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| HARIAN UMUM

en

berpendapat,ga EN

dite-|

rima, hendaknja
djanganlah menim'bulkan perebutan korsi, tetapi Saba
tiknja harus dapat menimbulkan se-

mangat kegiatan bekerdja, untuk menjempurnakan
tani.

Pagi ini djam 10 Pres, R.L.S, telah melantik dan mengambil sumpahnja mentri2 pertama dari RI. S.
sebagi berikut:

progressief dalam kabinet RJ.S.
“(Oleh wartawan

ta

KADINET R.L.5.

an kekuatan

organisasi buruh

dan

Soal ini adalah sangat nentinas ika)

Sedar).

Moh, Hatta, perdana menteri dan
menteri Luar negeri.

progressief jang tjukup banjak dalam
kabinet R.L.S. Lebih djauh dinjatakan,

bahwa

"understanding

jang demikian

Sultan Djokja, menteri Pertaha-

itu penting
sekali
buat mendjamin
adanja keuntungan bagi rakjat dalam
melaksanakan persetudjuan K.M.B,
Karena adanja
understanding jang

nan.

“Anak Agung Gde Agung, menteri Dalam negeri.
Mr. Sjafruddin
Prawiranegara,
menteri Keuangan.

demikian itulah akan dapat membikin
perimbangan

kekuatan

dalam “pertjaselalu
rakjat Indone-

Ir. Djuanda, menteri Kemahmu-

rena seperti jang dikatakan oleh Wk.: turan politik selandjutnja dan

djawaban| menguntungkan fihak
Pemerintah ketika sidang pleno K.N. Ae
P., dengan ringkis dikatakan,
jalah
hanja adanja gerakan buruh dan tani
KABINET R.L.S, DIjang tersusun sempurna, sakan dapat SUSUNAN
UMUMKAN HARI INI.
mentjegah modal besar asing mendjalankan exploitatie seperti djaman koDjam 10.00 kabinet dilantik.
lonial.
4
Djokja,.20 Des. (Antara).
sDalam hal iniuntuk menjusun orgaSesudah sidang pembentuk-kabinet
nisasi jang sempurna memerlukan badjam 19.00 semalam selesai, P:M. Hatta
njak tenaga kader, jang mesti beker,,Antara” menerangdja diantara kalangan buruh dan tani. atas pertanjaan
Banjak tenaga2 pemimpin jang
baik kan, bahwa susunan kabinet RIS baru
perlu disebarkan didesa-desa dan pe- dapat diumumkan tg. 20 Des. ini, karena masih ada beberapa soal
jang
yrusahaan2 industrie.
harus dibitjarakan lagi.
Kalangan jang berpendirian demeki
Menurut rentjana hari ini djam 10.00
an mengatakan, titik berat pembagian
RIS dilantik oleh Presiden
tenagas kader-kadernja
pada " usaha kabinet
f
organisasi massa, jaitu buruh dan tani Sukarno.
Sultan Hamid menerangkan kepada
dari pada memesukkan tenaga dalam
Antara”, bahwa ia merasa puas dekalangan Pemerintah R.LS.
Kalangan ini pun mengetahui pula, ngan hasil2 pembentukan kabinet.
Dapat dikabarkan, bahwa dalam raperlunja djuga adanja tenaga2
.progressief dikalangan jang turut duduk pat pembentukan kabinet jang dimu-dalam Pemerintahan R.LS. supaja -da-| lai djam 16.00 kemarin, ketua Masjumi
pat dipelihara
-adanja understanding | Dr. Sukiman dan P.M. Pasundan Mr.
didan
“-kerdja sama antara Pemerintah Djumhana diminta datang untuk
dan gerakan massa (organisasi “buruh minta pendapatnja mengenai susunan
kabinet.
dan tani).
“Dan understanding itu dapat difjipUTYAPAN?2 SELAMAT PADA
takan, jalah dengan adanja -element2
PRESIDEN R.LS.

Presiden Moh.

Hatta dalam

TERPILIHNJA IR. SUKARNO
SEBAGAI PRESIDEN R.L.S,
Menurut konsul New meng:
gembirakan masjarakat Tiong:,
'hoa,
3

Djakarta, 20 Des. (Antara),
Berhubung
dengan
“dipilihnja
Ir.
Sukarno mendjadi Presiden RIS jang
pertama, maka beberapa organisasi telah mengirimkan kawat utjapan selamat sbb.:

ran,
Ir, Laoh, menteri Perhubungan
dan Lalu-lintas,
Prof. Supomo,
menteri Kehaki-

man,

Dr,

Abuhanifah,

menteri

Pen-

didikan dan Kebudajaan,

Dr. Leimena, menteri Kasehatan.

Mr.

Wilopo,

, menteri

Pemburu-

han.

Mr, Kosasih, menteri Sociaal,
Wahid Hasjim, menteri Agama.
Arnold Mononutu,
menteri Penerangan.
Sultan Hamid, menteri Negara.
Moh. Rum, menteri Negara.
Dr. Suparmo, menteri Negara.
Bung

Karno

dan pengiring Tea

keraton

Stinggil,

Djokja

untuk

dimobaikan

sebagai

Presiden

R.L.S.

Program

Konggres untuk perdamaian
Karangan

D JANGAN GBLISA!

Bunga untuk

pahlawan-pahlawan jang
gugur dalam perdjoangan. kemerdekaan Indonesia
(Oleh

pembantu

»Sedar”

di Nederland)

Atas inisiatif sebuah Komite diada- pemakaian sendjata atom:
kan di Amsterdam Kongres untuk per38, - mengadakan perdjandjian
damaian
sebagai
landjutan Kongres damaian jang, sungguh?.
se-Dunia

sedunia
Praha

untuk

Perdamaian.

ini diadakan

dalam

bulan

“Kongres

di Paris dan

Suatu

di tjurkan

April j.l dan men-

perang

“segala

lagi

sendi

-nusia, mengorbankan
dapat sambutan jang baik dari chalajak dari seluruh dunia!

akan

per-

menghan-

peradaban

ma-

berdjuta2 putera
Kita harus ber-

Kominike

Sbd

EP.

Merdeka!
Perdjuangan buruh jang telia pararel dengan perdjuangan Kebangsaan,:kini telah berhasil-membawa Nusa
dan Bangsa kedalam gerbang Kemerdekaan. Kita menghadapi lahirnja Republik Indonesia Serikat, sebagai hasil
perdjuangan. bersama.
Dari Undang-Undang Dasar sementara, dengan tegas
“dapat
diketahui,
bahwa
Republik
Indonesia
Serikat
adalah Negara — Hukum. Kimi, “kita
menghadapi
masa
peralihan,
ialah
masa pemindahan — kekuasaan
Sari
Pemerintah Asing ketangan Pe

kabinet

R.LS.

Program kabinet RIS jang pertama
ada sebagai berikut:
1. Menjelenggarakan supaja pemindahan kakuasaan
'ka tangan bangsa
Indonesia di seluruh Indonesia terdjadi
dengan saksama, mengusahakan reorganisasi KNIL dan pembentukan Angkatan Perang R.LS. dan pengembalian
tentera
Blanda ke
negerinja dalam
waktu sesingkat2nja.
2. Menjelenggarakan
ketentreman
umum, supaja dalam waktu jang singkat terdjamin
hak2
demokrasi dan
penglaksanaan dasar2 hak Manusia dan
“kemerdekaan.
3. Mengadakan persiapan untuk dasar Hukum,
tjara
bagaimana rakjat
menjatakan kemauannja menurut azas2
U.U,D. RIS. dan menjelengarakan pemilihan umum untuk constituante.
4. Berusaha
memperbaiki keadaan
ekonomi rakjat,
“keuangan, perhubus
ngan dan kesehatan, mengadakan per-

