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(Kedudukan jang strategis dari Irian

.H. U. KON

3 s.

KE

.. Dalam Berste Kamer tentang hasil KMB

kedudukan jang strategis, waktu djendral MacArthur mempergunakan pulau itu sebagai tirai untuk mentjegah
pendaratan jnag langsung di Australi.
|- Van Santen (Komunis) berpendapat,
Ia menulis pula, bahwa fihak Rusia
|— EFerste Kamer
tg. 19 Des.
malam turun-temurunnja kepala Unie berada menundjukkan perhatian atas Irikedaulatan penuh.
membuka . perdebatan
wetsontwerp tentangan dengan
an sedjak saat kaum komunis mulai
Wetsontwerp
penjerahan kedaulatan
penjerahan kedaulatan. Anggota Anehanja rentjana melandjutkan pendjamendapat kemadjuan di bagian2 jang
ma dan Kolff, keduanja dari CHU, djahan dalam bentuk baru. Tapi wets- |
putusan di-KMB untuk menunda soal tertentu di Asia.
:
menentang. persetudjuan KMB karena
Irian sebagian besar adalah akibat dari
Achirnja. Norman
mengemukakan,
RIS bukan merupakan hervormd Ko- |ontwerp ini berarti djuga gagalnja sependirian Australi dan Amerika”.
bahwa Australi dengan penuh perhaninkrijk
dan
bertentangan
dengan |gala aksi militer terhadap rakjat InPengawasan bangsa Eropa'atas Irian, tian mengikuti tiap perkembangan ba- grondwet. Unie menurut Kolff terdjadi
' Sidang dimulai djam
19.30 dan ditumenurut pendapat Australi, langsung ru mengenai Irian, karena dalam peantara dua negara berdaulat dan mer- tup
kira2 djam. 23:30 dan dilandjutkan
(mengenai banjak kepentingan2 Ausperangan di Pasifik tidak adanja medeka, menurut susunan volken
ht
tg. 20- Des. pagi.
5
trali jang vitaal.
reka merupakan bentuk pelindungan
lijk, sehingga: Unie, opzegbaar.. Djuga
Norman
menjebut
Irian
sebagai jang negatif waktu kaum sekutu sepersetudjuan keuangan-ekonomi
djembatan
antara Asia dan Australi dang menduduki positie jang defensif.
mikian bisa dibatalkan.
:
KERN-KABINET R.I.S. SJAHRIR
Sebagai penutup ia menulis: »Agakdan
menerangkan,
bahwa kini sedang
Kolff
menjatakan
kesangsiannja,
MENTERI LUAR NEGERI ?
nja sudah tentu, bahwa Australi dediusahakan
untuk
tetap
menaruh
puapakah
Nederland
sekarang ' masih
ta,
kuat akan berdiri dibelakang
lau jang strategis sangat penting itu ngan
berdaulat atas Nieuw Guinea, sebab F Djakarta, 20 DeS, (Aneta.
Nederland
dibawah pengawasan bangsa Eropa.
dalam
menghadapi - soal
Menurut
undang2
dasar R.LS.
“ dipersetudjuan tidak ditegaskan
soal
perebutan daerah Irian dimasa datang.
Dalam tulisannja itu Norman mekedaulatan ini.
2 menteri2.jang berikut akan tergo- Ketika P.J.M. Drs: Moh. Hatta tiba di Kemajoran, beliau mengadakan djuga .Ingingatkan,
bahwa
di
parlemen di Gerakan2 Belanda jang besar?an unDalam teks Inggeris hanja Saaap!
long dalam apa jang disebut Kern- pemeriksaan. kepada barisan. polisi kehormatan jang terdiri dari ' Mobiele
Canberra
telah
timbul
keadaan
jang tuk mengadakan kolonisasi pada wak- under the government of the
es
'sabinet : Perdana menteri merang- Brigade Polisi Republik. Gambar: P.J.M. Drs. Moh. Hatta dengan diiringi
tu ini memundjukkan, bahwa Nedertegang, waktu ada tanda seolah2 Netherlands” (dibawah
pemerintah” Neoleh
Luit.
I.
dari
C.P.M.
Muljono:
sedang
memeriksa
barisan
kehormatan.
kap menteri
luar negeri ai, drs.
derland akan menjerahkan Irian ke- land mengharapkan
bantuan
dalam
derland)
sebelum statusnja ditentu(Photo
Ipphos).
pada
RIS.
Ia menulis, bahwa pada soal t€rsebut dari fihak sekutu”.
kan dalam tempo setahun sesudah pe- Moh. Hatta, menteri pertahanan
La
aa mam
Ma ema
waktu itu ada diutjapkan pernjataan2
Sultan
Hamengku
Buwono IX,
njerahan kedaulatan.
Ang
»setjara
tidak
bertanggungdjawab”
negeri Ide Anak
Maarseveen memotong pembitjaraan menteri ' dalam
MEMAtentang penggabungan Irian jang di- TENTERA NASIONAL
menteri kebertanja: mengapa tidak menjebut apa Agung Gde Agung,
SUKI SEMARANG DAN
anggap mereka lebih
baik daripada
jang dikatakan Sultan Hamid di Steeuangan mr, Sjafruddin Prawiranedjika dilepaskan oleh Nederland.
SEKITARNJA.,
ring Committee?
j
gara, dan menteri
perekonomian
Selandjutnja Norman menulis,
bah(Oleh wartawan ,,Sedar” di Sm.)
» Molenaar (VVD) jang djuga menir, Djuanda.
Pasifik
sudah memberi » Keadaan di
Djokja, 20 Des: (Antara).
: jid Ali (Partai Kbrownis Indonesia Su- wa perang
tjela”beleid pemerintah, belum menen- |
Kendal, di Bodjo, SuDjika perdana menteri akan mebahwa Irian ada ntempunjai koredjo, Gandu,
matera Barat), Abduljusuf (Partai Na- bukti,
tukan sikapnja, tapi hendak menungPentjalonan
anggota
parlemen
RIS
Weleri dan lain? banjerahkan portefeuille luar negeri,
ik, lebih baik dari pada dua bulan atau
gu dulu djawaban pemerintah.
sementara jang djumblahnja 50 jang sional Indonesia Sumatera Barat), S.
-maka
menteri
luar
negeri
tetap
Pembitjara ke-empat -Jonkman (P.
menurut rentjana
seharusnja selesai Abai (Partai Politik Islam Persatuan KETERANGAN MENTERI? R.I.S, tiga bulan berselang, sesudah
TNI.
akan duduk-dalam Kern-kabinet.
Tarbiatul Islamiah
Sumatera Barat),
berada didaerah-daerah tersebut, mesv/d A.) membela hasil KMB dan mehari ini, ternjata belum selesai”
— JANG PERTAMA,
kipun
Di
kalangan
politik
Indonesia
di
Tedjasukmana
(Tidak
berpartai,
Suditemp
at-tem
pat
itu masih terngandjurkan penerimaannja.
Dewan
Beberapa partai dar golongan rudapat tentera Belanda -dari 'K.L. Ma(Partai Sosialis
Djokja, 20 Des. (Antara).
5
Ra
Keamanan menerimanja
dan
hanja Djakarta ada terdengar suara jang pa2nja belum dapat mengambil kepu- matera Barat), Basri
lahan
mereka
Indonesia
Sumatera
Selatan),
K.H.
,
jaitu
para
perwira
Setelah diadakan
pelantikan para
Rusia serta negara2 pro Rusia
jang -seras tentang kemungkinan bahwa tusan siapa2 diantara anggotanja jang
Tjskwan (Masjumi Sumatera Selatan). Menteri RIS oleh
Presiden Sukarno T.N. dan opsir2 dengan serendahan:
:
tidak senang hasil -KMB. Selain itu Sutan Sjahrir akan diminta men- harus: dimadjukan.
nja ramah-tamah pergaulannja sehaKalimantan: Abdul Muis (1 orang)
Amerika dan India telah mengangkat djadi menteri luar negeri R.I.S.
kemudian diadakan istirahat.
. Dianatranja jang sudah memadjukan
ri-hari, demikian keterangan Dr. Sudan
Ambassadeurnja di RIS. Apakah lagi
adalah sbb.:
,
Arnold Mononutu (Menteri Penerawondo dari Djawatan
apa Ketjil: Lobo (1 orang).
Kesehatan
di
kewadjiban
Eerste
Kamer?tanja SULTAN HAMID HI KOMISSARIS
Partai Nasional Indonesia: Mr. Sar'ngin) pada ,,Antara” tidak mau banjak
Kendal anggauta L.J.C. jang bertugus
“Partai2 dan golongan2 serta daerah2 memberi keterangan.
TINGGI R.LS. DI NEDER.
pembitjara.
Apakah akan dapat meHanja dikatatono, Mr. Sujono Hadinoto, Manai Sopmengur
us
peruma
han
bagia anggauta2
memadjukan wakil2nja kannja, bahwa ia duduk dalam kabinet
LAND ?
nentang djalannja kemadjuan itu? Pehian dan Saleh Umar dari Medan. (4 jang belum
T.N.I. didaerah Kendal dalam pertjajaitu: Masjumip PKI, PBI, Partai So— nolakan hanja akan melibat Nederland:
Ona):
«
RIS bukanlah sebagai wakil NIT, tapi kapan
pers" kepada wartawan kita di
Djokjakarta, 20 Des. (Aneta),
Partai
Sarekat
Islam
Indonesia: sialis, Parkindo, Buruh, Sulawesi dan sebagai
wakil rakjat untuk seluruh
dalam kesulitan? besar
dan menimSemarang.
Maluku. Partijlozen pun belum memabulkan kekatjauan, baik di Indonesia
Indonesia.
| Dari kalangan setengah resmi Arudji (1 orang).
Sebagaimana: diketahui oleh
umum
.
. maupun di Nederland sendiri.
Partai Murba: Maruto Nitimihardjo djukan wakil2nja.
Ketika ditanja apa rentjananja jang
koresponden Aneta mendapat kaUntuk memeriksa
dokumen2 ren- segera akan dikerdjakan, ia tidak da- dan. telah “diberitakan didalam surat?
(L
orang).
'
:
:
Mengenai Unie, Jonkman mengatabar, bahwa Sultan Hamid-H akan
kabar, pada empat atau
tiga
bulan
an, perhubungan
Indonesia-NederPartai Sosialis Indonesia:
Subadio. tjalonan dibentuk satu panitia, dike- pat memberi keterangan, karena haberselang daerah2 Bodjo,
mendjabat
kedudukan
Komissaris|Sukoredjo,
tuai
oleh
Mr.
Tambunan,
dengan
angand tidak diputuskan, tapi diperbahadan Sugendo (2 orang).
rus menunggu sidang kabinet RIS jang Gandu dan tempat2
lainnja
di Nederland,
daerah
rui. Nederland akan Ymembantu pem- Tinggi R.LS,
&
Gabungan Tionghoa:
Siauw Givk gota2nja: Baharuddin, Manai Sophian, pertama.
Kendal jang berbatasan dengan. daeDalam pada itu telah diangkat Tjoan dan Drs: Yap Tjwan Bing
bangunan Indonesia merdeka.
g
Sultan Hamengku Buwono djuga ti- rah residensi Kedu, sangat
(2 St. Makmur-dan Susilowati.
tidak aman
3
3
..
. mendjadi ketua Mahkarrah Agung
dak mau memberi keterangan tapi ha- keadaamja.- Perampokan,
orang).
aa
pertempuR.L,S, mr. dr. Kusumah Atmadja
nja tersenjum, ketika ditanja apa jang Iran dan. penijulikan, seringkali
Golongan Arab:
A. Hamid Algadri
“kedan mr, Tirtawinata sudah diang-. |(1 orang).
hendak dikerdjakannja selaku Menteri :djadian jang dibuat. sasaran perampoKarna
. Mx.
Pertahana
““Sarekat Tani
Koresponden Christian Science Monitor di. Sydney,
Albert E. Norman,
menulis berkenaan dengan pengumuman resmi Belanda, bahwa pemerintah
Belanda sudah membuka Irian
buat
immigrasi.
£
»Di kalangan
diplomatik Australia
banjak terdapat pendapat, bahwa ke-

- Ben Haag, 19 Des. (Antara).

