.

— Saptu pagi mulai djam 10.00 dilang-

upatjara

jang

sungkan upatjara pelantikan Presiden

ugi oleh tidak

kurang dari 200 orang

sia berwarna putih, air mukanja nampak
dalam
keadaan
sungguh2

ribu2 rakjat menjaksikan upatjara tsb.

(ernstig).
Sitinggil jang demikian besarnja penuh sesak oleh para tamu,

und

sedang diluar Sitinggil be-

'Upatjara dibuka oleh ketua -sidang

Badan Pemilih Presiden RIS jaitu Mr.

Moh: Rumi

OS

Ketjuali pembesar2

lamatan tanah air dan bangsa, Mr. Dr.

. Kusumaatmadja

j

' Penghulu

Besar

“K.R.T,

kedepan

dimana

tempat

Kamaludin-

ningrat dan Mgr. Sugijopranoto madju
lantik.

Presiden

TE

Mr.

Dr.

dipastikan pada

(Aneta).
KONP

PEMERINTAHAN
TETAP
DALAM KEKUASAAN MILITER.
Puan Darmosugondo setaku Wakil aari ,kenerangan Gubernur Mihter” Djawa 'Tengan mengumumkan, banwa
seteiah - pengoperan
hanti,

daiam

£

maka.

Femerintahan

tangan Militer, -

fillen

.to, tuan Darmosugondo

menerang-

kan, bahwa Kol. Gatot mempunjai

tekad

dan

memenuhi

kewadjiban

jang tidak separo2. Achirnja dinjatakan, bahwa
pihak ' rakjat tak

perlu takut, bahkan diminta ban-|

dan

anggota

Barat.

dan Zelfbestuur.

Militer jang berdekatan jang pos2

TP GATAU

akan

ditempati

oleh Polisi-Militer
:

TENE

$

KEMENTERIAN URUSAN UNI|
DAN DAERAH SEBERANG
LAUTAN.

Sedang buat duduk sebagai anggota

.

satu mas'alah: bagaimanakah kedudukan dan pekerdjaan kementerian Dae-

rah Seberang Lautan jang sekarang?

5. Bagaimanakah kedudukan panitera Uni bagian Negeri Belanda?

Kementerian2

Daerah

Seberng

Lautan dimasa datang akan disebut
»kementerian urusan Uni dan Daerah
Seberang
“Lautan
(,,ministerie voor

Unie-aangelegenheden
rijksdelen

—

MUOR).

en

-overzeese

Dibawah

ke-

menterian ini akan ditaroh soal2 hu-

bungan dengan Indonesia dalam hubu-

UUD

RIS

dan

anggota pemilih Pres. RIS.
2. Djelani,

Persatuan

.

Daja, turut me-

'nanda tangani UUD RIS dan anggota pemilih Pres. RIS. (W).

dan

sudah

selandjutnja

membajangkan

pe-

supaja

onng

Pada Presiden Sakarno-!

'Idak

Djakarta, 17 Des. (Antara). Pengurus
Besar Perkumpulan
Militer KNIL, ,,Untuk Kepentingan

Kita” (U.K.K.)

hari ini mengirim

Utjapan selamat
“kepada Prsiden
Sukarno jang telah terpilih sebagai
Presiden

pertama

dari Republik

Indonesia Serikat.

»Presiden RIS Jogja.

Bung

Pres.
:

Dengan - gembira
Indo-Natipnale
Partij mengirimkan segala selamat dan
bahagian atas pemilihan PJM mendjadi

Presiden RIS.

5

Karno

disumpah

sebagai

President

menurut

R.L.S.
(Photo Ipphos)

. damai dengan segala bangsa
(Antara).

Sesudah dinobatkan

sebagai

Presi-

den RIS jang pertama, siang ini Presi-

den Sukarno mengutjapkan

pidato ra-

dio jang pokoknja menegaskan, bahwa
ia adalah abdi rakjat, hamba rakjat
dan pemimpin rakjat jang akan berpikir setjara dynamisch atas dasar Pantja-sila, serta meminta berkah Tuhan
supaja ia dapat bertindak sebagai pe- 4
mimpin sedjadi, jaitu memaagn Taaa
dari atas, dan djuga merupakan
saluran keinginan dan suara rakjat
dari
bawah, mengadjar rakjat dan beladjar
dari rakjat, kearah tertjapainja tjita2
jang telah berpuluh tahun diidam?2kan,
jaitu terbentuknja
negara
nasional,
jang karat
kemerdekaannja melebihi
kemerdekaan sekarang.

menderita, perekonomian sulit,
menjembuhkan luka2
itu
adalah satu
daripada isi kemerdekaan”, kata Presiden. Seterusnja dikatakannja, bahwa
kepada rakjat harus diberikan keba-

Sukarno

Moh. Rum, kolonel Simatupang dan

demokrasi

ditempat

lain,

mengatakan

bahwa

se-

kerdja-sama

antara instansi2 Belanda

pengembalian distrik Magelang

ini|

denan

Kedu

telah

kembali

AiRpae Beny

dibawah:

keadaan

5
Sukarno

berteritangan
dengan
1

binet.

bagai 28”

ya Jasa Sa

tota

dea
dan itu Pehabis uan
terbakar, beribu2

tegak

“badar

Desa2

1

un

tegak,

memperhatikan

dia jang pertama di Republik Indonesia Serikat, demikian dikabarkan disini hari ini, Ia sekarang ada
di New Delhi
dan diharap akan
berangkat ke Djakarta pada hari2
sebelum peresmian berdirinja R.I.S,
pada achir
bulan
Desember ini

“Bi

jan

EF"

4

dalam

siden

dan

maka

sidang

Presiden

para

sidang

kuasa

antara

satuan jang harmonis dengan anggota?
lainnja. Untuk itu nampaknja perseku-

tuan baru ini akan menggantikan perdjandjian Tiongkok—Rusia tahun 1945.
Dikatakan selandjutnja, bahwa mak-

sud Tiongkok komunis adalah terang
sekali akan mengikuti djalan jang sama dengan jang ditempuh oleh Rusia

sesudah revolusi Bolshevik, Njata benar, bahwa maksud Tiongkok Merah

ialah
kok

ment

60

corang ahli-hukum, politi-

enggemar sport dan terSeyagai pedjuang dalam ge-

:

Le
Hn mi

mena

oa

sampa Ar Mia

a63

PER

EA

na

Rusia.

Tung

Semua State-

menundjukkan,

da hari Djum'at.

terDes.,
para
mekabiAnak
HaHa-

Tse

Tiong-

didasarkan

njatakan, bahwa pemerintah Inggeris
bahwa Mao Tsetelah mengetahui,
tung ada dalam perdjalanan ke Moskow, beberapa hari sebelum radio Moskow mengumumkan kedatangannja pa-

muat dalam kominike pertama tsb.
maka pada hari Minggu tg. 18
Presiden RIS sepakat dengan
kuasa daerah2 bagian, telah
nundjuk sebagai pembentuk2
net jaitu Drs. Moh. Hatta, Ide
Agung Gde Agung,
Sultan
mengku Buwono, dan Sultan
mid,
1
&

Mao

jang

rasi ideologi dan bantuan
ekonomi.
Demikian kalangan diplomat,
Selandjutnja diplomat2 Inggeris me-

bahwa

jang

program

bahwa Mao bermaksud-mentjari inspi-

Pre--

net,

apa

mengidustrialisasi

untuk

menurut

pada pengalaman

RIS tidak bertindak ber-

mengingat

Inggris.

Untuk mengakui Peking.

tentangan dengah
Undang2 Dasar,
apa bila beliau, berdasar atas kata
sepakat tsb. menundjuk lebih dari
pada tiga orang pembentuk kabi, Dengan

akan

London, 17 Des, (Antara-UP),
Orang di London
membajangkan,
bahwa kundjungan Mao ke
Moskow
dewasa ini akan menghasilkan persekutuan Sovjet—Fiongkok.
Kalangan
diplomat menjatakan,
bahwa dengan
ini sekarang Mao menjatakan ,,1iongkok Baru” sebagai anggota dari blok
Sovjet dan demokrasi rakjat. Dikatakan, bahwa lambat atau tjepat perhubungan diplomatik Tiongkok komunis
dengan Rusia akan dibawa kearah per-

tsb. diatas,

memutuskan,

ke

keputu-

merobah
san

Mao

tak

Moskow

.

tertjapai

untuk dapat hadlir dalam upatjara

2

Ep

tertjengang

keSa

Mengingat kata sepakat, jang telat

kas menteri dalam negeri Madras,|
telah diangkat mendjadi- duta In-

Gjma hampir 25 tahun.

-ia

gerinja sendiri tetapi mengakui
merintah komunis dalam negeri“ Feb
tangganja.
-

KOMINIKE
SIDANG-BERSAMA
PRESIDEN R.I.S.-PARA KUASA
NEGARA? BAGIAN,

Dr, Paramasiva Subbaroyan, be-

a Kgmerdekaan di India Sela-

TE

membasmi kaum komunis dalam" nes'

3

kini berusia

am,

akan putusan pemeritah Birma

Di Amsterdam dipimpin Hatta,

Subbaroyan

An
mn
ega, George' Yeh,

mener

Hatta belum dapat memastikan kapan pembentukan kabinet
itu dapat
selesai, tetapi ia berharap supaja selekas mungkin dapat selesai.
Malam
'ini empat orang pembentuk
kabinet tsb. akan melandjutkan
sidangnja.

Delegasi2 penerima penjerahan kedaulatan.

Pr.

£

ini

. Dai Toer

Undang2

Kundjungan

rus membanting
tulang
dan sjarat
mutlak untuk itu jalah persatuan jang
Sekuat2nja diantara
semua golongan
di Indonesia. Demikian Presiden.

. pelantikan.

mengibaratka

Indonesia kini se

pertempuran2,

hari telah memutuskan
perhubungan
diplomatiknja dengan Birma, - karena”

me

Madras, 17 Des,

dengan

terdjadi

INDIA AKAN MENGIKUTI
DJEDJAK BIRMA ?
London,
17 Des. (Antara-UP).
Atas pertanjaan apakah ada kesuliPengakuan Birma
Itan2 jang prinsipil dalam menundjuk
terhadap pemepembentuk2
kabinet
tsb.
Presiden rin Tiongkok komunis adalah selaras
kalangan2
mendjawab, bahwa kesulitan2 prinsipil dengan dugaan
resmi di
.pada
umumnja orang
tidak ada,
tetapi Presiden berusaha London dan
untuk mendapat kata sepakat jang se- menduga, bahwa pada hari Saptu ini
bulat2nja, hingga penundjukan
itu djuga India akan menjusul mengakui
pemerintah
Peking
sebagai anggota
berdjalan hingga dua
hari lamanja.
commonwealth jang pertama.
Demikian Presiden Sukarno.
Perlu ditjatat, bahwa menteri luar
Hari ini mulai
djam 15.30
empat
negeri Birma, U E Maung telah tiha
orang pembentuk kabinet tsb. mengadakan sidangnja jang pertama untuk di New Delhi pada hari Saptu ini untuk bermusjawarat
dengan perdana
membitjarakan segala sesuatu menge:
nai pembentukan kabinet seluruhnja. menteri Nehru.
Setelah
mengadakan
Hingga djam 17.00
hari ini perundi-perundingan
ngan tsb. baru berhasil dengan ditun- dengan duta India di Tiongkok baru?
ini,
Nehru menjatakan pendapatnja,
djuknja
Drs. Hatta sebagai Perdana
Meneri kabinet RIS, sedang menteri2 bahwa pengakuan terhadap pemerin-"
tah Mao Tse-tung tidak dapat ditund
lainnja belum dapat ditetapkan.
Menurut Hatta, pembitjaraan itu ba- lebih lama lagi
Naa
ru sampai kepada penindjauan2
dan
belum
sampai
kepada
penjusunan
menteri2 jang akan duduk dalem ka-

hagizan,
“kesedjahteraan dan keamanan. Dan untuk mengisi kemerdekaan
tsb. mulai sekarang orang sudah ha-

«

sepedanja dengan tjepat, maka ga- Berarti bahwa seluruh daerah karesi-”

pedanja dilarikan,

dari

Kita bangsa Indonesia ingin hidup
Diokja,
17 Des.

menerus

Pemerintah nasionalis Tiongkok

&

Hari ini sidang bersama antara Presiden RIS dengan para kuasa negara2
di Djakarta Hamengku
Buwo- bagian mengeluarkan dua buah kominike jang bunjinja sbb.:
nd.
Terhadap dunia diserukan goodwill |
berhasil baik, djustru karena ada- sebesar2nja kepada riegara baru RIS.
1. Sidang jang - telah diadakan oleh
Menurut
P.M.
Hatta,
delegasi
jang
nja kerdja-sama jang baik antara »Kita
dengan para kuasa
bangsa Indonesia ingin hidup akan menerima penjerahan kedaulatan &. Presiden RIS
aerah2 bagian pada tg. 17 dan 18
semua fihak, dan asal sadja dja- damai dengan segala bangsa didunia di Amsterdam akan berangkat kira2
Desember telah berhasil. menentungan melandjutkan kabar2 angin dan segala negara didunia. Disamping pada tg. 23 bulan ini. Hatta belum
kan para pembentuk Dewan Menatau membantunja” demikian
di- keinginan kita menjusun kekuatan di- tahu siapa jang akan memimpin dele' teri
(kabiretsformateurs)
untuk
katakannja dengar tegas,
Selan- dalam, kitapun ingin menjumbang ke- gasi tsb. tetapi menurut kalangan2
memenuhi
apa
jang
termuat
dalam
djutnja ditambahkan, bahwa menu- "pada dunia kearah perdamaian, kea- jang lajak dipertjaja,
Hatta sendiri
fatsal 74 Undang2 Dasar RIS.
rut pengalamannja
kabar angin manan dan kebahagiaan dunia jang jang akan memimpin delegasi.
Dalam fatsal tsb. diterangkan, bah2000 djuta djiwa ini”, .“ Selandjutnja didapat kabar,
bahwa
| di satu bagian Nusantara bisa ber- berpenduduk
wa Presiden, sepakat dengan para
demikian
Presiden,
jang
menjebutkan
delegasi:
jang
akan
menerima
kekuabunji sebagai ledakan bom di lain
kuasa daerah2 bagian, menundjuk
djuga, bahwa bangsa Indonesia adalah Saan di Djakarta akan dipimpin oleh
tiga orang pembentuk Dewan MenSultan Hamengku Buwono.
"Mr, Fockema Andreae menerann- abdi daripada perdamaian dunia.
teri (kabinetsformateurs).
:
DR.
SUBBAROYAN
DUTA
INDIA
Mengenai demokrasi, Presiden RIS
kam telah
mengadakan Pa
Sidang berpendapat,
bahwa kata
- PERTAMA DI R.I.S.
sepakat tsb. adalah sjarat jang terngan dengan banjak pembesar: mi- menerangkan, bahwa buat bangsa Inliter dan sipil Belanda dan Indone- donesia demokrasi bukanlah soal baru,
penting daripada penundjukan para
(Antara-Reupembentuk kabinet.
&
sia, misalnja
dr. “Leimena, tor. tjuma demokrasi Indonesia berlainan ter):

anggapan mereka |Republik dari pihak Belanda. Dengan

| dis tadi ditembak mati, sedang se-

pertama

Sukarno:

rampas sepeda jang sedang dikenmena 17 Desember 1949 terdjadi bawah.
darai oleh seorang gadis Tionglioa. pengoperan distrik Magelang kepada
Presiden
itu si gadis tidak mau memberikan

sadja:

mannen”, dengan
hendak partai2.

