa,

1

Tn

Orang-siapa

“jang: akan pegang

pimpinan itu bukan soal. Hanja da:
pat diterangkan disini, bahwa buat
sementara waktu segala kepolisiai.
ada dibawah pimpinan T.N.L, jan
tidak lama: lagi vakan meudjelm:
sebagai

tentara

R.I.S,

Pamit

bahwa di Djakarta akan ditempatkan 1200 anggota Mobiele Brigade,

buat Semarang

700 dan buat Su-

rabaja 1200, Dari fihak kepolisian
diusahakan dengan sekuat2nja, su-

baja kepolisian itu dapat: mendjamin. keamanan .Mudah2an dengan

berkat

Tuhan

segala

kewadjiban

dapat didjalankaa, tida usah “dengan -bantuan fihak lain, karena

masing2 orang, sudah mempunjai
kewadjibannja
sendiri2 dan pada
waktu sekarang sudah tiba waktunja, bahwa
masing2
kewadjiban
harus didjalankan oleh jang beranggung.djawab

sendiri,

sampai.salah.satu

djangan

dines terlantar,

karena membantu dines lain. Ini
tida berarti,
bahwa kerdja sama

atau bantu membantu harus dihilangkan
melainkan
maksudnja,
supaja maatschappelijk leven berajalan dengan normaal, demikian
ditegeskan

oleh

tuan

Sumarto,

Lebih -landjut tuan Sumarto meaerangkan, bahwa Mobiele Brigade,
jang sudah ada di Djakarta jalah
paru 220 orang, dan hari ini akan
datang lagi di Djakarta 250 anggota Mobiele Brigade, Kedatangan
npreka

berangsur?

ini disebabkan,

kesukeran huisvesting.
»Soal huisvesting adalah soal jg.
sukar sekali. Mudah?2an polisi Dja-

Atas
pertanjaan
kita. brap:
djumlahnja Mobiele Brigade, jang
akan dikerahkan dalam kota2 be: karta sebagai tuan rumah dan jg.
ikan dibantu oleh Mobiele Brigade,
Sar, tuan: Sumartomenerangkan 4.nau
berusaha sekeras2nja, untuk
Y-nemetjahkan soal ini. Selama soal
perumahan ini
tjahkan, sudah

TANGGAL

17 DES. PRESIDEN
R.L.S. DIPILIH.

Jogja,

15

Des.

(Antara).

teri Dalam. Negeri Republik.
Selandjutnja. panitia tsb.
telah.
menjusun
atjara sbb.:
Tg. 16 Des:-diadakan resepsi mulai
djam 19.00 bertempat di
Kepatihan,
17

Des.

para

utusan

negara2

bagian,

daerah dan kesatuan2 ketatanegaraan
bersidang
untuk
memilih
Presiden
RIS, tg. 18 Des.
upatjara
pelantikan
Presiden bertempat di Sitinggil,
jang
selama beberapa hari ini dipakai guna

sama-sama

mereka

tiba

djuga

rom-

bongan Republik jaitu Mr. Rum,
Ir.
Djuanda, Mr. Abd. Karim Pringgodigdo, Dr. Abuhanifah.
E
Pesawat terbang jang kedua
membawa Menteri Pertahanan Hamengku
Buwono IX
dan
Kolonel
Nasution
dari penindjauannja ke Sumatera,
Rombongan

wakil2

negara2

bagian

lainnja ditunggu datangnja
hari
ini
dengan Constellation 'atau
Skymaster
Untuk menghormat kedatangan mereka oleh-pemerintah Republik Indoneusia diadakan “resepsi pada tg. 16 Degd malam, -bertempat di Kepatian.

belum dapat dipebarang tentu, ba-

hwa anak buah dari Mobiele Brigade, jang dengan penuh semangat
berangkat ke kota besar ini akan

kmendjadi kejieway « Ini sebebalnja. «
“bukan keperluan Mobicle Brisade,
jang membantu, “tetapi keperluan
masjarakat
“Djakarta umumnja,”
demikian tuan Sumarto,
SIDANG KOMITE NASIONAL
PUAST SELESAL
Jogja,

Des.

15

(Antara).

Sidang Komite Nasional Pusat ke-6
ilang bersedjarah itu selesai pada hari
'ni,
sesudah
mengambil
keputusan
entang 3 tjalon anggota senaat
buat

Djawa

tuan

Mr.

Sumanang,

Ki Hadjar

Dewantoro dan Prof. Johannes.
Sebagaimana diketahui,
tjalon2
untuk
Sumatera
ialah
tuan?
Mr.
Teuku
Tea
Mr. Moh. Rasjid dan Mr. Jusuf.
Malam ini para
anggota ' dipanggil
makan oleh Presiden Sukarno ditemoat Kediamannja, sebagai
kesempatan
'erachir untuk

Presiden
Republik

beramah-tamah

Sukarno
Indonesia.

sebagai

dengan

Presiden

DJAWABAN ATAS KAWAT
MR. MARIA ULFAH.
Jogja, 15 Des. (Antara).
Atas kawat ketua sekretariat wanifa Mr. Maria Ulfah Santoso jang dikirimkan pada permulaan bulan
ini
kepada Perdana Mentri NIT jang ketika itu di Djakarta
dan
mendesak
supaja perkara njonja Salawati Daud
-segera diperiksa, kemarin telah diterima djawaban.
bahwa
pemeriksaan
njonja

Salawati

Daud

sedang

dilaku-

kan dengan giat. Kawat tsb.
dikirim
Jari Djakarta oleh Perwakilan Pemerintah NIT.

KETUA DAN WAKIL KETUA
P.P.N, KE DJOKJA.
Berkenaan dengan akan dilangsungkannja pemilihan Presiden R!S
jang pertama

di Djokja,

maka

hari

'Acheson “tentang. pengakuan
.pemerintah -R, R, T,

Kemis pagi sudah berangkat kesana ketua dan Wakil ketua P.P.N.,
mr. 'Moh. Rum dan Anak Agung
Gde Agung, demikian pula sedjumlah banjak anggota Panitia tsb,

Menteri

baru akan hantjur dji'katak dapat ban-

luar negeri

Amerika,.

naan. dengan 'statementnja “jang dibuat-

me-

nja pada konperensi belakangan ini, dimana ia. menerangkan bahwa Amerika
telah. .memutuskan akan “mengakui pe-

Acheson,- hari ini mendjelaskan, bahwa

bila ,dan: kapan Amerika

hendak

ngakui

maka Ame-

Tiongkok:

Komunis,

tika :mengutarakan,

apakah

kaum

Amerika, Angus

Ward

-ko-

serta : staf-nja

Tentu sadja, djawab Acheson, bila
pengakuan telah diadakan, itu- merupakan 'satu soal dari permintaan Ametika jang sungguh2: harus dipenuhi.

Acheson berbitjara mengenai
Ivensi Sovjet, ketika ia ditanja

“Pemerintah Indonesia

Dean

"lamatan rakjat seluruhnja dapat ber- belakangan ini tak. membikin
gelisah
"Idjalan seperti biasa, misalnja perusa- padanja "terhadap. perlakuan. apa”jang
haan2 perhubungan2 darat, laut, udara, mungkin dialami. nanti oleh anggota?
radio. dsb.
diplomatik,.
bila - "Tiongkok Komunis
Diharap supaja-pemimpin2 perusa- telah diakui,
haan2 jang maha penting
Baen

Idrijven) dengan bidjaksana pada ha ri
liburan tersebut, mengambil tindakhn2
sehingga perusahaan2 ini' topi jaruh
bekerdja "untuk kepentingan Nusa,

!

serta 3 kepala staf, jaitu kepala sta
Angkatan Darat, Laut dan Udara. Dimasa darurat atau dimasa perang urusan pertahanan ini akan dipimpin oleh sidang KNP (mulai djam 07,30). MaPresiden
RIS jang dalam konstitusi |lamnja Presiden RIS mengadakan rec
RIS berkedudukan sebagai Panglima| sepsi.
Tertinggi djuga akan bertindak sebaPara utusan negara2 bagian ditunggai Panglima Besar,
gu.datangnja di Jogja hari ini.
Sekretaris
negara . akan
langsung
UTUSAN2 NEGARA BAGIAN
berdiri dibawah Presiden dan
suatu
'bureau jang akan diadakan bagi Per-TIBA DI. JOGJA.
dana -Menteri sendiri.
Jogja, 16 Des. (Antara).
Demikianlah gambaran dari susunan
Kemarin tiba dengan pesawat
terpemerintah RIS jang dikirakan
pada
utusan2
"negara2
tanggal.20-Des. j.a.d. akan sudah dapat bang sebagian dari
bagian jang akan melakukan. upatjara
berdiri: (Antara) .
pemilihan Presiden RIS di Jogja pada
FRONT PEMUDA TAK MENJEtg. 17 dan pada tg. 18 Desember'j.a.d.,
jakni tuan2 Anak Agung Gde Agung,
“TUDJUI PERAJAAN2.
Radja Kaliamsjah Sinaga dari Suma“Surabaja, 15 Des, (Aneta).
tera Timur, Dr. Suparmo dari Madura
-Front Pemuda.tjabang Surabaja dan Mr. Kosasih dari Pasundan. Ber-

djamiSelandjutnja
dalam pengumuman munis dapat sungguh? -memberi
lain PPN menjatakan, bahwa hari pe- nan-akan: kesediaan “serta ' - kesanggumemenuhi" kewadjiban?
-Injerahan kedaulatan sebagai hari mu-' pannja- untuk
lia ditetapkan- sebagai hari .liburan, internasional, -terutama. tentang “perlakuan-terhadap- orang2: asing didaerahdemikian djuga hari berikutnja.
nia.
:
Diandjurkan
dalam: pengumuman
itu, supaja djuga pada hari2 liburan,
Hal.
itu adalah-soal kedua,
- kata
berhubung dengan-penjerahan kedau- Acheson, dan jang.paling penting -jalah
Hlatan, mereka-jang diwadjibkan untuk menentukan
berapa: djauh ' intervensi
-memutar:terus alat2 masjarakat Indo- langsung Sovjet. Uni di ' Tiongkok.
inesia tidak “ketinggalan, “untuk meAcheson . berbitjara "demikian : ketika
njumbangkan-tenaganja, dari golongan ditanja, . apakah pengakuan. "Komunis
atau bangsa apapun djuga, supaja usa- Tiongkok : terhadap
konsul djenderal

'Iha2 jang sangat dibutuhi untuk-kese-

nisch dan beleid- sebetulnja susah
dapat dipisahkan sama sekali”, demikian diterangkan oleh tuan Sumarto, wakil kepala kepolisian Re.
publik,
“dalam satu
“pertjakapar
dengan kita,
Selandjutnja jia-menjatakan, bahwa kedatangan
-Mobrele Brigade
Republik di “kota Djakarta haru
dipandang sebagai langkah perta
ma untuk membentuk eenheid dalam memperkuat kepolisian di Dja| karta, jang di djaman massa pera
lihan perlu mendapat. morele dai.
penak anne backing.

isu Perbubungan:..dan Lalu | px den, RIS stelah: difsentuk: kemarin

Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat dan polisi bertanggung djawab atas dan akan mendjamin
ke- dalam
. kesadaran nasional: dan
amanan. dan ketenteraman diseluruh pemberian
pertolongan, terutama
tanah air.
kepada keluarga-mereka jang-suPasukan2 Angkatan Darat, - Udara dah djatuh dalam perdjoangan.ini.
dan Laut jang berada dibawah Pemerintah Belanda tidak akan bertindak
ketjuali atas
permintaan Pemerintah

hari-penjerahan kedaulatan.