"Gerakan
Rakjat Indonesia Muda ramai. Pertemuan di Amsterdam diadaDjokja, 19 Des. (Antara).
djuang untuk damai dan rukun dunia!
Djakarta jang terdiri dari
peladjar, kan digedung Diamantbeurs, dan men?
Dr. Isiang Tsia Tung, Kongul DjenUtusan Indonesia mengulangi hasil?
mahasiswa
dan rakjat umum dalam dapat perhatian dari kira2 5000 orang,
dral Tiongkok di Djakarta
semalam
kawatnja
kepada
Presiden Sukarno dari segala lapisan masjarakat: kaum| jang tertjapai dalam Konperensi Medja
menghadiri resepsi di Presidenan unBurtdar. . Tapi tentara Belanda masih
dan P.M. Hatta kemarin menjampai- buruh, wanita,
pemuda," persudi dan sadja dikirim ke Indonesia! Menteri?
tuk mengutjapkan selamat pada Presikan utjapan selamat atas pengangka- kaum 'Intellekt.
den “berhubung
engan diangkatnja
Belanda mendjandjikan kembalinja sertan2 mereka sebagai Presiden dan Persiapan untuk djaminan sociaal dan peRuangan jang besar itu penuh de- dadu?“ Belanda . dalam 6 bulan, tapi
sebagai Presiden pertama RIS.
-Dr,
dana Menteri RIS jang pertama.
#nempatan tenaga
kembali ka dalam
ngan osang? jang sebagian harus ber- »Oleh karena Ken
Tsiang berniat tinggal di Djokja bebekapal, hal ini tah Bangsa sendiri, Pemerintah
'masjarakat,
Sa
peratuSelandjutnja dalam kawat an Ta
diri, ketika
Bakker,
ketua ANJV tak: dapat .Gilakukan”,
rapa hari lagi.
mereka, yak 3Indonesia Serikat.
OM bakkatas
f ata demak
2
1aati
ah-minim
tak
bahwa moga2
aru
di- (perkumpulan - pemuda). .. membuka)
Aa
2
Pada ,,/Antara” ia tidak mau memgb
"
“atas Mena nan.
punpinan Ir. Be
dan Drs. Kongres. Djam “sudah liwat 'djam 20, sragen
e beri keterangan
tentang kemungki- Baen
mama
aan serdadu?
itu rukan kepada seluruh Anggauta-Angagar kegiatan itu ' terwudjud kepada
nan2 kerdja sama antara RIS dan Pe- Moh. Hatia dapat melenjapkan keme- karena rapat masih menanti kedata- (dapat dikirim ke Indonesia dalam be- gauta 'S.B.D.L.LP: chususnja, dan
-pe- 'memahmurkan rakjat seluruhnja.
merintah Tiongkok.
Diuga
ia tidak laratan rakjat dan melahirkan kemak,- ngan wakil? Sovjet-Rusia, jang tidak berapa bulan sadja, maka pasti mere- gawai-pegawai Dept. Lalu-Lintas, Lis55 Menj empurnakan perguruan tinggi
kundjung datang. Mereka sudah be- ka dapat
mau memberi keterangan tentang sta- muran sedjati bagi rakjat terbanjak.
Pertambangan,
Perairan
dan sesuai dengan
yaaa
pula dalam. se- trik,
kebutuhan masjarakat
Pun kawat utjapan selamat serupa rangkat dengan pas 4 visum, tapi en' tus kantor2 konsulat Tiongkok di InPembangunan
(VEM/WW)
umumnja,
kian waktu?” Ja memudji serdadu? jg.
Indonesia dan
membangunkan pusat
itu,
telah
dikirimkan
djuga
oleh
Detah
sebab
apa,
semalam?
itu
wakil2
tsb.
|
menolak
mau
donesia berhubung
dengan madjunja
dikirim ke Indonesia, dan baik bangsa Indonesia maupun bukan, Kabudajaan
nasional, - mempergiat
wan
Mahasiswa
Djakarta,,
Chunghua
tidak datang sadja,
dengan
tentara Mao Tse Tung.
:
memperingati mereka, jang dipendjara- supaja tetap bekerdja terus
pembrantasan buta huruf.
dan Konpereusi
tenang dan tenteram. Harus di-insjafi
-Setelah pembuka rapat menjebut na-j kan karena membantu
Vice Konsul New Shu Chun, pada Tsung Hui Djakarta
.dienstweige6 Menjelesaikan soal Irian dalam 1
oleh
seluruh
“buruh,
bahwa
perdjuaAntara” mengatakan, bahwa hingga Perwari Se-Indonesia Begor.
ma utusan? jang akan bitjara,
ka raars” Ini.
tahun dengan djalan damai.
ngan
Kemerdekaan
bukanlah
perdjusekarang kantor2
konsulat Tiongkok
mulailah pembitjara kedua
menguraiPUTERI, AMRIT KAUR KE
7. Mendjalankan politik luar negeri
Madame
Pucjik, - isteri dari .pedi Djakarta dan Djokja bekerdja terus
kan “perlunja
Kongres
seperti
ini, ngarang Tsiech jang terkenal dengan angan untuk membalas dendam kepa- jang memperkuat
kedudukan dunia
INDONESIA.
da
siapa
pun
djuga,
tetapi
sematasebagai Biasa begitu pula kantor2 konHaakon Stotijn. seorang Belanda bukunja
dan persaudaraan
bangsa2, memper(baru terbit
dalam salinan mata perdjuangan
:
Djakarta,
20
Des.
(Antara).
untuk
mentjapai
sulat Tiongkok dinegeri2 laimnja.
jang terkenal didalam kalangan kaum bahasa Belanda ,,/Met de strop om de
kuat perhubungan moreel, politik dan
Menurut berita dari AFP dari New
keadilan dan kebahagia'an hidup lepas ekonomi antara negara Asia Tenggara:
New Shu Chun selandjutnja mengaseni
musik:
la
memainka
hobo
didan
nek”),
mengulangi
“kata2
almarhum
dari penindasan dalam arti jang sebetakan, bahwa dengan terpilihnja Pre- Delhi, P.M. Nehru dalam parlemen ke- lam Orkes Concertgebouw. Dengan te.
Mendjalankan politik Unie, agar Unie
suaminja: ,,Siap dan waspada, untuk narnja.
bahwa Puteri
siden Sukarno sebagai Presider RIS marin membenarkan,
berguna untuk kepentingan R.L.S. Bergas ia berkata: ,,Sebagaimana setiap perdamaian dunia!”
Amrit
Kaur
tidak
lama
lagi
-akan
beKarena
itu,
djanganlah
bertindak
hal itu menggembirakan tidak
sadja
usaha supaja R.LS. mendjadi anggauta
manusia jang suka musik mengerti barangkat
ke
Indonesia
sebagai
wakil
sendiri-sendiri,
bersikaplah
tenang
dan
Rapat selesai djant 10:30 Bnle
dabangsa Indonesia,
tapi djuga bangsa
dari Persariketan Bangsa2.
dan | pemerintah India
untuk menghadiri hasa universil daripada musik, sedemi- lam suasana gembira.
Sorak2& seperti waspada, serta harus tunduk kepada
Tionghoa jang ada di Indnoesia,
kian
djuga
bangsa?
mengerti
bahasa
dan
discipline MENINDJAU DJAWA TENGAH.
»Merdeka,.. merdeka”
dan
,,Vive
Ia peraturan-peraturan
ia pertjaja
bahwa
rakjat Indonesia upatjara “perijerahan kedaulatan.
universil daripada perdamaian
!”
disamping
sikap
Paix” berkumandang 'masih
ditelinga Organisasi Buruh,
Semarang, 20 Des. (Antara).
pasti akan menghendaki hari kemudiPRESIDEN GUIRINO MENGU.Pembitjaraannja Hati
oleh kakami, ketika kami pulang dimalam di- jang eritis.
Berkendaraan mobil pada tg. 15
an jang baik sekali.
Irena ruangan tiba? penuh dengan bu—.
TJAPKAN SELAMAT.
Kepada
pegawai-pegawai
bangsa!
ngin, (H).
Achirnja
mendjawab
pertanjaan f
Des, rombongan Gubernur Militer
nji genderang dan “kedatangan suatu
Asing,
diharapkan
agar
djangan
geli- Maramis acceptable sebagai barisan pemuda dan pemudi,
tentang berita, bahwa ada kemungkisah dan djangan beraksi jang
dapat Gatot Subroto, Gubernur Sipil Djanan besar sekali kapital partikulir dari
duta.
(Budhijono) masing2
mengeruhkan suasana, tetapi hendak-| wa Tengah
Barisan pemuda: itu merupakan seLARANGAN
PENGIBARAN
pengusaha2
Tionghoa di Tiongkok
.Djakarta, 20 Des. (Antara).
stafnja dan Kepala
nja terus
memenuhi - kewadjibannja diiringi oleh
bagian Se naia
nJeugd-estafette” jang
SANG MERAH PUTIH DI
-akan mengalir ke Indonesia, New Shu
dengan djalan menjelaraskan diri se- | Polisi M. Zain mengadakan perdjadari Rotterdam,
liwat Den
UP Manila kabarkan,
“tg. 19 Des. datang
Chun hanja mengatakan, bahwa hal Presiden
- SUMATRA BARAT DItjara tepat dan tjepat, sesuai dengan | lanan keliling di Djawa Tengah.
Pilipina @uirino mengirim- Haag “dan -Haarlem, — Pemuda-pemudi
itu mungkin sekali, tapi ia sendiri tiperdjalanan keadaan. Didalam keadajang
berani
mengganggu
Kongres:
ini,
kan
kawat
utjapan
selamat
kepada
—
HAPUSKAN.
dak dapat memberi keterangan konan sedemikian, mendjadi
kewadjiban
T,N,L-KNIL DALAM FRONT
Presiden
Sukarno.
,,Atas
nama
pemesengadja
masuk
dengan
genderang,
kreet.
Padang, 19 Des. (Aneta),
kita bersama, supaja turut mendjaga
NASIONAL.
bendera?
dan
diterangi
deh
obor,
jeng
rintah
dan
rakjat
kami
dan
atas
nama
Seperti diketahui
menurut keteraMenjambung
pengosongan
daerah2 keamanan. dan djangan sampai dapat
Sebagai hasil dari pertemuan sila“Hanny
Schaft-fakk
ngan Mr. Utojo wakil Republik di Si- saja sendiri, saja mengutjapkan sela- dinamakan
jang
tak | turrachmi antara TNI dengan KNIL
puteri jang Ea TBA seluruhnja di Sumatera Tengah, dihasut oleh anasirsanasir
ngapura
kini banjak sekali kapital mat berhubung dengan pemilihan P. Hanny Schaft Na
jang akan diselesaikan pada hari ini, bertanggung-djawab.
Ibeberapa hari berselang, jang dilangJ.M.
sebagai
presiden
pertama
dari
mengorbankan
djiwanja
dalam
per-5
partikulir Tionghoa di Tiongkok kehiDJANGAN
GELISAH
tanggal 19 Desember, maka larangan
RIS
dan
mengharapkan hasil-baik djoangan illegal melawan Djerman.
sungkan
di Gedong
Delegasi Repulangan lapangan-investasi dinegeri itu
Bekerdja
terus,
dengan
tenang
dan
blik, maka pagi hari ini tn. TangkiliP.J.M. Pemilihan
Utusan? pemuda-pemudi Belanda ini |P€pengibaran Sang Merah Putih akan disehingga mungkin banjak sekali
ka- bagi pemerintahan
tenteram!!!!!
hapuskan --mulai tanggal 20 Desember.
sang, ketua Panitya, bertolak ke Bogor
pital Tionghoa itu akan mengalir tidak P.J.M. untuk kedudukan jang tinggi menjampalkan bunga2-tsb. kepada waL
atas permintaan dari TNI-KNIL unsadja ke Indonesia, tapi djuga kene- ita adalah bukti pengakuan terhadap kil? Juar negeri jang menghadiri Kongtuk memberikan pendjelasan
tentang
perdjuangan P.J.M. untuk mentjapai| res tsb. selain dari para pembitjara segeri2 di-Asia Tenggara.
pelaksanaan tjita2 rakjat dan pengamaksud tudjuan dari organisasi
baru
perti Gaston d'Astler, Ducessoix, Makuan terhadap pimpinan P.J.M, jang dame Fucijk d.LI, djuga para ambassaitu. (Son)
TENTANG KEDUDUKAN KOdinamis. Rakjat Pilipina, jang terikat dor Hongaria, Rumenia, Bulgaria di.l.I.
MISSARIS2
TINGGI. BE.
DIVISI I SATU TAHUN.
dengan rakjat Indonesia oleh ikatan negeri ,,dibelakang tabir besir", Suatu
AR
LANDA DAN INDOsedjarah dan-kebangsaan dan kepenti- geste jang
Untuk memperingati 1 tahun berdimengharukan ialah, ketika
“
NESIA.
:
hngan2 jang serupa menjambut pemili- karangan? bunga itu oleh orang? tsb.
rinja Divisi I, di Stadion Madiun diban P.J.M. sebagai climax “dari usa- diatas diserahkan lagi kepada pahlalakukan
defile besar oleh
kl. 1500
Djakarta, 19 Des. (Antara). orang dari pasukan2 Divisi I, dipimpin
Kalangan2 politik Indonesia di Dja- ha2 P.J.M, jang sutji' untuk kepenti- wan? jang telah gugur dalam perdjoaoleh. Komandan Divisi I Kol.
Sung. -. karta, menerangkan bahwa kedudukan | 182 n Indonesia, dan melihat lahirnja ngan kemerdekaan Indonesia.
korio.
Sdr.
Djajengpratomo
selaku
Komissaris Tinggi baik dari Nederland Republik haru di Asia ini sebagai pe'f ristiwa jang penting sekali”,
Diantara. para
tamu
“al. tampak
wakil dari Indonesia menerima tumpuinaupun dari RIS
itu nanti
Overste Chandra Hasan dari Madura,
. Suatu
perwakilan
diplomatik
harus
Dalam pada itu wakil menteri luar kan karangan? bunga tsb. dengan ter( Staf corr. Sedar)
Overste Kretarto, Overste Mursito dari
berada
dibawah
Kementerian Luar negeri Felino Neri menerangkan, pem. haru. Setelah seorang 'puteri umur 16
Mengenai berita2 tentang diturun- Markas Besar Komando Djawa, Basis
Negeri dari masing2 negara.
Ne
dengan
senang menjambut tahun menaiki panagung dan menjataKenadrin. tadi di Paleis Rijswijk Dr.
Dakota Komando Surabaja Major Djarot. Dari
Keterangan ini diberikannja berhu- usaha pembentukan 'kedutaan Indone- kan sumpahnja, ,,Kami, putera-puteri PJ. Koets, directeur kabinet,
telah kannja sendjata2 gelap oleh
Dr. Murdjani Gubernur
dikenal, baru2 ini, pihak sipil
bung dengan suara2 dari negeri Be- sia di Manila, dan menganggap Mara- 'sahabat alm, Hanny Schaft tidak akan mengadakan persconferentienja,
jang hitam, jang
Djawa Timur, Samadikun dan WularLahwa
landa jang seakan-akan masih hendak mis acceptable untuk
jabatan duta. mengangkat sendjata diika Ia ditudju- terachir sebagai djurubitjara Pemerin- Dr. Koets dapat memastikan,
kapal terbang ini bukannga kapai ter- nowo keduanja Residen TB pada Gumenggandengkan kedudukan Komis- Pembentukan kedutaan Pilipina
“di kan kepada Sovjet-Rusia!” maka ,,in- tah Belanda di Indonesia,
bernur Djawa Timur, Sudiro Residen
bang Belanda. Mungkin sekali, bahwa
saris Tingginja itu dengan Kementeri- Indonesia sedang -dipertimbangkan.
cident” penjerbuan oleh
pemuda-pe- Mengenai persiapan organisasi KoDakota ini berasal dari lapangan ter- Madiun "baru, Pamudji Residen lama.
an
Seberang Lautan Belanda,
jang
mudi Ini selesat.
missariat Tinggi Belanda di Indonesia,
MILITER DI SUMADari KTN Gillet. Dari pihak Belanda
oleh kalangan2 politik
ini dirasakan SUSUNAN
Dari apa tsb. diatas pembatja akan Dr. Koets menerangkan, bahwa ini se- bang dari luar Indonesia.
Ta
Major Scheffelaar
dengan
TERA TIMUR DI HARI
Tetapi soal ini sudah diserahkan oleh
tidak baik bagi hubungan Indonesia:
mendapat kesimpulan bahwa Kongres dang berdjalan, dengan pimpinannja
KEMUDIAN.
TNI pada LJC untuk diselidiki lebih | staf.
Belanda seterusnja,
Perdamaian di Amsterdam in bertjorak Mr. Gieben,
“adviseur djendral dari
Setelah upatjara menaikkan pandji2
Sebab, demikian kalangan2 ini, hu- | Medan, 19 Des, (Ancta).
komunis. Tapi ini tidak benar, seba- Departement Justitie, Persiapan orga- landjut.
Divisi dan Sang Dwiwarna, Indonesia
bungan
Indonesia-Belanda“ dengan
Mengenai status
pegawai2 Belanda
gaimana
dibuktikan
oleh pembitjara nisasi mengatakan hubungan rapat de-.
Raya dinjanjikan dan mengheningkan
Berhubung dengan apa jang
telah
telah berlakunja penjerahan kedauladari
Komite
Perdamaian di Belgia, ngan P.P.N. Mr. Gieben pertama? tu- di Irian, sesudah penjerahan kedaulatjipta, Dr. Suwondo Kepaia Staf Divisi
dikatakan
a
kolonel
Kawilarang
ketan itu tidak boleh menimbulkan ke-"nanti
Dr, Koets menerangkan,
Majoor
Ducessoix,
oleh -utusan. gasnja jalah mengatur perumahan dan tan
menfjeriterakan sedjarah
vembentusan seolah-olah tidak ada berlaku pe- pada koresponden Aneta mengenai su- dari Komite Perdamaian di Perantjis,
bahwa soal ini akan dibitjarakan depegawai dari Kommisariat Tinggi.
kan Divisi.
robahan prinsipieel dari hubungan ke- sunan militer di Sumatera Timur diha- Gaston de Vigier, seor
ngan
RIS.
beri2 jang akan datang, diumumkan oleh
dua'negara itu.
Untuk mengisi kepentingan tenaga2,
PRESIDEN
MENDJAMU)
PARA
Tentang kerdja sama antara Indonefihak resmi Negara Sumatera Timur, kas menteri dan seorang sosialis. De- jang akan dipekerdjakan pada KomisWARTAWAN.
ngan
tegas”
mereka
menjatakan,
bahwa
bahwa tentang ini belumlah ada diam- dunia udah djemu perang. Perang jang sariat Tinggi di Indonesia ini sebagian sia dengan Belanda didalam hubungan
baru setelahnja
penjerahan kedaulaDjakarta, 19 Des. (Aneta),
bil putusan jang pasti,
djuga belum en
akan membawa bentjana - jang 'besar akan diambil dari pegawai2 Be- tan, Dr. Koets jakin,
bahwa kerdja
Memuntut adanja negara dalam hal jang mengenai pimpinannj
Hari Selasa tanggal
20
Desember
landa,
jang
masih
mudah,
jang
seka'dapat diatasi Tag, kalau diingat,
sama antara Indonesia jang merdeka
di Presidenan di Djokja akan dilangkesatuan,
didalam daerah negara Sumatera Tu tak
bahwa perang duniaI meminta kor- rang bekerdja pada Pemerintah Fede- dan Nederland ini akan memberi ke- sungkan pertemuan ramah-tamah anmul sesudah penjerahan kedaulatan,
Bandjarmasin, 18 Des. (Antara),
ban 20 djuta manusia dan
200 mil- ral Sementara. Komissariat Tinggi Beuntungan kepada kedua pihak,
Unie
dan
njonja
Sukarno
Seterusnja didapat kabar oleh kos liard dollar, perang dunia “ke:II: 50 landa| ini sesudahnja penjerahan ke- Indonesia-Belanda, jang sangat ringan tara Presiden
2
Rapat departemen politik SKI tg. 18
dengan para wartawan, demikian Radaulatan
pada
RIS
harus
sudah
ada
responden
Aneta,
bahwa
komandan
daDes. antara lain memutuskan
tetap
ini,
djustru
memberi kemungkinan
djuta ' manusia
dan $ 1000 milllard!
dio Djokja.
memegang teguh pendirian “politiknja ri barisan pengawal, kolonel Djumat Mereka mengulangi resolusi-Roma,, ja'- Pa
besar untuk tumbuh mendjadi kekal,
jaitu mempe
an
dan menudju Purba dan kepala stafnja, major M. ni resolusi Komite Permanen untuk Per
djutnja Dr. Koets menerang- djika dalam praktijk ternyata memberi
Manik telah
berangkat ke Wa
dent Sukarno, bahwa Indonesia jalah
negara kesatuan Republik Indonesia.
ahwa Dr. Hirschfeld, jang telah keuntungan kepada kedua pihak,
damajan Dunia, jang diambil di
:
32 dar gai 1949 jl:
juk sebagai Komissaris Tinggi,
Achirnja Dr. Koets- menjatakan ke- negara hukum disambut oleh orang2
Selandjutnja akan diadakan pemba- guna mengadakan per
Bbit
haruan dalam
organisasi “dan sikap nal penjerahan batok
ja
tin al di Indonesia hanja buat gembiraannja atas
pidato President Belanda,
komandan
teritorial merangkap an hentikan persengketaan2 di V'
»Mudah2an, RIS, jang berdaulat ini,
“dari perdjuangan partai didalam. ng.
,
Berhubung tenaganya sebagai Sukarno, jang | memberi penerangan
»
di Sumatera Utara Junani, Tiongkok dan Indonesias&
res jang akan diadakan dipertengahan mandan tentara
aa
ang ulung, sangat dibutuh- djelas dan menentramkan hati orarp2 akan mendjadi negara jang makmur”,
1.
aa
dr, Mansur.
1
ederland buat Benelux.
demikian kata penutup Dr, Koets,
bulan Djanuari jad.
Belanda. Terutama pernjataan Presidan memus