UTJAPAN SELAMAT IL.N.P.
PADA PRESIDEN .

tuan G.J. Claessen sekretaris Indo Nationale Partij atas nama perhimpunannja, mengetok kawat
utjapan selambat pada beliau sb.:

rus

Dasar, mengingat kata sepakat
jang
telah tertjapai dalam sidang bersama
antara Presiden dengan
para kuasa
negara2 bagian. Selandjutnja Presiden
menerangkan, bahwa
kabinet
jang
akan dibentuk
itu
jalah berbentuk
,hationaalzaken kabinet van bekwame

Seorang: gadis Tionghoa ditembak.

Ketiga

orang

iden

bab demokrasi Indonesia sebagai demokrasi Timur, adalah demokrasi dedan Indo- | ngan ,leiderschap”. Dalam hubungan
nesia. jang bersangkutan adalah t ini Presiden mengupas djenis2 pemim- |
akan dilakukan di Nederland,
baik, dimana dari fihak Belanda pin, jang olehnja dibagi atas 3 cata.
jada-diberikan
bantuan materieel 'gorie, jaitu pemimpin jang hanja dadan jang bersifat organisatoris di- pat memerintah dari atas sadja, pemimpin jang tjuma mendjadi saluran '
berbagai lapangan.
“4
suara dari rakjat sadja, dan pemimpin
Malang, 17 Des. (Aneta).
| MAGELANG DISERAHKAN,
sedjati jang memimpin dari atas dan.
Di Malang pada tengah hari puSeluruh Kedu dikuasai T.N.I, mendjadi saluran dari bawah, serta
kul 12 beberapa orang hendak me-|
menindjau sesuatu dari atas dan dari|
Pa
elang, 18 Des. (Antara).
ngan Uni, hubungan2 dengan Suriname dan Antillen Belanda dan pemeritahan atas, Irian, jang dimasa datang

binet empat

UTJAPAN SELAMAT PERKUMPULAN MILITER KNIL.
k

ini pepenga-

Pembentuk-ka-

tiga

rian Urusan Uni tersendiri, dalam hal2 nja berangkat ke Nederland, sesudahnja berkundjung dua minggu
jang mengenai Negeri Belanda?
3. Apakah menteri
jang demikian di Indonesia. ,,Tindakan2 itu akan

menterian Daerah2 Seberang Lautan?
4. Bergandengan dengan ini ada lagi

-

senat adalah tuan2:
1. Masjhur Rivaie (GAPI), anggota
Dewan Kalimantan Barat,
j
djuga turut mendjadi anggota d
legasi BFO di RTC, serta turut

Di Kalangan pemerintah : di
Den
Kami menjatakan kepertjajaan atas
Haag sudah sedjak lama orang sibuk kebidjaksanaan PJM dalam memimpin.
“ mentjari tjara
penjelesaian berbagai tanah air kita kearah kesentosaan dan
mas'alah2 jang harus tjepat diselesai- keadilan satu dan lain hal guna segala
kan, berkenaan
dengan mendekatnja
golongan bangsa.”
:
waktu penjerahan kedaulatan, demi“MR,
FOCKEMA
ANDREAE
:
kian koresponden Aneta di Negeri Be“»DJANGAN MENJIARKAN
landa.
5
k
5
KABAR-ANGIN”,
Banjak sekali mas'alah2 jang bersifat organisatoris, tehnis dan adminis- Djakarta, 17 Des. (Aneta).
tratif bertimbun di kabinet, sesudahSaja rasa, bahwa tindakan2 jg.
nja hubungan dengan Indonesia beromemelihara keamabah.
Diantara mas'alah2 jang harus diambil guna
nan dan ketertiban di hari2 jang
sudah diselesaikan pada saat penjerahan kedaulatan, dapat disusun sebagai akan datang, menurut perhitungan
berikut:
2
5
manusia akan
dapat
berdjalan
1. Dibawan msenteri (menteri2) dan baik”, demikian keterangan sekredibawah departemen
(departemen2)
taris negara
urusan peperangan,
manakah, komisaris tinggi Nederland ar. W.H, Fockema Andreae kepadi Indonesia akan ditempatkan?
- “Ida Aneta, beberapa menit sebelum2. Apakah akan diadakan kemente-

itu akan mendapat kementerian sendiri ataukah ia akan mempergunakan
kementerian2 jang sudah ada atau ke-

"Ra

4. Raden Abubakar Djajadiningrat O.
" A.C, Semitan,: dulunja Komisaris
Polisi Republik di Djokja.
G2

menandatangani

kami

orang

Kaliman

ma

diplomatik

Pemerintah perdana menteri
'Thakin
Nu dengan keras melawan dua golongan
jang terpisaH jalah kaum komudan c adalah diluar tanggungan
nis bendera merah dan bendera putih.
omisi Militer atau GM Djakarta
:
Hatta Perdana X cnteri.
Suku2 Karen berdjoang pula
aya
5
:
untuk
Hari ini mulai djam 11.30
sidang
pemerintahan autonomi jang terpisah,
Sambil
menunggu
peralihan bersama antara Presiden RIS dengan sedang organisasi sukarela rakjat
ranggung djawab keamanan ke ta- kuasa2 negara bagian dilandjutkan un- dikal jang belakangan ini dengan
membitjarakan
penundjukan gembira
gan T.N.I, maka
penduduk di- tuk
menjambut
kemenangan
pembentuk-kabinet
(kabinetsformaTiongkok komunis menentang
peme| inta supaja tinggal tenang.
teur).
:
rintah Birma.
E
5 & Untuk mentjegah dipakainja
Setelah sidang ditunda hingga dua
Di minggu2
'ini anasir2
aa KN.
setjara tidak tepat, kali, achirnja pada djam 1549 sidang komunis agak belakangan
tak begitu giat. Menua GM dikuasakan mengadakan
berhasil dengan
penundjukan pemrut taksiran2 jang bertanggung djawab
raturan? jang memudahkan con- bantu2 kabinet jang terdiri dari
4 kekuatan mereka adalah 100.000 orang
ole terhadap adanja anggautua2 orang, jaitu Drs. Moh. Hatta,: Anak jang dikepalai oleh pemimpin2
MarEN. di kota Djakarta dan seki- Agung Gde Agung, Sultan Hameng- xis,”termasuk seorang India bernama
Goshal jang mempunjai hubungan deku Buwono dan Sultan Hamid.
tarnja.
ea
Walaupun kalangan? negara2 bagian ngan partai2 komunis
dan
& Beraturan ini akan segera di- tidak mau memberikan keterangan India. Diduga front2. iniTionghoa
menjimpan
umkam..
3
mengenai kesulitan? jang dihadapi da- gegiatan2 mereka sementara menantikan kedatangan tentara komunis
lam penundjukan pembentuk kabinet
di
tetapi terang bahwa kesulitariitu me- Birma.
g
mang ada dan initerbukti denfan ha- TIONGKOK
NASIONALIS
ME.
sil penundjukan pem
c Kabinet
MUTUSKAN HUBUNGAN DIjang terdiri hingga 4 orang," sedang
PLOMATIK DENGAN BIRMA.
:Imenurut rentjana semula pembentuk |
Hongkong,
18 Des. (Reuter).
kabinet itu hanja akan terdiri dari

3. Ade Mohd. Djohan, O.A.C. Sintang

tuannja, djika nanti telah sampaij SUKARNO..
waktunja, supaja djika ada kedjaDjakarta,
17 Des. (Antara).
din dikanan-kirinja
segera melaBerhubung dengan terpilihnja Preporkan ke pos2 pendjagaan Polisi- siden Sukarno mendjadi Presiden RIS,

sekarang ini tetap ada dan masing2

Dewan

:

kok dan Birma, maka dengan
merintah Birma
menja

xx

dari

pada bulan Mei j.a.d. bisa mengadakan suatu konperensi
antara Negeri
Belanda, Suriname-dan Antillen
Belanda,

Suhardi, jang diberi tu-

Mengenai diri Kol. Gatot-Subro-

dikeluarkan

tuan kepada duta

jang tradisionil antara rakjat2 Tiong-

dengan setahunja Liaison CJB

(GAPI) jang belum

wanan politiek Blanda
di Tj:
nang.
2. F.C. Palaounsoka (Persatuan Daj

SI NEDERLAND.

Belanda,

merintah

gas untuk melakukan tindakan jg.
keras dan tegas djika timbul intimidasi, pengatjauan Gan perampokan. Selandjutnja diterangkan, ba-

i segan2 menembak seketika

& nghubung CJB),

RIS

Keradjaan kepada Suriname dan An-

Dunerangkran, bahwa untuk men? djamin keamanan dan ketertiban,
maka G.M. Kol. Gatot-Suproto telah memerintahkan
kepada Basis
Komanaan

pilih tuan2:
6
1. R. M. Sudarso

selang lama

surat paduka

“perhubungan

serta pertukaran duta.
Dengan demikian maka Birma adalah negara pertama diluar blok Sovjet
jang mengakui pemerintah Peking.
London, 18 Des. (Antara-UP).
Kata2 resmi pengakuan pemerintah
Birma terhadap pemerentah Tiongkok
komunis telah direlay kepada menteri
luar negeri Inggeris,
Ernest
Bevin,
oleh duta: Inggeris di Rangoon, Reginald James Bowker,
Pengakuan Birma
“itu
bertepatan
dengan kabar bahwa tentara komunis
Tiongkok telah masule daerah Birma
sebelah Utara
diantara
pegunungan
Kachin. Kabar itu menjatakan bahwa
tentara komunis Tiongkok itu disambut dengan hangat disekitar
Bhamo
dekat perbatasan
propinsi
Yunnan,
jang baru2 ini telah memihak
pada
komunis.
Sementara itu di Birma sendiri te-

di Nanking. Dengan kejakinan, bahwa
n padanja,
pemerintah Rakjat Tiongkok mendahb. anggauta2 T.N.I, jang ada di- pat bantuan dari rakjat Tiongkok dan
teguh persahabatan
ah perintah Gubernur Militer: tetap memegang

kepa

“pemerintahan

ngadakan

ngan rasa terima kasih telah menerima

a, anggauta2 Komisi Militer dan
ggauta2 APRI jang dipekerdja-

aanti, dari Kalimantan Barat telah di-

didalam

kuannja terhadap . Republik Rakjat
Tiongkok dengan harapan untuk me-

proklamasi Republik Rakjat Tiongkok
jang disampaikan
dengan. perantara

jang termasuk:

Djakarta Raya (Staf” GM, Basis
Commando, Brigade 23 Div. IV).
“& anggauta2 T.N.I. jang beperdinas ke atau melalui Djakar-

Rakjat

SURINAME DAN NEDER| LAND-ANTILLEN,
Willemstad, 17 Des. (Aneta).
Di Curagao diumumkan oleh pemerintah Belanda" bahwa
olehnja telah
diusahakan supaja pada bulan Pebruari jd. akan dapat diadjukan rentjana mengenai susunan terachir dari

tetap

ta APK

correspondent kita, bahwa untuk m
agisi korsi2 pada Dewan Perwakil

|

Pasu-

ng sjah berada di Djakarta, adaanggauta2 T.N.I, atau anggau-

ANGGOTA PARLEMENT
R.
DARI KALIMANTAN BARAT.
Kalangan jang biasanja mengetahui.
menerangkan

Rangoon, 17 Des. (Antara-UP).
Pemerintah Birma pada hari Saptu
mengakui pemerintah Tiongkok
komunis. Pengakuan ini disampaikan dengan kawat kepada Chou En-lai, perdana menteri Tiongkok komunis.
Kawat itu antara lain berbunji sebagai berikut: ,,Pemerintah Birma de-

2. Anggauta2 T.N.I. jang dipan-

g

1

Inggeris tak akan merobah keputusannja

n2 T.NJ. kota Djakarta, telah
tang beberapa anggauta2 T.N.I,
di kota Djakarta,

kompani korps polisi militer .dan
pasukan pengawal terdiri dari an
22 polisi negara.

— “NASIONAL ZAKEN-

dja membatjakan sumpah jang diikuti

jang.

jaitu

ke Djakarta

dibawa

ari Pontianak

Kusumaatma-

1. Mendahului masuknja

dan Djakarta ini lebih landjut dapat dik

KABINET,
oleh Ir. Sukarno.
5
5
Selesai sumpah,
lalu didengarkan
Menurut
siaran. Radio Djokja
lagi kebangsaan Indonesia Raya.
Presiden Sukarno menerangkan,
Sehabis upatjara penjumpahan, Pre- bahwa dengan terbentuknja empat
siden Sukarno tidak lagi duduk
diorang kabinetsformateur itu, tidak
kursi
a2 Mr. Rum, Anak Agung,
P.M.
ita
dan pembesar? lainnja, berarti bahwa Presiden bertindak
tetapi duduk dikursi sendirian jang bertentangan dengan undang2 dakata-sepakat jang
telah disediakan ditempat penjumpa-' Sar, mengingat
han, (teks sumpah seperti tsb. dipasal 'telah tertjapai dalam sidang ber61 konstitusi RIS, Red).
€
sama antara
Presiden
dan para
Selesai upatjara pelantikan itu lalu kuasa negara2 bagian. Selandjutdiadakan penghormatan tembakan menja Presiden menerangkan, bahwa
riam 21 kali. Kemudian Presiden RIS kabinet jang akan dibentuk itu berNa pertama ini mengutjapkan pidato bentuk
nasional
zakenkabinet.
radio,
:
:
5

tg. 28 Desember :

barkan, bahwa pengawal2

India segera menjusul

Chef-staf APRI,
Kolonel Sima1
1g,
mengumumkan
dengan
perantaraan P.P.N. sbb:

Rombongan Presiden akan nai
sawat terbang jang kini. sudah di
diakan spesial buat Presiden.
Tentang kepindahan Presiden |

BERSIFAT

R.LS,

LAM

—

den Sukarno ke Djakarta sudahdi

siden Republik Indonesia.

KABINET

engumuman chef staf Birma akui Pemerintah R. R. T.

dapat kabar, bahwa kepindahan
Pr

jang pertama ditempat kediaman Pre-

Mr. Rum
dan Anak Agung Gde
Agung mempersilahkan
Ir. Sukarno
ee
bersiap untuk diangkat sumSelandjutnja

Republik

&

Dari kalangan PPN ,Antara” 1

pakaian
Indone-

utusan2 negara bagian, hadir
djuga
Susuhunan Solo, Mangkunegoro, Wakil
Konsul Djendral
India
Mani,
Tiongkok New Shu Chun.
Menurut rentjana, hari ini Presiden
RIS akan berziarah
kemakam pahlawan dan nanti malam diadakan resepsi

Sesudah dibatjakan doa untuk kese-

va

Djokja, 19 Des. (Antara).

penting ini

memakai
Republik

?

Presiden ke Djaka

Presiden Sukarno
Panglima Tertinggi

RIS bertempat di Sitinggil, dikundju-

NN

De aa. reni Na Ia ABI

TT

UP

MA TT AN

TG

,

| Dalam

“.

28 Desember:

Diiringi 21 kali dentuman meriam

5
Ft
5

|

Presiden RIS

Upatjara penobatan

--

H

SENIN 19 DESEMBER 1949 —

itu
Diplomat-diplomat
kan, bahwa ini mungkin

menundjuktelah mem-

pengaruhi keputusan menteri luar negeri Ernest Bevin, untuk menunda pengs
umuman

Pemerintah

!

pengakuan

Peking.

Inggeris

Akan

terhadap

tetapi, kata

Giplomat? itu, peristiwa ini tidak akan
merobah keputusan untuk mengakui pes
merintah Tiongkok komunis,
Se

pke

H3

2

na Pe baaeN MAS,

2 Sela

PAN
RR

Da
!