“Rum, ketua P,P.Ne berpid

ini sudah

bahwa kepolsia:

tida boleh terpetjah2 lagi dalam
berdjenis2 korpsen, jang ternjata,
bahwa pemetjahan ini telah menimbulkan banjak kesukeran2 : a. dipandang dari sudut technisch organisatorisch
dalam.
pemeliharaan
kepolisian, b.. dalam. mendjalankar

SUSUNAN PE)

e

sekarang

datang waktunja,

SOAL PENGIBARAN BENDERA
DI

sa

(Staf corr.' Sedar)

“interberkes

3

di

upatjara penurunan ben-

PANEN

penjerahan ' kedaulatan

Amsterdam,

St

mengu-

4

Nasional

pada saat berlang-

segra dipetjahkan
250 anggota Mobiele Brigade hari ini akan
tiba di Djakarta

IT “Bagi tempat2 kediaman para wakil |
"diplomatik dan konsuler dari
Kera- |
djaan2 Luar Negeri, tidak berlakulah
"petundjuk2 pembatasan itu.
-Wakil2
jang dimaksudkan djika menghendakinja-dapat mengibarkan bendera nasionalnja sendiri.
5
Pada umumnja berlakulah hal bah“wa bila disamping Sang Merah Putih
dikibarkan bendera asing” maka-ben“dera asing ini hendaklah sama besarnja dan dikibarkan
sama tingginja.
Demikian bunji pengumuman “Panitia
Persiapan Nasional.

Hap

i.sungnja.

bahwa

Mobiele :Brigade “harus

Soal perumahan buat

tuan uang dari

merintah baru Parama. ' Dalam pada
itu dinjatakannja-tak-ada bukti2 ten.tang.-adanja lintervensi

terdiadi

...perobahan

| Panama.

.asing,

di

2

Acheson selandjutnja ditanja, apakah .,,tak. adanja : intervensi . negeri?
asing” telah ditambahkan oleh-kementerian
luar negeri pida — ukurannja
“(eriterium) belakangan ini “untuk -mengakuisuatu: pemerintah.
Tiga ukuran

jang

dikemukakan

oleh

Acheson:dalam -bulan September jl. jalah: (1). Pemerintah itu harus menguasal negerinja, (2). Pemerintah tsb.
harus.
disokong oleh sebagian besar
rakjatnja,
(3). Pemerintah tsb.. harus

bersedia

djian?

untuk

serta

Acheson

&

kemudian

Amerika
Tiongkok

-perdjan-

internasional.

menjatakan.

itu tak berarti
mendjadi pasal

“itu adalah:

untuk

memenuhi

kewadjiban2.

non-intervensi
tambahkan

tetapi

Amerika.

“ketika

“pemerintahan

faktor

menentukan,

akan dikeempat,

penting

bila

soal
seka-

dan“ kapan

, Sa
er).

Jersey,

Kata Boettinger,
14 Des. (Antara-Reu-

John Boettinger, jang baru? ini meagundjungi Indonesia, hari ini meramalkan, bahwa pemerintah
Indonesia
jad. ini akan menghadapi kehantjurannja, apabila tidak mendapat bantuan

uang

Amerika. - Boettinger

baru

tiba

djuta

dollar

Marshall,

akan

tetapi

dari Eropah setelah memberikan pendapatnja kepada pemerintah
Belanda
selaku penasehat dalam urusan perhus
bungan? umum,
Indonesia telah menerima kira2 36

dari

lebih

bantuan

baik

djangan

diberi

fonds dari sumber itu djika pemerintah Indonesia jang baru mulai bekerdja pada tgl. 1 Djanuari jad, ini, kata
Boettinger. Dalam pada itu ia menambahkan, bahwa ada harapan pemerin-

berniat “ hendak - mengakui tah baru ini akan mendapat pertolos
Ingan dari Bank ExportsImport,
Komunis,

TN Maba

Persiapan

dipersatukan

PAT

Panitia

mumkan,

|

Pe

Djakarta, 15 Des. (Antara).

Berdjenis” kepolisian jang ada harus
"

. Tentang pengibaran resmi dari sang
ND Merah-Putih sesudah penje:rahan kedaulatan
—

KE 1 No.145
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i

- Nasionalis dituduh membunul

"

PEN

| Pemogokau umum 5
. mengantjam Italia

—.. Peking takut Lu Han kembalikan Kunming s
000 kepada Nasionalis —
?

mati

jang

telah membu-

500 orang tawanan, politik

di-internir dalam kamp

disebelah

| barat dari kota luar itu, demikian su-

—— rat kabar sajap kiri ,,Ta Kung
Pembesar?

Pao”

Komunis akui. bahwa

bebe-

rapa orang jang ditembak mati dia
anggauta dari ondergrond actie, tetapi kebanjakan

antara Chiang Kai-shek, perdana menteri Yen Hsi-shan dan pemimpin? angKeputusanpun
katan laut dan udara.
telah diambil untuk mengadakan sera"ngan udara lebih luas terhadap kcta?
jang diduduki Komunis. Angkatan laut
“akan tutup semua djalan
Nasionalis
laut ke Taiwan dan pulau Hainan ser'ta memperkuati blokade panta1 Tiongkok. (Reuter)

dari mereka ada penga-

rang, ahli
pendidik, dan mahasis
TAKAN
“jang
mempunjai. pandangan liberal. | PEMBERON
-

Berita

mengatakan bahwaj
ini telah
,penjembelehan
besar? £ s3
terdjadi pada. malaman tanggal 27
tiga

hari

sebelum

Menurut kantor berita resmi nasionalis ,,Central News”. pasukan2 nasiodi 2 propinsi, jang sebagiannja
nalis
masih ada dalam kekuasaan nasionalis, telah mengadakan pemberontakan,
tetapi dikedua tempat pemberontakan
itu
telah dipadamkan oleh pasukan2
nasionalis jang setia.
Suatu kesatuan nasionalis disekitar
Chengtu tidak mau menurut perintah

tentara

“ Djendral Lung Yun, bekas gubernur Yunnan dan kini mendjadi
“blik

Rakjat

pusat

Tiongkok,

Repu-

akan

be-

rangkat ke Kunming dalam bebe-

lagi

Sultan Hamid II dan Susanto sedang

mi constitutie dari RIS.
(Foto

gris akan mengadakan perundingan
enai persetudjuan tersendiri (bisral) mengenai soal tersebut. Dalam

dikemu
ada itu sumber2 itu menjatakan, budekat sekali daerah jang telah Itannja terhadap sjarat2 jang
bertalian |.
nja tidak mungkin, bahwa Inggris
dipilih
oleh kaum nasionalis sebagai kakan oleh Amerika Serikat
senalat2
bantuan
n
pemberia
kan memutuskan untuk tidake menepangkalan jang terpenting dari pepe- dengan
bantuan
program
a pemberian alat2 sendjata
serta
rangan guerilla jad. terhadap komunis. djata berdasarkan
militer dari presiden Truman. Pernja- | : tuan militer lainnja dari Amerika
Setelah pertempuran hangat kesatuan
oleh
ikat berdasarkan sjarat2 itu.
Ini
jang memberontak itu sedjumblah sa- taan keberatan ini disampaikan

chang,

kembalikan Kun-

ming kepada-pemerintah nasionalis. Lu Han dikabarkan tak merasa

puas dengan
djawaban
komunis
di
Sir Oliver Franks, duta Inggris
kendati ia telah menjeberang dari tu divisi menjerah. Tetapi pemimpin2 Washingto
n, kepada menteri luar netak
pasukan
pemberon
itu
dapat
melopihak nasionalis ke pihak komunis.
loskan diri, demikian ,,Central News”. “geri Amerika Serikat, Dean Acheson.
(Reuter).
:
3 :
Sumber2
pemerintah menerangkan
Sementara itu kota Chengtu masih
kepada Reuter, bahwa Sir Oliver telah
LU HAN KETUA KUOMITE MILI- Ptetap dalam tangan nasionalis. PasuTER YUNNAN ?
Menurut "harian merdeka ,,Sun Sun
Man Pao” jang mengutip siaran radio
komunis, gubernur Lu Han telah diangkat mendjadi ketua komite militer

komentar serta:
kan2 komunis telah melalui kota
di menjampaikan pula
Timur-laut dan telah memotong dja- kritik2 Inggris terhadap rentjana perjang
diusulkan,
antara
lan pengungsian jang terpenting dari setudjuan
kota itu, djalan ke Mienyang. Adalah Amerika Serikat dan negeri2 Atlantik.
Persetudjuan ini dirobah
djelas bahwa
kaum ' komunis akan |Utara itu.
mentjoba mengepung kota itu
duiu
sebelumnja memulai dengan serangan
frontaal. Pasukan2 pelopor dari komusenis telah sampai dipinggir kota Chengperti
jang dikehendaki oleh Kongres
tu.
:
Amerika Serikat.
:
menjatakan,
bahwa
SEKITAR PESAWAT CAT JANG -. Sumber2 itu
.
HILANG.