@-

Tjalon-tjalon angg ota parlemen RIS

2.

2

£ "3

ae

lainnja
tiba di Dig: . |,
23

karta.

Kemafin.sore

ni

kat mendjadi Djaksa Agung R.L.S- Mohd. Daljono (1
Selandjutnja

naa
Gala Ken eUng.
wartawan Selasa siang, Presiden|
dalam

mengumumkan

tiba di Djakarta de-

perte

dengan

resmi

di-

angkatnja Ruslan Abdulgani mendjadi sekretaris djendral kementerian penerangan R.LS..

Me

ngan pesawat terbang KLM beberapa
orang Menteri dari kabinet RIS pertama, jaitu P.M. Hatta, Meneri Pertahanan
Sultan
Hamengku Buwono,
Menteri Dalam Negeri
Anak Agung
Gde Agung, Menteri Penerangan
A.
Momonutu, Menteri Kehakiman Prof. |
“Supomo, Menteri Sosial Mr. Kosasih,
Pada'hari Senin malam kabinet ReMenteri2 Negara Sultan Hamid II, Dr. publik Indonesia mengadakan sidangnja jang terachir jang dipimpin
oleh
Suparmo
dan
P.M.
Pasundan Mr.
—Djumhana, Menteri Pendidikan
Dr. perdana menteri Hatta, jang djuga di- |
“Abu Hanifah, sedang Menteri2 lairnja hadliri oleh. ketua KNIP, mr. Assaat
ketua
Dewan
Pertimbangan
“ masih berada di Djokja.
5
' dan
Agung, Sutardjo Kartahadikusumo..
|
Kabinet memutuskan, bahwa
kabiwan2 dalam dan luar negeri jang mengerumuninja,
menerangkan, bahwa: net-Hatta baru akan demissionair se- | pada tg. 23 Des. ini ia-akam berangkat sudah penjerahan kedaulatan pada
ke Nederland buat: melakukan pene- tanggal 27 Des. j.a.d.' Berhubung dengan dipilihnja
drs.
Hatta
sebagai
rimaan penjerahan kedaulatan. Dalam
kabinetsformateur R.LS., maka
kabidelegasi jang dipimpinmja ini akan tu- net Republik Indonesia
mengangkat
rut serta Sultan Hamid II, Prof. Su- menteri kehakiman, mr. Susanto. Tirpomo, Dr. Sukiman, Dr. Suparmo dan toprodjo, sebagai acting perdana menNa
Mr. Sujono Hadinoto.
3
teri dan karena portofolio luar negeri
Seterusnja diterangkan oleh Haita, djuga dipegang oleh drs. Hatta, maka |
bahwa
baikpun soal siapa jang akan: dr. Sukiman diangkat sebagai. acting
mendjadi Komisaris Tinggi pertama di menteri luar negeri.
Nederland maupun soal berapa lama- | Sesudah pelantikan “kabinet
R.LS.
hari Selasa drs. Hatta akan ternja Hatta
akan memangku djabatan pe
Te
Luar Negeri ad interim RIS
F
g ke Djakarta. Di Dakarta
akdh
- itu, adalah tergantung kepada keteta- diadakan perundingan tentang penjeIkut
terbang ke
pan2 dalam sidang pertama dari kabi- rahan kekuasaan.
Djakarta djuga rombongin Koordinanet RIS nanti.
Sultan Hamengku BuSultan Hamengku Buwono
dalam: tor ke
pada itu
menerangkan, bahwa pada wono, untuk menindjau “keamanan
tg. 23 Des. j.a.d., ia akan berkundjung didaerah Kalimantan, Negara Indonesia Timur dan Madura. :
ke Makasar buat sehari lamanja dan
- Pada tanggal 23 Desember drs. Hatdari situ terus ke Bandjarmasin.
ta akan terbang ke Nederland,

BARU TANGGAL 27 DESEMBER
KABINET-HATTA DEMIS.
.
SIONAIR.

P.M. Hatta atas pertanjaan warta-

Diyga Mononutu tidak mau mem“berikan
keterangan2
lain daripada
..menjatakan, bahwa - kabinet pertama
| RIS ini akan berdiri sampai kepada
- terbentuknja konstituante RIS
jang
. selengkapnja

nanti.

(Antara).

RUSLAN ABDULGANI SEKRETARIS DJENDRAL KEMENJAN PENERANGAN
2 LB

PKRISES.
Perwakilan

En

Te

Sumatera

11 orang, jaitu:

Amelz

Sea

sea 1

na
NS

memadjukan

(PSII Atjeh),

Dr. Sinaga (Parkindo Tapanuli), Junan
Nasution (Masjumi Sumatera Timurj,
Sarwono Sastrosutardjo (Pesindo Sumatera Timur), Zainul Abidir Achmad

(Masjumi. Sumatera Barat), Sutan' Sa-

KABINET KEPUBLIK BERSIDANG.

' Susanto sebagai acting P.M.,
Sukiman Menteri L.N. Rep.

Semalam kabinet

“karta, baik politik maupun
dagang,
ada umumnja
menjambut susur

kabinet RIS jang pertama ini tidal
dengan rasa ketjewa, walaupun disana-sini ada dirasakan hal2 jang per-

kiman Susanto sebagai acting Perdana Menteri, sedang Dr. Sukiman
ditundjuk sebagai acting Menteri

pendorong usaha
mempererat kerdja
sama. antara partai2 politik Indonesia.

diangkatnja

Hatta sebagai
Perdana Menteri
kabinet R.I.S., maka beliau diang:
gap berhalangan untuk melakukan pekerdjaan,
oleh karena itu
kabinet. menundjuk Menteri Keha-

Selain dari pada itu kabinet te-

lah memutuskan,
bahwa kabinet
Republik baru demissioner setelah

penjerahan kedaulatan Republik
kepada R.LS, jaitu sesudah tg, 27
Des, j.a.d.
Selandjutnja dapat dikabarkan
bahwa
dalam sidang kabinet ini
hadir djuga ketua B.P. Knip Mr.

Assaat dan ketua Dewan Pertimbangan Agung Sutardjo Kartohadi-

kusumo.

lu ditunggu
dilihat bagaimana
prakteknja. Antara laig jalah mengenai djabatan menteri2 penerangan dan

pendidikan. Mononutu dianggap

seba-

gai orang jang besar pengaruhnja
dikalangan Republikein di NIT dan da-

lam arti politik acceptable, Abu Hanifah ahli dalam kebudajaan, dalam
pada itu kedua tuan tsb. belum dikenal ketjakapannja dalam hal2 jang istimewa mengenai
djabatannja jang
baru ini. Oleh karena itu kalangan?
tsb. berpendapat, bahwa mereka harus

dibantu oleh sekretaris2 djendral jang
tjakap.

gani

Pengangkatan

sebagai

menterian

Ruslan

Abdul-

sekretaris djendral

penerangan

dianggap

tempatnja.

ke-

pada

:

“Dalam pada
itu kol. Simatupang
menjatakan pendapatnja, bahwa pili-

han Hamengku

Buwono

teri pertahanan
pertama

diwaktu
itu

dalam

ini adalah

sekarang.

sebagai men-

kabinet

jang paling

Terhadap

imatupang

umumnja

RI

baik

kabinet

katakan,

baliwa ia merasa jang kabinet tsb.
akan mendapat kepertjajaan dari se.genap lapisan dan golongan di. Indo-

Antaga).
nesia, (Antagp):.

.

Te

ae

Mengenai upatjara2

dengan

nga, huruf W atau J, demikianpun peke-

daulatan pendjabat2 kekuasaatr bangsa

bahwa

tuan

tsb. adalah

n RIS.”

:

2

:jkan polikliniek2. desa, dimana: ' oba'-

Ir, Djuanda, Menteri. Kemakmurang obatan
itanja
tentang rentjana ekonomi RIS

Mr.

Lukman

Hakim,

Menteri

sambil

tersenjum

,,Saja

djadi

Ke-

gem-

bira tidak
diangkat
selaku Menteri
Keuangan RIS, karena memang saja
tahu soal keuangan untuk mengurusnja sungguh sulit sekali.”

Teh- hui dan Chen Yi dihukum mati?
: Ongkos penghidupan di Shanghai meningkat
ti
dengan hebat.
Hongkong, 20 Des. (Reuter).
Menurut kabar2 jang belum

pasti,

bernur pertama
peperangan.

dari

Formosa

sesudah

Pemberitahuan2 Ini datangnja tidak
jang telah diterima di Hongkong, maka ,marskalk muda”,
Chang Hsueh- “lama setelah suatu pemberitahuan dari
liang pada tg. 11 Desember telah men- pihak komunis, bahwa di Chungking
djalankan hukuman di Taiwan. Ia te- telah diketemukan majit jang tjatjat
lah ditawan beberapa hari didalam ru- dari djendral-Yang Hu-cheng, jang temahnja karena telah turut dalam suatu lah bekerdja bersama2 dengan Chang
usaha
untuk
mentjulik Chiang Kai- jang baru2 ini dihukum, dalam suatu

shek di Sian.

Menurut

berita2

Ini maka Chiang
lah

jang belum pasti
Kai-shek

sendiri te

pertjobaan.
untuk
Kai-shek di Sian.

mentjulik Chiang
Bekas2 dari putra

Yang

—

dan

tjatjat —
malam hari telah ber-| king.

memerintahkan

jang, sepandjang

penghukuman

ini,

Isterinja

djuga

dengan

telah diketemukan di Chung-

kan di-Istana Presiden di

Belanda dalam dinas RIS atau salah
suatu daerah-bagianpun tidak diboleh-

. pokoke

Djakarta. dah pula disampaikan kepada anggota2 KPBBI lainnja, jalah Herremans dan Critchley.

“ Diandjurkan diselenggarakan
upatjara menaikkan.
Merah-Putih diibu2kota daerah2-bagian.

4. Pada hari

sesudah

Cochran

penjerahan

kedaulatan diadakan pertemuan untuk
turut mendengarkan pidato2 jang diutjapkan di Djakarta mengenai ' proklamasi-kemerdekaan.
2
| 5, Ditempat2 lain dapat diselenggarakan upatjara2 seperti di-ibu2.

| |kota daerah-bagian itu. (Antara).