ENSa

AR
9

KA

yi
:

BSE DAR

. 300,000 tentara Hu Tsung-nan ter- Dua gembong Komis/ Bangkok siap-sedia menghadapi
—. bertemu
— kepung disekiter Chengtu
revolusi
Pembrontakan di Szechuan meradjalelah

Panglima

Taipeh

tertinggi

telah

di| desak kepada tentera nasionalis di
radio' daerah
Kunming untuk merebut

nasionalis

2g

hubungan

di kembali kota itu dari tangan kaum
demikian pembrontak.
Tentera
nasionalis
Perhubungan ikatanja sudah mulai bergerak ke
antara Chengtu dengan Hoichow (Pu- -Kunming jang kini berada dalam
lau Hainan) sedjak Kemis malam.
pengepungan. (AP).
Tentara nasionalis dari djenderal Hu.
Tsung-nan.
bag, banana 300.000 TAIWAN TJUMA BISA DIPERorang didaerah
enghtu berada daTAHANKAN 6 BULAN ?
lam bahaja pengepungan. Semua djaBanjak penindjau
pertjaja benteng
lanan telah tertutup dan pasukan?nja nasionalis di Taiwan akan djatuh ke-

dengan

djerderal

Chengtu, kemarin. djam
berita pers Tionghoa.

Hu

berkelahi

Hu Tsung-nan

17,

mati-matian

untuk

pada komunis dalam 6 bulan lagi. Beberapa
dari mereka pertjaja bahwa
sesudah Inggris mengakui pemerintah
Peking, kaum nasionalis karena ke-

menghindarkan pengepungan oleh pasukan? komunis jang kuat.
Tentara
komunis “dari
“djenderal
Peng Teh-huai dengan tjepat mendekati Chengtu “dari. sebelah utara sesu-

3

dah

merebut Kwangyuan,

rastimur

dari

kalutan dari

Peng bermaksud. menggabungkan diri
dengan tentara komunis dari djenderal
mengi

urkan

nan, Hu-ada

tentara

Hu

'Tsung-

seorang djenderal nasio-

nalis jang kaum komunis sangat bentelah blokade
2 “ji, —karena tentaranja
mereka di Yenan pada waktu perang
Ftongkok—Djepang.

Kabar?

Tiongkok

wa tentara
pat dipetjah

munis
pusat

mengatakan

Hu Sana
belakany oleh

bah-

sudah
pasukan

5

XEN

DJADI REDA ?
Walaupun aan Torang ka
0dari
ehi
njinja j
Minggu
“hari
pada
munis, Tek
Chengtu belumlah: terkepung dengan
ada perhubungan
lah
sempurna.
hari
tilgram dengan Hongkong pada
Minggu dan dari Taipeh diterima kabar, bahwa. pimpinan 'tertinggi nasiodengan
“berhubungan
“masih
nalis
djendral Hu Tsung-nan, jang mewartakan, bahwa keadaan adalah sedikit
mendjadi baik.
Chengtu
Orang berangapan, bahwa
hari.
masih dapat bertahan beberapa
-sebelum pasukan pelopor dari tentara
didjendral Peng Teh-huai sampai
.
daerah2 perbatasan kota.

- PEMBRONTAKAN DI
SZECHUAN.
Pjendra! Hu Tsung-nan sudah
-tindakan-pembersihan
mengambil
dalam ketenteraannja. - Kabarnja
lebih dari 1000-orang telah ditangHsiung Kek-wu, sekap berikut
orang anggauta veteraan dari partai Kuomintang dan djendral dari

Szechuan, jang baru2 ini telah me-

£

£

Kai-shek

memberikan climax pada gerakan Ru-

dengan

nan dibawah pimpinanannja djen@ral
Wang 5 Ling-kie jang memperuan “utara telah
,

menggabungkan diri dengan pasu'kan2 komunis dari djendral Peng

»

mengikuti

kaum

ru di Taipeh, Taiwan,
State department
kemarin mengatakan bahwa Robert C. Strong,
Charge d'Affaires, berikut beberapa pembantunja akan pergi ke Taipeh pada lain minggu. Strong kini
berada di Hongkong
sedjak meninggalkan Chungking. Donald C.
Edgar jang
bertanggung djawab
atas konselat Amerika di Taipeh
akan. diam
disana.
John J. McDonald,

wakil

konsol

djendral,

te-

lah bertolak dari ibu kota nasionalis untuk
"mendapat
perawatan
thabib. (AP).
PADJAK DI KWANGTUNG.
Pemerintah
'Rakjat di Kwanga
tung mengumumkan suatu rentjana
“pemungutan.
padjak
untuk
seluruh-propinsi tersebut.
Kung Sheung Yat Po” menga-

barkan

bahwa

tuan2

tanah

malkan,

sama
jang mereka tudjukan- kepada
Mao Tse-tung, presiden
,,pemerintah
rakjat”, dan djendral-Chu Teh, panglima besar dari tentara komunis, ketiga djendral jang menjebrang - telah
menjatakan kemauannja
jang keras
memperbaiki
“kesalahan2nja
dalam
hari2 jang telah lampau”
dan minta
kepada pemabesar2 komunis untuk menundjuk . pegawai2 jang dapat mengganti mereka dalam djabatannja”.
Li Wen-hui masih saudaranja djendral Liu
Po-cheng,
“panglima
ten-

tara merah kedua.
GUBERNUR SINKIANG- BARU.

Pao

Erh-han

telah

diahgkat

kundjungan

Mao

maupun pemimpin? partai? politik menjangsikan,
“bahwa
pemerintah dan
rakjat akan dapat menentang: gerakan
kolone kelima Tionghoa dibawah ta-

nah.
- Beberapa

pemimpin. Thai menjatakan
dengan terang?an, bahr
wa Inggeris dan Amerika akan tjukup
memberi bantuan militer untuk
menjempurnakan pendjagaan
perbatasan

disini menjatat

jang

Aw

dituntut

oleh

memberi

kaum

komunis..

statementnja

sebelum

UNIYERSITEIT RAKJAT
TIONGKOK.

Hongkong, 18 Des. (Antara-UP).
Radio
Peiping
mengumumkan

bahwa kabinet komunis telah memutuskan

untuk

versiteit

mendirikan

rakjat

Tiogkok

uni-

dimana

akan mengadjar propesor2 Sovjet
Rusia untuk melatih para ahli jang
dibutuhkan
bagi
pembangunan
Tiongkok.
3
EMPAT KAPAL INGGRIS
:
KEMBALI.
Hongkong, 18 Des. (UP).
“Menurut
kantor
berita nasionalis
| CNA, marine nasionalis telah
dapat
menahan empat kapal Inggeris
jang
mentjoba menobros blokkade
didekat
Shanghai dan mengirimkanja
kembali ke Hongkong.
Kapal2
tersebut
mempergunakan
kesempatan
dalam
“kabut jang tebal akan
tetapi kapal2
nasionalis dapat mentjari mereka. Dua
diantara kapal2 itu mungkin
,,Louise
'Moller”, dan ,,Admiral-Hardy”.
TUKANG SABOT PESAWAT
TERBANG DIHUKUM DUA:
K
TAHUN.

,SEDAR”
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KUNDJUNGAN KILAT DARI
MAUNG KEPADA NEW
DELHI,
Menteri luar negeri ' Birma, U. E.

Paktps ideologi")

Maung telah menerangkan hari ini dalam pertemuan dengan Reuter,. bahwa
Birma
..telah
mendapat:
“undangan
|untuk
konperensi
menteri
luar
dari gemenebest Kolombo- dan bahwa
Thakin Nu mungkin. akan mengundju-

ngi konperensi

konperensi W.F.T.U. dan Kon-

.Rangoon

dari

kundjungannja

kilat

kepada ibu-kota Inda. Ia menerangkan, bahwa ia telah menerangkan kepada Nehru tentang
,,keadaan? mengenai daerah perbatasan Birma, 'se-

Alexander Fadeyev, Kenstantin Simb-

nov dii..Anggota2 misi lainnja terdiri
dari pengarang2, penjair2-dsb.
jang
pekerdjaannja membentuk pemerintahan Tiongkok komunis jang baru ini
untuk kepentingan rakjat Tiongkok
dan-Cominform.
Kenjataan tentang
diadakannia 2 konperensi komunis internasional jang
-penting
di Peking|
baru? ini memberikan bukti,
bahwa
Tiongkok Merah telah diterima dalam
kekeluargaan Cominform. Dua konperensi komunis “internasional tersebut

ini.

Maung betangkat hari ini dari Delhi
ke
Calcutta - dalam . perdjalanannja

ke

perti

dilihat -olehnja”.

“Nehru

telah

memberitahukan kepadanja, bahwa ia
akan memepeladjari kenjataan? ini dan
akan
membitjarakannja
dengan

Thakin

Nu

apabila

ia

mengun-

djungi India dalam bulan jang
datang.
Maung mengatakan:
,,Kita

membitjarakan

soal perbatasan.

akan
telah

Tidak-

lah terdapat persoalan jang langsung,
tetapi kita
telah membitjarakan kemungkinan?” Keadaan dari batas Birma— Tiongkok, Bitma—Indo-China dan
Birma—Assam telah dibitjarakan ber-

Pemerintah Pasundan bersedia meletakkan djabatannja
Djika keamanan telah terdjamin

3
"

Bandung, 17 Des. (Antara).
Dalam sidang parlemen sementara
pada hari Saptu tg. 17 Des., pemerin-

tah Pasundan telah mengeluarkan keterangan-tentang keichlasannja untuk

Hi berbahaja jang harus dihindarkan.

BR
Perpetjahan antara Pe“king dan Moskow ?

Pembesar2 tinggi Amerika perItjaja bahwa suatu perpetjahan sediantara Tiongkok
| dang terdjadi
komunis dengan Moskow mengenai

control atas Manchuria.

. -autarakan
inilah

Mereka

kepertjajaannja

“mungkin

mendjadi

bahwa

suatu

Soal jang terpenting dalam pembi-

tjaraan antara Stalin dan Mao Tse-

tung. (AP):

se 3

2
4.

djamin
djadi

keamanan
inti

tentara

RIS

jang men-

mendapat

dan bagi rakjat kiranja tidak
lain daripada membantunja.

Mengenai

kedudukan

tugas

djalan

Pasundan

se-

bagai negara, pemerintah menjatakan
meletakkan djabatannja kalau keamanan didalam negara telah terdjamin. insjaf bahwa structuur jang sekarang
ini terlalu mahal dan harus dirobah,
Sesudah menjatakan penjambutannja
tapi djangan sampai merugikan pegaatas peristiwa upatjara penjumpahan
wai dan buruh. Dalam pada itu dinjaPresiden "RIS pertama jang berlangtakan bahwa RIS membutuhkan tenasung pada hari itu di Djokja,
maka
pemerintah Pasundan memulai kete- ga2, terutama buat kadernja.
Tentang
soal
mengapa.
Pasundan
rangannja dengan
pernjataan bahwa
menggunakan structuur menurut stelnegara Pasundan
itu adalah negara
sel Eropa-Barat, pemerintah berangperdjuangan, baik keluar maupun kelebih
dalam. Pemerintah berpendapat, bah- gapan, bahwa structuur itulah
satu2nja kesempatan
wa dengan
berachirnja perdjuangan demokratis dan
pada
Republik-BFO -sebagai satu garis, di- untuk melakukan perdjuangan
dalam
mana Pasundan djuga turut masa mendirikan negara2 itu, walausi
serta, dalam
menghadapi pemerintah. pun mahal,
Pada achir “keterangan itu dinjatapendjadjahan Belanda sehingga mengkan, bahwa pemerintah ichlas
untuk
hasilkan resolusi2 KMB, maka sekaportefeullenja
kepada
rang berarti pula bahwa perdjuangan menjerahkan
“kalau keamanan
Pasundan keluar sudah selesai
dan pemimpin2 lainnja
pemerintah bersedia untuk meletak- telah kembali.
kan djabatannja. Tapi, demikian bunji keterangari itu, perletakan djabaBEKASI MENDAPAT
tan itu belum bisa dilangsungkan ter-' (LURAH2
KUNDJUNGAN PERAMPOK.
geSa2, karena keamanan
negara
belum terdjamin, sehingga tidak tepat
Djakarta, 17 Des. (Antara).

saatnja untuk
melepaskan. tanggung
djawab.
Dengan berdasarkan alasan
bahwa pada tg. 14 ihl. Undang2 Dasar

“Dua

malam

berturut2

beberapa

orang lurah didaerah Bekasi men-

RIS Sementara telah ditanda-tangani, | da, pat kundjungan
kaum perampemerintah
menganggap terbukanja
pok jang selain dari pada meramkesempatan untuk - mel
suara pas barang2
pakaian, perhiasan
dan

uang

kontan,

lari stempel-lurah.

pun

Pada tg. 14 Des.

membawa

.malam lurah

Kusin dari
Kamp. Pulau Gebang
kedatangan 3 orang jang bersendjata golok. Dari rumah lurah itu
digondol

kabur

“barang2

pakaian

dan uang kontant
semuanja berdjumlah f 129.—
:
Lurah Nikin dari Kamp. Setu
pada tg. 15 malam 16 Des. didabersendjatatangi 8 orang jang
kan sendjata api.
Kaum pendjahat itu selain dari
barang2 pakaian
pada merampok
dan perhiasan seharga f 60.— pun
membawa lari stempel-lurah.
Malam itu djuga lurah Bengkur
dalem, djalanan jang mengkol,. dari Kamp. Pulau Gadung dirammendadak itoe kandaran memoeter pok oleh 8 orang jang membawa
kliwat -tadjem hingga terbalik da- sendjata api. Kerugian jang didelem mana dua penumpangnja bi- rita lurah itu ialah barang2 pakainasa di itu sa'at
djuga dan dua an seharga f 454.50— dan stempel-lurah.
orang lagi luka2 berat.
Menurut
keterangan — orang
jang ' tau, itu
jeep dilariken k.I.
100 K.M. per djam, hingga stuur

susah

di

controle "dan terbalik

tatkala mau mengkol di djalanan
tikungan. Luitenant Sundoro sendiri brikut. tuan Danusudiro, binasa, Pertulungan segera diberikan, dua orang jang luka
berat
dibawa kerumah sakit “Tjirebon

PENGAKUAN
“DAP

INGGRIS
PEKING.

Cincinati, Ohio, 17 Des. (UP).
Philip Mosely kepala jajasan Rusia
diperguruan tinggi
Columbia,
telah
menerangkan pada hari Djum'at, bahwa ada kemungkinan Sovjet Uni akan
menjerbu Yugoslavia
“dalam
waktu
enam minggu. Mosely berbitjara
disuatu rapat perkumpulan politik luar
negeri.
Mosel9 mengatakan, bahwa
ramalannja tentang serbuan dalam
waktu
enam minggu ini didasarkan akan kenjataan, bahwa sungai Dongu
hingga
pertengahan bulan Februari akan tertutup oleh es (beku), hingga
kesatuan2 panser akan dapat menjebrangi
sungai dengan mudah. Ahli politik luar
negeri ini berpendapat, bahwa makin
lekas Eropa Barat dapat bersatu, makin kurang kemungkinan penjerbuan
Sovjet di Yugoslavia.

TERHA-

Hongkong, 17 Des. (United Press).
negara2
oleh
Peking
Pengakuan
“suatu tamparan
Barat akan - berarti
bagi expansi komunis di Asia, demikianlah diterangkan oleh diplomat negara Barat di Hongkong kepada koresponden UP.
itu jang mewakili negara
Diplomat
Barat jang besar, akan tetapi jang na'menerangmanja tidak disebutkan,
telah menjampaikan
kan, bahwa ia
pendapatnja kepada pemerintahnja. Ia
berpendapat, bahwa Rusia tidak senang, bahwa negara2 Barat membiarsadja

kan

kelakuan2

komunis

di Asia.