1

Yunnan oleh pemerintah komunis.
Berita ini bertentangan dengan ka-

- bar2 angin jang menjatakan bahwa Lu

Han merasa

terhadap

sikap

/

komunis dan bermaksud untuk menggabungkan diri lagi dengan kaum nasionalis. (AFP).
2

i

»y

ketjewa

2 PASUKAN LIU PO-CHENG
MADJU KE CHENGTU.
Hongkong, 14 Des. (UP).

Pasukan

komunis

disini men-

tioba
mengurung
pasukan: nasionalis
jang besar, hingga perebutan Chengtu
mendjadi soal jang kedua. Komunis selalu melakukan taktik jang typis buat
mereka, jaitu terlebih dahulu menghan. #jurkan pasunkan? musuh dan baru ke| mudian “merebut daerah?.

Sementara

“

itu diluar Chengtu

Chengtu

ter-

mati-matian,

nja

untuk

menguasai

ta

masih

banjak

pengungsian

belum

kota

itu

terdapat

pemerintahan

hako-

pembesar?

mereka

Hongkong,

14

Des.

itu

pada wak
is
2

Tentara

tentara komunis dari djendral Liu Posekitar kota
di
: cheng jang berada

untuk

beberapa hari

telah

nasionalis dibawah pimpinannja djendral Hu, Tsung-nan.
Sementara ini,

Nasionalis

tentara nasionalis

kan sisanja. tentara nasipnalis disebelah selatan dan timur: dari Chengi
telah menudju ke kota tersebut.
buah! pasukan dikabarkan telah madju kearah utara dari Suining, 80 mijl

MEMBEN TUK

apabila para pemogok telah set

Baru

mundur ke daerah itu

jang dipimpin

oleh

“Menteri luar negeri Amerika,

djaan

bu-

| den Tiongkok nasionalis, hari Minggu
jad. akan dioperasi di rumah sakit Co-

lumbia di New York. Li meninggalkan

Horigkong pada tg. 5 Desember menudju Amerika
untuk menjembuhkan
penjakitnja. (AFP).
E Set
Ni 3

NASIONALIS
AKAN
“DIR KOTA2 KOMUNIS.
'Taipeh,

peme-

rintah Nasionalis di Taiwan akan bentuk markas besar dipulau tersebut un“ tuk memberi petundjuk kepada semua
Putusan

T

ini.

mer
itu
edia
kngk
aut dengan perahu2 |

Dean

| dalam negeri Tiongkok dan memberi. jikan bantuan kepada nasionalis.
'Oleh sebab hal tersebut diatas ini
mungkin sekali pemerintah Perantjis
akan menggunakan undang2 interna-

Directeur: 'OEY KIM SEN
Hoofdred.:

'THIO IN LOK

Pora

TAN

BOEN

|Isional

SOAN

dengan

Idarkan sesuatu

Isatu

dua
dua

pihak

Washington,

PINTOE BESAR 93, BATAVIA
Redactie
Telf: 855 Bt.
Advertentie . Teli: 854 Bi.
Abonnementen Tell: 587 Bt.

(0.

keras

untuk

perdjalanan
.Djauh jang”

25

cs.

| Harga advertentie: #4.— percM.
|

Mihimum (10.-—

—.. Pkimbajaran
di moeka.

penindjauan
ke Timur
kurang lebih “akan ber-

“langsung: 2 bulan lamanja. Dalam -per-

menghin- Idjalanannja itu Jessup akan menguntindakan dari “ salah djungi banjak negara? dam mengadajalah nasionalisdan kan pembitjaraan?2 dengan wakil Ame-

ditempat?

itu

memperoleh

AKAN DIPUTUSKAN
HARI INI. .

#nannja pada hari Selasa ia akan berangkat dari San Francisco ke Djepang

t

Kabinet Inggris hari ini akan dimana ia akan tiba disana kira? tgl.
mengambil
keputusan
“tentang 5 Djanuari: Di Tdkio ia akan mengtanggal pengumuman pengakuan 'adakan pembitjaraan? dengan djendral
Inggris - terhadap — pemerintah MacArthur dan dari sana akan me-

seloeroeh

Indonesia: f 6. — seboelannja.

Etjeran

(Reuter),

sup pada hari Kemis telah berangkat
dari Washington untuk mengadakan

rika untuk

abonnementen

DJAUH.
15 Des.

PENGUMUMAN PE- kesan? tentang keadaan dibagian du-|
'ria ini. Sebagian besar dari perdjalaGAKUAN INGGRIS TERHAnannja itu ia lakukan dengan menumDAP TIONGKOK KOMUNIS
-Ipang
kapal. Menurut atjara perdjala-

TANGGAL

Oewang

Chamber

of Commer-

nationaal

ngan

ce” menolak mentah2 usul supaja
Amerika Serikat menaikkan harga emas. Pendorong sudah bertambah besar bagi pengusaha2 emas
disebabkan

oleh

KABINET.

deva-

luasi ini : ini karena pengusaha2
tadi akan menerima harga jang lebih tinggi dalam keuangan negeri

rika dan

kemakmuran

dunia

| Tiongkok komunis,

demikian dika-

barkan semalam oleh sumber2 ig.

| boleh dipertjaja.
.

Dalam

| Inggris

Kan

prinsipnja pemerintah
telah memutuskan untuk |

ui

Sai

perdjalanannja

'ia mengharap

ke

Bangkok

dapat

menghas

Pakt

dalam

dari

komisi

negeri2,

Atlantik.

keuangan

jang

turut

Harriman

men-

dapat djabatan ini disamping
jang telah dipegangnja.

djabatan

Br

3

3

aa

&

Jerusalem

kedalam

san supaja
kota Israel

jang

untuk

,,Abdullah

penge-

Inggeris”.

»Djikalau dua sendi kakuatan Pasundan: jaitu Tentara
| Keradjaan dan Polisi : Blanda tida ada lagi,
Pamerintah Pasundan akan' tergan-

tung di awang-awang !”
(Oleh:
Bisakah
Pasundan
sebagi negara-bagian,
dibentuk?

Pertanja-an

Spec.

Medewerker

dipertahankan
sasudahnja RIS

diatas

banjak

perhatian dari achli2 dan
politik"di Djawa-Barat.

sekali

pemimpin

bisa

pertama imi

dalam

ha-

Agung

lingkungan

“ak
Dr. Hirschfeld
bisa diupamakan '
sebagi satu architect, jang diwadjibkan mendirikan satu gedung
baru
buat ,,tempat meneduh” untuk bangsa Blanda di Indonesia.
»Gedung jang lama”,
jang telah.
didirikan oleh Jan Pieterszoon Coen
dengan kakerasan politik dan kemiliteran sebagi ,,fondament”, sekarang
sudah

ambruk,

sasudahnja

udjian 3 abad lamanja.
Gedung jang Dr. Hirschfeld
dirikan,

harus

“terdasar

atas

tahan

bakal
lain

fondament,
jalah
fondament
dari
kapentingan ekonomi bersama.
8.
Djika bahan2 jang Dr. Hirschfeld

:dan

fihak

Blanda

akan

gunakan,

djuga terdiri
dari
kwaliteit2 jang
paling baik, seperti:
kadjudjuran
dan saling pertjaja, kita brani pas-

»Sedar”).

Aliran republikeins bertambah besar.

-

tikan, bahua ,,gedung dari architect
Hirschfeld” ini mungkin tahan udji-

an berlipat kali lebih lama dari apa
jang telah didirikan oleh ,architect
J. P. Coen” didjeman lampau.

4

sebagai tentara Pasundan sendiri, sekarang mempunjai kasempetan
“akan
menjediakan persendjata-an jang ser-'
ba tjukup sahingga orang mengharap
marika pasti
dapat
membangunkan
dan
mendjamin
keamanan
sabaik:
baiknja.

KE NEG
MENER.,
"Dari

fihak

didapat kabar,
formateurs RIS

BELANDA UNTUK
KEDAULATAN,
jang

biasa

mengetahui

bahwa bila
telah selesai

kabinet: selengkap?nja,

maka

kabinetmenjusun

kemu-

dian P.M. Drs. Hatta beserta 5 menteri. lainnja akan segera pergi ke negeri Belanda untuk- menerima kedaulatan dari tangan Kepala Unie: (Ge-

ma).
HATSIL

PERTEMUAN

2

KEMILI-

TERAN DI PASUNDAN.

di Djawa atar inginkan satu
negara
sendiri, kita tida
akan
berkabratan.
Tapi ingatlah satu pesan saja: kalau
saja mati, kuburlah saja di Leuwi Sipatahunan!

Didalam baekpun diluar parlement
banjak orang menarik berpendapatan

orang

Kommissaris

baru ini.

Jerusalem didjadikan -.ibujang
tetap. Hanja surat

ditinggalkan

Maka

bahua

kakuasaannja, pasti
akan mentjurahkan
segenap
tenaganja
untuk
tambah dan mempertinggih kemachmuran
“dan kekajaan Negara jang

ne-

kabar Komunis ,,Kol Haam” tulis bahwa keputusan tadi berarti bahwa Kotalama Jerusalem dan sisa
Palestina

&

kaja-raja.

rapkan,

tidak

Negara Pasundan dalam pergolakan
2
UOlitik

“—

Dari
fihak
jang” senantiasa
dekat
dengan
pemerintah
memberikan
kabar, bahwa sebagai hasil pertemuan
antara
fihak- Div. Siliwangi, Militer
Belanda dan Negara Pasundan
pada
tgl. 8 ib., telah diputuskan, bahwa
Militer Belanda akan memberikan ke-

kuatan sendjata sebanjak: untuk Tasikmalaja dan Tjiamis 2 bat, Tjirebon
1 bat. Bandung 2 bat. dan 1 bat. urtuk keperluan CPM. Selandjutnja akan

'