Dr: Koets:

.

o

Pa

. Perlu Sak Ba
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Uni Indonesia-Blanda, jang sangat ringan
itu, akan memberi keuntungan
—0.00 kepada kedua pihak

PENDIRIAN SKJ. TETAP.
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: mbenarkan. djatuhnja kota
me
Tala| Dalam pada itu
'lamumkan,

bahwa

'pinsi Kwangsi telah selesai.

| militer

tjepat

tanggal
B1

te

jang

dipro-

menjelesaikan

antara)

New Delhi, 18 Des. (Antara-UP).

pertempu-

ran2 didaerah tersebut, demikian

di-

tentara, mati, luka2 atau terta-

1, omandan pasukan komunis jang
eempat djendral Lin Piao, telah
membeli kemarkas besarnja di Changdipropinsi

Hunan.

Di

propinsi

Szechwan
djendral Liu Po-cheng dapat merebut Lohsan, 50 mil dari Si-

ang. Djendral Hu Tsung-nan

“tentara

nasionalis

dari

mentjoba

untuk

. mempertahankan Sikang supaja pasue- | kanja janng
300.000 orang 'banjaknja

:|jang masih be rada didaerah Chengtu,
dapat mengundurkan diri dengan se| lamat.

gabungan diri

Hari Sabtu kapal2 perang nasionalis
telah menjerang 200 kapal2 kaju ko-

Ka “induk-pasukan

Pai Chung-hsi jang markas-besarnja

.munis jang didjalankan dengan motor

diudjung selatan Haiman, .di Yu-

ada

diperairan Swatow.
"
Rupanja komunis bermaksud untuk
kuat dan pasukan pendjaga keamanan mengumpulkan kapal2 untuk - diperditambah dari 3 mendjadi 6 pasukan. | gunakan dalam penjerangan ke ForHainan belum terantjam setjara 'lang- mosa apabila pertempuran2
dibenua
sung karena tentara Komunis
tidak Tiongkok selesai.
:
Selandjutnja kantor2 berita Tiongbisa lekas2 mendapat alat pengangku- |
tan untuk meijeberangi
selat
jang '|kok mengabarkan,
bahwa
pesawat2
memisahkan Haiman dari benua.
nasionalis telah menjerang peralatan2
militer di Hsuchow dan Nanking. Se-

ling. Pertahanan Hajnan segera diper-

BENDERA NASIONALIS HARI
SELASA BERKIBAR DI
KUNMING ?
HK

: ae” HN

FN

buah

Hsuchow mendjadi

Kalangan resmi di Taipeh
membe-f
:narkan berita2 jang”mewartakan, bahwa tentara nasionalis di Yunnan me-

Pangkalan

ngadakan serangan atas ibukota Kun-

Kupma

kesuatu tempat “jang
paling Bara
dari Yunnan, sedangkan djendral nisionalis Li Mi jang pada waktu coup

d'etat telah ditangkap telah dapat meloloskan

diri dan

sekarang

bahwa

membantu

dalam usaha menduduki kota itu kem-

PERTEMPURAN DI KUNMING.
.

Menurut berita jang dapat dipertjaja, sekarang terdjadi pertempuran didaerah diluar Kunming, ibukota propinsi Yuanan: jangykarena menjebrang-

nja guperur Lu Han telah djatuh da-

lam tangan

dan Li Mi, jang

tentera komunis

timbulkan

Tentera komunis telah sampai. disuatu tempat kurang dari 50 km dari
Chengtu, demikian
dika
oleh
djurubitjara kementerian
pertahanan
nasionalis jang tiba di Hoihow
dari
Chengtu kemarin. Djurubitjara tersebut menerangkan bahwa Chengtu akan
dipertahankan dan menjangkal dengan
O tegas bahwa kaum
nasionalis telah
.mengundurkan: diri “dari
kota
itu.
Tentera nasionalis ke-16 dan.
ke-17
— dari djendral Hu Tsung-nan mengha-

igan” udara

dari
dari

jang mentjoba

Kiangnan

dengan tentera komunis samaan 3
tuskan djalan Sichang-Chengtu. t 3

Sementara ini, djendral

Ku

sera-

terachir

atas

werf jang ter-

bengkel reparasi da-

Djendral

sebagai pasukan

wakil pang-

sukarela

demikian

koresponden Kung Sheung Yat
Taipeh (Reuter).
:

Po

di

TENTERA NASIONALIS DI
VIETNAM DIPERLUTJUTI
SENDJATANJA.
:

k32
pu

Ipa:

Chu!

Li Ping-sien,

lima dari markas besar djendral Pai
Chung-hsi tidak
menjangkal
berita
pers tentang persetudjuhan antara Pai
dengan pembesar2 Vietman mengenai
pemasukan
tentara
Kwangsi
jang
mundur ke Vietnam dan direorganisir

«

Hingga sekarang telah ada 2000

serdadu nasionalis jang melalui batas Vietnam. Semua serdadu ter-

tung kini berada di Hoihow untuk su-

atu p€rundingan militer jang penting

sebut telah diperlutjuti sendjatanja

dan tak akan pergi ke Taiwan. Ku
masih memberih komando dalam per-

dan dimasukan dalam kamp2 oleh
demikian di-|
tempuran di Chengtu dari sini (AFP). Itentara Perantjis,

KEMADJUAN2 KAUM KOMUNIS |
DI TIONGKOK.

umumkan

di Paris.

RATUSAN ORANG
TIONGHOA
|. INGIN MASUK HONGKONG.

. Ratusan orang Tionghoa
meminta
visa didepan konsolat Inggris di Taihingga polisi mesti memegang keChengtu, Chingyen dan Jenchu, peh
beresan.
Mereka
ingin - memasuki
jang masing2 terletak 90 dan “0 Hongkong, karena pemerintah Inggris
kilometer dari Chengtu, demikian- tak Jama lagi akan mengakui pemerintah Peking dan memutuskan perlah siaran radio komunis.