Rusia
Inilah djuga jang mendorong
untuk menjuruh mengadakan demonstrasi terhadap Angus Ward. Apabila
negara2 Barat tidak mengakui Tiongkomunis,

tentulah negara

DELEGASI
SOVJET

besi,

REPUBLIK RAKJAT
MONGOLIA TIBA
DI MOSKCW

Delegasi Republik Rakjat Sovjet
Mongolia
kow,

kemarin

tidak lama

sampai

hati,

di Mos-

setelah marsekalk

Stalin menerima pemimpin komunis Tiongkok Mao Tse-tung. Delegasi itu akan
tinggal di Moskow
berkenaan dengan
perajaan hari
lahir Stalin jang ke-10 pada tg. 21
Desember j.a.d.
KONPERENSI WANITA ASIA DI

demikan

Schuman.

Pendirian

1

ini

tidak akan berobah, apabila Perantjis
mengakui pemerintah Mao
'Tse-tung.
Mengenai
'persendjataan
“lagi
dari
Djerman,
Schuman - menerangkan,
bahwa Perantjis'aken tetap menentang
persendjataan lagi ini. Persendjataan
kembali dari Djerman ini, akan mendjadi

alasan.

bagi

Rusia

untuk-

mem-

pertahankan
sikap
jang
diambilnja
sekarang, demikian Schuman.
Demikian itu hanja akan menimbulkan kegentingan2 baru sadja,
dan
kitalah
jang akan bertangung djawab. Orang2
Djerman sendiri
tidaklah
meghendaki persendjataan lagi, demikan
diterangkan oleh menteri tersebut.
Schuman mengadakan
kundjungan
»weekend” jang tidak resmi ke Brussel. Mengenai kedudukan Djerman di- ”
terangkan oleh Schuman, bahwa akan
berbahajalah kalau di tunggu lama deungan penggabungan
Djerman
arat
dalam masjarakat Eropa Barat. Schuman

mengandjurkan,

pertjaja kepada
Barat sekarang.

supaja

pemimpin2.

orang2

Djerman

PRESIDEN GUIRINO
NJANGKAL.

ME2

Berita “tentang adanja perdjandjian
“militer
dengan
Tiongkok nasionalis.
Manila,

IY7

Des.9(Antara-AFP).

Presiden @uirino hari ini dengan tegas menjatakan, bahwa berita mengenai :diadakannja
suatu perdjandjian
militer antara pemerintah Chiang Kaishek dan Filippina adalah ,,tidak berv:
dasar”.

Presiden

@uirino

mengeluar-

kan statement ini
dalam pers-interview jang diberikan sebelum berangkat ke Baguio, dimana ia akan menghabiskan hari2 liburan Natalnja.

AMERIKA MENGIRIMKAN KAPAL INDUK DAN PESAWAT
TERBANG KE PERANTIIS.
Washington,

Menteri

itu akan

masuk seluruhnja kedalam tirai
demikianlah diplomat tersebut.

“.

SCHUMAN DI BRUSSEL.
Brussel, 18 Des. (AFP).
Menteri luar negeri
-Perantjis,
R.,
Schuman, telah memberi beberapa keterangan kepada pers di Brussel tentang kedudukan
Perantjis
di
Indo
China, ditindjau dari sudut kemadjuan
kaum komunis di Tiongkok. Schuman,
menerangkan, bahwa Perantjis
meskipun kedjadian2 dalam waktu
jang
aehir2 ini, akan tetap: mempertahankan kedudukannja di Indo China. Sebetulnja keadaan2 inilah malahan jamg
menjebabkan, bahwa" Perantjis ' mengambil putusannja dengan ketabahan

desas-desus
menghentikan
Untuk
tentang pengakuan Ingeris. akan pepemerintah komunis
merintah akan
Tiongkok, maka djurubitjara Foreign
Office mengumumkan, bahwa pengaInggris tidak akan dikeluarkan
kuan
sebelum: permulaan tahun 'depan. Peberhungumuman itu. dikeluarkan,
disurat kabar
'berita2
bung dengan
luar negeri jang mengatakan, bahwa
Inggris akan mengakui Tiongkok. komunis pada pertengahan bulan DesemDjurubitjara itu menerangkan,
ber.
bahwa Inggris tidak usah imegantikan
konperensi Commonwealth di Colombo.
diterima di
jang
Menurut berita
Australia meLondon, pemerintah
minta dengan sangat kepada Inggris,
supaja sangat berhati-hati dalam tindakan terhadap soal itu. Kelihatannja
menteri Bevinlah jang terutama berkehendak akan keterangan sikap jang
definitif, dan setjepat mungkin.

kok

itu TNI,

lima

tuk mereka. Kalau kita. tidak mengadakan perhubungan: dengan pemerintah
negara tersebut, kita tidak akan dapat
mentjegah mereka. Inilah sebabnja meugapa kita mengakui komunis Tiongkok”.
Maung
mengatakan,
bahwa
soal
bantuan kepada Birma tidaklah dibitjarakan dalam kundjungannja itu. Ia
menambah 'keterangannja, bahwa Birma telah mengirimkan
keterangannja
tentang “apa jang dibutuhkan kepada
Inggeris, India, Pakistan dan Ceylon,
negara?
mana telah meminta kepada
Birma untuk memberitahukan akan kebutuhannja. Kita tidaklah tahu, apakah kita akan mendapat bantuan, dan
kalau kita emnerima bantuan, kita tidaklah tahu berapa banjaknja”, demikian" Maung mengatakan.
Maung mengatakan, bahwa ia berhasil dalam maksudnja jang ,,concreet”
ialah memindjam relikwi2 dari Buddha
jang sutji selama satu bulan, "Thakin
Nu-lah jang “akan mengembalikan ini
ke Birma pada bulan jang akan datang.

sekali tida bermotor.

Sinkiang. Pemendjadi gubernur
dengan bebas guna menentukan kedungangkatan ini telah dapat disetu- ' Pengadilan Kowloon telah mendja- | dukan dan nasib negara masing2. Djadjui kemarin dalam rapat Dewan tuhkan hukuman. dua tahun -kerdja' jian jang sebaik2nja dan jang setjeAdministratief di Peking. (Reuter). paksa kepada seorang montir pesawat pat2nja untuk mewudjudkan isi UUD
terbang jang tertangkap sewaktu
ia
“DALAM PENGEPU- 'memotong leiding pesawat tebang itu, terutama Pantjasila, jalah terdjaKUNMING
minnja keamanan dan ketertiban, de-'NGAN NASIONALIS ?
djendral Chennault. Sebagaimana jang mikianlah keterangan itu.
'Wah Kiu Yat Po” dalam siaran- dikabarkan, terdakwa mentjoba mengSelandjutnja
diserukan
kepada
kan bahwa 'balangi berangkatnja Chennault de- umum, bahwa dalam pekerdjaan mennja dali Tali me
ngan
pesawat
tersebut
ke
Formosa,
djendral Ku Chu-tung telah men|
Seorang penerbang menangkapnja sewaktu ia memotong leiding rem hyKETJILAKAAN HEIBAT.
drolik.
:
Luitenant T.N.I, binasa.
Corr, kita ,,S.A.” toelis:
PERINGATAN STATE
“DEPARTMENT.
Mingguu 11 Des, 1949 satu jeep
“ “Stale department
Amerika de- dari Tjirebonjang distuur oleh
ngat: resmi pada hari Sabtu telah luitenant T.N.I. Sundoro dan ada
Hoofdred.:
THIO.IN LOK
|peringati semua kapal2 Amerika menumpang tiga orang antaranja
Plw. 39
TAN BOEN SOAN
bahwa blokkade terhadap pelabu- tuan Danusudiro, kepada kantoor
han Shanghai adalah suatu zone telefoon di Tjirebon, di Tjilimus

PINTOE BESAR 93, BATAVIA

hari ini,

des: kesangsiannja

Selain itu ada pula faktor ideologie
jang penting dalam hal ini.
Tiongkok komunis sama sekali tidak
menjembunjikan
kenjataan
bantuan:
tehnik jang diberikan oleh ahli2 Rusia. Dalam-beberapa bulan jang achir2
ini Tiongkok.,,diserbu” oleh berpuluhpuluh
misi Rusia disegala lapangan,
dari jang mempersoalkan pemberantasan tjara-sampai jang membuat djalan2
kreta-api. Disamping itu ada beberapa
misi kebudajaan jang
“dipimpin oleh
ahli2'jang terlatih, sepert iahli2 roman

BOEN HAW MENOLAK PINDJAMAN KOMUNIS.
Aw Boen Haw, penerbit hartawan di
Hongkong dan Singapore” mengatakan
dalam suatu interview bahwa ia tidak

pada

,,Dalam

dan ini adalah waktu jang terbaik un-

terdjadi

AW

Pe

untuk Barat Daja. Dalam surat ber-

akan

pemerintah Thai akan terus menentang
komunis, tetapi baik pembesar? militer

terutama sumber2 uranium, wolfram,
timah, jang. semuanja tidak banjak
terdapat di Rusia.

Ka

ia bertolak ke Singapore dengan pesawat untuk menilik kepentingan .perdagangarnnja. (AP).

Hongkong, 16 Des. (Reuter).
Menurut berita jang diterima Reuter
dari sumber Tionghoa dari Hongkong
jang selalu dapat dipertjaja, dikabarkan, bahwa gupernur Sikiang, djendral di Wen-hui, telah menjebrang ke
fihak komunis, begitu pula djendral2
Teng Hsi-hou dan Pan Wen-hua masing2 wakil direktur dari markas be“dan politik
sar administrasi militer

bahwa

Penindjau2 politik

akan

jang

LAGI BEBERAPA DJENDRAL?2
NASIONALIS MENJEBRANG.

mungkin

moril dari golongan minoriteit jang ter-

kan,
bahwa Moskow sangat tertarik
hatinja oleh sumber2 alam Tiongkok,

dikenahkan padjak antara 40 dan
50X. dari panennja.
Pa.tani
.hartawan diharuskan
membajar
padjak antara 25 dan
35X, pa-tani pertengahan: antara
10 dan 15f£- dan pa tani miskin

trokan antara tentera djendra! Hu
:

jang

menerangkan:

lah diadakan
serangan?
diperbatasan
oleh pendjahat2 Birma dan Tionghoa,

perondaan?

penindjau? kegentingan dalam
negeri
karena bahaja jang mengantjam jang

wasa ini
-sangat- boleh
djadi akan
menghasilkan perdjandjian persahabatan dan dagang Tiongkok-Rusia.
:

eh-huai jang menudjuh-kearah akan perdulikan
pemberiantahu dari
selatan dari Shensi.
: “pers
atan fabriekanten
di Canton
Di Chengtu 5 “dari 19 pasukan jang meminta padanja uang pindjaman
keamanan telah terpentjar dan me- sebesar 35,000 dollar Hongkong sebagai
larikan diri sesudah terdjadi ben- guotanja dari 10 djuta dollar Hongkong:

tentera pemTsung-nan dengan
berontak dari Liu Wen-hui, (Reu-

didaerah?

diadakan

Seperti kabar diterima

nasionalis ke ibu kotanja jang ba-

Hongkong, 18 Des. (Reliter).

Chiang

untuk

tentara Thai.
Siang malam

Maung

puluh tahun jang telah lampau ini te-

sia, jang sementara ini masih ada di- diri dari 4 djuta orang? Tionghoa.

KEDUTAAN
AMERIKA DIPINDAHKAN KE TAIPEH.
|
Staf kedutaan Amerika Serikat
di Tiongkok sedang membikin per-|
Siapan2

terbang dan tangsi?. Ini adalah sebagai
akibat dari kabar? angin tentang bahaja komunis dan kegelisahan
dalam

Hongkong, 17 Des. (Antara-UP). " datangnja dari tentara? merah di luar
Kundjungan
impin| “komunis negeri. Dikabarkan, bahwa golongan?
Tiongkok Mao Tse-tung
ke Moskow! jang
berkomplot
mendapat bantuan

"Hongkong, 18 Desember (Reuter).

dalam 3 rombongan jang berdidalam dan sekitar Chengtu

'nentang
sengit.

narik perhatian Moskow ? |.

suasana pengaruh"
| Orang menduga,
bahwa
perdana Tiongkok kedalam
dis
menteri nasionalis Tiongkok, marschalk Sovjet. Sumber2 jang mengetahui
Ma
Yen Hsi-shan dalam sedikit hari lagi sini menduga, bahwa kedatangan
akan meminta berhenti. Kabarnja ge- di Moskow“-ini-adalah atas undangan
dari Stalin sendiri atas andjuran duta
neralisimus Chiang Kai-shek bermaksud
hendak
menawarkan
“djabatan Sovjet di Peking, Roschin, jang kini
perdana menteri serta menteri perta-: menemani Mao dalam kundjungannja
hanan kepada djendral Pai Chung-shi. itu. Selandjutnja sumber2 itu 'meras

(Reuter).

F

HSI-SHAN AKAN
BERHENTI ?

Dalam 6 Minggu “Russia
akan serbu Yugaslavia

sama? dengan soal? dalam negeri BirBangkok, 18 Des. (Reuter).
ma.
“Polisi Bangkok dengan di bantu oleh
Ditanjakan tentang mengapa Birma
tentara telah membuat rintangan? di- mengakui lebih dahulu
pemerintahan
djalan? jang penting dalam kota jang komunis
Tiongkok daripada negeri?
menghn
'jkannja
dengan
lapangan lain jang tidak. komunis.

kesulitan?, ja'ni di kampung? Tionghoa
dengan penduduknja jang kira? djumlah 300.000 orang Tionghoa.
“Penduduk sedang gelisah, — karena
susul oleh rangkaian pertemuan? lain,
adanja
kabar? angin
tentang akan
Sumber? alam Tiongkok mej adanja coup d'etat komunis.
Menurut

pelahan2 akan

mendjadi terpetjah-belah. Pembronta'kanj ang luas diantara angkatan
laut
dan darat akan menjusul. (AP).

150 mijl uta-

Chengtu. — Pasukan?nja

Liu
dalam
penjerangan
penghabisan terhadap Chengtu — untuk

“dalam

' Moskow, 17 Des. (Antara-UP).
Segera setibanja di Moskow, peminpin Komunis Tiongkok Mao Tse-tung
mulai mengadakan konperensi2
dan
kundjungan2.
Kominike singkat ter«
diri dari 6 baris dan jang dimuat dihalaman muka oleh semua.surat kabar
di Moskow pada hari Saptu mengu-/|
mumkan pertemuan antara 2 gembong
komunis, Mao dan Stalin, di Kremlin:
pada hari Djun'at malam, jang dihadliri djuga oleh
Molotov, Malinkov dan
Bulganin, ketiga2nja
wakil perdana
menteri Sovjet, serta Vishinsky, jan
baru sadja tiba kembali dari Berlin,
Pertemuan jang pertama.ini akan dis

Ramalan :
ena
Masa
sum Ae

Mn Ea
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17

Des.

pertahanan

si

(AFP).

Perantjis, Rene

Pleven, menerangkan, bahwa Amerika akan mengirimkan kapalinduk pesawat terbang jang komplit. kepada
Persntjis, termasuk
kedalam
kader
pak Atlantik.
Selandjutnja kalangan jang mengetahui menambahkan, bahwa Perantjis
djuga akan
menerima
120
“pesawat
pemburu

marine

dari

Amerika,

“per-

lengkapan
untuk ” kapal2
penjebar
randjau dan instalasi pelabuhan. Belum lagi diketahui apabila
kiriman2
itu akan sampai di Perantjis.

TRXGVE

LIE TIDAK
MAU
DIPILIH LAGI.