—

Enta utjapan President
'ini “masih
bergema atawa tidak, dikalangan rakPasundan achirnja akan bersatu kom- jat jang tidak ketjil ternjata kahendisediakan pula 2" gedung untuk kanbali dengan Republik.
daknja akan tetap ingin hidup dalam tor,
70 perumahan
dan 2 kazerne,
lingkungan Republik Indonesia. Suara (Gema).
Sikap Republik.
itu kian hari kian bertambah njaring,
Dengan pernjataan langsung Repu- dan adalah satu pertandaan
ADA APA DI KUNINGAN ?
djaman
blik belum pernah lepaskan kedaula- bahua dikalangan pamongpradja PaPada tgl. 6 ke 7 ib., malam hari
tannja atas daerah Pasundan. Tapi sundan ada suara jang menjatakan antara djam 20.00—21.00, kepala polisi
kasediaan Republik dalam CMB . ba- kainginannja agar-supaja pamongpra- Kabupaten Kuningan telah kedatangan
humembahu dengan BFO, dalam ma- dja Republik bersatu kantor dengan 3 orang jang mengaku mendjadi Panina termasuk djuga Negara Pasundan,
marika.
s
:
tia penerimaan kekuasaan dari pemedan undang2 dasar
samentara
dari
Di daerah Bogor terdengar
desas- rintah Pasundan kepada Republik deRIS, jang mengakui Pasundan
sebagi
desus bahua Umar Said, bekas bupa- ngan membawa formulir? jang di tik.
salah-satu negara-bagtan, bisa diangti terbeschikking dikemantrian Dalam Formulir2 tersebut berisi
pernjataan,
gap sebagi pengakuan zonder pernjaNegri di Djokja,
mungkin
diangkat obahwa kepala? Djawatan dari Negara
'taan resmi dari haknja Pasundan akan
sebagi resident. Tapi disini sabenarnja Pasundan
dengan tulus ichlas akan
akan berdiri sendiri.
masih ada satu republikeins resident,
Samentara itu," sedari proclamatie jalah Ipik Gandamana,: jang sedjak menjerahkan. pertanggungan-djawabnja
pada tahun 1945 sampe
pada
sa-at sekean lamanja memimpin pemerintah: beserta alat?nja kepada Panitia terse- |.
but diatas, Hal ini dapat terhindar, diini, Republik masih mempunjai banjak
gerilja di pegunungan.
sebabkan tindakan tsb. sekali2 tidak
pamongpradja jang melakukan kewa»Pasundan
hanja
tergan- diketahui
Kunidahului oleh KMK
djibannja di Djawa-Barat, sedang setung
dari
tentara
dan
polisi
ngan ialah Kapt. Mustofa, (Gema).
djak “aksi militer kadua, TNI dengan
Belanda !”
pamerentah militernja pun . berkuasa
teristi- |
Pendapat rakjat pada umumnja ja- WALI NEGARA DJAWA TIMUR ,
pula diluar kota2 besar dan
BERANGKAT KE NEGERI
mewa didaerah pegunungan.
lah bahua Pasundan hanja tergantung
BELANDA,
pe
dari fihak Belanda. Kalau dua sendi
| Republik taluk pada
ka- kakuatan" Pasundan,
Wali Negara Djawa Timur akan |
jaitoe tentara
inginan Rakjat,
Keradjaan dan polisi Belanda undur- berangkat dengan pesawat terbang,
kan diri, pamerintah Pasundan akan ke negeri Belanda pada hari Diu-'
dasar Negara
“Walaupun demikian,
bahua

kemungkinan

tida ketjil,

rensi ini ia akan mengundjungi India telah bitjara dihadepan
dan Pakistan, untuk kemudian melalut: 'diakan-alun Garut.
Serikat,

Kotalama

Perhubu-

ekonomi.

dan

gara Jordan.
:
Surat2 kabar Jahudi
di Tel Aviv
tundjukkan kegembiraannja atas putu-

#kor

jang

diri konperensi wakil2 diplomatik Ame- Republik tetap berazas democratisch.
rika di Timur Djauh. Sehabis konpe-| Pada tahun 1947 President Sukarno

pemerintah Mao Tse-| Lavtan Tengah kembali ke Amerika

“itu, akan tetapi jang hingga
5

landjutkan

dimana

Amerika

ekonomi

dan

terutama

Sampe detik ini, Indonesia masih
merupakan ,,sapi-peres” jang paling
berharga bagi Negri Blanda. Untuk
mendapat ,,susu”
sebanjak-banjak-”
nja Nederland wadjib membantu pelihara ,,sapi” ini sebaik-baiknja. Nederland hanja bisa tarik kauntungan
dari satu Indonesia jang machmur

di negeri jang melakukan devaluaSi, karena

dan

ngannja dengan:
Washington pasti
akan memudahkan
pembrian bantuan-Marshall untuk Indonesia.
Demikianpun RIS hanja bisa tarik kauntungan dari satu Kommissaris Agung,
“jang terkenal sebagi
ssatu achli jang pandai dalam lapa-

dapat selesai tg. 19 akan bertambah. Demikian diurai-

ditambah-

Perantjis maka boleh djadi pula koDuta
pengembara
' Amerika
dan
munis nanti
akan
menuduh, bahwa penasehat - pemerintah jang pertama
Perantjis tjampur tangan dalam
soal “untuk Timur Djauh, dr. Philip C. Jes-

telah diambil sesu-

,SEDAR”

Djepang, demikianlah

wakil
dengan

JESSUP BERTOLAK KE TIMUR

tidak mungkin oleh sebab kekurangan
alat pengangkut.
Djika
umpamanja

operasi militer di laut, udara dan darat:
- terhadap Komunis di daratan Tiong-

kok.

Dewan Amerika Serikat dari ,,In-

ternational

ne dengan pesawat terbang, Menzies: Tel Aviv ke Jerusalem.
menerangkan kepada para wartawan,
Parlemen Israel akan pindah ke Jebahwa ia belum selesai dalam memilih rusalem setelah tanggal 26 Des.
tjalon2 anggota? kabinetnja.
Diduga
Sementara ini diduga bahwa Radja
Menzies, jang akan mendjabat perda- Abdullah dari Jordan akan kundjungi
na menteri, akan mengumumkan susu- kota
lama Jerusalem
“jang diduduki
Pa kabinetnja pada tg. 19 Des. jad. tentaranja.
Belum
diketahui.
apakah
beliau akan umumkan maksudnja untuk
menggabungkan
" Palestina-Arab

dan

dengan opsir mereka sendiri.
: si
kannji: B5
| Tentang bagaimana keputusan terAcheson menundjukkan kepada kehadap orang tawanan ini masih belum
ada diterangkan. Sekarang soal jang terangan Kairo, dimana didalamnja diFormosa akan dikemsulit
sekali dihadapi oleh Perantjis katakan bahwa
jalah tentang siapakah akan bertang- balikan kepada Tiongkok. Djika tergung djawab terhadap mereka itu da- djadi serangan maka Formosa " akan
lam masa jang tidak ada ketentuannja berada dalam keadaan jang berlainan
dan begitu besar djumblahnja.
Dan dari Djerman. Banjak lagi pertanjaan
menteri itu,
|Perantjis takut pula kalau2 komunis jang dimadjukan “kepada
mendjadikan soal ini
sebagai, djalan akan tetapi ia menerangkan, bahwa ia |
untuk menimbulkan kerusuhan.
Dan tak mau mengadakan spekulasi tentang
sedang mengangkut mereka itu
ke- 'kemungkinan?.
daerah jang masih dikuasai nasionalis

DIOPEPASI.
Li Tsung-jen, wakil presi-

dari

USUL SUPAJA AMERIKA SERIKAT MENAIKKAN HARGA
EMAS DITOLAK
MENTAH2.

|.

penggelapan selama 2 malam, teh MeNZIRS DIPERINTAHKAN

akan diangkut kepantai Tonkin,
di- Tiongkok ditarik mundur, Mendjawab
Amerika
akan
timur dari Chengtu ke Mienyang, 65 mana mereka akan dimasukkan keda- pertanjaan” apakah
“ mijl utara-timur dari bekas ibu kota lam kamp jg. sudah. disediakan untuk menganggap Formosa sebagai ,,daerah
seperti
ita
mereka. Selain dari pada itu diketahui liang direbut” dengan status
bahwa tentara Perantjis
telah Djerman dan akan mengirimkan pasuPasukan ! edua katanja
inja telah madju pula,
| kearah barat dari Hsintsin, 30 mijl ti- dapat menahan banjak sendjata jang kan? Amerika kepulau tersebut ia meri,,No- comment”.
Formosa
“Idibawa oleh tentara nasionalis
| mur-selatan dari Chengtu. —”'
jang djawab:
mundur-ini. Dengan ini terang sudah adalah daerah jang direbut, akan teLI TISUNGJEN MINGGU
bahwa mereka itu mundur bersama2 tapi masih termasuk kedalam . kera-

berita

Dan,

Amerika tentang gerakan pasukan

djendral Pai Chung-hsi.
“Kalangan pemerintah
tidak
mau |Achesen dalam konperensi mingguanmenjatakan dengan betul2 berapakah nja di Washington, menolak mengablah orang nasionalis jang sudah dakan. spekulasi tentang sikap Americditawan ini. Mereka hanja mengata- (ka terhadap hari kemudian Formosa,
kan, bahwa mereka orang tawanan ini jaitu pulau tempat pasukan? nasionalis

dua pasukan dari Liu jang membersih-

Menurut

Tetorian

Kabinet

kepada perdana menteri Bidault hak
kuasa untuk mempergunakan
haknja
terhadap soal kepertjajaan, apabila dipandang perlu, guna mendapat persetudjuan
mengenai anggaran belandja
untuk tahun jang akan datang.

“
3th

Dr. Hirschfeld ada Nederland punja
pembesar
-Marshall-plan jang
berkedudukan paling tinggi. Betapa
penting kedudukannja itu, terbukti
dari pengumuman resmi, bahua
ia
tida mungkin berdiam di Indonesia
lebih lama dari 6 bulan.
Pengalamannja dikalangan inter-

e

Perantjis jang - mendjaga perbatasan
geri commonweslth di Colombo
Indo-China dan jang sudah
dilutjuti
lan depan,
dan
ditawan oleh tentara Perantjis
adalah sisa2 jang“penghabisan
dari |
20
NO COMMENT”,

meliwati kota itu dan bergerak
de' ngan tjepat kearah barat dalam pertjobaannja untuk mendjebak tentara

Djendral

kolonel

el Emilian dan Major Mihail
| 'Eliade, jang didjatuhi hukuman
mati dalam bulan Nopember kare1 na dipersalahkan memberikan ke'terangan2 kepada dinas penjelidik

DJABATAN BARU BUAT
HARRIMAN,
:
Kalangan orang Perantjis jang me- | kini masih mendjadi persoalan ia- |
Washington, 14 Des. (AFP)
ngetahui benar di Saigon berpendapat,
lah bila pengakuan resmi itu akan
Duta-pengembara - Amerika
untuk
bahwa pasukan2 nasionalis jang sudah diumumkan, sebelum ataukah se- rentjana Marshall, Averill Harriman,
menjerahkan dirinja - kepada tentara sudah konperensi menteri2 luar nehari
Rebo
telah diangkat
sebagai

(Reuter).