Pasukan2 komunis telah menduduki Chienyang, 48 kilometer dari

Hongkong, 18 Des.

hubungan dengan

(Reuter).

pemerintah

nasio-

nalis. Demikanpun mereka mengangPasukan2 komunis dibawah pimpi- gap Hongkong ada suatu tempat jang
nan djendral Chen Keng telah sampai selamat sebelum kaum komunis lakudibagian luar
dari
Kwongchowwan,, kan serangannja terhadap Taiwan. SeTionghoa
kota pelabuhan jang terpenting dise- mentara ini rerotan orang
menandjung Luichow, demikian - 'pe- memasuki Taiwan dari Hongkong dan
pasberita
Tiongkok banjak dari mereka mempunjai
ngumuman kantor
hari Senin, Umum menanggap bandar poort untuk Amerika (AP).

itu sebagai

TINGKATAN MILITER, POLITIK

batu “lontjatan kepulau

Hainan, ketempat mana pasukan2 na- —
sionalis telah banjak' melarikan diri. |
Perhubungan? radio dengan Kwong-| .

chowwan
telah terputus akan tetapi|
tidak
“mau
pemerintah
nasionalis
#

“—
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Changsha ketika

“front

Kwangsi,

setelah mengalahkan
Pai Chung-hsi
diperbatasan
Kwangtung-Kwangsi.
Mereka memudji tentara ke-4
jang
dalam waktu satu bulan telah mere-

(but seluruh propinsi

Kwangsi

dan

pelabuhan2 dipantai selatan Kwangtung. Djika perang telah selesai, kata
mereka, tentara akan dilatih agar supaja setjara sistematis tingkatan kemiliteran, politik dan kebudajaan mereka lebih tinggi. Selainnja itu tentara
djuga akan ambil bagian dalam berbagai perusahaan untuk memperbaiki
| kehidupan-sehari-hari dan untuk meringankan beban rakjat.

PERMINTAAN CHENNAULT
DIBITJARAKAN.

Mahkamah

tinggi di Hongkong

bangsa

setudjuan kebudajaan itu Belanda-lah
jang berkepentingan untuk
praktis
menjebarkan kebudajaannja di Indonesia untuk mentjapai keuntungan politik dan ekonomis dengan djalan kebudajaan. Tidak mungkin akan persetudjuan kebudajaan antara dua negara
atas dasar sukarela, djika salah satu
pihak jang
menandatangani persetudjuan itu ada dalam dwangpositie, demikian keterangan Front Seniman.

PANITYA PENJOKONG DI
SURABAJA.

Pengundjukan 4 formateur untuk
membentuk Kabinet Pertama, pada
satu perlanggaran
ada
penang
ndang-undang dasar RIS.
Tapi dalam keadaan politik pada
sa-at imi, perlanggaran itu sukar dihindarkan.
Republik Indonesia Serikat « ada
buwah-hasilnja dari satu compromis,
dan
bukan sadja antara Indonesia
Nederlamd, tapi djuga antara Repu“ blik dan negara2 BFO. Dalam hal2
dalum-negeri,
jang - mengenakan
uniuk
ini bermaksud
compromis
menghindarkan keraguan “dan ketjurigaan jang mungkim terdapat antara fihak2 dan golongan2 jang terSalah-satu akibat dalam
sangkut.
ini
ketata-negaraan dari keraguan
jalah itu aturan, bahua pembentukan ,kabinet hanja boleh dipertjaja2
kan pada 3 formateur.
tk

»Berhubung dengan kenjataan jang
tak dapat disangkal lagi, bahwa alat2
pemerintah, jang akan mendapat
kewadjiban untuk mendjaga
ketenteraman dan ketertiban di Surabaja menggantikan
pasukan2
Belanda
dalam
banjak hal, baik » materieel
maupun
dilapangan keuangan mempunjai perlengkapan jang djauh daripada tjukup,
dan melihat hasrat jang
besar
dari
penduduk Surabaja untuk
memberikan sumbangan guna mengurangi kekurangan ini, maka atas inisiatif beberapa orang dan dengan
diketahui
oleh dan persetudjuan dari wakil gu-

bernur militer Djawa Timur telah diakan mengakui Tiongkok komunis dadirikan
sebuah - panitya-penjokong
- mendapat DJUARSA RESIDEN KRAWANG.
waktu jang singkat,
lam
persiapan”, demikian sebuah
pengusambutan jang dingin di Ottawa, se» Bandung,.19 Des. (Aneta).
muman jang disiarkan
oleh
panitya
bab sepandjang pengetahuan Kanada,
Menurut keterangan jang
diperoleh -itu di Surabaja.
dikalangan? pemerintah jang tertinggi Aneta, maka “dengan penetapan waliPanitya tersebut bertudjuan 'memutelah ditentukan, bahwa pengakuan itu negara Pasundan R. T. Djuarsa telah satkan semua aksi untuk memberi so“konperensi
sebelum
terdjadi
akan
tak
"diberhentikan dari djabatannja sebagai kongan untuk kepentingan
tentara
commonwealth di Ceylon bulan depan. bupati
diperbantukan
pada Negara Republik dan polisi
Republik,
jang
menjaPembesar2 tinggi pemerintah
Pasundan. Tetapi ia tetap diperbantu- sekarang sudah mengadakan
persiatakan, bahwa ,,tidak ada soal? jang kan kepada negara- dan sekarang ia pan2 didaerah ini untuk mendjaga kepengas
istimewa” untuk memperkuat
telah diangkat mendjadi residen Kra- tenteraman dan ketertiban.
kuan dengan segera terhadap pemerin- wang dengan tempat kedudukan PurSusunan panitya penjokong persiaKata
itu.
Tiongkok
-tah komunis di
wakarta. Karena djabatan residen itu pan ini jalah sebagai berikut: Penaunbermaksud
mereka, Kanada mula?
tidak dapat dirangkap dengan keang- sehat2: dr. Murdjani dan letnan kolotuk merundingkan soal ini seluruhnja
nel A. Latief, ketua: R. Budiman Racommonwealth gotaan dalam parlemen, tuan Djuarsa hardjo, wakil ketua I: mr. Indra Kudengan - pemerintah?
dengan demikian terpaksa mengundurdikonbertemu
mereka
apabila
lainnja
suma, wakil ketua II: mr. H.J.A. Wakan diri sebagai ketua parlemen.
perensi Colombo pada tg. 9 Djanuari
gener, sekretaris I: mr. Surjadi, sekreSelandjutnja
didapat
kabar,
bahwa
seberharus
tidak
nanti, akam tetapi ini
taris Il: Sudiono Purboadinoto, benuntuk
suara2
terdengar
telah
karang
pedahara I: A. S. Martak, bendahara II:
arti, bahwa Kanada akan mengakui
(Parki)
Subrata
Otto
tuan
memilih
Tjioe Tjm
'Tjek opsir
penghubung:
merintah Peking itu segera setelah se- sebagai pengganti tuan Djuarsa.
kapten Arumbinang.
lesai konperensi.

P.B. LE.V. MENGUTJAPKAN SELAMAT KEPADA PRESIDEN
SUKARNO.

Djendral Chennault dan Willauer
membeli pesawat-pesawat
terbang Nasionalis

dari
'tangan langsung kepada alamat
Djendral Claire Chennault dan Whipemerintah komunis. Kaum nasionalis
dan
den
presi
ng2
masi
uer,
Tana Willa
Civil Air Transport telah kuatir, bahwa dengan pengakuan
den
kekuasaan

wat2

lik dari maskape2 ini di Hongkong te-

lah diperebutkan oleh kaum komunis
dan nasionalis.
Chennault dan Willauer
'Djendral
keterangannja,
dalam
mengatakan
bahwa pembelian itu telah dikuatkan
dari
nasionalis
-,pemerintalr
oleh
Mereka meneTiongkok merdeka”.
rangkan ,,sebagai partikelir Amerika”
ada
akan mengerdjakan segala jang
padanja untuk mempergunakan pesawat2 jang telah dibelinja itu — kira2
70 buah — dan barang2 lainnja jang
telah dibeli sedemikian “rupa, sehingga dengan ini kepentingan2 dari rakjat merdeka dari Tiongkok dapat diPertama-tama mereka
perhatikannja.
djatuh
akan mentjegah pesawat2 itu
ketangan komunis.
Orang2 Amerika itu menambahkan,
bahwa mereka telah meminta pelindungan dari ,,harta kekajaan partikelir
Amerika”, jang berada di Hongkong.
Djuga pembesar2 Amerika oleh kedua
telah diberitahu dengan
pembeli itu

lengkapan

Tse-tung

Hongkong, 19 Des. (Antara-UP).

PENJELUNDUPAN SENDJATA
KE TIONGKOK KOMUNIS,
(AP).

Pemelintah nasionalis Tiongkok dengan perantaraan dutanja Chen (Chihping telah madjukan keberatan2 ke-

padi

presiden Elpidio @uirino

sendjata

Amerika

jang

bahwa

kelebihan | telah

masuk ke Tiongkok komunis dari| Phi-

lipina via Hongkong.

'

Guirino umumkan dalam suatu |kon-

perensi pers bahwa

duta Tiongkok

na-

sionalis telah memuntut suatu pe/njeli|dikan mengenai penjelundupan seridjata

stelah malai dengan pembitjarakan dari -sini dan meminta penjelundiupan
| tentang permintaan Chennault un- 'itu dihentikan. @uirino berdjandji. ketuk
esawat2 terbang gu- pada duta Tiongkok nasionalis

iksa “soal ini dengan segera.

dari

EKSPORT DARI HONGKONG
KE TIONGKOK-KOMUNIS.
BERTAMBAH.

imperialis menggigil ketakutan,
,,kedatangan Mao di Moskow, tulis
s.k:
tersebut, menundjukkan bahwa bangsa
Tionghoa memihak Sovjet Uni dalam
hal menjokong perdamaian dunia dan
melawan penghasut2 perang. S.k. ,,Harian Progressif?, Tientsin, tulis bahwa
pertemuan jang bersedjarah itu akan
mempertjepat kemerdekaan
bangsa2
jang tertindas.

19 Des.

pegawai2

MCARTHUR.

dan Generalissimo Stalin adalah .kedjadian jang penting
dalam
tahun
1949, tulis
surat2
kabar
Tiongkok
dalam tadjuk-rentjananja kemarin.
Sk. ,Ta Kung Pao”, Shanghai,
tulis
bahwa ,,Kedjadian itu akan
menimbulkan suatu kekuatan jang
meng-

Baguio,

dan

Yokohama, 19 Des. (UP).
Angus Ward, dahulu konsol djendral Amerika di Mukden, segera telah
menghadap djendral McArthur untuk
memberi lapuran tentang apa jang telah dialami di Mukden.
Pada hari Selasa dengan
menumpang kapal ,,President Wilson” ia dengan isterinja dan dua anggota stafnja
berangkat ke Amerika.

Toelis surat2 kabar 'Tiongbk-.

Manila,

pesa-

harga

WARD MENGHADAP

PERTEMUAN MAO TSE-TUNG
DAN STALIN ADALAH KEDJADIAN PENTING DALAM TAHUN 1949.
Mao

Inggris

mempunjai

CNAC dan CATC, jang baru2 ini
telah menjeberang ke fihak komunis.

nasionalis orang
Dalam kalangan2
mengatakan pembelian itu suatu tan-

antara

oleh

jang

Tiongkok akan mendirikan sebuah
maskapai lalu lintas udara dalam
bulan Djanuari dengan alat2 per-

segera.