Rebo dari:

akan

berangkat hari

Seantero ekonomi di Shanghai telah
menghadapi keambrukan, karena ada-

Washington, sehingga nja inflatie jang sangat heibat, demiia akan tiba tepat pada waktu upa- | kian dikabarkan oleh orang2 jang tiba
tjara di Djakarta.
Setibanja
di
. Hongkong.
Djakarta ia akan melandju
ongkos penghidupan
“ p. NAfNgka2 i index
pekerdjaannja dalam KPBBI,

“1

pai ada penggantinja
djuk.
-

jang

safi

n tidak

mek

- & inggaali

sud

resmi telah me-

dalam beberapa minggu

HArga2 dari 4 barang ter-

malam.

pentjurian2

ketjil2,

Sedjak

tetapi

MENTERI PAKISTAN
DJAKARTA.

san ini. Achirnja la djuga menanda ta-

SHANGHAI MENINGKAT
DENGAN HEIBAT.

saban

PETASAN DILARANG Di
PILIPINA,
Presiden Pilipina @uirino telah memutuskan, bahwa pada hari Natal dan

pada tahun baru dilarang untuk mendjual dan menggunakan petasan, ,,mePS
keadaan pada
waktu. seka-

KE

tg

Karachi, 21. Des. (Reuter).
Menteri
keradjinan Pakistan,
Chaudhri Nazir, akan mewakili negerinja pada hari penjerahan kedaulatan di Indonesia, demikian diterangkan dikalangan2 jang berwadjib di Karachi
pada hari Senin
malam. Diduga bahwa ja akan berangkat ke Djakarta dengan pesa-

:

wat terbang, disertai oleh Akhtar

Hussain, sekretaris
djendral kementerian luar negeri Pakistan,
UNDANG2

KAUM

DJAMINAN

UNTUK

PEGAWAI DI INDONESIA,
Den Haag, 19 Des. (ANP).

picul dari 170 pond terbanding dengan
30.000 dollar Jenminpiao sebelum Canton djatuh. (Reuter).

ini

sama sekali tidak berhubungan dengan
pergerakan
atau
perdjuangan
kita.
Demikian Dr. Suwondo lebih
djauh.
Ketika anggauta2 TNI.
memasuki
Bodjo, Weleri, Sukoredjo, Gandu- dan
lain2 pula, selain mereka itu disambut
oleh panitya penjambutan djuga oleh
rakjat dengan gembira sangat. Dikota
kabupaten Kendal mereka itu dihormati oleh anak2 sekolah, jang menjasebagai
Raja
njikan lagu Indonesia
6
penghormatan.
Di Semarang, anggauta2 TNI. belum dengan pasukan2nja, telah masuk
di Semarang. dengan resmi pada hari
Rebo tg. 14 bulan ini. Pada siang hari
itu dihotel Du Pavillon sangat ramai
membasahi
untuk
dan orang sibuk
tenggorakannja dan mengisi perut.
anggauta2
Djuga disini sebetulnja
sudah
T.N.I, meskipun belum resmi,
memasuki kota Semarang sedjak diTNI.
adakan cease fire dan sedjak
berdengan tahunja pihak Belanda
markas di Mranggen, 15 K.M. djauhnja dari kota Semarang.
Boleh dikatakan hampir saban mamengenai
pertemuan
lam diadakan.
untuk
tindakan2 jang akan diadakan
mendjamin keamanan. Antaranja pada
malam tg. 15 Des. dengan para penduduk terkemuka, malam tg. 16 Des.
dengan pemuka2 penduduk Arab, wapendudk
buruh dan pemuka2
kil2
tg. 17 Des,
"malam
sedang
Chodja,
tentera" Belanda.
dengan anggauta2
“hadlir
selalu
Pada pertemuan2 itu
pembesar2 militer dan sipil Republik
dengan djawatan penerangannja.
Mengenai badan penerangan ini. telah diadakan kerdja sama antara pedari staf kolonel
militer
nerangan
peGatot Subroto dengan djawatan
nerangan Republik bagian Djawa Tengah dan R.V.D.

djalan kian kemari dalam rumahnja di
Taipeh,. sebelum ia mengambil keputu-

penting dalam keluarga Tionghoa, beras, batu barah jang bermatjam bola,
ngani hukuman mati itu.
jang
minjak goreng dan kain katun
kar
memakai
pandji2
jang
:
.
1. Hari berlangsungnja penjerahan.
.-Dalam berita2 ini selandjutnja di-! digunakan sebagai index untuk memtriwarna
Belanda:
.
U
kedaulatan, jang untuk sementara diberitakan, bahwa djuga teman wanita bajar upah dari angka 700 telah metetapkan tg. 27 Des. 1949, dan
hari
Chang Chao, telah dihukum mati. Ini muntjak sampai 3.000.
berikutnja
(28 Des.) adalah hari lididuga terdjadi di Sincho bagian utaDJAKARTA,
Sedjak tanggal 15 hingga 30 Nopembur. Pada perusahaan vital dua hari
dari Taiwan (Formosa).
ber, firma2 asing telah naiki 10076
Anggota. Amerika dalam KPBBI, ra Bersamaan
itu orang kerdja terus.
dengan ini djuga telah upahnja dari stafnja jang bukan bang“2. Pada waktu tepat diadakannja Merle Cochran, atas undangan pe- mendjalankan hukumannja, Moh Teh ||sa
:
Tionghoa.
penjerahan di Amsterdam, disini oleh-Inerintah Indonesia akan mengha- hui, seorang pemimpin lama dari Man-| Walaupun
pembesar2 komunis telah
pemerintah2/bestuur2
daerah2-bagian diri upatjara pengoperan kekuasa- “churla dan teman sedjati dari Chang|
uang
diadakan upatjara dengan. mengun- am pemerintahan di Djakarta ming- Teng pernah mendjadi duta Tiongkok di mentjoba menetapi nilai mata
asing, tetapi mereka tidak dapat medang wakil2: partai dan lapisan
pen- gu depan, demikian keterangan jg. Moskou dan djendral Chen Yi (bukan ngudak harga dalam pasar gelap. Daduduk.
diperoleh Aneta dari kalangan jg. djendral komunis jang senama), gu- lam seminggu kadang2 mereka naiki
3. Upatjara
penurunan bendera
dipertjaja
di Washington,
beras
nilainja tiga kali lipat. Harga
Merah-Putih-Biru dan penaikan benkini kl. 140.000 dollar Jenminpiao tiap2
Undangan2'
jang demikian sudera Merah-Putih hanja dilangsungONGKOS PENGHIDUPAN DI
diumumkan
petundjuk2 jang
nja adalah sbb:
,

dirampas, boleh dikata-

hari Kemis tg. 15 Des. — tetapi sebanarnja dengan tidak
resmi
orang2
dari T.N.I. sudah
sementara waktu
masuk didaerah2 itu, djadi boleh dikatakan sedjak satu setengah
bulan
ini — setelah angauta2 TN.I. memasuki didaerah2 tsb. dalam kabupaten
Kendal, tidak
terdjadi
pertempuran,
perampokan,
pentjulikan
dll.
lagi.
Sudah tentu sadja ditempat2 itu ter-

uangan Republik jang djuga hadir ketika ditanja mengapa ia tidak duduk
sebagai Menteri Keuangan RIS, mendjawab

sering

jkan terdjadi

hanja mendjawab, bahwa hal itu akan
diumumkan djika sudah ada putusan
dalam sidang kabinet RIS pertama.
' Dr. Abu Hanifah, figuur baru dalam kabinet selaku
wakil Masjumi
dengan tersenjum berkata: ,,Saja akan
mentjoba memadjukan
segala usaha
dalam Idpang pengadjaran dan pendidikan jang sudah ada”.
Teristimewa
perkembangan para seniman dan ahli2
kebudajaan akan mendapat perhatian
istimewa dari Menteri baru.
Selandjutnja dapat diberitakan, bahwa dalam upatjara itu hadir hampir
semua Menteri2 Republik, djuga Wakil Konsul India Mani, Wakil Konsul
Tiongkok New Shu Chun.
Para tamu itu mengutjapkan selamat pada para Menteri baru itu.
.

Chang Hsueh-liang, Chang Chao, Moh

“25

gawai2 polisi. Sesudah penjerahan

resmi

Dikatakan,

LAMBANG2. WI

dengan resmi.
.
1
Pendjabat2 ke
bolehkan memakai
orm
dengan
lambang? Belanda seperti malikota si-

Upatjara? di-Ihu”-kota

Belanda

di Indonesia, anggauta pengurus besar
Pardafi, adalah Belanda totok pertama
jang kemarin menjampaikan surat kepada Pengadilan Negeri
di Djakarta
menjatakan memilih kewarga-negaraan Indonesia.
Demikian dikabarkan oleh pengurus
besar Pardafi kepada ,,Antara”.

Berhubung dengan

kedaulatan RIS, demikian diumumkan

rangan R.LS.

warga-negara.
seorang

ber- totok jang baru dua tahun jl. datang

Sesudah
dipegangnja
kedaulatan
oleh RIS segala lambang jang terdapat:
pada uniform2 pendjabat2 dalam dinas
Indonesia, jang menundjukkan kedau-

.resmi diangkat mendjadi Sekreta- “Beberapa kalangan Indonesia di Dja- ris Djendral Kementerian Pene-

Belanda totok pertama.
Tuan -F. Sprengers,

ik

Sidang dipimpin oleh P.M. Hatta.

PERUBAHAN

Jrangan Republik Indonesia dengan

Dengan perantaraan Dr. Mur» djani telah diberikan - sumbangan golongan CHTH Surabaja
200 ribu rupiah sedang
sebelumnja itu dari golongan Tionghoa Surabaja—Malang 141- ribu
“rupiah.
.Murdjani
“atas
nama
Pemerintah. Repub
menjatakan. banjak terima kasih.

Minta: djadi

Jogja, 20 Des. (Antara).

Tuan Ruslan Abdulgani, SekrePENDAPAT KALANGAN2 wat taris
Djendral Kementerian Pene- latan Keradjaan Belanda atas Indonesia,
harus diganti dengan lambang2

BEA KEPO

.

Al

ENG

Hatta dan mitnieA? HIS

In,

Dari Republik

KAI daa

—

Pada permulaan sidang Tweede
Kamer hari ini ketua memberitahukan, bahwa, pemerintah akan mengadjukan
risalat djawabannja
tentang undang2 djaminan untuk
pegawai2 Belanda di Indonesia pada hari Selasa. Undang2 ini akan
dirundingkan oleh Tweede Kamer
-mulai hari Djum'at,

&
5

Se

AA Lari an

BP

ba.
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Wr

&
SEN
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Siaran
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N

PAG.

berkuasa di Solo?

Kemarin telah diumumkan

“(oten bembah ea
Na
(Hari ini Joseph Stalin merajakan|
13
iri tahunnja jang ke-70. Dari seluruh | Bahwasanj: a keadaan pemerintahan b. Telah ditja pal dalam hasil perse| dunia komunis bert n-tonan barang
lam kota Solo pada dewasa ini ter- tudjuan CMB , jang menjatakan bah-

enjatakan papan pemerintah. Sura- keterangan itu, maka kedua
swapradja
dari sedjuta bungkusan
karta berbenentuk z Karesidenan, dikepalai disini sekarang
| nasionalis, seperti dike- makai kartu ,,Selamat Hari Lahir meerus melangsungKa5 residen langsung dibawah kan pemer
leh
seorang
intahannja.
jebabkan- beberapa buah merad jang Tertjinta”
Konsepsi jang
2
kuasaan Kementerian Dalam Negeri dikehendakinja : dua swa pradja dengan
ukannja kepada wakil2 Tumpuk
'peti2 besar terisih ma:

Jakan diambil oleh fihak Inggeris.

|

GUBERNUR
5

20.

BARU UNTUK

FORMOSA,

hari Rebo di Taipeh akan

| Upatjara berkenaan
jun

a

gerbong disediakan untuk hai

de-

-Djerman

|

ara

C.

Wu. Wu

telah

kumpulkan, ke

Hingga |

nt

Aga

terdapat pe
ung-hsi, djendral

RA

PEKING MERAJAKAN HARI
| LAHIR STALIN SETJARA
:
BESAR2AN.

- Agaknja orang2
rena kadang2

bo Ka

kesempatan!

inii tidak kaja,

ka-

mereka berkelahi
kaju bakar “atau
- bahan makanan. Peradjurit2 ini
berpakaian tjom ng-tjamping dan
pada umumnia be rasal dari pro“Gel
i
elandj utnja wartawan AFP me-

Has

disertai oleh ,,Barisan

antu wanita” dan sedjumlah

sedi

Lada kl. 700

taksiran-

ita jang ikut ini|' SISA2

2. UI TSUNG-JEN
D.

(New York, 20 Des. (UP).

pada lambung wakil

iden

Kalangan diplomatik di Lond
ramalkan perubahan
penting dalam

' NASIONALIS DIUNDURKAN,
“Sumber2 resmi membenarkan berita
bahwa

reorganisasi

politik Juar

pemerintah-pusat

or

Syria,

sesudah

tersebut ber-

pindah ketangan lain. Ini akan berarti menurut kalangan tersebut, achirnja

shan tidak berhenti sebagai
perdana
menteri. Dikatakan bahwa Li. Tsung-

Li ter-

negeri

pimpinan militer negara

Nasionalis diundurkan dan Yen Hsi-

Da
memuaskan”.
njatakan bahwa

dapat borok jang |

R-R

State-

(ment dan hasil CMB. PMDS kembali
kedalam kota,dan kini pemerintah sipil

.'pun telah berdjalan lagi.
Untuk

mengatasi

keadaan

pada

installasi Balai Kota

dimana

politik ,,Syria Raja” jang ditudjukan
kearah Uni antara Syria
dan
Irak.
Daripada itu sekarang perhatian Syria
akan ditudjukan sebagian pada
per-

jen ada di Amerika, dan Yuan Legisla-

'

| .meipeladjari - keadaan
2

Han

Ping, bekas kepala

—.