Menurut sumber2 jang pro-komunis,

'Chengtu

Letnan

“kesulitan

dengan keluarganja dan
mentjoba
terbang istimcwa

| pesawat?
mengungsikan
tunja. .

UMAN?2 MATI DI RUMENIA.

Perantjis di Indo-China menghadapi

selama

selesai. Dalam

diri sendiri dengan .ongkos
|c,sendiri, tiada dengan bantuan program
antuan militer Amerika.

MENDAPAT HAK
. KUASA.
Perantjis telah memberikan

dju untuk segera kembali bekerdj
Des. j.a.d.
:
kan oleh Dewan tadi.
Dalam rapat-raksasa-nja, para pe'kerdja dari setasiun listrik jang
Canberra, 15 Des. (Antara-AFP).
djendral Amerika di Hanoi, menerangPERDANA MENTERI ISRAEL
di Eropa ini, hampir de- “ Gubernur Djenderal McKell hari ini
kan kepada agen dari CAT di kota itu, terbesar
DAN STAFNJA PINDAH
(ngan
suara
bulat
menjetudjui-unmemerintahkan
kepada
pemimpin
libebahwa McGovern
bersama" penumKE JERUSALEM.
jzal
Robert
Menzies
untuk
membentuk
pangnja telah ditahan oleh kaum gue- tuk membolehkan soalnja dirunPerdana menteri Israel, Ben Gurion,
rila Vietnam, akan tetapi mereka di- dingkan, sementara mereka beker: pemerintah federal baru,
perlakukan dengan baik.
Setibanja di Canberra dari Melbour- |serta stafnja hari ini telah pindah dari
dja kembali.
2

djadi pertempuran? sengit. Balabantuan
nasionalis dapat datang pada waktunja untuk menghindarkan
djatuhnja
Chengtu zonder- pertempuran. Pasukan
nasionalis tidak bermaksud "untuk mem-

“ pertahankan

akan
mempengaruhi ketentuan
nggris untuk memenuhi kewadjiban2
iternja
berdasarkan perdjandjian

BIDAULT

:
umenia dan Sovjet Rusia, telah "mereka,
PEMOGOKAN BURUH LISTR.
ndjalankan
hukumannja hari
Selama dunia masih kekurangan
Selasa
di Bukarest. Ion Vancu, jg. dollar, produksi-emas jang paling
DI LONDON BERACHIR.
hukuman. dapat banjak bertambahnja akan terda. Pemogokan
liar selama 3 hari djuga didjatuhi
Serikat biarpun
jang dilakukan oleh pekerdja2 lis- Imenjelamatkan dirinja dan kini be- pat di Amerika
harga emas masih tetap $ 35. Memtrik dan jang telah mengakibatkan. jrada diluar negeri. (Reuter).
pertinggi harga emas akan berarti
sokongan lagi kepada eksport Ame:lah berachir pada hari Kemis pagi,
:

Hongkong, 15 Des. (AP).
Tidak lama sesudah pesawat terbang
C-47 hilang sedjak tg. 3 Des. dalam
penerbangan dari Hongkeng ke Kunming dengan 4 ton bensin dan 2 penumpang, pesawat dari CAT jang lainnja telah mendjatuhkan surat selambaran diatas daerah jang luas
jang
akan memberih hadiah 25.000 piastres
kepada
siapa jang ketemui pesawat:
itu.
5
Kemarin William F. Gibson, konsol

Titik berat pertempuran di Tiongkok sekarang
berpindah dari daerah
Chengtu
kesebelah utara dari
kota

tersebut.

Ipphos)

| Moti

tetapi setelah bertempur 4 djam lamanja dengan
pasukan2
djendral Hu
Tsung-nan mereka menjerah dan menjerahkan sendjata2nja.
Pemberontakan jang kedua terdjadi didekat
Si-

jang direntjanakan ” oleh djendral
untuk

3

mengundurkan diri dan memberontak,

rapa hari
lagi,
demikian berita
pers. Lung Yun
mendapat titah
untuk berangkat
dengan segera,
supaja dapat ".mentjega kemungkinan adanja pemberontakan ke-2
Lu Han

-

Hongkong, 15 Des. (United Press). |

"Komunis memasuki kota. (Reuter)
| LU HAN TIDAK PUAS DENGAN
DJAWABAN KOMUNIS ?

anggauta pemerintah

DI TIONG-|

KOK NASIONALIS.

“

Komunis

Nopember,

usahanja
mengadakan
pemogokan2
baru diseluruh negeri jang akan
di- !
mulai
dengan
pemogokan
serentak
dari lebih dari 1 djuta buruh pemerintah besok. Segera setelah
perundingan antara pemerintah dan
pihak
buruh jang menuntut kenaikan upah
gagal, maka perintah
untuk
mogok
diserukan oleh markas2 serikat2
huruh. Pekerdja2 dari djawatan2 umum,
guru2 sekolah2 pemerintah, pekerdja2
dari djawatan telegram, pelajan2
ru- ' pangan ekonomie.
Bahua Dr. Hirschfeld bukan terumah2 sakit, pekerdja2 jang mempertama satu politicus, tida akan menbaiki djalan2 dan djuga pekerdja2 pedjadi suatu kaberatan.
madam api semuanja mogok, meskiBila
mungkin,
pasti
djabatan
pun pihak serikat2 buruh telah me- '
Kommissaris Agung musti dipangku
negaskan, bahwa pekerdja
dirumah?
oleh seorang jarg bukan sadja pansakit darurat dan pemadam2 api hadai dalam lapangan ekonomi,
tapi
rus tetap mendjalankan kewadjiban.
Konfederasi buruh umum jang di- ' djuga ulung dalam politik dan mampimpin oleh komunis hari ini menjapu. ',memikat” hati dan kapertjajatakan, bahwa
djika
sementara
ini
annja fihak Indonesia.
Tapi djika
pemerintah tidak memenuhi tuntutan
tida bisa lain, seorang pembesar sepihak buruh, maka pemogokan
jang
“bagi Dr. Hirschfeld jang
politik
akan diadakan besok itu. akan diikuti
neutraal”
ada lebih baik dari satu
lagi oleh pemogokan? dipaberik kapoliticus jang pandai dan ulung sewat jang terbesar di Italia serta dipabagi Prof. Romme upamanja,
tapi
berik2 gas diseluruh negeri.
siapa punja sepakterdjang ditjurigakan oleh fihak jang lain.

hari

aman ak

iduh

Kang

dari Chungking

tiap

Ke Pb

“mundur

rundingan?

MANA

bukti2 bahwa kaum Nasionalis sebelum

Se

diadakan

mm pencnea)

'Komunis — menjatakan')

dahnja

sigma

Ma

ia

Sep

se-

Dr. Hirschfeld

" Pengangkatan

eta
TR
TERANG

5

Agung

3
bagi Kommissaris Aguhg ada satu
terdugajang” tida
pengangkatan
duga. Boleh dikatakan semua orang
tertinggi ini
jang
taksir djabatan
akan dikasihkan kepada seorang diplomaat atawa politicus jang ,.progressief” dan bisa mendapat kapertjajaannja fihak Indonesia. Sekarang
ternjata,
bahua
“Nederland kirim
salah-satu ia punja ,,/praktische economan” jang paling pandai" untuk
di Indomembela kapentingannja
3
nesid.
satu peada
Pengangkatan ini
ngundjukan jang tegas sekali, bahua
titik-berat dari politiknja di ini negeri selandjutnja akan terletak dila-

Buruh
komunis dan antikomunis kerdja-bersama,
Serikat2 buruh komunis dan” antikomunis Italia hari ini bersatu dalam

Pu

“Pembesar?
«

Komissaris

#3
DAR 7Aka
SR

membunuh 500

' »Nagara

Republik ada

crasi, kata beliau,

ANN

ra

NN

€X

rapat

raksasa

negara

de-

djikalau sudara2

5

tergantung diawang-awang, demikianlah suara jang kita dengar dari banjak
fihak.

Sebaliknja, pamongpradja

Republik

bertambah stabiel lagi kedudukannja,
kerna Siliwangi-divisie,
jang - diakui
39
2 AAN

0

x

m'at dan disana ia akan mw."

diri penjerahan kedaula'
ia akan kembali belur:
hui. Seterusnja ia aka”
sekretaris umum, mr”.
TAN

TA

Ana.
2 Ma di as

Ki

KE AAN OK,

SAS

11949 — 77 TJAP GWEE 2500
me

merdekaan Indonesia, memperdjuangkan kemerdekaan pers ja
per-

(Luar tanggungan
:
Kepada

pers-nasional,

|
Ih

diper
perusahaan surat
kabar, dan dalam segala usaha ini '
:I. mengadjak piha
rs berunding.
12) Republik Indonesia sebagai
pelopenah nasional, menga»Merdeka”, diI - jakarta S3 por
kui kantor berita ,Antara” seba-|

Menoeroet

1 soe-

| kabarnja ada orang-orang

igai kantor berita nasional jang
patut memperoleh setjukupnja fa-

da oesahaken pemasoekan kloearga|

Jth.

j

waterzucht di kepala jang

djadi gede

ana tersebut

akn

Aa

fat undanga dalam konde

Lan

DU

Pena

anja

n

9

kantor

toe terboeka lebar!

:

Me
013
2
Dalem orgaan H.C.T.N.H. Soerabaja ditoelis,
bahwa - Djakarta lebih
soeroep diseboet kota Tamboer, kerna orang Betawi kaloe bitjara seIaloe diboemboein dengen perkata'an:

tersebut

jang sangat

ber-

.

- dengan

:

sering

terdjadi'

nakannja,

maka

dengan

ini

kami

— DELFIA
MENGAGUMKA

se-

bagai pimpinan meminta dengan segala |
kehormatan, tiap? surat atau apapun
'Idjuga djika tidak ada tjap dengan ditanda
tangani oleh MAJOR ANG-

, 14 Des. (Aneta).

TLINGDHARMA,

atau

wakilnja

KAP- |

TEN R. E. KOSASIH, maka surat atau

| apapun djuga dianggap
palsu. Dan
kami tidak bertanggung djawab perihal tersebut
Ie
:
e-|
Tuan Redhctie kami meminta agar

:

tida | lam mana djuga disimpan beberapa
sampe kemasoekan orang jang tida
drum benzin dan minjak. Barang2
di'ingin, mitsalnja kominis..