Pertemuan

merah

terbang,

Atas nama
“pengurus
besar
IEV,
maka wakil ketua partai tersebut, A.
FJ. de Rozario
telah
mengirimkan
kawat utjapan selamat kepada presiden Sukarno:
»Pengurus.
besar
Indo-Europees
Verbond mengutjapkan selamat
jang
keluar dari hati sanubari dengan pe-

milihan mendjadi presiden RIS”.
FUSI ANTARA ORGANISASI2
2
PEGAWAI P.T.T,

berdjuta2 dollar, akan djatuh ketangan »Postbond dan BPPTT telah memutuskan untuk mengadakan fusie dan menpemerintahan Mao Tse-tung.
2045 dari andil2
CNAC
dipegang dirikan satu organisasi sekerdja, jang
seluruh kaum. buruh PTT”,
oleh Pan American dan 80fo dari an- meliputi
dil2 itu ada dalam tangan pemerintah demikian diumumkan oleh ketua petuan Kragt,
nasionalis. Central Air Transport se- ngurus besar Postbond,
luruhnja adalah kepunjaan pemerin- dalam suatu sidang tahunan istimewa
:
tah nasionalis. Harus ditunggu apakah dari organisasi ini.
Diantara orang? jang hadlir tampak
pembelian itu akan diakui oleh pemerintah
Hongkong.
Chennault
dan anggota BPPTT (Bond Pegawai PTT)
Willauer telah mengadakan pertemuan Gan djuga wakil? dari berbagai2 orgadengan gupernur Hongkong, sir Alex- nisasi.
Dalam pidatonja ketua pengurus beander
Grantham,
dimana
mereka
membentangkan pendiriannja dan me- 'sar Postbond tadi mendjelaskan kepuitu.
Pembitjara beranggapan
nundjukkan dokumen2 dari pembelian tusan
itu.
Dalam
kesempatan itu mereka bahwa fusie ini sangat perlu berhubung
meminta djuga pelindungan dari pesa- Gengan susunan baru, jang akan didjelwat2 terbang
itu
terhadap sabotase, makan dalam waktu singkat ini.
seperti
pada hari Kamis pagi
telah FEDERASI ANTARA KAUM DAterdjadi dilapangan terbang Kaitak di
GANG
DI DJAWA TIMUR.
Hongkong.
Di Surabaja telah didirikan Gabungan Import-Export
Djawa
Timur,
MASKAPAI LALU LINTAS UDA- ja'ni suatu federasa kaum importir dan
exportir,
RA TIONGKOK KOMUNIS,
Beberapa waktu jang lampau telah
Hongkong,
19 Des. (U.P.).
didirikan sebuah komite persiapan jg.
Menurut dugaan kaum komunis mendjalankan segala pekerdjaan. Teta-

DAN KEBUDAJAAN TENTE-RA AKAN DIPERTINGGI
| gontjangkan dunia”, membawa kebaKALAU SUDAH SELESAI.
hagiaan kepada bangsa2 jang
tjinta
'Changsha, 19 Des. (Antara-NCNA). perdamaian dan menjebabkan kaum
Djenderal

ekonomi

nger).
Djuga dikatakan bahwa dengan per-

sendirinja dapat
mempengaruhi peOttawa, 18 Des (Antara-UP).
mandangan hidup dan dunia
bangsa
menjatajang
London
Berita? dari
kita, sehingga hal ini berpengaruh djuth
negeri2' commonweal
bahwa
kan,

presi
wakil
uCompany pada malam Senin meng
ijk
mumkan, bahwa. mereka persoonl
telah membeli - harta-kekajaan dari
tan2 di sepenandjung Ningpo dan China National Aviation Corp. dan
Chuanshan. Antara lain djembatan Central Air Transport Corp. jang ada
| Lin jang besar telah hantjur.
Idi Hongkong. Bagian besar dari emploje2 staf di Hongkong dari kedua
LI PING-SIEN TIDAK
maskape ini baru2 ini telah menjebe“3
MENJANGKAL,
rang kefihak komunis dan tentang mi-

utara

2

jang

akibat

pelabuhan,
dan
banjak
bangunan - bangunan
dan
gedunggedung telah hantjur. Djuga telah
diadakan serangan
atas djemba-

aa
dj

-

(AFP).

kepentingan

Selandjutnja dalam keterangan
itu
dikatakan bahwa kedudukan Belanda
praktis hingga sekarang adalah sebagai pemberi kebudajaan
(cultuurbre-

menjatakan, bahwa pengakuan mempengaruhi suatu negeri,
maka
commonwealth terhadap pemew. menggunakan konsepsi kebudajaan.
rintah Peking mungkin akan diumums a Dengan persetudjuan
kebudajaan
kan dalam minggu ini djuga.
“Jitu Belanda bisa mempengaruhi watak
'Idan
djiwa bangsa kita jang dengan

di Hongkong. Serangan ditudjukan

|:

gabungkan “diri:

dapat dikalahkan.

Des.

K abinet Pertama

kita.

London
negeri2

'mikian diterima kabar oleh AFP

Jenchow dan disebelah selatan
Tsingshan. Tentera gubernur Si-

“kang

sedang me-

jang mengetahui

Shanghai oleh fihak nasionalis, de-

“dapi tentera komunis dari . djendral
“Liu Po-cheng jang menudju sepan-

disebelah

19

sebagai

besar, dan

Chungking CR)

di

,,Kerusakan2 jang hebat telah di-

menurut berita ini tetap
patuh kepada
pemerintah nasionalis, telah
mengadakan perlawanan terhadap tentara
rnur
Lu
Han.
perdamian” dari
Gupernur tersebut te ah meminta dengan sangat kepada djendral -komunis
. mengirimkan ba-

djang Naa disebelah mena
dari
jeny:
sepandjang

Jaut nasionalis

. Hongkong,

komunis: Djendral2 nasio-

nalis Yu Cheng-wan

sasarannja,

ngumpulkan tentera besar didaratan Tiongkok
untuk
melakukan
penjerangan
terhadap kepulauan
tersebut sebegitu hawa udara mendjadi baik. Kuo telah tiba di Taiwan untuk melaporkan hal penjerangan ini kepada
markas besar
angkatan laut. (U.P.).
:
SERANGAN
ATAS SHANGHAI.

bali..

Hongkong, 19 Des. (Reuter).

dan

Tinghai jang terletak 90 mijl sebelah selatan dari Shanghai telah
siap-sedia untuk menjebarkan ranGjau laut di semua pelabuhan jang
diduduki komunis sepandjang pantai Tiongkok. Djendral Kuo Chien,
panglima dari tentera nasionalis
di- kepulauan Chusan dimana terletak Tinghai,
telah mengatakan

ming. Diramalkan, bahwa pada
hari
Selasa bendera nasionalis akan berki| bar lagi di Kunming. Seterusnja telah
diumumkan, bahwa gupernur Lu Han

dari

Nanking

TENTERA MERAH AKAN
SERANG TINGHAI.

Taipeh, 19 Des. (UP).

telah melarikan diri

kereta api antara

| seni film jang berdjumblah 16 di Djok-

ini menjampaikan sikapnja
menerang-| ja hari
|
kan pada hari Minggu, bahwa negara? tentang persetudjuan kebudajaan RISk
Republi
tah
Pemerin
pada
nd
Nederla
commonwealth dengan suara "bulat mePemerintah RIS jang akan 1 dibennjetudjui prinsip pengakuan terhadap 'dan
#
pemerintah Tiongkok komunis. Dika- tuk. Dalam keterangan itu dinjatakan
itu
takan, bahwa India telah setudju un- bahwa persetudjuan kebudajaan
menurut
a
sehingg
a,
berbahaj
p
diangga
tuk . mengakui
pemerintah Tiongkok :
Keperlu diadakan
komunis pada saat jang sama dengan 'Front Seniman
pada
pengakuan
negara?
commonwealth menterian Kebudajaan chusus
lainnja, akan tetapi hingga kini tang: Pemerintah Republik dan pada Peme1 'rintah RIS, agar djangan sampai kebugalnja belum ditentukan.”
dan asing lainnja
Dikatakan selandjutnja, bahwa soal dajaan Belanda
mendatangkan pengaruh2 jang merupengakuan terhadap Tiongkok
komu:
nis ini agak terkesampingkan,
ketika gikan untuk perkembangan kebudajaan Indonesia. Selain itu dalam ketenegeri2 commonwealth - memperdebat
yangan itu diterangkan, bahwa henIkan masaalah, apakah sekiranja peme- daknja Pemerintah Republik dan RIS:
rintah Bao Dai di Indo-China jang
emberi bantuan moreel dan matesokong oleh Perantjis djuga harus diel pada perkumpulan2 dan
instiakui. India menentang pengakuan ter-| tuut2 kebudajaan dan kesenian Indo|
go
hadap pemerintah Bao Dai, karena
longan Ho Chi Minh telah menguasai nesia. Sebagai alasan2 dalam ketera(ngan itu dikatakan bahwa modern im8045 dari daerah Indo-China.
5 - perialisme
djika sudah tidak dapat
Sementara
'itu
kalangan resmi di menggunakan konsepsi politik untuk

Sumber2

| umumkan oleh kaum
komunis.
Di
i pihak nasionalis
kehilangan

|sa

dari per-

gabungan

Front Seniman,

India tidak setudju menga- kumpulan2 kesusasteraan, seni sandikui pemerintah
Bao Dai.
“wara, seni suara, seni tari, seni rupa,

Operasi

dilakukan

ga pada

&

Angka2 resmi menundjukkarn bahwa
eksport dalam bulan
November
ke
Tiongkok-komunis hampir
dua
kali
lipat kalau dibandingkan dengan 'bulan Oktober, walaupun ada blokkade
dari fihak Nasionalis. Eksport
bulan
September berdjumlah 43.000.000 dollar Hongkong, bulan Oktober
dollar
Hongkong 52.000.000 sedangkan dalam
bulan
Nopember
90.000.000
dollar
Hongkong.
Sebagian besar eksport terdiri dari
bahan2 mentah, bahan2 kimia, pharmaceutic, karet, minjak. Import
dari
Tiongkok merosot. dari dollar
Hongkong 68.000.000 dalam bulan Oktober
mendjadi dollar Hongkong
37.000.000.

SERANGAN

DIATAS OKINAWA.

Sekarang ternjata bahua 3 formaTenteurpun masih belum tjukup.
tang pengundjukan Hatta dan Anaktapi
Agung tida ada sglisih-faham,
pengundjukan formateur
terhadap
katiga, jaitu Sultan Hamangku Buwono atawa Sultan Hamid, rupanju
kepersetudjuan jang
tida terdapat
di-ingin.
:
Perbedaan faham ini tida mengejang

orang2-

dirinja

nakan

tersang-

kut, akan tetapi terutama mengenaapakah sebagi formateur
kan soal,
imi harus dianggap seorang
katiga
Republikein atawa BFO.
Bisa dimengarti djika fihak
BFO
inginkan sala-satu pemimpinnja dioleh
formateur,
sebagi
tjalonkan
kerna marika beranggepan, glengan
diangkat 2 Republikein masing2 sebagi president dan ferdana-menteri,
kepentingan Republik sudah tjukup
terdjamin.
Sebaliknja fihak Republikpun tida
boleh dianggap kliru djika marika
berpendirian, bahua pengundjukan 2
orang BFO dan 1 Republikein sebagi
kabinetsformateur, tida
sesuai” dengan perimbangan kakuatan politik
dari kedua fihak jang
tersangkut.
Lebih lagi oleh kerna menurut Undang-undang Dasar, president
RIS
berhak akan bikin perubahan
tida
suatu apa pada dajtar nama2, jang
oleh 3 formateur
diusulkan sebagi
menteri.
:
Maka itu President Sukarno terpaksa

tuk

musti

4 formateur

undjuk

memuaskan

&

un-

semua fihak.