JAU2

terhadap . Ko-

mempeladjari perubahan
tahui, bahwa
kap setudju

KEMBALI.

| undang2 dan Khoo!|

' Djendral

“#tentara

Chang

Raja”,

Chun,

dari

Yunnan

erima

:

berita

wa kaum nasionalis Tiongkok telat
menaruh randjau2 dimuka 'pelabuhan2
9g ada ditangan
i

Inggeris meng
dengan
politik

dan coup

militer jang

baru2

resmi,

Ing-

geris, sehingga tidak begitu mendapat

jang

persetudjuan dari fihak Inggeris.
Tentang sebab2 dari coup,

bahwa

a-Kunming telah diduduki
bali oleh kaum nasionalis,
Suatu kabar, jang mengatakan, bah- 'diterima kabar oleh Reuter dari ka-

London, 20 Des. (AFP).

5

panglima: ini terdjadi, jang mengedjutkan

pada waktu ini berada di Hongkong,

DIMUKA PELAR

HAN2 TIONGKOK.

-

dengan saksama. Telah pernah dike-

MING DIDUDUKI

, Seorang anggota de-|

pembentuk

keuangan di propinsi Fukien.

|.

ankan Taiwan

2 Tionghoa. li Pilipina”. Selandjutnja dalam rombongan ini terdapat|
wa

diterima
bahwa

kabar

politik

oleh

,,Syria

United

Press,

Raja” - dengan

pasti akan berakibat peleburan tenta-

gan jang sangat berdekatan dengan
sernur
Kini sedang dipikirkan
oleh djendral Chang siapa jang akan
mendjadi kepala2 pemerintahan
naang baru di Yunnan. Mung- |
li djendral Li Mi akan men-|-

ra2 dari Syria dan

Irak,

dan

“dalam

keadaan demikian tentara Syria akan
mendjadi bagian jang terketjil. Hal
ini sukar diterima ol eh “banjak pemimpin2 tentara.
:

KEADAAN

DI DAMASKUS.

|.

SUNHSIEN DIREBUT.

itu sebagai suatu hal jang chusus

mengenai kemiliteran, Keadaan di
Pasukan2 . komunis
kota Damaskus
dan se:
| djenaral Liu Po-chen telah mere- mua kantor2 dan tenteram
toko2 telah dibubut Sunhsien, 27
mijl barat-daja ka kembali seperti biasa,
H.

Penansntata:

2 Hoofdred.:

Che

OEY KIM

THIO IN LOK

demikian

kabar2 dari

sumber Komunis. Sunhsien terletak
Ipada djalan dari Chengtu ke pro| pinsi Sikiang. Djuga Chienyang 90

Ii miji timur laut Chengtu

'BINTOE BESAR 93, BATAVIA ||
3

Telf: 854 Bt
'Abonnementen Tell: 587 Bt.
0 ewang abonnementen seloeroeh

@ndonesia: f 6. — seboelannja.
2
Etjaran 25 di oi
en

33

Yg

a

' Harga advertentie: f4. — percM
Ha

mungkin

telah diduduki oleh kaum komunis.

Teli : Ban Bh

—. MENYANG

|-

tjuma dengan
djuga kedugontjang, apa-

keterangan

Kehendak

pemerintah

ibari

ini.

sumber2

92, bahwa

Mereka

jang

kementerian
ini

paling

ini

menjatakan

utama

Pusat

dju-

diperlu-

Menteri luar negeri Birma,

telah

disumpah

/GM, 11/49 ttg. 1 Des. ini Kol. Gatot
Subroto selaku gubernur militer GM. II

telah memutuskan susunan staf militernja seperti demikian:
Gubernur Militer II untuk Surakarta dalam mendjalankan tugasnja dapat
di wakili oleh Komandan Tentara dan
Territoriaal Daerah Surakarta,
Slamet Rijadi,
Untuk sementara Staf GM. II/Surakarta terdiri dari Staf Komando Ten-

U.E,

sebagai

presiden mahkamah tinggi Birma
di Rangoon pada hari Selasa pagi.
Portefeuille "menteri
luar negeri
jang telah .dipegang oleh Maung
akan dipegang
sebagai gantinja
oleh U. Kyaw Nyein, anggota partai

Pasukan

DIDUDUKI.

komunis

| Peng Teh-huai telah rebut Menyang,
75 mijl utara-barat dari Chengtu, de-

sosialis,

Staf Pemerintah Militer Daerah Surakarta jang merupakan Staf Territo-

Presiden @uirino memberi tawa-

Staf

oleh

ran kepada bekas presiden Sergio
Osmena
“untuk mendjabat
duta
Pilipina di Washington. Duta pada
waktu ini, Elizalde, telah mengadjukan permintaan untuk-berhenti
untuk mengundurkan diri dari masjarakat politik. Osmena sekarang
tinggal di Cebu sebagai orang partikelir,
5
:
BAO DAI MINTA DIAKUI ?

oleh United Press dari kalangan politik di Washington.
Menurut dugaan
ratifikasi dan
permintaan pengakuan
akan diselenggarakan dalam bulan ini
djuga.
Menurut djurubitjara ini diwartakan, bahwa
pemerintah Inggris
telah mmeberi tahukan, akan mengakui pemerintah tersebut dalam waktu
"jang tidak lama lagi.
Fs
Djurubitjara
menerangkan
selandjutnja djuga, bahwa pemerintah Australia dari Menzies jang baru itu, satu '
satunja pemerintah jang pertama akan
mengakui pemerintah jang akan
datang dari RIS.

DENFELD
MENOLAK
UNTUK
MEMIMPIN ANGKATAN LAUT
AMERIKA DI EROPA.

mikian

berita pers Tionghoa.

Keadaan dalam kota Chengtu kata“Ilnja ada lebih baik dengan kebanjakan
|Idari rumah sekolah dan toko

menAme-

menteri
kepada
menasehatkan
la
angkatan laut, Francis Matthews, bah-

Pradja Keresidenan
Staf sipil dipimpin
Salamun,

Residen

jang
oleh

Ketjuali Kepala Staf Operatief

jang

langsung bertanggung djawab kepada
Komandan Tentara dan' Territoriaal,
maka Kepala Staf Territoriaal dan Sipil
bertanggung
'djawab
kepada Kepala

Staf GM.
Kepala

Staf

GM.

II: berlaku

sebagai

koordinator dari ketiga staf tsb. diatas
dan

bertanggung

djawab

kepada

Gu-

bernur Militer dan Komandan Tentara
dan Territoriaal selaku wakil GM.
kedudukan di Bayern. Menurut Wadsazk, Strasser menamakan De Gaulle
sebagai ,,pemimpin militer jang
terpandai

diantafa

Serikat.

Otto

Strasser

kini ada di Canada sebagai pengungsis ia pernah minta kepada pembesar2
negeri2 Barat
supaja
diperbolehkan
masuk ke Djerman kata Wadsazk seterusnja ,,Kita ingin saling
mengerti
dengan Russia baikpun dengan negeri2
laimnja, ,dan dikatakannja pula bahwa ,Gerakan Otto Strasser” bukannja
»bersifat nazi-militer-anti-demokrasi”
'dan pula bukan ,,reaksioner”,

GEMPA BUMI DI AMERIKA
SELATAN,
i

'

Laporan2 dari daerah sekitar udjung
selatan dari Amerika Selatan menjata-

kan,

bahwa

terasa

gempa2

didaerah

itu

bumi

hebat

jang

pada

hari

Saptu

»CHRISTUS TIDAK PERNAH

parochie di Berlin. Di sekolah2”rendah

suatu

jang

buku

sedjarah

memberitahukan

dengan

mudian
Harian

satu

orang
ini

dari

perkataanpun.

menulis

zaman

tentang
tentang

selandjutnja

itu

Christus
Baru

Dia”,

ke-

kan: Apa jang harus kita berbuat.
PHILIPINA
MENDIRIKAN
Apakah kita harus membantah ketePANGKALAN BARU UNTUK
- Dibawah pimpinan de Gaulle,
dengan memberitahukan |
MENGHADAPI KEMUNG.
Munchen, 20: Des. (Antara-AFP).
sumber2 sedjarah kita?
Kita
dapat
| Di Tiongkok Selatan pasukan komuKINAN SERANGAN.
menundj
tulisan2
jang
dapat
diukkan
Dr.
Otto
Strasser
minta
supaja
di|Inis dari djendral
pertahanan Philipina bentuk suatu ,,Tentara Barat” dimana pertjaja tentang Plinius, Tacitus, Sue| Buk Mijan gahaw Chen
Un di Keng g sesudah bariKementerian
ini telah mengambil langkah2 un- djuga ikut pasukan Djerman, dan diJosephus, dan dari
Idjung Luichow dikabarkan telah ma-' tuk mendirikan 2 pangkalan militer di- tempatkan
dibawah pimpinan
djen- apostel Paulus. Tidak ada seorangpun
Uu ka Haikang. Mereka kini t
sebelah utara Luz on guna menghadapi deral Charles de Gaulle: demikian jang berani menjangkal kebenaran2 damijl
deri udjung dari semenandjung|
n komunis jang besar
pi | menurut Waldemar Wadsazk, pemim- ri pernjataan mereka meng
'mosa, demikian menurut “kete- pin Gerakan tto Strasser” jang ber-'t

activiteit politik.

satu

negara.

$

terletak

lantaran

sebagian

besar

rakjat masih buta huruf dan lantaran Republik Indonesia Sariket terlahir dengan terikat kaki tangannja
dengan hutang.
Orang boleh bilang apa jang orang
suka tentang ini
kabinet pertama,

tapi bagi kita sabentar lagi sesudah ”
upatjara kadaulatan mereka itu jang
bakal memerintah kita, pendek kata
pemerintah kita jang harus kita sokong dalam segala usahanja untuk
membuktikan,
bahwa putra-putra
Indonesia mampu membentuk suatu
negara hukum jang aman dan abadi
untuk kapentingan segala golongan
bangsa jang bernaung di bawah benderanja chususnja dan untuk dunia
umumnja.
$
o
B.

PARTAI2
MINTA
PASUNDAN
DIMASUKKAN DALAM REP.
:
INDONESIA.
Bogor, 20 Des. (Antara).
»
19 malam

Tanggal

politik

organisasi?

dan sosial, antara lain Parki,
Sobsi,
Masjumi, PIR, IPPI, PSI dan lain2nja
setelah menimbang
bahwa berdirinja
negara Pasundan tidak menurut djalan demokrasi, tetapi semata2 atas politik-separatisme,
dan bahwa Djawa
Barat etnologisch, geografisch,
historisch, ekonomisch, kulturil dan politisch tidak bisa dipisahkan dari daerah
Indonesia lainnja,
mendesak kepada
parlemen negara Pasundan supaja Pasundan dibubarkan dan dikembalikan
mendjadi

daerah

Republik

segera

se-

sudah RIS berdiri.
Resolusi dikirimkan
kepada
Wali
Negara Pasundan, Presiden Republik,

KNIP,

delegasi

UNCI dan pers.

Indonesia,

BFO,

PPN,

NEDERLAND
HARUS
LEPASKAN SEGALA TANGGUNG
DJAWAB,
Petisi London
kamer.

II It.-kl. R. Pirngadie.

didaerah timur dipakai buku2 peladjadari ran dari propessor Rusia Mischulp, Di.
sia- dalamnja antara lain tertulis:
lain sardjana2 telah membuktikan,
bahwa
dan Christus tidak pernah ada”, Buku ini
sjarat2 selandjutnja mengatakan: ,,Tidak ada

Damascus
perebutan

tetap tenang setelah adanja
kekuasaan pada hari Senin.