Tapi kabarnja paspoort jang paling

hormat,

lijst jang didjalankan oleh orang? jang
memakai tanda atau tjap jang menjerupai tanda Ketentaraan (T.N.L.) dengan maksud untuk meminta tundjangan untuk kapentingan -diri sendiri,
maka dengan ini untuk mendjaga Kesatuan kami agar tidak dapat dipergu-

'batas2

an la

esay adalah paspoort jang mengkilap koening. Dengen ini semoea pin-

Dengan

|. Berhubung
ai

bahwa tindakan2, sebagai ak

. Baru sekarang diketahui, bahwa
£
«
#
s3
Re
:
. Orang-orang "jang hendak masoek | gedung pemantjar radio dan kantor
“pos Toli-toli di Sulawesi Utara te-|
plaboean Singapore haroes
memake "lah
habis terbakar. Kebakaran mu" paspoort, visa dan laenik
lagi.
Ini boeat menjegah
djangan lai di gedung pemantjar radio, datoek ini!

Redactie

s.k.' ,SEDAR”

GEDUNG. PEMANTJAR RADIO B.PRI. TIDAK AKAN
— “KAN HARI PENJ

.. dengen mendadakan, tapi njawa semingkin ketjil. Belon ada obat oen- . Makasar

#

Tuan

' di Djakarta.

dang2 ini, boleh
melampaui
atawa kawan-kawannja
ka dalem |
siliteit dan pelindungan dan
kantor-kantor, malah ada jang tida (3) Republik Indonesia mengusahakan ' jang relah ditetapkan oleh U
dita“ mawe beriken djawaban kaloe jang
selekas - mungkin
dibebaskannja | Peraturan2 undang2 iniI
: nja zonder sseboetan »Padogka
wartawan2 jang kini masih dita- | untuk waktu jang tertentu
,moelia”. Ini ada sematjem penjakit.
| han dan atau dipendjarakan
oleh karena itu telah ditetapkan
“Memang
boekan sadja penjakit “jang berkuasa diberbagai tempat berlaku lagi pada tanggal
ber
1950, ,
1
malaria, djoega penjakit .,padoeka”

bisa naek kepala. Int ada

ed.)

latan
dengan sikap rakjat

pada

harga tidaklah dapat tertolong. Tetapi kantor pos jang ada diGepannja dapatlah dimasuki
dan

nja, jang menganggap

karena itu sebagian besar dari barang2 kantor itu dapat tertolong.
Dengan pertolongan orang2 dan
militer jang datang membantu, dapatlah api dipadamkan, walaupun

PRAWOTO

supaja

itu
2

ri perajaan kemerdekaan

surat ini

dimuat

kabar tuan, sebelumnja
terima kasih.

Bat. XI

satu

17 Agustus '45,

dalam
kami

surat

utjapkan

"X”/Brigade

XVI

Div. IV
wk, Komandan
(Kapten R, E. Kosasih).

:

WAKIL KETUA
PUSAT.

.

Pakailah Delfia, djika

Jogja, 15 Des. (Antara).
:

selama sidang ini, sebab mereka susah
"Pemilihan wakil ketua K.N. Pu- dihimpun lagi untuk -membitjarakan
dapat
sat pada sidang siang ini djatuh 'soal2 tsb. Djika mereka tidak
»dong”, dong”,
dong”,
precies pada waktu itu usaha dipersukar pada
mengambil keputusan atau
djumlah
Prawoto
Mangkusasmito|
gleh karena tidak ada perkakas pesoeara tamboer.
a
wakil jang mereka tetapkan
kurang
dengan
suara 168. dari
Kaloe
,,dong-dong-dong”
sadja madam api. Keterangan2 jang pas- (Masjumi)
semestinja, maka soalnja akan diArudji
mendapat
119
suara.
djangan ,dor-dor- ti mengenai sebab2 kebakaran betida. mengapa,
serahkan pada Presiden Republik Indor”, gosoe!
:
donesia. Putusan2 rapat para pemimlumlah hingga sekarang didapat- | Sidang masih dilandjutkan
pin fraksi ini terutama ditentang oleh
.nja, tetapi tidaklah dilupakan ke- ngenaj pemilihan tjalon2
et wakil2 Sumatra, jang tidak menjetu- |
mungkinan adanja perbuatan sa- sendat,

sadjalah diadakan hubungan

de-|

luar,

KEPALA ORANG DITENGAH
DJALAN BESAR, KORBAN
—” KEKEDJEMAN D.I.
Corr. kita kabarkan dari Tasikma-

. PERAMPOKAN LAGI,
bilangan

Tjibinong

semalam

te-

pada pendu-

laja.

» duk? disana. Beberapa pendjahat? dapat dibekuk,
pada siapa masing? di
dapatkan

ver,

senapan

barang?

f 145— dan
f 2.850—,

Lee

& Field,

:

Tanggal 7-Desember

runggang "Indihiang

kin

revol-

gempar

1949, di Ga-

orang

kerena

telah

mereka

dibi-

sewaktu

seharga. f 2.000.— dan hendak pergi kepasar diwaktu pagi telah kesandung
sama kepala manusia
uang kontan
banjaknja
jang baru sekali habis dipotong, bar
Ha
Ta
nja tidak dapat diketemukan. Hal
aa sedang diselidiki oleh jang berwa-

harus ditentukan 1 wakil dan meng''hendaki supaja soal pentjalonan angDjakarta, 15 Des. (Antara). - gauta2 DPR itu diserahkan sadja pada
utusan? Sumatra, guna
mengaturnja
Diperoleh kabar, bahwa sebagai sendiri.
Sidang berdjam2 mengadakan
Komandan Territorial tentara Be- debat jang mendjemukan tentang soal
landa di Irian nanti akan ditetap- ini, sehingga tidak sedikit anggauta
kan Kolonel Luchtsinger, sekaraz
jang meninggalkan sidang.
Achirnja
Komandan Territorial tentara Be
sesudah djauh malam diterima
oleh
landa di Palembang,
5 “aan sidang suatu tjara baru, jaitu djumI enak
lah 11 wakil itu dibagi atas 3 propinSebagaimana diketahui, seb
ketentuan,
bahwa
tiap2
Gubernur Belanda di Irian telah si dengan
propinsi
paling sedikit
mendapat
3
i

Disebelah
selatan
desa
Indihiang
pun banjak sekali rumah? jang dibakar, penduduk disembeleh, adapun jang
terus dimasukkan kedalam api jang sedang menjala2. Sungguh dibuat gege-

Van der Plas telah diminta oleh
pemerintah Belanda untuk semenstara tetap tinggal disini sebagai

wakil Belanda di Surabja. Van der
Plas

menerima

tun perbuatan

permintaan ini.

itu IBLIS

jang BERU-

PENGURUS SERIKAT PERSU- |" AALainmanusia.
hal
RAT

Jogja, 15 Des.

KABARAN.

berpidato

Sukamadju

(Antara).

:
lagi sewaktu wakil lurah
dihadapan rakjatnja di desa

mendadak

telah

dikurung

IRIAN.

ditetapkan

1.

tuan St. v. Waarden-

lembang.

MADURA

TERIMA

U.U.D. R.LS. DAN K.M.B.

|

T.N.I. djaga be
Sidang

Perwakilan

Madura

smpat hari berturut? jang dimulai sedjak tanggal 7 Desember 1949, telah
menerima dengan suara bulat Undang?
Dasar

Dalam

RIS

dan

babakan

persetudjuan

pertama dimana

KMB.

diberi

kesempatan kepada para anggauta
tuk mengadakan pertanjaan2' dan

mandangan?
maka

oleh

Kk Mengenai
tetapkan,

Rakjat

unpe-:

terhadap - hasi? ') KMB,: |
12 orang anggota telah di-

RESOLUSI TENTANG PERS

2 DPR RIS, pentjalonan ang| UNDANG2 PEMBERIAN KUASA ' anggauta
pemilihan wakil
gauta2 Senaat dan

IKAH

AKEN

THE

TJONG

:

Den Haag, 14 Des.
Telah diadjukan
undang? pemberian

TIAN.

4 poetra dari Alm. Toean THE $

t PIAUW

1

LIP: dan Njonja5

me-

I ketua KN Pusat, belum dapat
:
(Aneta).
“akan dilanngambil keputusan dan
a
rentjan
“suatu
,
djutkan pada sidang hari ini:
kuasa

untuk

' Irian...

Menurut putusan rapat .pemimpin2
fraksi jang diadakan kemarin sesudah

Pusat

menerima

1»

dikataDalam memori keterangan
KMB
di
a.perundingan2
#|kan, :
tidak
mengakibatkan, bahwa :
2 telah

KN

poetri dari Toean & .Njonja
LIEM LING TIONG Almarhoem, Soerabaja.
Pe En :

#F tan kepada RIS ialah.daerah keresi£ denan Irian. Dalam KMB telah dise-

golongan buruh

dengen

LIEM TIEM NIO

#
&

UK IRIAN.

# Telokbetongweg 15,

Bat.-0.

£ | termasuk dalam penjerahan kedaula-

T tudjui mengenai Irian, bahwa - kedudari daerah tersebut akan
&5 dukan
sebagai sekarang tetapi dengan

tetap

Tiap2.12 anggauta partai
dan

Ti
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:

Perloekah Njonja dan)
Toean dengan Advies:

perwakilan

maka mulai pada tanggal

rakjat,

penjerahan

| kedaulatan residensi Irian akan terdari pemerintah pusat di Djalepas
Tan dari dinas2 departemen puwa
sat disana. Hal demikian mengakibat-

dalam
perlu diadakan
kan,” bahwa
lama. peraturan2
tidak
waktu jang
tentang pemerintahan di Irian “jang

Nj. SA. JOESOEF

|

»

jang telah digo:

djadi

dapat

dipakai

beberapa

kali. Delfia

sungguh

mengagumkan.