Ek
Orang bisa menanja, apakah tindakan imi tida mungkin menjiptakan
di-ingin untuk
president jang tida
kemudian hari.
Bila ternjata Pformuteur ada se,praktische
suai dengan kubutuhan
politik” apakah tida baik djika artikel jang tersangkut dalam Undangundang Dasar dirubah dengan saksama.
beranggepan demikian.
Kita tida
Kita beranggepan kasukeran demikian tida akan terulang lagi, begitu
parlement dapat dibentuk.
Sebab diika manti apparaut pamerintahan

sudah

berdjalan

bisa

sa-

mustinja, President senantiasa untuk
itu 3 formateur sesuai dengan peparty2 politik
rimbangan kakuatan
dalam parlement, tida lagi terdasar
atas ,controverse” Repuolik-BFO.
Maka pengundjukan 4 formateur,
maskipun benar ada hakekatnja melanggar Undang-undang Dasur, kita
anggap hanja ada satu tindakan iang
terpaksa untuk mengatasin kesukeran jang pada sa-at ini (kerna belum
ada parlement) jang tida dapat dihindarkan, akan tetapi tida mungkin
membawa akibat2 jang tida di-ingin
untuk pratijk parlementaer di hari2
jang akan dateng.
T.N.I.

MASUK

Bandung,

19 Des.

SEORANG INSPEKTEUR POLISI
DITJULIK DAN DIBUNUH.
Koresp. kita dari Bandjermasin kabarkan.
Dari Kota Baru kita mendapat kabar, bahua Inspektur van polisi tuan
Westmaas, beberapa hari jl. telah hilang (ditjulik).

Ketika

orang

hari

telah

Rebo

dapatkan

jl.

(14-12-49)

majatnja

diluar

kota Kota Baru," jang letaknja kurang
lebih satu djam dari kota, dengan luka
bekas tembakan di kepala, sedangkan
kedapatan
didekatnja itu majat ada
satu revolver dan tempatnja patroon
jang kosong.

M.A. DISEBAR SELURUH DJAWA..
Dari pihak jang boleh dipertjaja kita mendapat keterangan, bahwa murid
Militer-Academi di Djokja berdjumlah

LULUSAN

92 pemuda, dan baru? diantaranja jg.
lulus 41 orang, jang mana seterusnja

31 orang cadet ini disebar seluruh Dja19 Des. (AFP).
Djawa-Barat, 11 orang,
Angkatan udara Amerika ke li- wa, jalah:
orang dan Djawama telah
mengadakan serangan Djawa-Tengah 16 Sedang
bagi
jang
14 orang.
Timur
atas
pangkalan
udara Okinawa
Djawa-Timur ini antaranja: Kediri 2
jang dipertahankan oleh angkatan orang, Surabaja 5 orang dan Malang
udara Amerika ke 20.
2 orang.
Ini adalah satu2nja ,,latihan perLebih djauh diterangkan, bahwa sisa
tahanan” jang menurut ahli2 di- murid di M.A. Djokja, jalah 51 orang,
anggap sebagai
,,berhasil sangat jang akan diudji besok achir bulan Desember

AAL

ma
43

BANDUNG.
(Antara).

Hari ini djam 11.10 convooi Staf Divisi Siliwangi dipimpin oleh Overste
Sutoko masuk
kota
Bandung dari
Buahdua, disambut di Tjitjadas oleh
pi orang masih menunda pembentukan wakil2 KTN, Overste Sentot Iskandarresmi dari organisasi hingga konperen- dinata, Commandan CPM Major Rusli
si ekonomi inter-Indonesia, jang baru? dll. sedang dari pihak tentara Belanda
ini dilangsungkan di Djokja berachir. dan pemerintah Pasundan tidak namTernjata, bahwa federasi itu tidak.ber- pak. Rombongan ini berangkat dari
tentangan
dengan
rentjana ekonomi Buahdua djam 09.30 terdiri dari
27
nasional, sehingga dengan — demikian truck, dikawal oleh CPM.
organisasi tersebut dapat dibentuk deRombongan tsb. terdiri dari Staf Dingan resmi,
visi Staf Dekking dan satu batalion
Susunan pengurus federasi itu ada- CPM. Menurut KaptersHadi jang melah sebagai berikut: dr. Wognjodipumimpin convoot dari Buahdua, sepan-.
ro — ketua, Ch. 'Telwe — wakil ketua, djang djalan rakjat menjambut
deSujoto — sekretaris, Tuwia dan Vari ngan gembira
dengan mengibarkan
Joost, Wamoruntu dan Sudjono — ko- bendera Dwiwarna
dengan tenang,
misaris, mr. dr. Suripto penasihat hu- dan tidak terdjadi insiden. Dari Tjikum.
tjadas dengan didahului oleh jeep KT
Maksudnja ialah, bahwa semua pe- N,.
rombongan menudju kantor Staf
dagangZ
Indonesia di Djawa Timur Divisi, kemudian
ditempatkan dipermenggabungkan diri dalam federasi ini. kemahan masing2. Sepandjang djalany

Tokio,

memuaskan”.

KA

Pembentukan

Nederland berbahaja?

2

| Djokja, 19 Des. (Antara).

9 sampai tanggal 14 Desember
dapat

h

mengu-|

komunis
pertempuran

uni!”

erat

PAG.

Fs

pa

Pa

17

o

1 TJAP.IT-GWEE 2500

dari Tjitjadas rakjat menjambut sekalipun tidak mengetahui terlebih da-

3

1
|
2
$

hulu.
Suasana
“tampak tenang dan
tenteram diseluruh kota dan dibeberapa tempat kelihatan CPM mendjaga
ketertiban.

Sesampainja

dikantor

Staf Divisi

Overste Sutoko menjatakan
terima
kasihnja atas pimpinan convooi jang
menjelenggarakan perdjalanan dengan
lantjar. Segera sesudah memasuki ruangan kantor beberapa opsir tinggi mengadakan perundingan, antaranja tampak Overste Dr. Erri Sudewo Kepala
Staf Divisi Siliwangi,
Overste Gani,

Overste

Sutoko

dan

Major

TN

Rusli.

Overste Sutoko jang baru 35 hari dibebaskan dari tawanan Belanda menjatakan rasa terima kasih dan gembira atas bantuan rakjat, sehingga kini
TNI berhasil memasuki lagi kota Bandung.
s
Lebih
djauh
dikabarkan,
bahwa
pada hari2 ini kekota Bandung akan
masuk satu batalion infanterie dipimpin Major Darsono dari djurusan barat, kemudian akan ditambah lagi sehingga sebelum penjerahan kedaulatan pemasukan TNI
untuk Bandung
sudah selesai, dan berdjumblah kira2
empat batalion.
#7
Dapat dikabarkan pula, bahwa hari2
ini Gubernur Militer Sadikin dengan
stafnja setjara
resmi
segera masuk.
a
kota Bandung.
4
1

S3

”
SS
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PAG, KA II

bisa mabok ha

kan sadja dan dimasukkan

0. boeat-tjioem atawa angkat tok pe“ noempang

prempoean.

Ada

jang anggep berdaulat

orang| itu umurnja hanja

1 bulan

dibabak pertama
ada soe- Abal"

daranja deggen mendaulat

ke Republik,

tetapi pemerintah masih tetap ingin
mempertahankannja.
Mungkin
umur
kabinet jang mungkin akan dibentuk
RIS

dan

:

sadja,

berdiri,
:

jaitu

bubar

' Waktu kita tanjakan, bahwa toch masegala
apa anggep ,,kami jang poe-'
nja”, boleh segala-gala pre, poen ada sih ada beberapa kelurahan jang masih

“orang

jang

kamerdekaan, taat kepada Negara Pasundan,

mabok

jaitu

Bandjadi tengik laganja, pelatang-pete- umpamanja didalam kabupaten
ddalam 300 desa ada jang mau
. teng kaja opsir Dai Nippon Taikuku. dung
aduk 6 buah desa?? Maka didjawab
—.
Orang-orang begitoe soesa dioe-

“ roes.

Paling baek

orang jang

oleh orang
tunduknja

kaloe ketemoe

sedeng

mabok, djaoe-

&

bahwa kelurahan itu
mengakui Pemerintah

Pasundan
itu, bukan karena
staats-bewustheid,
melainkan

djaoe minggir dah, soepaja selamet!
.

itu,
dan

2

simpati
negara,

Dalem
,,Sedar”
kemaren antara
kabaran Tiongkok ada seorang djendral jang mempoenjai
tiga nama:

alasan
lantaran

jang persoonlijk kepada wali
Kandjeng Hadji Wiranataku-

nja TN. masuk kota Tjirehon pada mahnja djurutulis desa dan tjuri bamundar mandir
ka gunung,
hingga irang pakaian seharga f 145—, Lalu
kendaran Tjirebon — gunung
djadi mereka landjutkan perampokan di rusangat ramai, untuk keperluan sodja- Imah2 lainnja dengan tjara
besar2an.
ui
terhadap pasukan atau instansi| Tuan O.LJ., seorang
Tionghoa dijang dulu
mereka
hinakan dengan
rampas revolvernja, berikut barang paperkataan
pasukan
monjet dengan kkaian seharga f 2000.— dan uang konkasak kusuk dan sumpah merapat bu- itan f 2850.—, Djuga tuan O.IJ. telah
mi, ia tjinta Republik d.l.l. melulu un- an laia, hingga mesti masuk di rumah
5
1
tuk titipkan dirinja atau bisa tetap alat,
dalam kedudukanmnja.

tanam

kebaikan

Lo

|

Waktoe ini oedjan nasehat
,,Tenang”, ,,Djangan gelisah”, ensepoorensepoor,
Kaloe didatengi pameres,
tenang djangan gelisah, kaloe didatengi perampok, tenang djangan gelisah, kaloe didatengi pengatjuu tenang djangan gelisah.
Walaupoen kamoe termasoek lijst
hitam tehang djangan gelisah, dae-

rahs Giamlo- boekan

daerah

' Administratur

C. Wassenaar

— TERBONGKAR.
kita dari Djember kabarkan.

Berita dari Banjuwangi” menerangkan, bahwa dewasa ini beberapa orang
polisi disana ditangkap, karena melamasa

dahulu.

dikala

setiba pihak

polisionil

tahun

'Terbongkarnja

1947

rahasia

ini

sungguh menggembir
orang, sebab"
Orang pertjaja bahwa dengan terbongkarnja peristiwa itu tak @kan pula terdjadi kekedjaman jang tiada taranja
sebagaimana telah terdjadi di Banjuwangi pada beberapa waktu jang lam-

pau.

“Guna pengusutan soal itu beberapa
djenazah telah digali dari kuburannja,
dan berita jang disampaikan
kepada
kita antaranja djenazah itu jalah djenazah tuan Subinto jang telah lama|
Gitjari oleh keluarganja tetapi
tidak:
terdapat sebab tuan ini ditangkap oleh
polisi lalu disiksa hingga mati terus

dikubur tak dengan diketahui oleh sia-

papun djuga maupun oleh keluarganja.
Berita menjusul jang baru disampai“ kan kepada. kita menerangkan, bahwa
t

seorang dari beberapa orang polisi jg.

melakukan kekedjaman “itu jalah- tuan
Rubaki
jang mana tuan Rubak'i ini
hingga

mendjadikan

kematian

gembira

tuan

oleh

rakjat

menerangkan

bahwa

FP tersohor

matinja.

Rubak'i

disana,

kedjamnja,

dan

berita

dia telah

-.nuh 17 orang.
|.
Hingga kini peperiksaan
wadjib terhadap beberapa
“melakukan kekedjaman itu
sai.

' NEGARA

dia

angin

membu-

jang

ber-

polisi
belum

jang
sele-

PASUNDAN

SUSAH

BUAT BERTAHAN LAMA.
Djika kabinet bubar, Djuwarsa Formateur ?
5
Koresp. R.M. mengabarkan

&.

—-

.