Pamong

rika Serikat diperairan Eropah, Dalam
“Anak2 sekolah didaerah Sovjet Rupada itu Denfeld tidak memutuskan,
apakah ia akan mengundurkan diri dari sia di Djerman di sekolah? mendapat
angkatan laut ataupun menerima salah peladjaran, bahwa Christus tidak pernah ada, demikian dikabarkan harian
satu djabatan lain.

OTTO STRASSER MINTA SUPAJA DJERMAN IKUT DALAM
»TENTARA BARAT”,

dilantik.

Parmudjo.

Ame-

kepertjajaan
kepadanja, ja'ni
jang diperlukan bagi seorang panglima
angkatan laut Eropah.

el Atassy

Maj.

Minggu
telah menjebabkan
4
bahwa dan
kepala !orang mati dan kerugian sebesar 6 dju-

segala partai pada malam Selasa atau
hari Rebo, hingga parlemen bisa menjetudjuinja pada hari Kemis setelah

Hashem

me-

Daerah jang

tara dan Territoriaal

rupakan Staf Operatief dan dipimpin
oleh Brigade Majoor Be. V. Maj. Sla-

OSMENA DAPAT TAWARAN
MENDJADI DUTA,

KHALED EL AZAM AKAN BENTUK KABINET SYRIA.,
Iwa oleh karena ia telah terdesak
Bekas perdana menteri Syria, Kha- 'djabatannja sebagai kepala bagian
led el Azam
“diduga akan menjusun sat, maka mungkin negeri-negeri
kabinet dimana
duduk
wakil2 dari tidak lagi mempunjai penghargaan

Presiden

kepentingan

Koresp. kita mengabarkan dari Solo.
Dalam surat ketetapan No. 019/Pmt

— MAUNG MELETAKAN DJABATANNJA,
aa
Maung

untuk

SUSUNAN PEMERINTAH MILITER DI SURAKARTA.

pagi

ikan iafoh untuk
merentjanakan pemanggilan pasukan udara jang
akan
'berpangkalan dipulau Bataan dan men'dirikan pangkalan
“angkatan laut diudjung
|
Camayan.

—

selekasnja

negara-

Kabinet
telah
merantjangkan 7
jatsal dalam programnja.
Hal pertama mengenai
panjerahan kakuasaan pada tangan Indonesia, reorganisasi Knil,
pembangunan
tentara
RIS. dan pengembalian tentara Belanda, kita angga “sendirinja akan
berdjalan dengan lantjar: Soal kadua
mengenai pemeliharaan
keamanan,
Supaja
dalam waktu pendek hakhak democratisch dapat dipertahankan ada lebih suker. Tapi jang paling suker adalah mengenai persiapan untuk pemilihan umum dan untuk memperbaeki
ekonomi
rekjat
dan keuangan negara. Kasukeran ini

Surakarta sebagai pusat
ditambah keterangan Menteri
akan dikembalikannja
istimewa, teranglah bahwa ke-

tindakan

adanja

kahidupan

fc. wali kota

tsb bahwa staf instalasinja tjukup buat
mengurus pemerintahan disini dan tidak
perlu akan bantuan tenaga dari swa-

diduduk-

Sidang pembentuk undang2 daterbang Kunming masih
Pada hari Senen diumumkan,
(sar
dari Siria telah berkumpul pa- admiral
i dan
pesawat terbang
Louis Denfeld,
bekas
da
hari
Senin
dan
memutuskan
unpertama dengan pegawai2 nasiodjabat panglima angkatan laut
nalis telah berangkat pada hari Selasa tuk menganggap perebutan kekua- ka Serikat, telah menolak untuk
saan jang baru terdjadi
di negeri djabat pangliman angkatan laut
pagi dari Hainan ke Kunming.

:

akan

lagi menurut

untuk

Sekalipun tentang ketjakapan masing-masing anggota
dari kabinet
jang pertama ini tida usa mendjadi
keragu-raguan,
tapi
orang
dapat
membajangkan betapa besar mereka
punja pertangungan djawab dan kasukaran-kasukaran jang mereka hadapkan.
Kita ingat sadja pada soal
keuangan, keamanan dan perekonomian, sjarat-sjarat
pertama untuk

terdjadi, berarti tidak adanja
serta

perimbangan

tentang

Balai Kabupatennj
dekat
Senen a. Dan

de-

ak sedang bersidang.
Ipemberhentian tadi disahkan, penggan- sahabatan dengan Libanon,
tinja ditundjuk dan -disetudjui “ oleh Timur Tengah jang akan mendapat
Yuan Legislatif, maka Yen Hsi-shan untung karena politik ini ialah Mesir
Desu LP)
'Itidak bisa berhenti. 3 diantara kabinet dan Israel, karena tidaklah ada bahaja
Pemerintah Bao Dai di Vietnam se-:
Beberapa orang pembesar p
jang terdiri. dari 10 menteri tidak ada tentara Irak jang ada di tapal bataslekas mungkin
akan
mengirimkan
Tiongkok dibawah pimpinan menteri di Taipeh, karena mereka tidak ikut inja,
dan untuk Mesir, karena pimpi- permintaan2 pengakuan kepada Ame|. urusan seberang Jautan
serta meninggalkan Chungking.
nan jang dip egangnja di blok Arab rika, Inggris, negara2 Asia dan AusLi-cheng, telah tiba di M
Yen Hsi-shan mendjadi pra men- tidak terantjam, “untuk “sementara tralia,
segera
sesudah persetudjuan
pesawat terbang dari Hc anila. dengan |teri dan
penghubung antara pemerinUni telah diratifisir oleh sidang nasio“Ong disertai keluarg janja db man!
Aa Baa
dan Peontel nak RD. “Kementerian luar negeri Inggeris nal
Perantjis, demikian diterima kabar

— KE PHILIPINA.

tul akan

wasa ini, Pemerintah Daerah Kota me'ngadakan staf sipil dan menglegaliseer

Pasukan? dari negeri2 anggota Pakt jtangan

IREORGANISASI PEMERINTAH |

pemerintah nasion
“Li Tsungrjen telah dioperasi pada

adalah ,,sanga
suatu laporan

dengan

dilatih di Kanada

|

|

untuk mengkordineer' usaha mereka itu rantjis, adalah faktor jang penting da. Isetiap hari. Nasionalis katanja telah ri keputusan itu, ja'ni bahwa ahli2 dadapat menjelesaikan soal - persediaan ri negeri2 Eropah akan dikirim ke Kamakanan bagi tentara dengan menun- nada untuk dilatih. Bahasa? itu adalah
idjukkan 5 “daerah jang berhampiran un- pula bahasa2 resmi dal
tuk memberikan 40.000 pond kaju-ba- Pakt Atlantik.
kar, 12.000 pond ubi dan bawang dan
PERUBAHAN DALAM POLITIK
120.000 pond bahan makanan lain,

5 Sukannja
jang baru. .

an

P EMERINTAH
GGALKAN
- CHENGTU,

Pemindahan pegawai2
Atlantik Utara akan dikirim ke Kanada
dan kementerian pertahanan
untuk mendapat latihan militer istimes
djumlah kira2 400 orang su
wa, demikian
dikabarkan oleh kaladi Chengtu, demikian menur
ngan2 resmi pada hari Senen. Ini adapa | eng setengah resmi dari Chengtu.
Se- lah salah satu dari keputusan?
". |waktu pertempuran dipertahankan: luar diambil dalam sidang komite 'p
kota Chengtu - bertambah2 -hebat, pa- nan Atlantik Utara di
Paris pada per-|
komunis terus madju dari Chien- mulaan bulan ini.
ini.
Komite ini terdiei
kedekat kota, demikian seterus- 'dari menteri2 pertahanan dari 12 nenja kata laporan ini. Konperensi Opsir2. seri jang menanda- tangani - perdjantinggi militer memutuskan akan me- djian Atlantik.
mi
Kalangan itu menjatakan, kenjataan
n.
garis
pertahanan
kota
tu kesungai Mingkian dan me:
da
mempunjai 2 bahasa
mundjukkan seorang opsir penghubung resmi, ja'ni bahasa Inggeris dan Pe-

ikat ini hari ke tem

sesuai

kekuasaan
resmi satu

Pula keteran gan dari fuc. wali kota,
bahwa status kota Solo mungkin dirobah mendjadi daerah. kabupaten atau
setingkat dengan itu. Bila hal itu be-

rantjangan

PEGAWAI

ngkan ” djumlah

Menurut kalangan2

Republik

ketiga pemeri

mendjalankan
ada hubungan

Pasukan-pas akan negeri:neceri Pakt Atlantik

, “bahwa tentera rrasio-

'kanak2. Menurut

Ida

Mendjadilah

sini masing2
dengan tidak

kan seorang fungerend wali kota jang
dibawah kementerian dalam daerah
Jan Lembaga Pemuda Demokrat Baru langsung
djendral Pai Chung-hsi tentang pem"negeri.
Sambil menantikan keputusan | dudukan swapradja tak dapat
bangunan tentara Nasionalis Vietnam Tiongkok mengirimkan kawat utjapan:
dielakselamat kepada Stalin berhubung de- dari pemerintah
Pusat lebih landjut
dengan bantuan dari tentara nasionangan hari lahir ja jang ke-70: kawat untuk melangsungkan terus atau menlis Tiongkok.
Bahwa dalam kalangan rakjat terda3
z
7 tadi mengutjapkan selamat dan - me- tiadakan pengangkatan itu,
| Menurut tilgram
pat kebingungan dan kesalahan faham
tersebut didaerah mudji-mu
Berdjuta
Stalin.
djasa2
2
dji
“Walaupun pemerintah
Keresidenan
“perbatasan Vietnam
telah
bersedia rakjat Tiongkok
membubuhi tanda- masih tetap ada, dengan wali kotanja atas terlangsungnja pemerintahan? #sb.
$
»tentara rekonstruksi nasionaItu sudah tentu. Pamong Prodjo ,,kemtangan mereka dalam
surat utjapan pun masih tetap dilangsungkan.
|
terdiri dari orang2 Vietnam selamat kepada
bar” mendjadi kenjataan, dan menimStalin,
sedangka
n
di:|
Pokok
masalah
pemerintahan disini
jang setia
kepada ' pemerintah Bao Peking diadakan
keluh-kesah rakjat,
berbagai arak-arakan Idapat diterakan sbb.:
Dai”. Dengan bantuan tuan dan dibadalam pemunguntan padjak2, al. tjudan pertundjukan, sedangkan sekolah2,
a. Pemerintah
Keresidenan
wah pimpinan tuan tentara ini akan
kini kai pasar, orang harus
membajar dua
memasuki Vietnam dan akan berdju- perusahaan2, kantor2 pemerintah dan tetap ada. Hal ini berdasar atas Unorganisasi2 mengirimkan
ang melawan komunis Vietnam”,
dang2
Pembentukan
Haminte Kota
bingkisan, misalnja pakaian wol jang Surakarta-No.
Madijelis partai2 di Surakarta dalam
Vu Hong Anh pada tahun 1945 men16 tgl. 5 Djuni 1947 ja.
terbagus, selimut, stempel nama
kinipun belum ditjabut oleh pemerintah resolusinja mendesak pada peherintah
anggota
pemerintah
Ho Chi
Pusat agar status tgl. 5 Djuni 1947 tePusat.
Minh, sebagai
wakil dari
tap berlaku buat daerah sini.
jang
tersohor.
sebagai
Kwomintang
| Vietnam. Pada waktu org: anisasi VietSampai dimana perdjoangan kekuaminh memulai
dengan memberantas
pemerintahan2 itu, hanja
partai2 jang tidak ber' hu komunis,
mendjadi kompetensi dari kementerian
maka Vu melarikan diri ke Tiongkok.
D.N. unutk menjelesaikannja. Dan di-

mempertimbangkan

Fiam-matjam
barang, sedangkan dij
djik
a ada

pusat. Hing-

AKAN MENDAPAT BAN1
BANTUAN, "
Pemimpin partai nasionalis di Vietse kkanam, Vu Hong Anh, jang pada waktu
Peking, 20 Des. (Antara-NCNA).
ia berada di Haiman, telah mengirimPerdana
menteri Tiongkok-Komunis,
jlkan sebuah
tilgram kepada kepala
(negara Vietnam, bekas kaisar Bao Dai,” Central Komite Partai Komunis TiongLembaga Demokrasi Tiongkok,
| dalam mana diminta kepada Bao Dai kok,
Partai Demokrat Petani dan
Buruh
untuk

| Sangat pelahan2 bersambil
membawa berma-

sana-sini
L

'Semendjak tg. 19 Des. 1948 militer
nda masuk dan keadaan pemerinn disini berubah. Pemerintah Mi" Daerah Surakarta dibentuk sebaJgai 1 daerah Gubernur
Militer II (Djawa Tengah), dan terus mendjalankan
kekuasaannja didaerah2 luar.