DI-

Konperensi Wanita Asia di Peking
jang” mewakili 500: djuta wanita telah
setelah
berachir pada Djum'at
sere,
menjampaikan utjapan selamat kepada
djenderalisimo Stalin berkenaan
dejang
ke-70,
ngan hari kelahirannja

Lake Success, 16 Des. (UP).
Sekretaris djendral
PBB,
Trygve
Lie, telah mengatakan “ dalam
suatu
konperensi dengan pers, bahwa ia tidak mau ditjalonkan untuk dipilih lagi
dalam djabatannja, kalau nanti dalam
tahun 1951 ia berhenti
setelah
memangku
djabatannja
selama
lima
tahun: ,,Saja akan senang sekali, ka-

demikian

lau

- PEKING SELESAI.

menurut

NCNA.

Konperensi

telah
mengambil
beberapa
resolusi
jang ditudjukan kepada kaum wanita
di Asia dan Eropa Barat. Satu diaritaranja menjatakan, bahwa hanja dengan sama sekali hantjurnja imperialisme serta pengikut2nja, ja'ni pemerintah2 reaksioner di Asia, maka kaum
wanita di Asia bisa mendapat hak2nja.

KEKATJAUAN EKONOMI
RUMENIA.,
Menurut

orang2

asing di

di Rumenia sekarang terdapat

»SOAL
TAN

keka-

| tjauan ekonomi disebabkan oleh
desas-desus bahwa pada permulaan- tahun depan akan diadakan lagip embersihan uang. Perusahaan2 jang bermodalkan Sovjet-Rumenia pada
permulaan Desember telah
mengumumkan, bahwa sesudah 15 Djanuari 1950
tidak akan menerima pembajaran ba:rang2 atau pekerdjaan
lagi
dengan
mata uang jang sekarang ini,

akan

dapat

menjumbangkan

saja
Lie.

BANGSA AFRIKA SELAHARUS DISELESAIKAN
SETJARA DAMAI”.
Kata pendita Scott.

DI

Belgrado

saja

tenaga saja kepada PBB, tetapi
tidak mau dipilih lagi” demikian

London,

16 Des.

(Antara-Reuter).

Pendeta Michael Scott,
missionary
ke Afrika selatan, jang telah memberikan bukti dihadapan panitia
trus-

teeship PBB atas nama suku2

Afrika

barat laut, malam ini di London me:
nerangkan, bahwa bagaimanapun suatu penjelesaian setjara
damai
harus
didapatkan terhadap soal suku2 Afrika
selatan. Kita musti awas, katanja seterusnja, untuk mendjaga keruntuhan
peradaban Barat disatu
bagian
dari
pada benua Afrika. Dan
kita
tidak
bisa lagi mengulangi penumpahan daterAUSTRALIA
AKAN rah disana, sebagai mana telah
KABINET
|djadi seratus tahun jang dulu. Akan
DISUMPAH HARI SENIN.
tetapi, kata ia kemudian, politik untuk
Perdana menteri Australia, mengumenggentjet bangsa Afrika selatan semumkan “hari ini, bahwa kabinet baru karang ini tidak
boleh
tidak
akan
akan disumpah pada hari Senin. Men- mengakibatkan
penumpahan
darah
zies menerangkan, bahwa susunan ka- lagi. Oleh sebab itu untuk menghinbinet dapat dirobah.
Ia mengatakan 3 darkan penumpahan darah ini suatu
bahwa telah ada usul untuk mendirikan penjelesaian terhadap bangsa ini harus
suatu departement “untuk
pendidikan segera didapatkan, demikian katanja.
Pendeta ini pada tg.17 bulan ini akan
nasional, penerangan dan pembanguterbang ke India
untuk
mengambil
sesudah peperangan, usul ” mana
nan
Karena bagian dalam Konperensi Perdamaian
akan diperhatikan seperlunja.
suatu Dunia di Sevagram menjatakan,: bahitu susunan
sekarang adalah
ke
Afrika
usaha untuk mentjapai susunan pemer wa ia akan kembali lagi
selatan pada awal tahun muka.
rintahan,

BLUE
Ie

TERBIKIN

BAND

MARGARINE

HANJA

DARI

TUMBUH2AN

Id?

#

99

ak

|| Yi

Nai,

.hingga

KOTA

N

muntjul kekalutan dan

nlitu, Chung

Hua Tsung Hui “Tile

“Isudah tani apan permul hunan
surat kepada TNI dan resident
“blik, agar TNI dan civiel bestu
publik bisa lekas masuk di

.

Dalam adv. Dentist Woeng Bouw
terdapat kesalahan alamat, Pasar

. Taipeh, 18 Des. (AP).
Kemarin: malam

pers di

ibu

Senen 112 semustinja Pasar Senen

“kota nasionalis mengatakan bah- '

R.

Mao

'Tse-tung

142.

telah. .me-

z

cem

bali lagi seperti sedia kala.

TUK REP. SUM. SELATAN.
“Cexr. ,,M” mewartakan:
:

“ah2 itu termasuk barang2 kese-

ik dalam berita pers La Hae
tuk

Indonesia,

:
si

Dari pihak jang masak

“datang

tidak, dun

Yyutusan. Sesudah

ke- |tantri bikin

i

ketua

tuan Hs.

Su-

'I-esolusi, rakjat sendiri mau menjamJout, maka lautan manusia itu mulai

. Sekia ,

au

: Tank Meyekan
- z0nder

“bergerak La
politik ternjata |. Denga “di

E
sedemiki-

SS Ka Eta
mn

membilang

Cik

me-

bahwa maski betul sudah

ARDIWINANGUN

alangan

DJADI

SIDEN PRIANGAN.

$

.Hangkong

Tea
San

Bealnda

perhatian

per-

Uu

85

| £ Inggeris
|. Australia

SA

1

yaa

Gin

2 2 Tea

:izin!

dulu

oleh

Deviezen

Pen

“WOngxong

Instituut,

5
.

2

HARGA MAS.

deviezen un-:

ran diluar negeri, jang tidak diketahui
lebih

: aan

'ederaal
Kongkong
:
Mean mn

G7

: 1

per ta.

“Singapore
papar

Djual
3

:80

sa

per tail ,, 178,-—

angan

pedagang kaju Tionghoa jang ting- |.
al didekatnja. Jang achir ini.mepon polisi.
'endjaga
lainnja
telah diikat
tangannja oleh
kaum
perampok

rakjat di Sum. Selatan sebagai jan

“diharapkan, demikiank
“
but.

f 9—

trses

PRE-

dan

2 1

3

Sesudahnja

pisang

diikat

kepada

dibelakang

pasar.

Bandung, 17 Des. (Antara):
Gerombolan ini,
jang
rupa2nja
Menjambung berita tentang mutasi bermaksud untuk merampok pasar,
dikalangan pegawai tinggi,
Ikarena kedatangannja polisi jang

dan

-bupati2 Pasundan,

lebih “djauh

,Antara” mendapat kabar, bahwa besluit tentang pengangkatan? itu telah
tiba.
:
Ardiwimangun menerangkan, bahwa
mulainja ia memegang djabatan seba'gai residen Priangan tergantung dari
pada keadaanspolitik dalam hari2 ini. |
Selama
-ia masih mendjadi Menteri

tjepat tidak dapat mengerdjakan
kedjahatannja. Perampok2 ini melarikan diri
setelah
melepaskan
empat tembakan kepada polisi jg.
tidak karuan arahnja, Korban? ti-

lada dibikin perundingan, tetapi tangoleh Sovjet-Unie dan negara2 pengi- gal memasuki: “kota Tjirebon belum
maka
militer
kutnja. Kapentingan kita di regara2| didapat Naam
|
Belanda
merasa
|
ratan.
Ar sampai detik ini katpt. se:
Dari instantie
kita mendapat keREAKSI DI DJAKARTA.
HteranganBs
fihak
Belanda
.
Tapi sikap Sovjet-Unie
di Ta
£
Atas “terpilihnja
Presiden
merasa
keberatan
bukan
dari
masuk32
.
Success adalah satu tanda bahua saSosial, pekerdjaan residen itu “untuk
Sukarno,
nja
T.N.L
ka
dalam
kota
Tjirebon,
hangat mungkin hak veto ini akan disementara waktu
bisa
didjalankan
|Reaksi atas terpilihnja Ir. Sukarn
gunakan lagi djika nanti RIS dima- nja dari tjara penjambutan jang besar-| oleh bupati Bandung”:
5
sebagai Presiden RIS s jang maba
ata
sebagai. tjalon anggota dari besaran itu.” «
PEMILIHAN
ANGGAUTA
D.P.R.
nanah orang jang tidak tahu ini teitu baik dikalangan Indonesia, Belanda
Tg. 22 Des. ja.d. Amaupun kalangan? asing di Djakarta
ka katjuali “djika dalam waktu rus menunggu dan mundar mandir di
jang singkat antara blok Sovjet dan kota sampai djam 2 siang, baru .sesuJternjata baik sekali,
“Bangkok 17 Des. (Antara).
“Oleh kalangan? ini pada- umumnja
— Amerika terdapat ketjotjokan, besar | Jah liwat djam 3 TNI. tidak datang,
Pemilihan anggauta Dewan Perwasekali kakuatiran kita, RIS dalam djalanan. dalam keadaan seperti biasa. kilan Rakjat RIS, jang akan mewakili Idinjatakan,
bahwa djatuhnja pilihan
tahun2 pertama jang akan datang | Di samping ini T.N.I. sudah mema- negara Pasundan dan Distrik Federal atas dirinja Ir. Sukarno itu adalah supraktisch tidak
mungkin mendapat suki daerah Tjileduk, Babakan, Sin-'! Djakarta
akan dilangsungkan pada dah didalam dugaan umum.
danglaut dan djuga Tjilimus dengan
di ana
Perserikatan
tg. 22 Des. dalam sidang pleno parle-j “Oleh. kalangan politik Indonesia sen'penjambutan dari fihak rakjat
luar men sementara Negara Pasundan.
Bangsa-Bangsa.
: diri ditambahkan, bahwa “dengan “ters
biasa besarnja, membuktikan semapilihnja itu, Ir. Sukarno jang selama
Menurut pengumuman - dari pemengat Republikein dari rakjat Tjirebon
rintah Pasundan seluruh badan2, or- ini memang merupakan lambang -perKEAMANAN Bana
sangat besar.
'ganisasi2, partai2 jang hendak mema- | satuan bangsa Indonesia tidak disangSeperti kita pernah tulis dalam ini djukan tjalon harus sudah mengemu-' sikan lagi akan dapat-terus- merupakan
Pada hari Djumahat
malam oleh
surat kabar, perasaan tidak suka ke- kakan daftar tjalon itu -selambat2nja lambang tsb.,- lambang jang akan dabagian penerangan dari TNI di Surabaja telah dimulai dengan memberikan pada Negara Pasundan, selain di luar pada tg. 20 Des. disertai dengan nama, pat membawa arti kedalam dan keluar
penerangan dengan » jalan
suatu kota jang mengakibatkan adanja pe- umur, pekerdjaan dan alamat tjalon?2 negeri, Danang Angan Ne
:
»beachmaster”
ditempat2 jang ramai mogokan umum sudah satu bulan E
Kk
3
'bih,
di
dalam
kota
Tjirebon
itu
. dikota. Penerangan chusus ditudjukan
' Selandjutnja
bun
pula, bah“ysaan seperti api dalam dedek.
ae wa tiap daftar tjalon itu harus ditan“untuk mengembalikan keamanan.
Pada hari Djumahat
ta2 ten- tidak diperkenankannja T.N.I. mema- | da-tangani sedikit2nja oleh 3 orang.
Diketahui, bala Dadi tg: 20 Des.
Tjirebon. karena disertai|
tara dan polisi jang ditempatkan
di- suki kota
ad. Mr. A. K. Pringgodigdo, Sekreupatjara
penjambutan
Pesan
besaran
RESIDEN
SURAKARTA
| berbagai. emplasemen
stasiun telah
tarissDjenderal PPN, akan -berangkat
3
DILANTIK.
— melepaskan 'tembakan2 terhadap pe- ada sebagai lelatu jang membikin itu
dengan staf tekniknja ke
Nederland
| Pala
.rampokan2. Dalam pada itu “djuga be- aa dedek djadi berkobar besar.
pidato-pidato jg. diutjapkan buat mengatur persiapan? bagi deleberapa orang jang tidak bersalah telahj Ini hari Djumahat di dalam kota su- ' oleh beberapa pembitjara dalam peyasi RIS jang akan menerima penjeraIdah petjah pemogokan umum. Pega- 'lantikan residen Surakarta sjang
“mendjadi korban.
baru han kedaulatan di Amsterdam:
Fwai2
post,
telefoon,
pelabuhan,
karetuan Salamun,: a.l. dinjatakan bahwa
Pada hari Djumahat lima buah moKeberangkatan delegasi RIS ini, jg.
pengairan, belas- seperti lain? daerah. diseluruh" Indonebil lagi hilang. Selandjutnja telah ter- sidenan, gemeente,
akan dipimpin sendiri oleh Drs. Hatta,
aa perampasan dan pertjobaan un- ting, sociale zaken, pegadaian, kreta sla, pun daerah Surakarta akan dila- direntjanakan pada tgl. 23 Des. j.a.d.
tuk membunuh, Sen
naa,“Jak penerangan Pasundan sudah mo- ba
pembangunan
dan
konsolidasi,
SERUAN P.P.N. TERHADAP
“orang mendapat luka2.
Idisusun kembali menudju kearah pan-

| keberatan, djika RIS

tai

mau

"sudah sedia masuk kota, tetapi datang
brentah dari Commando
jang lebih
finggi, let. kol. Rukman, jang melarang LN. itu memasuki kota.
Atas ini banjak orang merasa penasaran, keterangan jang kita
dapat

sangat kuatir beta ini
ng jang
AA
sangat tidak

pai

at jang

ba
Ba
Banana antara
Tdj.-Karang
— Bengkulen akan
di“gunakan traktor2 dari Pilipina itu ke| lak:
Pembukaan
djalan2
teresbut
nanti, memberi
kemungkinan
un
| melantjarkan hubungan Nan

djalanan

Singapura

|tuk memenuhi kewadjiban2 pembaja- Diakarta

“Bogor, 17 Des. (Aneta),
ada hari Kemis malam tanggal
segerombolan . perampok jang
a2 terdiri “atas 10 orang jang
endjata dengan 3.karabijn dan
ol, memasuki
pasar Sukasari
Pan
kota Bogor sebelah
an.
Dari dua
pendj
jan
satu
dapat melarikan Ta, Ta
beritahukan
kepada seorang

| Sum

t TNI. berdjedjel.
of kkTan
T.N.I. dari Stoot Det/12a/Siliwangi

Aa:

veto”, Ka

Bona

djang

3 K.M.

ae

Kita Tidak beranggapan
N

ka Kalitandjung.

Pan

$

Man ah ini,'4

meminta

memadjukan permintaan

masih djuga be- |

pidato “dan mengambil

$ « Amerika

dari Deviezen Instituut.
|
Belakangan ini banjak sekali orang |

Kao sekolah. teritung anak2

datang, maka rakjat desek Paniya anime nan agar mengambil ke-

Instituut

bajar, perlu di minta lebi

rerotan2 manusia, | &

jam 10 TNI

HUTANG KE LUAR

orang, bahwa buat mengadakan

Si rampok.

Sah Tionghoa menudju ka Kedjaksan, hingga alun2 jang besar djadi paPa dengan manusia.
:

Djual

hubungan2 dengan luar negeri,
jang
dapat menimbulkan Sean
mem-

xa

ra Merah Putih dan dari segala.
e

BAJAK

NEGERI HARUS MINTA
YAN DULU.