Be-

diterima

karena

“«

Kalangan

politik

di. Djakarta

mem-

tuntutan?
“perhatikan dengan tenang
: 'rakjat diseluruh daerah kepulauan
Insia,
jang ingin masuk mendjadi
- bagian dari Republik y Kalimantan Ti-

“mur, Djawa Timur dan Pasundan kini
apak

keras

aliran

rakjat

masuk

ke

'epublik, tetapi jang sangat sekali se-

parlemen, ia-

hingga menggontjangkan
ih dinegara

Pasundan

sendiri, karena

ampir semuanja anggota.
ersimpati kepada Republik.

terkemuka
:

'Oleh sebab itu, maka salah seorang
ng patuh betul2 mengetahui menegkan

kepada

kita,

bahwa

ekali kabinet Pasundan bubar
'alagan

pertimbangan?

mengatakan,

“itu

politis.

djika kabinet

mungkin

dengan
Orang

Pasun-

Dokter MHD. JOESOBE

Tjio-

sember

dirasa

1945),

kurang

lantjar

salah akan tumbuh dan panen
hatan sebagai hasil dari jang
nam.

:

beberapa

kepanduan

lagi.

' Padahal

jang mengatahui,
menurut kalangan
berdirinja Pandu Rakjat itu,
adalah
sebagai peleburannja beberapa' kepanduan jang ada di masjamarak ramai,
baik jang berdasarkan
Agama Islam
maupun Kristen.
Maka besar kemungkinannja, bilamana keputusan
kongres
itu
memungkinkan K.B.I. berdiri lagi, mungkin dengan segera akan diberdirikan,
karena menurut rapatnja para bekas
warga
K.B.I.
semalam
di TamanSiswa, setelah diadakan tukar pikiran
soal djawab jang memakan tempo lemengambil
tbih dari 2 djam lamanja,
kesimpulan,” bilamana kongres nanti
memungkinkan K.B.I. berdiri lagi, se-gera akan diberdirikan. Bahkan dalam
rapat itu djuga telah dibentuk pani'tya persiapan, jang terdiri dari
sdr.
Arsono, Sugijono dan dibantu oleh beberapa saudara lainnja lagi. (Corr.).

TANEM PADI TIDA TUMBUH
DJAGUNG.

Tjirebon runjam.
Corr. kita ,S.A? tulis:
Berhubung dengan masuknja T.N.I,
Djoega oentoek orang bersalin dan 'ka kota Tjirebon jang berarti daerah

Specialist oentoek penjakit otak
dan oerat sjaraf - (zunuwen, koeingatan).|.
tidoer, koerang
rang

PETA,

BAROE 68 (Pasar Pagi)

kabupaten Tjirebon dalam tangan T.
'N.L., keadaan daerah ini djadi runjam.
Bagi mereka jang tidak berdosa tinggal tenang malahan merasa sukur de-

Yode Atelier Mevr. LIEM!

ii
Pi

Krekot No. 27.

aa

—

Bat.-£.

jang soeda terkenal oentoek
..Klamat
Heat
membikin roepa2 japonnen.

rapi kl serta tiepat.
akerdjahan
ki kkal
KKR

tapi

ia

kena

|baru tersangka,
hingga tidak sedikit
orang tangkapan itu binasa, keadaannja sekarang djadi seperti tjatjing kena abu.
2
Mereka tidak kuatirkan T.N.I., hanja
keluarga dari itu orang jang
per
diseksa dan dibinasakan jang dikuatirkan akan lakukan pembalesan.

“

Dalam tahun ini tentara Syria telah
mengadakan untuk: ketiga kalinja suJatu coup detat. Pada hari Senin pagipagi semua tempat2 jang strategis dan
djuga gedung2 jang penting telah diduduki oleh kesatuan2 tentara. Hanja
pos pendjagaan di markas besar tentara telah
mengadakan
perlawanan,
tetapi perlawanan ini lekas - dipatahkan. Komandan tentara
Syria, Sami
Hinnaoui, ditangkap oleh kaum' pem'brontak dan rumah presiden Hachem

| "Ketika

polisi

ikawanan

perampok

(lib.)
Posterijen D. H. L. “Anthony
(lan. partij), Angkatan darat dan laut
IL. Francis (lib.) kehakiman J- A. Spi-

cer

(lib).

Wakil presiden

dja njonja Enid

dari Dewan

Lyons

sosial W. H.. Spooner (lib.), Imigrasi
W. J. Cooper (land. partij). Penerangan

dan

pengangkutan

Kabinet
19

jang

dahulu

kementerian,

MARKAS

H.

Beale

pia

: aa

z

Gib.)

djuga mempunjai

datang

di

tempat

itu sudah

.

2

HANTJURKAN PERANTIIS
DARI BAKAT, LAUT
DAN UDARA.
Saigon,

19 Des.

Markas

besar

-

(Antara-Reuter).

Vietminh

beserta

bengkel2 sendjata dan perlengkapannja, telah dihantjurkan oleh angkatan
perang Perantjis ketika
mengadakan
serangan didaerah2 Thu Daw Mot dan
Bien Hao jang letaknja 15 mil
dari
Saigon. Demikian pengumuman kalangan resmi hari ini. Serangan tadi dimulainja lebih dari satu minggu jang
lalu.

19 Des.

London,

20

Des.

itu,

a dar |
Sekarang

MYRNA

Menurut .taksiran seorang djurubitjara dari perhimpunan Tionghoa
di
Lcndon, modal Inggris jang
ditanam
di Tiongkok itu ada antara 170.
dan
200 djuta pound sterling.

“indal

wartawan

Surabaja,
Pada

g jitu”

untuk melak-

(Aneta).
pekan

ini,

gedoran,

semuanja

atas

dirinja

Dalam satu kedjadian telah
kekerasan, jang .menjebabsnja

sikorban.

Seterusnja

te-

sertjobaan untuk meloah
pendjara Bubutan,
pan tawanan telah
Hri. Seorang dari mes

etembak

dan

menda-

Kana

KAXKKKN

x

dengan

ZEEPFABRIEKEN

gn

Sabun

KN,

ini.

NV.

F1

BATAVIA
ee

BOP

D3

OENDANGAN
Dengen hormat,
:
ee
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).
Oepatjara terseboet di atas, ' bakal kami
lakoeken di

Gedongnja

CHUNG HUA TSUNG HUI

di Djalan Bitingan-

Baroe no. 60, KOEDOES, moelai djam 19 pagi, disertai sedikit
perdjamoean (Thee-hwee),
Dengen ini kami mengoendang kepada Toean dan Njonja
serta Keloearga, soeka menghadliri oepatjara terseboet, boeat

mana terlebih dahoeloe kami membilang banjak2 terima kasih.
Harep dima'afken, segala soembangan moehoen diberiken
beroepa mata oeang, jang mana 100, kami bakal dermaken
kepada
5
Kami

CHUNG

berame

HUA

toeroet

Thio Ma Tjwan
Thio

TSUNG

HUI.
Hormat kami,

THIO TJIEN

SOEY

mengoendang

:

dengen Njonja.

dengen Njonja Gan Tjioe Gwat dengen Njonja

Ma Ay

Thio Ma Lioe
Oei Gik Djiang

Ts

»

“Tan

,,

ag

5
,,

» .
»

Tjeng Thiam Sien ,,
Oei Tat Ie
“3
:

.
3

AAA

AA MAMA AMA

Tjing

Kena KAA

Tien

AAA

Dengen
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ep aa Aaetane asas

Warta Chung Hua Tsung Hui

—

ag

Koedoes.

hormat,

Pada nanti tanggal

23 December 1949, Tocan dan Nonja

THIO TJIEN SOEY, Pada dan Mama dari Saudara THIO MA
AY, wakil-ketoea kita, akeri 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 100xX kepada perkoempoelan kita.
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 hatoerken banjak2 terima kasih atas
Ketjinta'annja terhadep
perkoempoelan kita dan dengen ini kita hatoerken Slamet dan
semoga Toehan Jang Maha Koeasa memberiken pandjang oemoer dan Bahagiah pada mareka.
Hormat kita,

CHUNG

HUA

TSUNG

HUI

KOEDOES.
GET

AEEtEAeA

tis tea

a aa AS

AE ESA Tan

SETARA

apa asa

pasbasa

BERDOEKA TJITA
Dengen sedi hati kita mengabarken pada sekalian Familie dan
Sobat-ande, bahwa pada bari Senen 19 December 1949, djam it
pagi telah meninggal doenia kerna sakit toewa kita poenja
Swami,

Enkong

dan Soedara

TAN

jang tertjinta

TJENG

:

TIAN

:
dalem oesia 90 tahon
Lajonnja aken di koeboer pada hari Kemis 22 December 1949,
djam 9 pagi brangkat dari roemah di Kampoeng-Laksa 26, Djakarta-kota ke Menteng- Poelo.
TAAT

hanja

orang2

TKA

KS

KT

penjerahan

satu mobil ditjuri, ini disebabkan karena pentjabutan surat2 nummerbewijs
dan pemeriksaan jang dilakukan dibatas kota. Tetapi pada hari Sabtu dan
Minggu telah terdjadi tigabelas peng-

di Tiongkok| dalam W 3
peringa-

—wa mereka akan ttengambil
2 jan

19 Des.

penghabisan

ef

7

bahwa

Surabaja tetap hangat. |

Ng

Yg

Aneta,

Rak

XX

xx
SXKxan Kiunukia oo ekkaNa
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ini
5

Kg Iban KKKA

ooOKet
xx

Ls
LEVER'S

diwakili

dalam kedua distrik2 tersebut - telah
berdjalan dengan tidak ada insiden2.

5

WANGI

&3R

tang-film tersebut dalam
pemeliharaan ketjantikannja

Ps K en

Tentang
penjerahan
kembali dari
distrik2 Parakan dan Temanggung di- | 8
karesidenan
Kedu,
diterangkan oleh

Tionghoa.
“dilakukan

pr

KPBBI

$XX

Beko
Kan

Pengoeroes2

oleh beberapa penindjau. Sorenja diadakan pawai besar2an dikota. Didahului
oleh korps musik dari TNI anak2 sekolah dan pandu2 Tionghoa mengada-

(Antara-Reuter).

r.

sedangkan

LOY
-

KXXKXKM

DISERAHKAN

KEMBALI.
Dikabarkan oleh wartawan
Aneta
jdari
Purwodadi,
bahwa
penjerahan
kembali dari daerah Purwodadi telah
| dilakukan pada djam sembilan pagi di
alun-alun, dalam upatjara mana major vid, Pool menjerahkan kekuasaannja- kepada
major
Sudarmono
dari
TNI.
Diantara para tetamu nampak
antara lain kolonel Ohl dan It. kolonel

Sudiarto,

SABUN

bisa

dan dapat meniru bin-

kan, pada tg. 17 Des. djam 10 digedung
Dewan Minahasa
Menado diadakan
upatjara pengibaran Merah Putih, dihadiri beribu2 orang, pembesar2 Belanda, militer dan sipil.
Pembukaan
upatjara dilakukan oleh Kepala Daerah Minahasa. Lalu diperingati pahlawan jang
gugur
dengan menghe- |
ningkan tjipta. Indonesia Raya dinjanjikan oleh hadirin.
Polisi Negara mengadakan arak2an
diikuti barisan pemuda dan wanita dengan sembojan all. Irian tidak boleh
dipisahkan. dari Indonesia”.

JANG

Njonja

mengikuti tjonto dari...

(UP).

kan arak2an di djalan2. Arak2an
diadakan dengan sangat teratur,

nam

Wa

5

. .

LOY

menghi-

TIONGKOK.

VIETNAM DI- DAERAH?

BESAR

kshington, 20 Des,
Seorang dil
reka jang sudah merat.
(United
luar kota jang mendapatkan auto, ruPemerintah nasionalis
Paket
mahnja didjaga dan
kalu bepergian tela
ngeluarkan
sebuah
Tae

Peker-

(lib.), urusan

FA

“ Idikawal, toch masih merasa tidak safe,
pada kemarin ini sudah tinggalkan ke-

kata

ditembak

sanakan blokkadenja
terhadap pela- |
buhan2 jang di kuasai oleh kaum komunis. Kementerian luar negeri Amerika menambahkan, bahwa semua ka- |
'pal2 jang berlajar dilautan ini, berla- |:
jar atas risiko sendiri.
KEPENTINGAN?2 INGGRIS DI

Atssi telah dikepung oleh gerombolan?

lama duduk dalam ketentaraan.