ia akan bagi-bagikan lagi.
Kedua swapradja sedari waktu ituDi Warsaw 6 ruangan
dibutuhkan
n lantas mulai melangsungkan pearang“ Formosa diperintah untuk mempertontonkan hadiah2
“(merintahan didaerah masing2 lagi.
dan
di
Riga
makan
te
mpat
854
ruaglima tentera.
1
Cease fire kemudian penjerahan ke“jngan. (AP).
'Ikuasaan seluruh daerah Surakarta paANGAN PAI CHUNG-HSI

as dari pemerintah

Semua djalan2 disekitar Tienyen
ija sangat
katjau, Peradju-

.

| akan menerima

anak-anakan: Apa jang Stalin dap
penjelenggaran pe- berangkali

ngga

, Gangknt
ke Campha,- 109 Jen
km sebelah timur |
laut Haiphofig, “limana mereka di-

.

"Dari Italia

merintahan di Formosa dapat ter-

atkan dalam kamp

|

Polandia. Loco-

n gubernur baru 'motief dari kereta api itu hampi

mendapat kewadjiban untuk me:
administraSi propinsi jang

#4.

Timur dan

tjari

negara lainnja. Dalam keadaan sebagai sekarang ada sangat bisa dimengerti jang pemilihan tida mung“kin dilakukan atas dasar perimbangan partai-partai politik, oleh karena di luar daerah Republik sampai
waktu
ini
orang tida bisa bitjara

Sabar

mau menjatakan pendapatnja tentang tindakan2 jang mungkin

an
depublik Indonesia. Balai Kota seba- sebuah Balai Kota,
tjam-matjam hadiah dari sepeda mo-|
(gai plaatselijk installatie, chusus hanja
tor-sampai pesawat terbang.
F3 | memerintah dalam kota
Militer Kota meressadja. termaDengan pukul rata tiap2 hadiah 5 Ea lingkungan keresidenan,
mikan Balai Kotan jadan
dinjatakan
|dollar, Stalin akan menerima lebih
satu2nja pemerintahan
edua
swapradja
(zelfbestuur)
sem
“dari 5 djuta dollar. —
can2 non-aktif, tak terasa lagi ke- berkewadjiban dan sah buat kota
Inipun berdasar atas
“Kereta api barang jang pandjang kuasaannja kerena impotensinja kedubahwa status GM II belum
mengangkut hadiah itu ke Moskow.
kan mereka,

4.3

Ko-

Surakarta No. 16 tgl. 5 Djuni 1947

ami

sulam dengan sembojan2 memudjikan

dari

nama-

naa

perasaan SaeRan rakjat.
Tatu
Undang?
Pe'embentukan Haminte

dikata

mama jang bagi kita sudah tida asing'
lagi. Bahwa
sebagian
besar
dari
nama-nama im
ada dari kalangan
Republik ada
tida mengherankan,
oleh karena Republik memang. mendjadi kedungnja ' golongan intellegentsia Indonesia.
Ada
tertampak
njata sekali,
bahwa pemilihas para
mentari ini terutama telah didasarkan atas
pertimbangan ketjakapan
seseorang, berbareng sebisanja men-

chusus

dalam RIS matap dibentuk.
Pun keterangan
pemerintah Republik demikian
djuga,
status
Surakarta
»daerah istimewa”. Berpegangan atas

dari na merupakan suatu pertanjaan dalam

gambar2 tekenan, ukiran, buku2 ber-'
harga dan 40 bendera sutera jang ter-

blokade - nasionalis.
“kapal Inggeris dan

pradja

boleh

,
mek

Hadiah dari Tiongkok terdiri

pak agak ruwet djalannja. Hal ma-

semua

nama-

pertama

Den

Haag,

20 Des.

kepada

eerste

(Antara).

Bekas duta Belanda di Amerika Dr.
Alexander Loudon
dalam
petisinja
kepada
eerste
kamer
jang
sedang
membitjarakan hasil KMB minta supaja dewan ini
,,memerintahkan kepada pemerintah Belanda untuk memberitahukan kepada Dewan Keamanan
dan UNO, bahwa Nederland dengan
tegas menolak
semua pertanggungan
djawab dari tiap2 akibat sikap mengabaikan hak menentukan nasib sendiri disebabkan oleh tekanan luar negeri”.
Dikatakan djuga dalam petisi
itu, bahwa apa djuga jang akan terdjadi sebagai akibat penjerahan kedaulatan itu, ini tidak akan mendjadi
tanggung-djawab Nederland.
Jang dimaksudkan oleh London dengan sikap ,,mengabaikan hak menentukan nasib sendiri”
jang akibatnja
tidak harus mendjadi tanggung-djawab Nederland
jalah
diabaikannja
Suara2 dari beberapa golongan di Ambon dan Minahasa jang minta dipisahkannja daerah2
itu
dari Indonesia.
Eerste kamer telah membuat memo-”
randum, memprotes
bahwa rentjana
undang2 itu tidak berdasarkan
undang2 dasar dan bahwa parlemen
tidak diberi kesempatan untuk
membuat amendemen.
Untuk pengesahan
diperlukan 24 djumblah suara.

|

akan
ke Moskow. h
l

R.LS.,

kabinet

2 Rea

dil

anggota

aa

k-kanak berada

nama

$

wati Indo-China

Kabinet pertama. |

Mito

riduniakomunis. |

KAI

PEMBERANTASAN PERDAGANGAN GELAP,

Tandjung

Officier
nang

Pinang,

van

meminta

19 Des.

Justitie
diumumkan

»Pemberantasan

(Aneta).

Tandjung

terhadap

Pi-

bahwa-

pedagang?

DNA Aib!

ntuk Stalin |

tentera Nasionalis mele-|
ja

-

gelap akan terus dilakukan, sebagaimana petundjuk2 jang diterima oleh
Officer
yan
Justitie mengenai soal
tersebut. Ini dapat: dimengerti oleh setiap orang, sebab perda angan gelap
itu berarti kerugian na ezen,
djadi
kerugian tenaga pembeli dan kerugian

kemakmuran masjarakat.” Kabar?

mengatakan,

Riouw

masih

bahwa

terus

blokkade

dilakukan

benar, akan tetapi blokkade

jang

residensi

adalah

itu hanja

ditudjukan
kepada pedagang2 gelap
jang semata2 hanja hendak
mentiari
k& untungan sendiri sadja dan sekali?
tidak
dimaksudkan
kepada perahu?

jang “dipertjajal.
Dapat diumumkan, bahwa telah diadakan perundingan2 dan telah diambil
tindakan2. untuk mendjaga supaja dja-

ngan ada vacuum dalam pemberantas
san pedagang2, gelap, bai
sebelum
atau sesudah penjerahan
d aulatan,

.

SE
tidak puas
saga

Ja

dengan 3

DAR

da

ti"

dng

bnja dat
s5
(Ibupaten sadja. Kami ingin: Me
balikan seluruh
daerah keresidenan |

ut Menpan ketangan

Republik. Dan

'abad ini
New York, 20 Des. (UP).

“ Madjalah ,,Look”, jang terbit ming2 |gu ini memuat suatu daftar dari 20
orang2 jang mempunjai pengasetelah penjerahan kedaulatan Foraeol (2

Iruh paling “besar atas

masuk negara Djawa Timur.

gingat sukariia orang2: j
itu

— berpengaruh dalam

Lian Djombang. Kabupaten San
“Sidoardjo, Modjokerto sekarang -

Sebelum T,NI. masuk rok
jirebon, pemogok tidak
adan

Orang: -orang jang paling

:se-|

erti diketahui, bata
ana
Re.
Surabaja hanja tinggal kabu-|

karena

— PAG. KA II
Ban

| KaPren
TA UN
GAL DISUBARI T. EAP

p'

“Idunia pada
Gi- abad ke-20.

kedjadian2

di

pertengahan pertama dari
Menurut penulis artikel

negeri

Commonwealth

di Colombo

lini orang2 itu adalah: Henry Ford,
Marshall,
John D. Rockefeller. bo, karena Burma bukan anggota dari
“kas Franklin D. Roosevelt, Theodore Bar Commonwealth Inggeris dan — Burma
.Isevelt, Woodrow
Wilson, Wrigh t|tidak
punja maksud untuk
mendjadi
Tani dinda” (Amerika), - Winston Churchilt,
J
anggota kembali. Atas pertanjaan medi B: andjar- Maynard Keynes (kedua2nja dari Ing- ngenai
maksud
UU. E Maung untuk

Koresp. kita dari Hasto
1 | barkan:

Dalam

katoetak pers

Ikan oleh perutusan APRI
masin pada hari Sabtu. tgl.
dinjatakan sbb:

Bahwa

pada ban

berangkat

sepasukan

17-12-49

'geris),

ini (Sabtu), telah
TNI

x | djarmasin menumpang Kapal

“Albert

Freud,

Adolf

Hendas

Gandhi,

dari Ban- | Benito

Einstein,

Hitler

(Djerman).

Pandit

Mussolini,

Sigmund

Nehru

Paus

kundjungi

Mo-

(India),

Pius XII

(Ita-

menudju| a), Nikolas Lenin, Josef Stalin (RuTimur (Balik ngan). Gene sia), Marie Curie (Perantjis) Sun Yat

s|Kalimantan
tang banjaknja tak diseb
Sp
:Ikin dirahasiakan),

Ta

karena
pai ini hari banfak jang masih Hak
“di- Tjirebon, ' karena aa kereta api
ekspres dari Semarang jang mulai
ee
: apa
diteruskan ke
iter, sudah sesak.

Niana

membawa

sebanjak

obat-obatan

jang

jang

djuga

—

aja keberesan.

Overste

Van

Cleef

“Winginannja agar pihak TNI
masuki

Ha

Tjirebon

selekasnja,

bisa me- rusuan ini masih rusak, sedangkan

kalau

bisa

buas dijadakannja

pe-

djawatan

besok pagi dengan ia sendiri tidak merasa' keberatan

kereta

api Atjeh

masih

mendapat kesukaran dalam hal
jalat2/ jang sudah selama delapan
tahun tidak mendapat tambahan.