Deviezen

.djuga dapat,bagian, sebagai hasil usi
wakil Republik dari Manila.

KURS UANG LUAR NEGERI.

kita

ST

NN

Dalam pengumumannja

nian dan hikajat jang berharga jang kaum komunis Tiong- .
kok telah ,,rampok” dari
mu-

jang belakangan
ataraui

MAU

Tjeritera? surat
kabar
s'umber2nja datang dari Hong: “kong mengatakan bahwa hadi-

BARANG? DARI PILIPINA

tentang itu barang2 dari

mana

betulkan.

Jbuat menggantikan civi

“Pada waktu

1

' Dengan ini ba

|sundan jang sudah ti
(keamanan dan ketenteraman 'bisa

KA III

misalnja guna membajar uang
langganan madjallah dan berkala, memasang iklan, copyright, hak penulis, royalties, lisensi, ongkos2 research dll.
Sekarang dinjatakan,
bahwa
permintaan2 jang tersebut belakangan ini
oleh Deviezen Instituut akan ditolak.

RBOTIFICATIE.

'SFALIN CS,

Imeluas lebih hebat, maka buat»

PAG.

tidak diakui

Bukan sadja pegawai negeri, tetapi

: PERAMPOKAN DAN PEN- TJULIKAN Sepidar

dan Sumidja dam

3

di-

, desa Rantjakusuma, Madjalaja didata" ngi gerombolan bersendjata
terdiri
— dari 7 orang.
Peristiwa ini terdjadi
“pada tg. 15 Des. djam 11 malem. Gerombolan | pendjahat “itu
berhasil

| menggondol rupa2 pakaian dan perhiasan

milik

2 orang tsb.

ditaksir sekira £1000.—. “Rumah

malam

Nji Iking

. 13 Des. djam 9

didatangi

leh

Na

pendjahat terdiri atas 3 orang.
bersendjatakan pistol. Pendjahat2 En

: pegawai2 perusahaan
particulier seperti fabriek sigaret B.A.T.,
fabriek
besi dan wadja, pertakah dll. turut
mogok.
- Djuga sekolahan2 teritung sekolahan
“Tionghoa dan Arab tutup.
:
Di-pasar tidak ada orang djualan,
duga toko
toko2 dan handel2 banjak jang
“Kandarang! bukan sadja betja
dan
sado, tetapi kandaran2 motor, opelette,

vrachtauto- dan

autobus brenti sama

|sekali. Perhubungan: ka. Juar kota,
mandek!
:
Kreta api dari Tjirebon jang biasa
|djalan ka Djakarta,
Semarang, atau

tjasila dengan

daic ada.

KAUM

dimoderniseer .dan di-

demokratiseer.
Residen
baru Salamun mengadjak
seluruh rakjat, golongan dan instansi
disini
ntuk - bersama? mentjurahkan
tenaga agar pemerintahan di Surakar-

ta dapat berdjalan dengan langsung
dan seksama.
Residen Sudiro mengutjapkan -sela-

wat tinggal disamping pernjataan beHau atas ketjintaan dan bantuan maupun sokongan dari rakjat - Surakarta
selama. beliau memimpin “pemerintahan
disini.
Seterusnja
beliau akan memangku djabatan baru selaku residen
|di- Madiun.

PEDAGANG.

dagangan sehari2, oleh PPN
kan, bahwa segala peraturan?

mengenai

pengendallan

dan

per-

diumumjang ada

pengawa-

san harga serta Panaan
barang?,
tetap berlaku.
Diandjurkan pula oleh PPN, supaja
toko? tetap dibuka pada waktu? -seba-

gai biasa, ketjuali pada hari2

liburan.

Oepatjara

DAERAH DOLLAR DIDJADIKAN

DAERAH RUPIAH.

sundan

aa

aa

Indonesia.

Idari

dengan

: son TIOELANG |
f ' Psorwokerto

B2

2

:$ Pecrmekera ea
“Tika

Ba 5

pun mendjabat
detasemen III dalam kota Solo. Sebab?

5

ng

1 SA?

ggu sore

Ka

Pa

tulis :

kira djam

Indonesia jang

tapal ta

9 satu je

di depan rumahnja
terkenal

2

mampu

pentjulikan

itu belum diketahui.

Kedjadian itu telah -dilaporkan kes
pada jang berwadjib, dan bagaimana

nasib

korban

itu belum

ngan

eng,

jang

rangan

didapat kete-

lebih landjut, demikian

ketera-

mengetahui kepada

Empat orang berpa- kita. (Co
1 "dengan bawa sendjuta api
DJ. INDRAMAI U SUDAH
8, sesudah dibukakan mere-

.masuk,
Pintu. ditutup pula, tuah rumah di-

au dibunuh djika berani ber-

PAJAH,

“ Corr. kita

"SA. ”

toelis:

Hanteman2 jang keras dari coribi
Mesin djait - Na
Sean jangng lain menggeratak, sesudah
K.L., TN.I. dan Knil jang terus
natie
mango
an
pendapatannja
mereka
ke“reken « mesin hitoeng.
dan direbutnja banjak temmenerus.
'luar dan dengan jeepnja kabur.
"Toko ,ASIA”
n D.I. Indramaju 'punja
membiki
pat,
ngar Been ean jan itu peramdaerah djadi semingkin tjiut. . Sampe
Molenvliat. Oost 1E Djakarta.

| gondol ba- dan uang sedjumlah
ebih, polisi jang dilapor-

(drukkerijen)

dilarang

menerima

SN

Bae ea

ag

THIO TJIEN SOEY

Thio

Oei

lakoeken

di

dengen Mona.

Gik

Djiang

”.

"5

”

»

”

11

Tan

Tjing

Tien

Tjeng Thiam Sien
Oei

Tat

Ie

”

2

,,

2

”

LP

2. Kepada perusahaan?-pembikinan
lentjana — (insigne), tanda? pangkat,

tanda? organisasi dan lain
selandjutnja, dilarang menerima pesanan? pemdan dilarang membuat
atau
mendj ual
lentjana?, tanda? pangkat,

laras

—

Koedoes.

Dengen hormat,
Pada nanti tanggal 23 December 1949, Toean dan Nonja
THIO TJIEN SOEY, Pada dan Mama dari Saudara THIO MA
AY, wakil-ketoea-kita, aken merajahken oepatjara pernikahannja, jang kini djangkap 50 tahoen (Kawin Mas),
Baroe ini kali di Koedoes dapet dilangsoengkannja oepatjara jang demikian.
Atas pengharga'an dari Toean dan Njonja Thio Tjien Soey
kepada Perkoempoelan kita, dari pada menggoenaken gedong
roemahnja sendiri, sebaliknja mareka memakai gedong perkoempoelan kita, serta semoea soembangan2 jang mareka bakal
terima, aken didermaken 100”, kepada perkoempoelan kita,

TNI atau organisasi jang dapat diduga |
atau - mengaku "termasuk lingkungan
TNI, ketjuali dengan se-izin Gubernur
Militer Djakarta Raya, .

tidak mengindahkan

Ay

Warta Chung Hua. Tsung Hui

pa sadja jang pemakaiannja dapat menimbulkan dugaan diperuntukkan bagi

jang

Ma

Thio Ma. Lioe

(diantaranja surat? blanco
-gedrukten
tanda-anggauta dil. sematjam itu) jg-|
diperuntukkan bagi TNI atau bagi sia-

imereka

kami

pesa-

11

Tanam Bete tidak berharga sama se-

bakal

Kami berame toeroet mengoendang:
Thio Ma Tjwan dengen Njonja Gan Tjioe Gwat dengen Njonja

nan? pertjetakan dan dilarang mentjetak atau mendjual semua — drukwerk

si dan selandjutnja 9.
tanggal 10 Desember-1949 daerah D.I. tanda2 hanja tinggal k.l. satu onderdistrict.
diperuntukkan bagi TNI atau bagi
Itu daerah sudah terkurung, maka pa sadja jang pemakaiannja dapat mepenguberati, “tapi sampai |
pasukan2 D.I. dalam sekaratnja banjak' | si, mbulkan dugaan diperuntukkan bagi
Ba
'keterangan.
lakukan
bunuhan
dan perampo- TNI, ketjuali dengan se-izin GuberKEKUATIRAN ' PENDUDUK
-kan, sedang. sipil
bestuurnja sudah nur Militer Djakarta Raya,
“pada: kabur..
"3, Izin tersebut sub 1 dan 2 diatas
TIONGHOA DI TJILEDUK.
2
Bupati
D.I. buat Madjalengka dan adalah sjah, djika dibubuhi tanda ta— Chung Hua.-Tsung Hui minta
terlemk aa
ka
raja
Kuningan oleh T.N.I. telah kena dibe- ngan Guebrnur Militer Djakarta Raya
# tapioca
“0.NL dan Civiel
urs Re- klik di Telaga, sedang assistent wedekan Bandung, masih lengkap dengan |
atau Kepala Stafnja dan dibubuhi tjappuublik lekas masuk.
| surat izinnja, hanja pi be
Tan
Mina,: jang “dinas,
Idana DJ, Karangampel,
21
“Cor, kita Se tulis :
“kan sadja lagi. Harga
|merat ka djurusan Timur telah dapat
4, Pesanan? jang sedang -dikerdja: an tenang minta pa
Itu pemogokan umum di Sindang ditjekel batang”lehernja di Tjirebon. kan dan bertentangan dengan maklu|
Sa
1g 2. Sa laut danTjileduk dalam mana pemogok| . Waktu digledah kedapetan “uang mat Ini harus dihentikan dan diberitaPen tidak suka kepada Negara f 14.000— jang dapat menukar dengan (hukan kepada Markas Besar Gubernur
Gea
ea
'kedudu- |paksa pada rajat atas uang DI. sebe- Militer Djakarta Raya.
ri
“kepala distrik lum 'ia 'merat, jang mana sebenarnja (5, Mulai tg. 17 Bus, 1949- terhadap

“Pel: MI, ME,

atas,

Harep dima'afken, segala soembangan moehoen diberiken
beroepa mata oeang, jang mana 10045 kami bakal dermaken '
kepada CHUNG HUA TSUNG HUI.
Hormat kami,

Maka dengen ini kita mengharep para2 Boediman dan
Dermawan soeka menjokong maksoed jang moelia itoe, dengen
djalan memberiken
soembangan2
sebanjak moengkin, boeat
mana kita hatoerken banjak2 terima kasih terlebih dahoeloe.
Kepada Toean dan Njonja THIO TJIEN SOEY kita haKetjinta'annja terhadep
toerken banjak2 terima kasih atas
hatoerken Slamet dan
kita
ini
dengen
perkoempoelan kita dan
semoga Toehan Jang Maha Koeasa memberiken pandjang Oe-

moer dan
SES

“|

NG

di

mana terlebih dahoeloe'kami membilang banjak2 terima kasih.

dan pembikin lentjana.

LJEN

terseboet

Gedongnja
CHUNG HUA TSUNG HUI
di Djalan BitinganBaroe no. 60, KOEDOES, reoelai djam 10 pagi, disertai sedikit
perdjamoean (Thee-hwee).
Dengen ini kami Kmetilang kepada Toecan dan Njonja
serta Keloearga, soeka menghadliri oepatjara terseboet, boeat

Penting untuk drukkerij

GAN

TOENDANGAN

Dengen hormat,
Hoendjoek bertaoe, djika
tida
berhalangan, pada nanti
tanggal 4 Tjap-It-Gwee 2500 atau 23 December 1949, hari
Djoemahat-Kliwon,
kami aken merajahken pernikahan kami
jang soedah berdjalan dengen slamat tjoekoep 50 tahoen
(Kawin - Mas),

Pelabuhan2 Selatpandjang dan Benghasil Sen
'kelis, jang tadinja
“termasuk
“daerah
eng Pen
aa
Pelantikan 2 dihadliri oleh Menteri dollar-Singapur dan dimana “perhu" sebesar | Kadipaten tidak djalan.
Dalam
Negeri
Mr. : Wongsonegoro
bungan bank dilakukan dengan dollar
2 expr esse baik jang d dari an
Te. 9. pas
3 9 pagi Sumitra ber- ka Semarang, maupun jang dari Se- Sunan, 'Mangkunegoro, segenap pembe- | Straits, mulai 15 Desember 1949 telah
sama anaknja bernama Omon berumur marang ka Djakarta tjuma sampai di sar sipil/militer -R.L, » residen .Linck dimasukkan kedalam daerah. rupiah.
Mulai hari itu bagi
export
akan
|10 tahun dikampung Tjondong Tjipa- 'Tjirebon sadja. Itu kreta api expresse dan pun wakil UNCI Solo. 4Corr.) berlaku instruksi2 jang lazim. dipakai
: —raj sepulangnja dagang dari on
- LURAH KASUNANAN
'biasanja kalau sampai di Tjirebon, pe“1 didaer
-rupiah.
ming Ardjasari ditengah perdjalanan
DITJULIK.
gawainja mengaso dan diganti pegatelah dipegat oleh serombo!an pendja- wai dari Tjirebon. Tetapi karena ada- |
Baru? ini lurah Kasunanan buat daehat jang terdiri dari 4 orang. Sumitra nja pemogokan, pegawai dari Tjirerah Kartasura telah “ditjulik oleh segedipukul dan selandjutnj a disuruh pu- bon jang musti meneruskan ka Dja-'
rombolan bersendjata k.J. berdjoemlah
“Ilang, sed angkan
Omon ditju- karta aa
Semarang tidak ada.
113, orang banjaknja.
Sendjata lurahj
“ik jang hingga kini belum diketahui :
ai
Gubernur Djakarta dan - sekitarnja
jang musti landjutkan tsb. sebuah revolver- dan
pakaiannja
“kemana dibaw
Hilman Djajadiningrat dengan perseae
ka Djakarta atau Sema- dibawa pergi, kemudian dengan menjeUang dagangan sebesar F 150— di- rang kepaksa turun di Tjirebon hing|top vrachtauto jang datang dari djuru- tudjuan “ Wakil " Koordinator - Keamarampas.
:
(ga karena ini hotel2 djadi padet.
san Semarang, gerombolan itu menaik- nan untuk daerah Djakarta Raya meGubernur Militer Djakarta
»|.
Kita mendapat keterangan pemogokan lurah tsb. menudju kearah kota rangkap
Raya Let. Kol. Daan Jahja - mengJantas Solo,
kan itu menuntut agar TN.I.
dan. tidak
masuk ka kota Tjeribon
Lurah tsb. selain
mendjadi lurah umumkan al. sebagai berikut:
1, Kepada perusahaan? pertjetakan
8 Din
pemerintahan Negara Paanggauta dari CPM

1 Maan

—

Untuk mentjegah timbulnja hal2 jang | $

tidak diingini didalam masjarakat

Bahagiah pada mareka.
Pengoeroes2

149

Ingan ini akan diambil Ae,

en daa Mb BASA

Hormat kita,
CHUNG HUA TSUNG
KOEDOES.

HUI

3

SENIN 19 DESEMBER 1949 — 30 TJAP GWEE 2500

nan harus diberikan penerangan sex |

naik austinette No, B, 15573

atu Besi,

djahit Da pa
telah diantjam oleh 4 pe-

tukang

jabat

one

“VB.0. — VBB.0. 2—4

ngan at

austinette, jang bersendjath kan, ini mungkin membawa akibat jang Sa
uang kurang baik, oleh karena belum
.|dan tassnja ja dalam manaa terdapat
terc
kepolisian “Ibelasan

kn isebanjak f 200.— dan

»Asia Madju".

rampas,

sa

didalam

mana

ia lantas disuru

Pturun

Untuk sekian kalinja sudah terdjadi

perampokan

setelah

surat? telah di-

5

Fihak

kota. Ini kali ka-

bahwa semua anggauta? dari
(Djakarta akan meleburkan diri
kepolisian RIS”.