Saking kuatirnja banjak antara nfe-

segar,

MYRNA

hingga mati di itu djuga.

“tang. (Dgb).

“ Djenderalbesar Djerman Elich
von
Manstein, bekas komandan
Djerman
di Polandia dan Russia, didjatuhi hukuman pendjara
selama
18
tahun.
Tuduhan2
terhadap
Manstein
berdjumlah 17 matjam kedjahatan
perang. Mahkamah militer Inggeris ber-'
pendapat bahwa dalam 9 perkara dari
djumlah tadi, Manstein telah bersalah.
Manstein, jang berumur 62 tahun dan
satengah buta itu, menamakan pemeriksaan-atas dirinja sebagai suatu pertempuran lagi
dalam
kehidupannja
sebagai seorang peradjurit jang sudah

N.B. Oentoek penjakit impotentie landa bakal berkuasa selamanja, telah
(lemah sjahwat) tidak membajar |lakukan banjak keganasan dan kekeongkos dokter (honorarium) mana- djartan terhadap orang tangkepan jang

en

menolong,

mem-

ketjantikan

COUP D'ETAT DI SYRIA

Hamburg,

| dak mengerti gelagat dan sangka Be-

107

1

DJENDRAL
BESAR DJERMAN
DIDJATUHI HUKUMAN PENDJARA 18 TAHUN.

AKARTA-KOTA.
TELF. Fa 2109.
$
| ngan kedatengannja T.N.I.
| Sebaliknja bagi
mereka terutama
— 10 pagi
am bitjara :
4.30 — 6.30 sore. kaki tangan Belanda jang memang tim

kala penjakit ini tidak semboeh. ,

kedjamena-

O'Sullivan
(lib.), kementerian. perkapalan dan bahan?
pembakar G. M.
Cleany (lib), penerbangan- T. White

djalannja, atau berhubung pula delahir
ngan sekarang ini sudah mulai

Practijk Oemoem

penj. 'it impotentie (pelbe).

mau

jang

Tana

api,

perkebunan

be-

kebai-

serta

berikan

ERA

pada tgl. 5 jbl. membunuh diri dengan
melanggarkan dirinja. diroda keretarita

T. Bronckhorst

harum

bersendjata, djuga
demikian
halnja
dengan gedung parlemen. . Kemudian
pagi itu dengan melalui radio. DamasHARGA EMAS TIONGKOK
kus, jang segera djatuh dalam tangan
TURUN.
kaum pembrontak, dikeluarkan
satu
London, 20 Des. (AFP).
kominike
dalam
mana
diterangka
n,
oleh seorang mandor
besar bangsa
Menurut
warta
harian
,,Evening
bahwa
djendralHannaoui
dengan
Indonesia.
iparnja
Hassaad
Talas, dahulu sekre- Standard” jang terbit di London, kaum
Hanja mandor besar itulah jang kembudian dapat kembali dengan djalan taris djendral kementerian luar nege- nasionalis Tiongkok, jang pada waktu
kaki dengan suatu
tembakan
dile- | ri, mengadakan persiapan untuk men- ini sangat banjak membutuhkan uang,
telah mengedarkan sedjumblah banjak
ngannja. Ia sedemikian
bingungnja, dirikan Uni antara Syria dan Irak.
Macao dan Hongkong.
tentang emas dipasar
sehingga orang dari keterangan2 jang . Setelah didapatkan bukti2
surat kabar
tak lengkap itu hanja dapat menerka, ini, maka tentara memutuskan untuk Karena ini — demikian
emas telah turun
apa jang telah terdjadi dikebun “ka- menangkap kedua orang tersebut. Ko- tersebut — harga
it. hingga 45 dollar tiap2 ounce.
ret itu. Patroli2 dikirimkan dan baru munike ini ditanda tangani oleh
pada kira2 pukul
setengah
delapan kol. Adib Chechalky, komandan tenKENTJANA SENDJATA DAN
kemerdekaan
pertama
untuk
orang dapat menemukan majat2
dari tara
LATIHAN MILITER.
Palestina dari tentara Syria. Coup
ini
kedua pegawai perkebunan itu.
mengadakan —- London, 20 Des. (AP).
Badan dari tuan C. Wasenaar ter- tidak bertudjuan untuk
dalam
politik
letak dekat jeep dengan beberapa lu- pertjampuran tangan
Inggris, Amerika Serikat dan Canada "
ka2 tembakan sedangkan kepalanja te- Syria, dan tentara akan patuh kepada telah mengumumkan kemarin tentang
pemerinta
republik,
pemerinta
mah
h
lah dihantam oleh sebuah golok. DaSuatu
rentjana
untuk
mengadakan
na akan didiamkan
sadja,
demikian ukuran
pat diterima, bahwa ia oleh . tembajang bersamaan dari sendjata '
diumumkan
dalam
komunike
itu.
kan2 telah dikenai sehingga
menjedan latihan militer mereka.
Achirnja diminta oleh
tentara,
agar
babkan matinja, sedangkan para pen"
CHENG. DAN MENON KUNdjahat itu kemudian mentjingtjangnja rakjat tetap tinggal tenang.
Coup pertama dalam tahun ini didengan golok.
DJUNGI BEVIN.
Kira2 100 meter dari tempat itu di- adakan pada tanggal 30 Maret, dan diDr. Cheng Tien-hsi, duta Tiongkok
pimpin
oleh
kolonel
Husni
el - Zaim. nasionalis
kebun
karet
terletak
majat
tuan
di London telah mengunBronckhorst jang penuh dengan
pe- Pada tangal 14 Agustus kolonel Zaim
Inggeris,
didjatuhka
n oleh segerombolan opsir2 djungi menteri luar negeri
otomasendjata
luru2 dari sebuah
Bevin, untuk soal apa tidak dapat dikembali
tisch. Jeep itu telah ditembaki
dari dan pemerintahan dipegang
umumkan,
suatu perangkap.
: oleh presiden Atassi jang didjatuhkan
Bevin baru2 ini
telah
berdjandji
Pagi hari itu djuga telah
terdjadi oleh Zaim. Husni el Zaim sendiri telah kepada Cheng bahwa ia bersama
17
dihukum
mati
segera
sesudah'ia
"
diserangan jang ringan atas para pemeorang stafnja akan mendapat 6 bulan
tangkap.
:
tik teh dari perkebunan Pasir Karet
untuk mengambil keputusan
apakah
didekat perkebunan itu. Mereka
ini
KABINET AUSTRALIA,
mereka akan diam di negeri Inggeris
telah ditembaki dari djauh, tetapi sesebagai
pengungsi
politik
sesudah
Sydney, 18 Des. (AFP).
orangpun tak dikenai.
i
Inggeris akui pemerintah Peking.
Menjusul jang telah dimuat dalam
Para pengawal perkebunan membaUntuk 3 bulan ini Cheng bersama
las tembakan itu, setelah mana para bulletin pagi tentang kabinet Austra- orang2nja akan terus mendapat hak2
Adalah
menghilang.
itu
penjerang
lia diwartakan selandjutnja:
dan immuniteit diplomatik. Selandjutadalah
mungkin, bahwa mereka ini
Kabinet dari
perdana menteri Ro- nja mereka diperkenankan berdiam 3
para pendjahat itu djuga, jang kemu- bert G. Menzies (liberaal) terdiri atas bulan lagi di negeri Inggeris,
supaja
menembaki 14 orang liberaal dan 5 anggota lanharinja
dian pada siang
menutup kedutaannja atau diam tekedua pegawai perkebunan itu.
TEE
delijke partij. Pembagian kursi2 ada- tap di negeri tersebut.
2
lah sebagai berikut: perdana “menteri
Komisaris tinggi India di
London
K.B.I, AKAN BERDIRI ?
menteri luar
negeri Krishna Menon djuga datang mengaMenanti
putusan
kongres R. G. Menzies,
pembitjaraan
dengan
Bevin
Percey C. Spender
(liberaal), Keua- dakan
Pandu Rakjat.
memberitahukan
kepadanja
ngan Arthur W. Fadden
(landelijke untuk
Pandu partij), pertahanan dan pembangunan dengan resmi tentang keputusan India
Telah tersiar kabar bahwa
untuk mengakui pemerentah
Peking
Rakjat, pada tg. 14 Djanuari 1950, akan | F ric J. Harrison (liberaal), perburuhan
di H. E. Holt (liberaal),
bertempat
mengadakan kongres
perdagangan dalam minggu ini (AP).
Djokjakarta. Dalam kongres nanti ten- dan
pertanian John McEwen
(land.
tunja akan ramai jang membitjarakan partij), perbekalan R. C. Casey (libeMERAH PUTIH BERKIBAR DI
mesoal reorganisasi Pandu Rakjat,
raal),
dalam negeri P. A. McBride
MINAHASA.,
2
berdirinja Panngingat bahwa selama
(iiberaal), Kesehatan R. E. Rage'(land.
du Rakjat 4 tahun ini: (mulai 19 De- partij), - keradjinan dan pabean ' Neil
Berita terlambat dari Menado kabar-

— RAHASIA POLISI BANJUWANGI

kekedjaman

dan

Tjiluar,

greg jang sedjak tanggal 1 Desember
memimpin tjabang
perkebunan
Gunung Geulis,
pada
waktu
sebelum
pembunuhan ini terdjadi sedang pergi
dengan menumpangi jeep
ketjabang
dari perkebunan ini,
-hanja
disertai

£

kukan

perkebunan

kas administratur

tertoe-

bikin poesing kepala, tenang djangan
gelisah!

“Belanda

perkebunan

Gunung Geulis dari perkebunan Tjiluar, jang letaknja k.l. 15 km sebelah
Tenggara Bogor telah dibunuh orang.

.toep dan di sana tida ada HOB jang

Koresj.

ditjabang

tumbuh

Damascus, 19 Des. (AFP).

Bogor, 19 Des. (Aneta).
Pada hari Sabtu sore, tg. 17 Desember kira2 pukul 2 dua orang pegawai

perkebunan

akan

kan dan tanam kedjahatan pun tidak kepalanja,

Begitulah keterangan jang kita daSakali diseboet Li: Wen-hui, laen |'patkan dari orang jang paling
dekat
kali Li Wen-hui dan
pengabisannja 'dengan
pusat
pemerintahan Negara
zonder she, Wen-hui.
“

2

bahwa Sabun Lux
membikin kulit
mendjadi halus dan

|. Eain
orang
Tionghoa
dirampok
Memang segala apa datangnja dari uangnja f 3000.— dan barang pakaian
perbuatan sendiri seperti pepatah ada seharga f 1500-—, ' Djuga ini orang
bilang: tanam padi akan tumbuh padi, Tionghoa dianiaja. Satu mandor jang

suma,

Pasundan.
Baeknja corrector tida ganti
,,u”
dengen
,0oe”,
sebab perngabisannja DUA ORANG PEGAWAI PERKEbisa djadi - ,djendral hOE1”
alias |
BUNAN DIBUNUH DIDEKAT
»djendral singkong”!
ge
BOGOR.

Njonja akan
mengalami,

Nj,

Anak prampoean :
TAN

BIAUW

Jang berdoeka,
TAN TJENG TIAN

- THIO

Mantoe prampoean :

TAN TENG TJIB NIO
NIO

Mantoe laki :

TJAN SOEN LIANG

LOA KENG SOEY

OEY TEK NIO
Soedara prampoean :
TAN

Perak ka

djoega

Panti

orang

merdekaan
dan kadaulatan.
toekang betja
jang mabok kamerdekaan dan kira djoega merdeka

TN

029

“Maka

TEA
UN

(Raden Djuwarsa, ketua parlemen, dan
(Berapa hari berselang serombongan
pendirian beliau kabarnja memang te-| Satu jeep di dalam kota jang nomer- | dari
kira2 tiga puluh orang jang
ber
sebab orangnja
|tap ingin mempertahankan adanja Ne- nja sangat terkenal,
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