'njambutan.
f
Kakan
Rukman njatakan keberatan
buat masuk ke Tjirebon sejara, jang

- KETENTERAMAN DI BOGOR
D0...
TERGANGGU.
e
TASIKMALAJA
TERUS MENE.
Bogor,
20
Des. (Aneta).
“Kan makanans bagi tentara jang mau
- RUS DIHUDJANI PAMFLET.
Sudah sedjak beberapa lama ke“ “masuk sudah berhenti dan perlu PaDalam beberapa hari ini didalam ko— nitya demikian dibentuk pula. Meski adaan di Bogor dan sekitarnja ada“begitu"ia bersedia masuk Tjierbon se- lah aman. Tetapi sedjak hari Rebo ta, ditembok2 toko, didalam pasar, dibegitu lekas Panitya Dengan
su- 14 Desember ketenteraman ini te- tempat2 umum, banjak sekali ditempelkan plakat2 dari NII (Negara Islam
dah siap:
lah terganggu
oleh beberapa pe- Indonesia) dengan bersikap menentang
nembakan2
dan
pembunuhan2
jang
dan membantah siaran kilat dari Pe- Maklumat er
kini hanja terdjadi Tenan merintah - Militer Republik. Indonesia
s Dari perundingan itu telah dikeluar- Ehi.
|
Tasikmalaja.
— kan Maklumat Bersama jang maksud- kota. dan diluarnja.
|” Rakjati teristimewa tetap tenang dan
nja minta
agar para pemogok masuk
- PEMBUNUHAN TERHADAP
tidak mendjadi gelisah dengan banjak'bekerdja keinbali.
DUA ORANG AGEN POLISI
nja rupa2 asutan dan mengaa
hal ini
- Demikian meski sudah- ada maklu2
DI BOGOR.
dan itu. (Koresp.)
&
t di inginkan
oleh overste Van Clee
“5 karena" Panitya Penerimaan jang sedia-

PEMBEGALAN
Di SUMATERA
TIMUR: TIGA ORANG MATI.

— | Indonesia jang tidak dikenal dan

Medan, 20 Des. (Aneta).
berpakaian uniform hidjau dan bersendjatakan
'pistol, telah masuk
Assisten dari perkebunan minjak
' Ikedalam rumah Iskandar, seorang sawit ,,Sawit Sebrang (maskapai
| Surabaja, 20 Des. (Aneta).
agen, penulis -kantor polisi di Bo- Deli), jang berumur 36 tahun, J.
. Pada hari Senin sore: tangsi ma- |gor, di kampung Tarikolot, sebelah| G. Hoevenaar jang bersama-sama
rine di Gubeng diserahkan kepada: Barat kota Bogor. Seorang agen dengan empat orang pendjaga perB5
bataljon T.N.I, jang dipimpin oleh dari polisi daerah jang bernama kebunan pada Sabtu sore sedang
major Djarot. Sesudah dimainkan Enda, pada waktu itu berada dalam menaik jeep, telah ditembaki de»Inars bendera” oleh pemain tam- rumah teman sekerdjanja. Tamu mangan senapan otomatis oleh segebur dan suling dari marinier2, di- jang tidak dikenal tadi mengakui rombolan
sebanjak
tigapuluh
turunkanlah bendera Belanda dan/ dirinja seorang. polisi, dan mena
orang, dari sebuah papringan dide. “kemudian tangsi Mann
en sendjatanja Enda.
kat perkebunannja, Hoevenaar ber(en kepada kapten Hassan,
. Enda menerangkan, peta
ia serta dua orang pendjaga perke5 Itidak : Mempunjai
endjata, jang bunan telah tiwas, Kedua pendjaSTATEMENT GERIM.
3 memang demikian halnja, Orang ga perkebunan jang lain mendapat
5 Berkenaan
denga
2 pena aan
melepaskan dua kali luka2. Gerombolan ini dapat me-

MARINE

GUBENG

F3

DISERAHKAN,

loloskan

Pa

engrulat penuh. keluar serta ke- buah
dalam dan jang tidak bersifat dja-!| Tembakan

2
|.

0.
|

'

kedua mengenai tangan

Kudus dan Pati sebagai
penjerahan: kan oleh wakil2 golongan dan organiterachir dari keresidenan Pati oleh Be- sasi2. Menteri Dalam Negeri
berha“landa kepada TNI dilakukan pada tg.| langan di:
C .dan diwakili oleh Sa19/12, dihadirip sabesar2 api Bira Hain madikun
ng gubernur Djawa Ti-

liter kedua pihak. Tg.

“.

1g
“Enda
mendapat
berat : : ia mendapat seluru
melalui paru2dnja.

' Pati, 20” Des. (Antara).
tah daerah Naa dari Tenan PaPenjerahan resmi daerah kabipatas. Puna
kepada residen Sudiro disaksi-

18/ 2 penjera- | n

han Dispare, tg. 16/12 Rembang, Blow 7mur.

“ra dan Tjepu. Upatjara tbs. dihadiri|

baru Tana

nja jang dibroadcast

kebetulan

seluruh

beleid
dari Belanda oleh Djenderal Mollinger Djawa Timur al. mengenai
“dan Kolonel Ohl, TNI oleh Kolonelj pemerintah jang akan didjalankan dan
. “Gatotsubroto, Let. Kol. Sudiarto, wa- mendjandjikan akan ' memperhatikan
“kil LJC, wakil

| Bustralia,

"sar TBA.

0.

UNCI

segenap

Let Kol. Atkins

Milone

dan

DENGAN

a.l. buruh,

pembe- | tani, pemuda dan nasib keluarga dari
mereka jang telah gugur, serta keru|gian materieel jang diderita oleh para

— LIMA ORANG DITANGKAP BER-| pegawai
: HUBUNG

lapisan. masjarakat

ea

IK

i Ba ndung dengan ban-|
", telah DN

rakjat

. pada pemerintah.

Ea

bersangkutan de

dan

jang

Pamudji pagi ini djuga

tetap

barang2 dan sebuah gerbong penumpang keluar dari rel dan terbalik, setelah mana kereta api di-

| tembaki orang dengan hebat.
| Pasukan pengawal kereta api
dan 40 orang anggota T.N.I, jang

dalam pidatountuk

uangan

taat

meninggal- |

turut dengan Kereta itu

segera membalas tembakan2 tadi,
sehingga dengan
demikian kaum
penjerang dapat dipukul mundur,
Seorang tukang riem tiwas dan
enam orang penumpang mendapat
luka2, seorang
diantaranja men-

dapat luka berat, sedangkan
orang stoker hilang.
Dua

orang

dokter

tentera

kedudukan| berada di kereta itu segera
Ikan
Madiun“ 'menudju
baru, buat sementara
di
Djombang. berikan pertolongan.
Pukul
Seperti diketahui, hari ini kabupatun | “kereta api jang membawa

dua

orang2

terkemuka

100

mem16.20

1 |Tjibatu. Untuk sementara ini hubungan kereta api wp Tea ini

ntika

djumlah

djuta

dalam

lapangan

terachir

itu dengan

dollar.

ke-

pasaDELFIA

Dari daftar ini jang masih hidup ada
enam orang. Tiga orang diantara me-

reka telah tewas

karena pembunuhan.

SEKITAR PENGAKUAN PEMERINTAH
KOMUNIS TIONGKOK OLEH INGGRIS.
London, 20 Des. (U.P.).
Dikalangan2
resmi
di London

MENGAGUMKAN

orang menjatakan, bahwa pengakuan resmi dari pemerintah komu-

nis di Tiongkok

diundurkan,

oleh Inggris telah

karena orang berha-

rap akan dapat mentjapai

persetu-

djuan dengan Amerika Serikat dan
selandjutnja
karena masih akan
diadakan permusjawaratan dengan
pemerintah2 baru di Australia dan
New

Zealand.

“

Hongkong, 20 Des.

Pakailah Delfia dan Njo-

Komunis,

Chou

nja akan menjediakan masakan enak. Digoreng de-

ngan Delfia makanan le.
zat dan gurih rasanja serta
mudah ditjernakan. Delfi 'a
dibikin
dengan
sungguh?
menurut aturan kesehatan, “H

(Antara-UP),

“Menteri luar negeri

maka dapat
Warna jang

Tiongkok-

En-lai,

menuduh

bahwa lima pesawat terbang Perantjis telah terbang diatas daerah
Tiongkok dan diadjukannja suatu
protes

terhadap

apa

jang

lai,

5

pesawat

dinama-

terbann

tahan lama.
sangat djer-

nih mendjadi tanggung an
kemurniannja.
Delfia
sungguh
mengagumkan.

kannja »tindakan jang bersifat permusuhan dan jang tidak tertahankan lagi”. Demikian disiarkan oleh
Radio Komunis. Menurut Chou En-

HARGA
ISI

Perantjis

2

SEKALEN
KG.

G

F. 5.20

pada tanggal 14 Desember terbang
dekat perbatasan Indochina pada
saat mana sedang dilakukan pertempuran antara tentera"Komunis

dan Nasionalis. Hal ini dianggap
suatu bukti bahwa Perantjis ,,tjampur

tangan

terang2an”

dalam

pe-

rang
saudara
di Tiongkok dan
memperingatkan
pemerintah Perantjis bertanggung
“djawab atas
»Segala

akibat

musuhan”

darf

ini.

tindakan

Tuduhan

per-

ini ialah

tuduhan jang kedua terhadap Perantjis dalam tempo 3 minggu.
INGGRIS DAN RANDJAU2
:
TIONGKOK.

OLIEFABRIEKEN

London, 20 Des. (Reuter).
Pemerintah Inggeris menunggu
'pendapat dari SERA Itikam,
sie
5 ia
mengambil
keputusan tentang tindakan2
jang
harus
diambil
terhadap
maksud Tiongkok untuk menutup pe-

CALVE

BATAVIA
DEL

#

906-105-B.

050

KOTA

BANDUNG DAN SEKITARNJA
DIMASA PEMBANGUNAN
Perusaha'an

Tuan

dan
musti

Kantor Advertentie :
adalah

Perdagangan
Madju

nECONOMIC"

djembatannja

PEMASANG

untuk

ADPERTENSI

para

dalam Harian

#9 JAR
ses
Alamat :

Regentsweg

46 - Bandung.
Toe

liling, pada hari kemarin telah berangkat ke Tiongkok dan Timur Djauh.

PATUNG2 DARI STALIN DIATAS 33 PUTJUK GUNUNG.
London, 20 Des. (UP).
Pendaki2 gunung di Sovjet Uni pada perajaan ulang tahun ke 70 dari
Stalin telah.
memasang patung2 pemimpin Rusia ini diatas 38 putjuk gunung diseluruh negeri, dan diantaranja
diatas putjuk jang tertinggi dari Rusia
Eropah, ialah putjuk Stalin, demikian
dikabarkan oleh radio Moskou.

LARANGAN

larang

orang2

Amerika

jang

me-

melantjong

dikuasai

oleh

ke

Pemerintah “ Burma sangkal
menteri
luar negeri Burma,

bahwa

telah mengatakan

ma

mendapat

Da

ra

nRIS"

Kirimlah pernjataan selamat dengah
KARTUPOS
BERGAMBAR:
ASLI dari P.J.M. Presiden SUKARNO,
1000 lembar f 150,— : 100 lembar f 16,50: 10 lembar f 2,—.
Pesanan wang lebih dahulu, barang dikirim franco.
PABRIK PETI ,DAKOTA”
Tjiateulweg
32 Bandung,
Djawa.

je

undangan

Tenan

Harian ,SEDAR'

komunis.

BURMA TIDAK DIUNDANGI
KONPERENSI COLOMBOT
Kata pemerintah B
Rangoon, 20 Des. (Antara-Reuter,
Maung,

—— MENJAMBUT

PEMERINTAH

Washington, 21, Des. (AP)
Amerika Serikat kemarin telah
Hongaria

jang

pegar'Djombang akan diserahkan oleh pe- wai2 untuk
memperbaiki kerusamerintah.
an
kepada
Republik | Ikan di tempat itu berangkat dari
ja "ane Saga
| dihe

dari Assemblee, jang ingin me-

ngurangi

Harvard dan 'Marguis Childs seorang
(wartawan dari Washington)
mene'rangkan,
bahwa mereka dalam membuat daftar tersebut tidak memasukkan

diri dengan menggondol labuan2 komunis dengan randjau2, deuang sebanjak
sembilan ribu ru-' 'mikianlah keterangan
seorang djuru
piah, ialah uang gadjih jang diba-' bitjara dari kementerian luar
negeri.
Pemerintah Inggeris belum mengambil
wa oleh Hoevenaar.
Kemarin telah berlangsung pe- 'tindakan terhadap pemerintah Tiongnguburan Korban2 ini di Medan de-: ikok mengenai hal ini.