HARGA SEKALENG
ISI 2 KG. F. 5.20

RIS,

di-

mendapat

tani dalam KNP

mendapat 1 orang. Mengambilnja ter-

berpar12 ang-

Selandjutnja. mungkin « akan. ter- gauta KN Pusat mendapat 1 wakil,
njata perlu untuk membuat peraturan2 dan karena mereka itu tak terikat
Lembangweg 2 Djakarta.
dalam waktu jang pendek, oleh partai-disiplin, maka djumlahnia
1 6 tambahan
jang - hadir
| Antara sore djam 5 sampa 1 djai
karena prosedure parlementer jang diambil dari anggauta2
aa 2 Ta UB)
AR SE SEEESE
dianggap terlalu makan “pada sidang KN Pusat ke 6 itu sadja,
an
Gaet kedjadian2 isti- .dan djuga harus diambil keputusannja

bagian Dinas Pamong-Pradja,

Pemerintahan

905-105-B

Kota

Penerangan, Distribusi Rakjat d.l.I. dari

Djakarta,

jang mengenai

tahun-anggaran

1949,

resmi mengatakan

bahwa

kabinet

New

Zealand

berlaku

YANG

HU-CHENG DIBUNUH
MATI,
San Francisco, 16 Des. (AP).
Kaum komunis Tiongkok menerangkan kemarin bahwa nationalis
telah bunuh mati lebih dari 500

terutama

tentang

hal

adalah

djendral Yang Hu-cheng, demikian
radio Peking.

jang

djmasukkan

sesudah

itu.
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Sa

UANG

LOTERI
' Sebesar

1.500.000...
Guna.”

untuk

:

penagihan?

Wali Kota Djakarta,
. Mr, R, SASTROMOELJONO.

Ing-

mendapat pendirian mereka.

jang

terhadap

tanggal tersebut akan terlambat berhubung dengan peraturan2 jang

geris dalam prinsipnja tentang pengakuan de jure telah diputuskan
pada
beberapa waktu jang lalu.
k
Sekarang terserah
kepada
Bevin
untuk
memutuskan
bila
ia
akan
mengumumkannja. Bevin telah beberapa kali katakan
dalam Parlemen |
bahwa tentang waktunja ini ia akan
berunding dulu dengan. pemerintahan
Commonwealth lainnja2. Kini ia tunggu pembentukan pemerintah baru
di

Korban

DEL

Wali Kota Djakarta memberi-tahukan, bahwa segala penagihan
karena pemasukan barang2 dan pekerdjaan jang dilakukan untuk

Pembajaran

INGGRIS AKUI DE JURE
TIONGKOK KOMUNIS SEBELUM 27 DES.
London, 15 Des. (Antara-UP).
Menteri luar negeri Inggeris, Bevin,
diduga akan umumkan pengakuan de
jure Tiongkok Komunis
sebelum
ia
berangkat kekonperensi Colombo pada
tanggal 27 Desember: demikian
“kata
sumber jang mengetahui hari ini. Kata
Kementerian Luar Negeri, pengakuan
ini tidak
ada
hubungannja
dengan
konperensi perdana menteri Commonwealth di Colombo nanti. Sumber tidak

-

BATAVIA

MAKLUMAT

-

Australi dan

CALVE

OLIEFABRIEKEN
Pe
s5 Ka

TIONGKOK

serah pada pengurus-besar dari partai
itu, |
Yang telah mendjabat komisaris
atau organisasi buruh dan
keamanan
di Shensi dalam tahun
dan djuga tidak diharuskan meng
bil orang dari KN Pusat, tetapi boleh
1936 dan telah membantu Chang
Untuk - menggenapkan
luar.
dari
Hsueh-liang ' untuk — mentjulik
djumlah 12 (supaja daripadanja didaKai-shek
supaja dapat
go- Chiang
pat 1 wakil DPR), partai2 atau
Golongan Tionghoa mendapat 2 wakil,
Arab 1 wakil, Kalimantan 1, Sulawesi
1, Maluku 1, dan Sunda Ketjil 1, meskipun duduknja dalam DPR itu tidak
resmi sebagai wakil2 daerah2 tsb., tetapi karena sekedar meningat adanja
golongan2 itu dalam KN Pusat jang
dibentuk atas peraturan Presiden no.
6. Sumatra mendapt 11 dengan ketenmentuan tiap2 daerah keresidenan

-DELFIA -DIBIKIN HANJA DARI: TUMBUH2AN.

Harus dimasukkan sebelum tanggal 31Dgsember 1949.

KMB, | tawanan politik
sebelum mereka
meninggalkan Chungking pada tg.
politik atau. 30 Nopember,

usah sesuai deMenjehatkan badan dan memelihara tersendiri jang tidak egaraan
Indonesia | dapat paling sedikit 1 wakil.
Datenglah oentoek ngan hukum ketatan
aras moeka?
berlaku
Bagi golongan 'jang tidak
masih
jang
hukum
lain?
a
dan
kepad
angan
keter
: Hata
tai-pun ditentukan dari tiap2
han kedaulatan.
sampai penjera

senaat

Sumatra

tjalon angtjara sbb:

peradalam waktu satu tahun
Resepsi: Paviljoen # # t turan, bahwa
ah penjerahan kedaulatan, keduHotel Des Indes pada tg. 18 & # sesud
politik Irian akan Tea
dukan
|
Dec, 1949 antara djam 6.30 #
an
perundingan2 antara
t
— 8 petang.
longan2 itu boleh meminta suara”
. Djadi apabila
«
Keradjaan Belanda
persetudjuan2 dalam KMB telah dite- dari anggauta2 jang tidak berpartai.

F Soerat-oendangan tida dikirim. 4 $ rima oleh . badan

anggauta

bahwa

'hasil2

maka buat memadjukan
gauta2 DPR RIS diambil

reng,

1, dan Djawa 1. Untuk itu bagi Sumatra diusulkan 3 tjalon, jaitu Mr. Moh.
Jusuf adpokat di Medan, Mr.
Teuku
Hasan bekas Gubernur Sumatra
dan
Mr. Moh. Rasjid bekas Gubernur Militer Sumatra Tengah. Usul ini disetudjui oleh sidang. Buat 1
anggauta
Senaat untuk Djawa tsb. diusulkan 6
tjalon, jaitu K. H.
Dewantoro,
Mr.
Sumanang,
Ki. Bagus
Hadikusumo,
Abikusno, Mr. Iwa Kusuma Sumank tri dan Prof. Dr. Johannes. Pemungutan suara untuk mengambil 3 dari 6
tjalon itu belum selesai.
Kemudian guna memilih. wakil ketua (Vice voorzitter) KN Pusat
diadjuKan 4 kandidat,
jaitu
Prawoto
Mangkusasmito, Arudji
“Kartawinata,
Patty dan Mr. Tambunan, jang
masing2 mendapat suara 109, 65, 33, dan
53. Karena meskipun Prawoto
mendapat suara terbanjak,
tetapi
tidak
mentjukupi sjarat separoh tambah 1,
maka pemungutan suara akan diulangi lagi pada sidang hari ini
antara'
Prawoto dan Arudji.

oleh itu gerombolan bersendjata tadjam
pergunakan dan jang mendjadi sasaran
dan senapan, sesudahnja mereka melesoal?
Iriany/»'Marine.
' san Konperensi Persurat-kabaran, da- -paskan tembakan? ke arah itu wakil mereka ialah
Hutang-piutang dai Unie::-Djawaban
pat dikabarkan, bahwa telah diputus- lurah lantas mereka menghilang. Wafihak pemerintah diberikan-'oleh Dr.
kan djuga
suatu
peraturan
singkat kil lurah tsb. telah meninggal itu wakSuparno wakil Madura ke KMB.
dari Serikat Perusahan Surat2 kabar
Penerimaan UUD RIS dan-KMB itu
Indonesia. Dalara peraturan itu dise- tu djuga.
disertai sebuah resolisi dari Fraksi Inbut, bahwa
gurus badan tsb. ada- :
GURU? MULAI MOGOE.
jang diterima dengan suara
lah ketua
. Sumanang (Nasional),
Corr. kita kabarkan dari Madura. - donesia
wakil ketua Sachmud (Pedoman Dja20 orang guru? dari 6 sekolah Rak- bulat, ialah agar Irian setjepat mungkarta), penulis-bendaraha
Sachmud: jat diketjamatan Tlanakan kabupaten kin diusahakan oleh pemerintah
RIS
atau Mr.
Elkana
Tobing.
Pengurus: Pamekasan, mulai hari Rebo tgl. 7 Des. untuk mendjadi bagian diri RIS.
berkedudukan di Djakarta, hanja ke-: 1949 telah mogok tidak masuk dan tiOleh Fraksi Indonesia
djuga ditua buat sementara waktu dibolehkan
Gak mau.
memberi peladjaran,
kerna adjukan sebuah mosi jang berbunji:
. tinggal di Jogja asal senantiasa memenuntut - perbaikan nasib dan diba- “4. Kesatuan? TNI mulai saat sebemelihara perhubungan dengan pengujarnja waledan bagian satu
setengah lum penjerahan Kedaulatan dan seYus jang ada di Djakarta. Komisaris2
diberi
tugas kewadjiban
tahun
(bag.
th.
1947—1948).
Mereka landjutnja,
buat Bandung: Atjebastaman, YJogjasebagai satu?nja kesatuan, bahkan seitu
tidak
akan
mulai
bekerdja
lagi
se| karta: Samawi, Palembang:
Rahman
bagai inti-sari Angkatan Perang RIS,
Talib, Medan: Zagari atau Jachja Ja- belum tuntutannja itu diterima. Pihak guna mendjaga ketertiban dan keama'jang
“berwadjib:
memberi
kesanggupan
cub,
Surabaja:
Bonegedan
ana
nan umum diseluruh Wilajah Negara
“atau A. Azis, Makassar: Manahua an akan membajar waledan itu bulan de- bagian Madura.
5
'Ipan, tetapi oleh guru? itu ditolak deBarisan Pengawal Madura (VB)
ngan tegas dari mereka akan mulai be- - 2.
“kkerdja lagi kalau waledan itu dibajar disampingnja dapat pula diberi tugas
dan
Rjpa?nja pihak kewadjiban 'mendjaga ketertiban
“Iseketika itu djuga.
DAN HAK2 DEMOKRASI
22
“ang berwadjib dalam. menjelesaikan keamanan “umum dimalam wilajah NeDITERIMA OLEH K.N.P.
gara bagian Madura, sampai pada saat
Isoal ini minta bantuan Pengurus Sere“Jogja, 15 Des. (Antara). .
Sebagai- dilakukan reorganisasi. (peleburan kekat Guru Indonesia (SGI).
j
“Resolusi 12 orang anggota K.N. Pu-. mana dimaklumi pada bulan jang lalu dalam Tentara RIS).
3, Teritoriaal
“Komando
Djawa
sat antara lain tuan2 Djawoto, B. M. dalam konperensinja SGI seluruh Ma"Diah dan Mr. Sumanang mengenai (1) dura telah menuntut kepada jang ber- Timur dan TNI berhubungan dengan
mengadakan
surat2 kabar, (2) kantor berita ,,Anta- wadjib agar waledan itu' segera diba- 1. dan 2 diatas segera
tinda| ta” dan (3) wartawan2 jang ditawan, jar, tetapi hingaa kini oleh jang ber- pen'elidikan2, persiapan?, dan
' jang disampaikan kepada sidang K.N. wadjib belum dipenuhi. Konon, andai kan? seperlunja untuk setjepat mungPusat penghabisan hari ini, diterima kata tuntutan guru2 itu tidak dengan kin melaksanakan perihal termaksud 1
!
5
dengan suara bulat.
2
1
2 segera dipenuhi dikuatirkan pemogokan dan 2.
diperbintjangkan
Tuan -Ruslan Abdulgani, sebagai
kan meluas. Hingga kabar ini ditulis Setelah mosi ini beberapa
anggota
faham agak ramai dimana
wakil pemerintah menerangkan dalam | belum ada djuga ketjotjokan
berkeberatan dengan fasal 2, dan setesidang sebagai djawaban atas pendje- antara guru? itu dengan pemerintah.
pemungutan suara 33
lasan tuan Djawoto Ma
aa
lah diadakan
DAN UDJAN suara menerima dan 2 suara blanco.
TAUFAN
- tsb., bahwa pemerintah Republik soal2 ANGIN
Tn
PASIR.
| 2.
— doriesia sudah lama memikirkan
PENTJALONAN ANGGAUTA2
'pers dan akan mengusahakan kebulalu,
baru
jang
Senen
' Pada malam
tuhan2 pers"dalam RIS.
2 didesa Bajuanjar kabupaten
D.P.R, DAN SENAAT R.LS.
PamekaDALAM K.N.P.
Pokok2 resolusi tsb adalahsbb:”
san, selama kira 2 diam ialah-diantara
j
:
1) Supaja diusahakan dan ' didesak- pukul 10 dan 12 telah terdjadi angin
Jogja 15 Des. (Antara).
. “kan, bahwa
Republik
Indonesia taufan jang hebat dan hudjan pasir jg.
dalam
Sidang KN Pusat semalam
sebagai pelopor perdjuangan “ke-.
membawa korban 20 rumah? rubuh.
Laman!
pemilihan 50
| membitjarakan.