'Maka kepada jang

3

polisi

kabarkan,

bahwa

aus-

wanan
rampok dengan bersendjata| tinette itu dapat diketemukan kembali
lengkap dari rupa? sendjata abi dan dengan utuh dekat Pasar Senen.

ba

. nja sadja, kemarin malam kira? hampir

. djam 9, tidak kurang 20

ITOE PENGGREBEKAN

kawanan yam- |

- pok sudah satronin toko

- Menjambung

kabaran

mah-tangga merek ,,Asia Madju” ke-punjaannja tuan Amir Annadi di Oude penggerebekan

penangkapan

Itu waktu

menamakan
sekarang kita

ke-

“keadaan ditempat tersebut masih

Madara

kepolisian

serta

memberikan

pene

antara kedua

Ingan sedjelas?nja,
mua fihak.

DI

Pa

perabotan ru-

- Yamarindelaan No. 166A.

setjepat?nja

perhubungan

muka ditutup tjuma kelihatan mata-:

tentang

di Kebajuran,

berkepentingan

untuk

heran kalau

Amir Annadi

ka

sedari

Dari

| dalam itu toko dengan hadapkan me-

telah

dja tulis dan mendjadi sangat terpe-

Pekerdjaan

pemerintah

kota Djakarta

bisa dapat sedikit bagian

ketika

menampak

kita

bendera

disekitarnja

sendjata dan muka ditutup pakai sapus,
berbangkit dari tempat

perkumpulan di Molenvliet West
salah. jurtuk mentjatatkan mamanja.

duduknja,

isatu itu kawanan rampok lantas to— dongkan sendjatanja pada tuan itu de-

“ Bendera2

baru

bisa diambil

polisi

' Kesebelasan

Djakart:

mereka sementara

ini

|waktu

Djakarta

belakangan

'diakoei ada

A

' Mulai tanggal 17 Desember 1949

188,
:

lihat

djuga
tjukup
berbahaja, akan tetani
masih kekurangan tembakan. Kalau sadja ini barisan depan
dari Pori ada
mempunjai tukang-tembak jang berba-

jang

ini

hampir

ngan

nanti

pun
:

kan pengumuman2 Panitya
pan Nasional, jaitu :

8

tu

itu satu

pelor, kawanan

tuan

rampok mau kasih ,,tanda-mata” pada
“tuan rumah atas japunja kedatangan.

Melihat

itu kawanan" rampok

1949, di pa-

telah terdjadi perkela-

sudah

diuga tuan Amir Annadi lantas'beritahukan pada polisi di seksi IV, siapa
sudah datang buat bikin
peperiksaan
«dalam itu rumah. S3

djauh

tuan Amir Annadi

telah

terbalikkan

terbit pula. Tuan Wong

tjokam? dibagian

me-

dan

5

rampoknja

j

terutama

dalam

dengan

itu,

maka

dengan pihak Kemente-

rian Penerangan Republik Indonesia (diwakili oleh sdr. M. Muhadi),
pihak Tentera Nasional Indonesia
(sdr, Lt. Djamhur Alif) dan Badan

senKe-f.
oleh

tendangannja

sudah

JOHN

“hati lantaran

-

BURUH

DIRIKAN.

Djakarta, 17 Des: (Aneta).
Gabungan
" idirika
Sereka
Maak
Si

Apar

—
Perbuatan sakit hati ?
““ Semalam djam 11 Hwat di Klen-

teng Pekapuran Gang Pah Hadji
. ampir sadja terbit kebakaran,: di“rumahnja
seorang Tionghoa tu-|
kang warung jang dikenal dengan

ini satu

sebutan

&

'Sebabnja,

ane

Ntjek Petjeh. Setau apa
ian

Tana

blakang dari

telah dilempar
m
kan topo

Gitjelup dengan minjak tanah
dengan api berkobar. Penduduk

Ka

kampung jang

mendapat liat itu

kedjadian segera datang membantu, dengan sakedjap api jang -me-

njalah itu telah

Se

“.—

.

dibikin padem.

Berhubung di Dja-

pelihara keamanan.

dari Bandung.

Waktu djam mengundjuk pukul 5.15
menit dari satu overan tadjam, kiridalam
Siahaya — diluar
dugaannja

Greuter — kembali bisa selomotin pen-

kedua dimulai dengan sera.ngan dari Djakarta, akan tetapi kurang
“1 'rapinja samenspel dan ditambah dengan
malasnja. Thim Siew, meskipun
ber-

karta pun ada kepolisian, maka perihal
pendfagaan keamanan akan dilakukan bungan Serekat - Buruh - Indonesian,
itu
meliputi djuga
semua
Sementara kedua fihak se- Program
bersama?,.
bentar akan didjadikan kepolisian RIS. perkebunan2 dan perusahan2.
fihak” polisi
ini
dengan
Berkenaan
SERUAN PANITYA SOSIAL
kita,
Djakarta menerangkan kepada

benar?

bahwa

heran,

mereka

kenapa

sampai pada waktu ini belum ada satu
orang dari fihak polisi Republik jang

datang: dengan

resmi- kepada

— KORBAN? POLITIK.

Bersama:

ini,

kami

serukan

ke-

pada segenap bekas tawanan PEHoofd- -RANG dan POLITIK, jang tinggal

Menurut keterangan sudah 2 kali .buro untuk mengadakan kontak dengan
dalam
Kota
DJAKARTA,
jang
rumah itu
dengan
orang
tjobah bakar, mereka. Bukankah
sekarang
belum
mempunjai
pekerdjalannja hal?
tapi
kedjadian
itu
bisa
di- demikian
djaan, - selekas
mungkin datang
bentuk-organisasi
tulung. Apatah
perbuatan untuk serta
mendaftarkan nama di Kantor P.S.
dapat
dikepembalesan sakit hati, belum da- Hoofdburo
K.P. Pegangsaan
Timur No. 19
oleh
mereka?
Mengipat diketahui, tapi bisa djadi ada tahui
:
laen maksud, ikedjadian ini sedang ngat sekarang tempo ada keliwat sing- Djakarta. kat sekali, maka salah satu pembesar
Pendaftaran
dapat
dilakukan
sediselidiki. (Z).
Republik
pun mengakui bahwa
itu tiap hari kerdja, dari djam 8 pagi
1
memang
ada
kurang
se- sampai djam 2 siang.
:
AWAS PENUMPANG2
hat dan ada baiknja bilamana sebeDjangan lupa membawa surat
AUSTINETIE.
- #lemnja penjerahan kedaulatan
dilakuketerangan pembebasan (ontslagdiPada tanggal 16 malam satu austi- kan, dari sekarang harus
bewijs), :
"
adakan
perhubungan
annette, jang
dikendarikan oleh tuan
kepolisian,
agar
TKL,- tinggal di Bungur Besar 44 di- tara kedua
BERAMAL UNTUK P.P,R.I.
pekerdjaan jang sebentar akan dilakubawa
kabur- oleh segerombolan penkan
oleh kepolisian RIS . dapat dimudjahat. Duduk perkaranja adalah se
Kita dikabarkan, bahwa Prinsen.
rah
bagai berikut :
park Mangga Besar akan menjumAustinette No. B. 15573, kepunjaan
Selain dari itu perhubungan ini ada bang P.P.R.I. via Chung Hua Tsung
tuan TKL jang dinaiki oleh 5 orang, amat penting bagi pegawai? polisi jg. Hui Djakarta, dengan semua pensekarang masih djalankan kewadjiban- dapatan dari kaartjis2 entree Prinsekonjong2
dekat
bilangan
Gunung
Siwi disuruh berhenti dan supirnja se- nja. ,,Kita mengetahui, demikian pem- -senpark tiga malam beruntun, jatelah diantjam dan kepunjaan?nja di- besar itu, bahwa banjak anggauta2 po- itu pada tanggal 19, 20 dan 21
rampas, disuru turun: austinette itu lisi mempunjai sikap ragu?, berkenaan
g
dengam pertikaian politik. Maka berhu- -Desember i.b.
lantas dikaburkan
:
Harap umum suka beramal de£
2
Ps
bung dengan itu. polisi jang: mempunjai
Kemudian seorang bernama Tan Kim: “maksud internasional sama, jalah akan ngan membamdjiri Prinsenpark paSioe beritahukan kepada polisi, bahwa. mempelihara ketenteraman dan keama- da tanggal2 jang tersebut,
menangkep pada lawanannja.
- Tetapi ia tida sangka sama

a

se-

kali bahoea sebegitoe lekas 'ia lemparken popwee-nja ka oedara, disa-

bisa bikin stand berobah djadi 3—2 dengan iapunja kepala.
Buat sekian waktu kelihatan Bandung terkurung,
“akan tetapi barisan
belakangnia VBBO lakukan pembelaan

Hn

aa,

ta Tun

»Kaoe ini soenggoe berangasan sekali, hingga Pintjeng poenja toemendenger laporannja itoe penga-| boe jang toea ini aken dibikin koetoeng mendjadi doea potong. Apawal, laloe bermohon diri dan
menoedjoe
ka medan peperangan | tah kaoe ada mempoenjai kekeradengen roman jang tenang, tinda- san hati sampe begitoe 1
»Djangan banjak batjot !” treak
kan kaki jang kalm dan tingka-

Sementara Kim

-

-

Pek Hong jang

itoe poetri-makota

' lakoe jang tida tergesah-gesah.

sembari

me-

“Itoe waktoe Ang Lian Kiongtjoe ngangkat goloknja jang lantas di-|

jang telah meliat itoe padri berdja-

— Ian keloear dari dalem barisannja
moesoeh, dengen

amarahnja telah

tida terasa lagi

batjoken kadjoeroesannja itoe padri sakti.
Tapi

biarpoen

Kim

Pek

Hong

djadi meloewap tida memberiken perlawanan apa2,

dan lantas membentak : ,,Hei ! kes .toch golok itoe jang soedah diangpala goendoel! kaoce telah berani kat boeat dibatjoken tida bisa toemempermaenken akKoe sampe be- roen atawa mendeketin toeboenja.
brapa

kali ! Apabila

koeto:
Ta

ini hari akoe

membikin

tida mampoe

mendjadi

diri'moe

.doea

potong,

22

&

akoe bersoempah tida maoe menjadi orang
PN

Da

!”

padri itoe ! |

hak

:

Hingga Ang Lian Kiongtjoe jang
merasa
Sanget penasaran
tida
mampoe meloekaken

im

pada

dirinja

Pek Hong Tianglo,. laloe kek
poenja popwee jang ia

JOURNEY”
MARSHALL

11.00 Pagi —

GRAND

?-6-9

MP.EA.

& - 9
9

FAIGHTIN G

O'FLYNN"

10.30 Pagi — 6 — 9
ce

sFURY

9

AT FURNACE
VICTOR

CREEK"

MATURE — COLEEN

20 th. Century Fox.

GRAY
MPER.

13 tahon keatas

CINEMA

10.30 Pagi—5.3 0 8.30

nHOUSE
LON

M.PEA

13 tahon keatas

International

CHANEY

DRACULA"

OF

— MARTHA

O'DRISCOLL

Universal

— JOHN

CARRADINE

c

17 tahon keatas.

M.P.E.A:

83R

|

THALIA
mana

GA

88

L

.

RD.

BESOK

INI

HARI DJAM 2-7-9
PENGABISAN

GAK

MOCHTAR

— ROEKIAH

» THE

ITEM: "3 :
— CARTOLO

LOST

z3

CITY”

mati-matian,

Waktu bola pindah ke lain seberang PN
didalam menit keduapuluh lima, keeper|4

EA

2.30

2.302

TN

Re ng

Greuter jang memburu keluar dan ber- Ya
laku ragu? sudah membikin kanan-luar |
Mooi bisa tjeploskan bola ke dalam
djala jang tidak terdjaga buat ke-em- |:
pat

kalinja.

8 9

s

KEREN

»CHATTERBOX”

bagai berikut:
VBO
Djakarta:

Satoe film Romancel!
Perklaian Pedang heibat!
Seroeh!! mereboet TJINTAII

penoeh dengen music!!
Song!! Leloetjon
!!
100”- ketawa! Goembira!!

dengan

kedua | $£
ada lebih ber-|4

serangan

Bandung

dari

menangannja tetamu? dari Pasundan.
Kedua pihak madjukan pasangan se-|3
d.

Greuter,

aj

Liong Tik dan v.d. Berg. m. Sudira,
Siong Tjoan dan Liong Houw. v. v.d.
van

Tuyl,

Thim Siew dan Hong

Sing.

Groen,.

Boelaard

VBBO
de Spay

Bandung: d. Boen Djing. a.
dan Stuut. m. van Krevelen,

P,O.R.I. PERTAHANKAN KEHORMATAN DJAKARTA.
Kemarin sore di tanah lapang BVC

disaksikan oleh sedjumlah pekesebelasan Pori
jang besar,

Djakarta

ini

baik - kehormatannja

pertandingan
sebelasan

dengan

pertahankan

sudah

sepak-bola

kota

-Bandung sudah turunkan
berlainan dari pada waktu
R

:

dalam

melawan

Bandung.

VBBO

.a

'ke-

pasangan
hari kes

kaoe

poenja

popwee

itoe ?”
Ang Lian Kiongtjoe jang seka|Lie telah samboetin popwee itoe rang telah djadi kalap laloe kejang laloe dibawa poelang ka goa loearken iapoenja laen2 popwee
Tiauw-im-tong di Po-to Lo-kia-san boecat meloekaken pada Kim Pek
Fjang terletak di Laoetan Kidoel.
Hong, tetapi popwee2 itoe satoeMaka lantaran
Sian Tjay dan persatoe telah dibikin tida berdaja
Liong Lie telah menjamboetin po- oleh itoe padri sakti, hingga itoe
pwee itoe . dengen menggoenaken poetri-makota jang lama2 merasa
'“ilmoe boeat membikin dirinja tida tida oengkoelan boeat bisa menangi
boeroe2 ia baliken
bisa diliat oleh
mata. manoesia, lawanannja,
karoean sadja itoe poetri-makota koedanja aken melariken diri. Tapi
'baroe sadja ia
telah mendoegah
kaloe2 popwee tida kira koetika
itoe telah dirampas oleh Kim Pek maoe maboer, mendadak Kim Pek
Hong 'Tianglo, hal mana telah Hong mengangkat iapoenja Poenmembikin ia djadi sanget goesar' oe jang laloe dilemparken ka oedadan laloe berseroeh: ,,Hei ! hwee- ra, hingga dalem tempo sekedjepan
shio perampok ! ajolah lekas kom- sadja ia telah tertoetoep didalem
baliken akoe poenja popwee itoe ! Poen-oe itoe dengen zonder ia bisa
:
Kaloe tida, kaoe moesti mengarti berkoetik barang sedikit !
sendiri tindakan
apa jang akoe|
Sedeng Kim Pek Hong Tianglo
nanti ambil
terhadep pada kaoe jang telah berhasil bisa menangkep
Dar
poenja diri!”
itoe poetri-makota dgn. menggoemangkok wasiat,
Sementara itoe padri sakti jang naken iapoenja
dari setadian telah mengarti kema- laloe balik kombali ka kapal marna ,,pergifija” itoe popwee, denger: kasnja- djendral The Sam Po separas-moeka
jang bersenjoem-se- lakoe brang jang boekannja habis
dengen
melakoeken " peperangan
njoem ia lantas berkata : ,Sedeng

ika oedara boeat Pintjeng disini tida berboeat apa2, ! moesoeh,

Dan.

djikaloe

JOE E. BROWN dll.
film jang paling barce

|#

Advertentie
tahoen baroe JANG

ngen

harga

kesempetan

Tahoen

Baroe

(1 Jan.- 1950) para pembatja diberi
oentoek memasang Advertentie Tahoen Baroe deistimewa, jaitoe f5.— jang terdiri dari #regeli kolom.

Pada

LEK

Tjonto :

LIM PING HOK

LIM PING HOK
Gg. Slamet 14

p.f. 1—1-—1950

£a.

Bila besarnja
biasa.

Advertentie lebih

VAdvertentie-advertentie
Ilgal 28 Dec. 1949.

dari itoe,

harga menoeroet tarie

|
|
I

ini ditrima selambat-lambatnja pada tang- !

Adm.

,Sedar"

1 Az:

boleh
kaoe
bagimanatah
tjara
Pintjeng telah
jang
membilang
mentjoeri

dg.
Satoe

Scholtens,

Drewes dan Wagiman, v. Mooi, Bommel, Koevoet, Siahaya dan Radjimin.

dengan
nonton

3

)

bahaja,- lantas wasit tiup tanda bubaran dengan stand tetap 4—2 buat ke- |

pihak

beberapa

EH

Ini hari dan berikoetnja.

Adventure of
sCASANOVAs

Lagi

na Sian Tjay Tongtjoe dan Liong|.

MANya

8.30

17 tahon keatas.

CAPITOL

tegen-

"2 “ingasoh.
— Babakan

'pitaal” dari 1l, djuta. Kantor besar"nja akan berada di Djokja. Sebagian
dari modal itu akan disediakan oleh
pemerintah. Bank ini hanja
merupakan bagian dari rentjana ekonomi Ga-

—

O'HARA— CONNIE

GLOBE

Universal

VBO bisa gerajangi kalangan
kan hubungan, agar meli- paling lambat pada achir bulan. ini,
goal tidak bisja mendjelma.
. tjinkan pekerdjaan nanti.
oleh Radio' (Bandung,
demikian
diwartakan
Barulah di menit ketudjuhbelas di baSebagaimana
diketahui, baru?
Djokja.
?
.
ini
bakan kedua,
dari voorzetnja Hong
telah tiba diini kota beratus? pegawai
Bank ini akan mempunjai ,stoot kaSing, kanan-dalam Boelaard van Tuy!

kepolisian - Republik (Mobiele /Brigade) jang akan dikerahkan di Djakarta
untuk terutama pada saat? ini mem-

5.30

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

atau julang2

:

PAYNE — MAUREEN

sIHE

ke dalam djalanja-Djakarta dan
| bola
- dengan stad 3—1 datanglah waktu me-

2

—

njasar

punt kelihatan vocrhoede VBO mulai
kasih lihat permainan, akan tetapi samenspel jang rantju dari binnentrio dengan gampang bisa dipetjahkan
oleh

belakang

2.30

3: -5-?

20 th. Century Fox

beberapa belas menit v.d. Groen dari
satu tendangan
merdeka sudah kirim
bola ke-mulut dul dari Bandung dan
Scholtens sudah tiiptakan satu gelijkmaker dengan iapunja kepala.

Dapat

—

'SENTIMENTAL

djaga galang VBO buat kedua kaliKontak Pemuda Indonesia Djakar- aja. (2—1 buat Bandung).
ta (sdr. Harjono dan Subardi).
| “Dekat waktu mengasoh kembali Radjimin, dengan enak bisa - tjeploskan

Atas Tntoness
inisiatif
Biarah

sampai sekarang|

5 belon ketahuan: - Rex).

bersama2

dadanja

:

ini,

oleh Djawatan
“Penerangan Kota
dan Pamong Pradja Djakarta, telah diadakan kampaxie penerangan barisan

diberikan ba-

lengan

waktu

Berhubung

dagangan

oleh Tuan Tan, sementara ia ini
nerangkan pada kita, selainnja uang diri tidak mendapat luka apa?.
dan barang permata jang digondol, pun djadian tersebut dapat diketahui
iapunja dua badju.djas trikot
sudah !polisi.
$

digondol sekalian.

da

menghadapi masa peralihan, maka
dipandang perlu mengadakan Kampanje Penerangan
terutama ditudjukan pada
segenap
penduduk
jakarta.
-

babi tuan Wong jang meliwatkan batasnja. — Karena
perbuatan ini tuan
Wong - mendjadi gusar dan demikian
terbit pertjektjokan.
“Sukur pada saat itu, - wijkmeester
Tionghoa kedua dari Djatinegara jang
berada di tempat itu, berhasil membikin pertjektjokan ini djadi adem, Tapi
tidak lama kemudian, perselisihan itu

keluar dari rumahnja, tuan Amir Annadi lantas berterjak-teriak buat minta pertolongan. Tapi kawanan rampok
sudah tidak kelihatan lagi. Itu ketika

-. Lebih

Tan

beruntung. Begitulah piala
dengan
adanja ini i
|
djadi kepunjaan dari Pori

4 PERTOENDJOEKAN)

MENTENG

rere

Apakah

djuga

10.30 Pagi

ASTORIA

KAMPANJE PENERANGAN . kesamping tiang.
VBO kelihatan terkuntji dan tjuma
RAKJAT DI DJAKARTA.
kadang? sadja bolah pindah ke lain seCorr, »Sedar” kabarkan :
berang.
2
Untuk mengatasi kesulitan2 paWaktu pertandingan baru berdjalan

PEM-

nja kawanan rampok lakukan pengan- hian antara dua pedagang daging babi.
taman dengan tuan rumah, lantas 'itu Tuan Tan E.K. dan tuang Wong P.T.
kawanan rampok
menghilang de- masing? berdagang babi setetangga di
ngan gondol itu uang dan barang per- Ipasar. Pada itu pagi tuan Wong
taro
mata jang semua berdjumlah f 16.500.— Sagangannja meliwati garis tempatnja
" Kaburnja itu kawanan rampok ada tuan Tan, jang masing? menjewa temtinggalkan - satu pelor dalam itu ru- pat itu. Pada lain"saat setahu kenapa

mah.

disediakan,

harus

l lb

17 Desember

lebih

|jang

|kesudahan,

ini

pertandingan

jang

itu pertan-

ee

tgl.

kemena-

padanja.

rupanja lantaran tjape, kekurangan f1- | Djakarta.

Oreo

Pada

sar Djatinegara

kan maka perlu diadakan perfombaan
penalty. Ternjata didalam ini perlombaan jang sampal harus dilakukan dua'a
Pori Djakarta
kali, ternjata pihaknja

tengah? lapangan. Thim Siew di bas
'hagian depan sedang dihinggapi penjakit malas dan ini speler kebanjakan
Idjalan lenggang-kangkung zonder ke-

kur

“mas, 1 rantai mas dan 1 mandalion,
“semua berharga f 15.000.—, sesudah-

dipastikan

dalam

VBO,

lawan

Sing baru
bisa undjuk permaimannja di babakan
Tag 1kedua,
— Djakarta I : sesudah siaran WatGreuter
dibawah lat ade undjuk
ta berita pukul 12.30 dan pukul permainannja jang tidak boleh ditjela
20.00 dalam bahasa Indonesia dan 'selainnja
goal ke-empat jang sudah

pada

mann

PERKELAIAN DAN
BATJOKAN.

bisa

berada

bubaran stand masih tetap 0—0 dan
untuk bisa punjai piala jang dihadiah-

Sedang barisan depan dari Bandung,
berbeda daripada hari kemarin waktu

didalam

memang

lemah, dalam

haja,

uang!”
,Maski usianja tuan Amir
KEMBALI KE DESA".|
Annadi sudah Pandjut, tapi keadaannja TONIL
:
& “terdjadi lantaran iapunja salah.
Panitia
Pertundjukan Amat MAS | Inggris.
masih
kelihatan ,gagah dan djawab:
Djuga half-linie VBO itu hari rata?
Djakarta II,
sesudah
siaran
UK g trdaktada,
F minta kita wartakan bahwa selain dake
Dalam rumah itu ada tinggal -isteri ripada jang telah diumumkan, kartjis- warta berita pukul 13.00 dan pu- ada bermain dibawah vorm.
Pertandingan baru sadja berdjalan 5
ngan
untuk
menjaksikan
Tonil
kul 20.00 dalam bahasa “Belanda
dan anaknja tuan Amir Annadi, ketimenit kanan-luar Mooi dari Bandung
kata mendapat tahu itu kedjadian su- »Kembali ke Desa”, djuga dapat diper- dan Inggris.
sudah bisa
buka score pertama buat
di
Bloemenhandel ,, Tjililitan”,
dah pada ketakutan. Apalagi itu keti- oleh
Siaran tersebut direlay oleh se- perkumpulannja
dan
sehabisnja
ini
187
dan
dalam
hari? genap stasiun radio diseluruh Inke kawanan
rampok sudah mengun- 'Drossaerweg
hampir sadja kiri-luar Radjimin
bisa
di
Restaurant
E.A.,
djukkan kegusarannja, Jantas mengge- pertundjukan
donesia,
.
besarkan kemenangannja Bandung. Sus
Postwegnoord (Pasar Baru).

ratak dan
paksa
buka lemari
besinja
tuan rumah.
Dalam itu lemari besi ada
tersimpan uang kontan f 1500.—, 3 ge“lang mas bertab ur barlian, 1 stel peniti

hishing"touch.
Sesudahnja sampai waktu. turun minum stand masih berupa 'katja mata,
babakan kedua dimulai dengan
e
sama

pa-

sangan pada waktu melawan keresidenan Bogor — ini'kali ada diperkuat-

Radio Indonesia Djakarta menjiar- luar keringat, sedang Hong

nanti hari Saptu tgl. 24 ini bulan dari
djam 9 pagi sampai djam 12 siang.

—ngan bilang:
,D'jangan
bitjara
apa?
saja
perlu

bisa

dari kedua

dan kemenangan jang didapatkan
memang ada sepantasnja.

RADIO DJAKARTA MENJIARKAN PENGUMUMAN? P.P.N. |

Imembelinja bisa datang di Sekretariat

tangan. Waktu tuan Amir Annadi mau

dengan

sedangkan

pasangan

inoari juga Sidak bisa" kasih lihat
utama terdiri pekerdjaan orientasi,
Untuk mempereratkan. perhubungan,| permainan
di babakan
F
rebaik. Terutama
“9
mungkin pada besok-malam akan di- pertama dimana kalangan Djakarta keadakan malaman kontak antara kader banjakan
dikurung oleh tetamu, sepolisi Republik dan polisi Djakarta.' 'Idangkan bariasn belakang dari VBO
hampir tidak bisa usir keluar bola dari

Merah Putih untuk didjual lagi pada
anggauta? perkumpulan kita, ukuran
(
ada berdiri tidak kurang 20 orang de- 160 "xXx 90 cm).
ngan dimasing? tangannja ada pegang |
Mulai
hari ini orang? jang
ingin
randjat

tidak

semustinja

Ipihak. Akan tetapi didalam soal lapa-

kemarin djam
6 sore, pega-

nja bersama

WARTA SIN MING HUI.

berada sendirian

penonton

jang

pada beberapa orang jang kan, bahwa hal tersebut diatas telalah lapang jang litjin toch Bandung sudirinja dari Brigade 17, diperhatikan oleh jang berwadjib, ma- dah undjuk satu permainan jang baik

'hari itu djuga telah dilepaskan kembali.

Iagi. Itu ketika

sudah tidak kelihatan

— tuan

|

permainan

dapat warta lebih djauh,
liahatan ramai dengan orang? jang dja- bahwa penangkapan
itu berdasar atas wai? polisi Republik telah ditempatka
.lan mundar-mandir dan kendaraan pun suatu kekeliruan dan orang? tersebut |dimana? seksi, melakukan kewadjibanmasih berseliweran, sekonjong? kawa-

| nan rampok-dengan bawa sendjata pisdan, Tommy-gun
tol, karabijn, stengun

2

ingan litjin ternjata
anak? dari Pasun:
1 “Idan ada lebih unggul! daripada orang?
kita -kabar-| IDjakarta. Maski bermain
23
7
diatas
tanah8

Noot Redactie. 5
Lebih djauh wartawan

itu

perihal

on

VBO,

kan dengan Machmul, Saleh, Djulu dan serunja.
Abidin. Ternjata pasangan Pori
bisa
“Kedua fihak alamkan
saat? berbas
kasih lihat permainan baik dan berka- haja, akan tetapi oleh karena kedua pibuat kemenangannja tetamu? dari Pa- 142 barisan belakang dari
Bandung hak punja tembakan? tidak ada jang
IN,
,
kena terdesak. Keeper Boen Djing dari |berbahaja, sampai sebegitu djauh maTanah lapang BVC jang sedari lo- Bandung dan Machmul dari Djakarta sing? punja henteng bisa tinggal selar sudah disiram oleh air hudjan te- 'keduanja ada perlihatkan
permainan mat
lah berobah djadi litjin dan ta?” usah bagus, sedangkan barisan depan Pori
Pada waktu wasit Sarim tiup tanda

organisa:

untuk kebaikan se
5
-4

&

Pe

melawan

Pori — berbeda dengan

VBO
melawan kesebelasan
VBBO jang berkasudahan dengan 4—2

kepada

diserukan

marinnja

Pada hari Sabtu j.b.l. dibawah udjan

Tepos tebts

ndent

depan

pudee we) ta Na

Jia, ketik a

djendral

kita tida
menanjaken bagimana »Kok-soe Loya, apatah kaoe belan
djalannja peperangan dengen Ang loepa dengen
halnja
Ong Sin
Lian Kiongtjoe, ia seolah-olah me- Khouw doeloe hari ? Akoe merasa
rasa segan aken membilang bahoea sanget koewatir apabila lelakonnja
'poetri-makota-itoe telah kena ter- Hwee Bo teroelang lagi, kita bisa
koeroeng
oleh iapoenja Tjie-kim mengalamken lebih banjak kesoekeran dalem kita orang poenja perPoen-oe jang sanget moedjidjat,
Maka djendral The Sam Po jang djalanan ini.
»Dari halnja itoe kedjadian2 jang
mendapet itoe keterangan, dengen
roepa jang sanget girang ia lantas telah laloe,” kata Kim Pek Hong
berkata:
,,Apabila ini Ang Lian Tianglo, ,,memang djoega kita haKiongtjoe telah kena ditawan, nis- roes djaga dengen sebisa-bisa soetjaja di negri Lie-djin-kok tida ada paja tida teroelang
lagi, tetapi
orang kedoea jang aken membikin boeat oeroesan jang sekarang, itoeriboet lagi atawa merintangi Kita lah kaoe boleh tida oesah merasa
poenja penindjauan ini ke laen2 ne- koewatir apa2, kerna Pintjeng digri, Maka dari sebab itoe djoega, .sini ada satoe daja boeat menghinapatah tida baek kita soeroehan 1 darkennja.”
5
panglima perang boeat pergi meOleh kerna itoe djoega, semoea
minta radja Lie-djin-kok poenja orang djadi tida bisa berboeat apasepoetjoek soerat pernjatahan ta- apa, biarpoen didalem hati marika
loek pada kita ?”
masih sangsi.
dengen
kabeneran
Hal itoe Pintjeng rasa ada koe- dari anggepannja sang padri itoe.
rang perloe,” , saoetnja Kim Pek.
Hong Tianglo, ,,kerna sesoedahnja
berselang 3 hari dan ia bisa dike(Aken 'disamboeng Jk
loearken dari dalem Pintjeng poenja Poen-oe, ia pasti aken dateng
sendiri kemari boeat mempersembahken-soerat taloek pada kita.”
Tetapi Ang Thaykam laloe toe(Typ, Druk:: ,PERSATUAN”)
roet bitjara dengen membilang :
Ai

2