Menjambung berita tentang keputu-

5

makanan

Usul Lobo supaja daerah2 Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Ketjil masing2 mendapat 2 wakil, dito-

Hak

PARLEMEN

masakan

wakil.

burg, sekarang wakil H.V.K. di Pa-

VAN DER PLAS TIDAK PERGI?
Surabaja,
14 Des. (Aneta).

djui sjarat, bahwa ditiap2 keresidenan

KOMANDAN TERRITORIAL

Delfia

lezat dan gurih rasanja
serta mudah ditjernakan.
Delfia
djuga hemat
dipakainja, karena djelantahnja tidak berbau

NE

bot. Gedung tersebut tidaklah didjaga, Dengan pemantjar radio ini
ngan dunia

Di

dengan

me-

ps

“lah terdjadi perampokan

Njonja ingin menjediakan
masakan enak. Digoreng

“9

memberi

kepada

049

antara lain

“lindungan

Tg

-5

' ehusus

3

:

Sticht. ,,BIISTAND INSTELL. FOMDS” te
Batavia-C.
Dengan ini dipermaklumkan, bahwa dengan ketetapan
“dari Secretaris van Staat, Kepala dari Departement
tanggal penarikan dari loterij 1949 L
Sociale Zaken,
(December) dirobah dari tanggal 29 dan 30 December
1949 mendjadi $ dan 7 Djanmuari 1950.
ta
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membudjuk
Chiang membentuk
front persatuan dengan komunis
untuk melawan Djepang.
'
Yang dan
Chang
telah taha

Chiang hingga dibebaskan pada hari Natal sesudahnja mendapat intervensi dari njonja Chiang, T. V.

Soong dan Chou En-lai. Kemudian
|Yang telah ditawan oleh Chiang
dan Chang djuga ditahan di Taiwan dekat Hsintsu sedjak pertempuran dengan Djepang.
'

NANKING

DI BOMBARDIR.

“Harian ,,SEDAR”

i

UNTUK DJOKJAKARTA
Bisa

dapet etjeran

Nanking. Sestidahkerusakan, Tar
ke pangkalannja,
(Reuter),

pada:

Tuan GO HAUW GIE |

6 bomber nasionalis dari Taiwan

telah bombardir
nja menerbitkan
ber? itu kembali
demikian CNA.

DAN SEKITARNJA

berlangganan

dan

,

Patjinan 42, Djokjakarta.
Ja

ni

an

L

Na

Bj

driehoekstournooi | #£

Kuang

dan Tjeng Kian

| ASTORIA

2 "Ikan spesialisasi dan. Kn
maka goni
agla

Kaatetn Da

Tengah

gal, An

(djadinj

atau

lan

JOHN

PAYNE - MAUREEN

20 th» Century

G

|

.

tinda- pengurus
maka

VBO

en bersedia?, ol

sudah .

"dihkan. Dalam. itu"
“— ajonja Lien Hioe' 'Nios usia 2&itahun, |
k Lebih
setahu lantaran apa," itu pagi

lat

Begitulah

VBO

bakal

berha:

“Kk

pan dengan VBBO dari Bandung, se
dang hari. Minggunja tetamu? dari kota Pasundan

bakal

ukur tenaga

:
n

sn

apa

seb:
Nae.

seorang

aa

si korban dibawah

an

ae

:

| an

“ambil dialawsebbraki

ten-

33 Pin

pintu,

5

Bb da aa ON
opsir
acte

: Tangkilisan dalam

|annja

antara lain

Belanda dari

Ta

Di

Be

men atakan,” bahwa |

gunakan golokvsudah. satroninrumah- bmaksud "mengundang BnGia? Siak kes
aja

“Adel

K tuan. Tjoc Piang San di Kampung | dua ketentaraan itu ialah jang terpen- - |
cmanggisan (Paal-Merah). Sesudah-/ting untuk .mendjelaskan. arti persau- |
aja tuan rumah-diantjamsakan'dibunah (daraan “dalam 'ketent ban
Jekgon
apabila "berani berteriak, itu dua pen-|dan nanti guna mendjaga keamanan
dan
Kaka
980, miliknja tuan rumah
sa
diseluruh ' Indonesia.

mewkira
aa lantas
| Kedjadian itu
diberiti
en

polisi

di -Raal-Merah. - «Kini Sa imendjadi

(Rex).

| /WARTA! CHUNG HU

satu

5 2 pedoman dala

A FSUNG

| HUL-DJAKARTA.

| CHTH Djakarta. minta dikabarkan:

kelak

akan

:

Pang

IS AHK

SVBB

3:

DWS

mentjiptakan persatuan Manggarai Tt

ee

"Lebih

2 apa

terdapat"bertahun?

antara anggota

A1 (Jua badan “ketentaraan

Putih 1se— njapkan,
k
tapi dalam

jang
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9

SIKAP

5
ang 2D

HMD.

an

“Met
TERHADAP

Contacten,

en

Ig

ngan ta

An

'alihan kedaulatan “menjatakan sikapnja| sestdah Indonesia
Perguruan

Tea

nu

Panel

. berikut

5

Mengingat

bahwa

Pe

Ea

manggk.

perguruan, tinggi | merdekaan

ntuk

Men an

m #nasa-tran-(vi. siam

saman

-rakjat
serta
sanggup mentjiptakan
pernilaian? . baru. suntuk .masjarakatnja
jang
sedang
.mentjari bentuk? baru.

(UMS)

rang

putera
ra?nja

hendaknja

sudah

itu

kembali, jang “kelak
merdeka

dan

——
d

Pan sa

-mempe

ankan

o-

mendjawab:

,,Ka-

akan

untuk

membela

nusa

insjaf

dan

dan

dari

akan

TNh

sedar

bersama?
mendjaga

(Chung

ber-

djika Ai

Indonesia

serrbesaran,

menudju. he
Ppt
I. nasiona S Tiaerkaya “peradalah

“5900

Fe

—

—

Alstod

suatu

| pendjelmaan daripada kebudajan Indonesia maka oleh karena itu dala: ho tin-

Hua), Pietersen

bana

(Hercules),

(UMS). 'dan

Saleh

:

4

—

—“

AK

2

3
Fa: SA

(vi Aa

os
Win

“ Soey

ePie.

Tea

(Oliveo)..
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4300.
:

s5

—-

25

3

Belanda

4

.

Hongkong

/ Singapura

f 9—
27 TA
2

:

HARGA

2
Ag

perek

per tail

per tail

sebagai

ba

-a—

ta

Ps&.-D. EN KRAMERIJEN
“SLUISBRUGSTRAAT

sauda-

|

FURNACE
MATURE - COLEEN

10.30 Pagi — 5:30 - 8.30

Saptoe/Minggoe

extra 2.30

OF

siang.

DRACULA"

O'DRISCOLL-JOHN

CARRADINE

17.tahon keatas.

M.PEA,

aa

“THALIA
INI

IBU

2 Bp

HARI

0

PENGHABISAN

BIDJAK SANA

Besok:

RUKIAH

—

R.

MOCHTAR

-— KARTOLO

Me em

“dalam

esa

lumken Naa

Bahwa ,,DAPUR
Djakarta,

jang

UMUM
ta'

hormat.

P.T.T.” satu-satunja Dapur jang terbesar di

asing

lagi:

namanja

dalem

kalangan

terbesar

4 dari f 2.—— f 1.50 f 1.— f 0.75 seorangnja,

Makanan di tanggung lezad — sehat dan bersih (nygisnisch)
Pun bersedia menglever segala bahan makanan MENTAH seperti :
Sajur: majur (verse groenten).
:
Daging Sampi — Kerbo, Dendeng, Telor Ajam-Bebek.
Ikan laut

(tawar)

dan Ikan

Asin.

Ketjap Krupuk Udang, Kaju bakar, dan lain-lainnja.
Adapun. harga-narga.dapet- berdamai, dan di tanggung lebih rendah
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