Madiun, ' 19 Des.
(#utara).
Pkl. 4 km dari Tjibatu, karena seKn
dengan resmi telah
dila- bagian dari rel
kereta api-telah
an upatj
njerahan
pemerindibongkar
orang.
Lok, gerbong

DISERAHKAN.

selisihan antara Bidault dan komisi ke-

(Arthur

djahan atau setengah- djadjahan. tik kiri Iskandar.
Karena ia hanja
“2. Menuntut supaja tawanan px
Pertanjaan adalah baran:
| mendapat: luka2 enteng, maka Is- ngan mendapat perhatian besar,
Ta
apa| dan perang segera
dimerdekakan
kah pemerintah Tiongkok
Formosa
kandar
dapat
meloloskan
diri
dan
diantaranja
telah
berbitjara
utusan
| dan diadakan penjelidikan tenun
dianggap “sebagai suatu
dapat memberi kabar kepada polisi. dari WTM, mr. Senius dan kepala "harus
peme,
— perlakuan terhadap tawanan.
rintahan pelarian. Apabila hal ini de3 Menuntut supaja tentera
Belanda Ketika polisi datang, maka penje- f administrateur dari Maskapai Deli.
mikian adanja, maka penutupan
dari
| dengan segera ditarik
seluruhnja rang tadi telah menghilang. Kedua
ir. F, Kramer.
pelabuhan2 dari benua dengan randjau
| dari kepulauan Indonesia.
..
orang2 jang luka2 diangkut kerutidak dapat dibetulkan menurut hukum,
- Menuntut dilaksanakannja pasal 28 mah sakit Palang Merah, Mereka
KERETA API KELUAR REL
demikianlah
didapat kabar oleh Reuter.
mengenai
hak2 demokrasi dari tidak dapat mentjeritakan apakah
| DAN DITEMBAKI.
Pemerintah Inggeris telah mengada$ Meat
aa Na
2 mengenai | penjerang tadi disertai oleh pengi-|
kan pembitjaraan tentang hal ini deBandung, 20 Des. (Aneta).
—
djaminan
mendapat
pekerdjaan
kut2nja jang, tinggal diluar rumah, |
|
| dengan upah jang lajak bagi setiap
Pada hari Senin siang kira2 pu- ngan pemerintah Amerika.
| orang dan p
mengenai kese- UPATJARA
PENJERAHAN PE- kul 13.00, kereta api jang menudju
JESSUP KE TIONGKOK.
— djahteraan sosial dari Republik Ini
MERINTAHAN
MADIUN.
8
ke Tasikmalaja telah mendapat keSan Francisco, 21 Des. (AP).
donesia.
Kepada residen SO
Philip C. Jessup, duta Amerika ketjelakaan didekat Warung Bandrek,

SELURUH PATI SELESAI |

“

an

uang

blee akan mengambil keputusan sebelum
tanggal 30 Desember. Tetapi perdebatan umum telah terhambat karena per-

Schlessinger jr. dari Perguruan Tinggi

ag

mat bersama,
tapi sampai ini harif
2 ae 20 “Des, (Aneta).
(Senen)“A5 san itu masih
aa
4
Net
Pada malam
Senin j.l,. seorang

“TANGSI

menerangkan

hubungannja dengan soal bantuan
kepada Burma.'

Tetapi menurut dugaan ada kemungkinan, bahwa
pengumuman
ma jang kedjurusan kediaman dan 'kan- tentang pengakuan pemerintah kotor2 wali negara Madura telah terda- munis Tiongkok itu akan dikeluarpat putus.
Djuga dibeberapa: tempat kan sebelum achir tahun ini dan
dalam kota dan luar kota kawat2 ba- mungkin
sebelum menteri Bevin
njak jang diputuskan.
berangkat ke Colombo pada te. 27
Pos polisi jang terletak didjalan is- Desember.
tana walinegara telah terbakar tetapi|
CHoOU EN-LAI PROTES PE.
untung api jang sedang mendjilat itu
LANGGARAN PERANTIIS.
dapat dipadamkan dengan segera.

akan memakan waktu lama, karena dua buah djembatan dalam dju-

jalak: ke-

tersebut

ia

' Djumlah terachir dari rentjana ang-

bertugas me-

— Jberharga. Orang .ini, jang berasal dari
Bandung diangkut ke ota tersebut.
'Tida lama kemudian, dapatlah di$ Bh kaan Pam
Ri depan tangkap
dua orang jang telah membeli
Pasar Pagi. (eneg masih terdapat
tidak obat-obatan ini. Maka tidak lama lagi
banjak orang Haa maski
1
djadi masuk ko
'jirebon, Hadh bers dapatlah ditangkap dua orang lainnja
kumpul dan man
pula jang mundar- jang telah melakukan pentjurian2 ini.
Salah seorang dari kedua orang ini belaluh
"MP Belanda jang melihat itu #oba kerdja pada suatu kantor militer dan
digudang Pegaraman Tjapak, telah kepe
ag
mereka, tetapi orang2, itu | jang lainnja bekerdja pada salah satu
pasukan jang kira2
suatu
datangan
apotheek jang besar di Bandung.
jang sedang mendongkol karena
10 orang dengan berpakaian sama dan
Berhubung
dengan
pemeriksaan
ini
- tidak diperkenankan masuk ae amsedang berdjalan, maka tidaklah dapat bersendjata tadjam dan Dean
sen| bil sikap keras dan itu MP dikurung.
Na
senapan jang
ada pada penga-|
Tapi untung itu waktu datang poli- | diberikan keterangan lebih landjut,
“Iwa
gudang
Pegaraman
tersebut.|
si militer TNI jang segera bikin sabar| PERHUBUNGAN
DENGAN
Djumlah
sendjata
jang
dapat
dibawa
“itu orang2 dan itu MP jang sudah ge- |
(000
ATJEH.
oleh mereka itu banjaknja 6 buah. Se| metar- bisa terhindar dari amarahnja| . Medan, 20 Des. (Aneta).
dangkan pengawalnja tidak diapa2kan
arang. banjak.
| Mengenai
perbaikan
perhubu- hanja sendjatanja sadja diambil. Ru-|
:
TA.
dan UNCI tiampur| ngan dengan Atjeh koresponden pa2nja gerakan ini adalah gerakan jg.
teratur kerena sebelum mereka memulal
. tangan,
“Ahneta Selandjutnja mendapat kaitu
1g Teaabag adanja itu pemogokan jg: bar, bahwa mulai minggu ini djuga mengadakan perampasan sendjata
kawat tilpon jang menghubungkan Pe: Papan
segala
apa djadi lum
akan atia”suatu hubungan pos de| anggauta2 LJC dari Bandung Kngpas, ngan pesawat terbang dan dengen garaman dengan kota diputuskan.
Rakjat masih dalam raba2 dari fihak
x - tang di Tjirebon,- begitupun unci | ngan
jeep, sedangkan pembukaan kem- manakah perbuatan2 itu.
- dari Djakarta.
bali dari perhubungan
tilgraaf
Dengan
lantas diadakan panggilan
TELPON DA-jakan dapat diharapkan pada achir DJUGA KAWAT
terhadap miilter: Belanda dan TNI.
«2 LAM KOTA PUTUS.
Dalam
perundingan dengan
me- tahun ini. Akan dimulai djuga de-|
: njingkirkan soal sebab -dari timbulnja ngan. . memperbaiki perhubungan
Djuga pada Selasa jang aa
lalu
— pemogokan, ada diharapkan “lakas ba
ikareta api, akan tetapi ini masih pagi2 benar kawat2 dalam kota teruta00.

artikel

BELANDJA

garan belandja Perantjis ada kl. 2275
milliard dollar. Tentang hal ini Assem-

budajaan dan filsafah dalam daftar itu,
demikian
keterangan mereka,
mimpin pendjagaan -keamanan di Ba- tetapi
likpapan, tinggal disana Kapten Suba- »hanja sedikit orang jang akan berbahwa abad sekarang ini
ri, Letnan Sul Sumadipradja dan Let: anggapan,
'telah menghasilkan hasil klasik jang
nan Yus, demikian perutusan APRI.
“hebat”. ,,Achirnja, kebudajaan itu sedikit sekali mempengaruhi umat maGEROMBOLAN MELUTI UT
nusia dan kebudajaan tidak merupakan
' SENDJATA,
Isedjarah. Sekarang ini adalah lebih2
Koresp. kita dari Madura mengabarabad dari orang2 jang berani bertindak dan bukan abad dari orang2 peRi)
an.
mikir.
Pada malam Djum'at jang baru
penghubung

eh

ds

Penulis2

Ceylon,

bahwa kundjungan itu sama sekali tidak ada hubungannja dengan konperensi. Kundjungan menteri luar negeri
Burma kepada Pandit Nehru tidak ada

-|Sen' (Tiongkok).

n. IL mesin kota Tjisebon tugas untuk mer
: Keea
tersebut
to, 21 Desember 1949.
tas permin
— Diberitakan, oleh pihak TNI berhu- Dewan Kalimantan Timur dan rakjat.
bang sudah siapnja Paniya Penerima- Dj a pada hari itu (Sabtu) "telah tiba
masin “Letnan” Kolonel - Suan, maka TNI tetapkan tanggal masuk da
ke dalam kota Mn
ialah 21 De-| 'kanda dari perdjalanannja dari Kalimantan
“Timur dan sebagai
perwira
Rude his)

£NGGARAN

pa-

da tahun 'depan., Maklumat tadi me
PERANTIIS,
njalahkan pers India menjiarkan beriDjika
menteri
Bldgult tidak berkasit”
ta jang keliru. Suatu komunike peme-,
rintah Burma mengatakan bahwa pers -mengusahakan suatu anggaran belanIndia menulis ,,banjak hal2 jang kata- dja jang 'setimbang, maka hal ini bagi
nja diutjapkan oleh U. E Maung, pa- Perantjis akan berarti suatu kerugian
dahal sebetulnja tidak.”
sebesar 700 djuta dollar bantuan Marmengadjukan
Komunike tadi seterusnja mengata- shall, karena Amerika
kan bahwa dengan tegas menteri luar sjarat2, bahwa negeri2 jang mendapat
negeri
Burma
menerangkan bahwa bantuan dari rentjana Marshall, meBurma tidak mendapat undangan un- ngadakan kesetimbangan dalam anggatuk mengundjungi konperensi menteri2
luar negeri Commonwealth di Colom- ran belandjanja.

untuk

mentteri2

bahwa
“U. E.

Bur-

.me-

luar

Untuk
Bisa

SOLO

dapet etjeran dan

Toko Buku ,, LAUW”
Pasar Por

dan

SEKITARNJA

berlangganan pada :
SIEK

TJAY

KO

Pasar Besar Wetan

10

sebagai manusia. yo
Kan
10-12-1949 cunlla buritan
tanggal 11 selambatnja Sangga
12 ki-' sederadja
ia
ta telah dapat terima. Sering pula kita
ma di er
ang
— ORANJE. tidak menerima sama sekali beberapa akan terdengar serta terlihat 'kem- “ms
:
» ta lagu dari masa jang silam, se- | Kita dikabarkan, bahwa padale
11949/5
rti Cap:
parinjo dan kerontjong besok tanggal 22 Desemi

nerbitan

“ -. Manis”, demikian djuga la- 'akan diadakan friendly:game anta-|(&).

d2 ASTORIA
MENTENG

DEANNA

LAN

weg Zuid Gang
Sudah sasonaala

sebut mendapat

di

Tjabang
berkantor

Strand-|

Sar.
Panitya

djika

perhatian

ter-

sepenuhnja

dari. jang berkepentingan (jang berwa— “Gjib) dengan memberikan pula
ban-

| tvan2

: 2

jang

tidak sadja

bantuan. mo-

reel, tetapi terutama jarg berupa fis
“-nancieel dan materieel, untuk menje'kenggarakan dan
mena nan "semua
| pekerdjaannja.
Mereka,
bekas
abad KNIL/
KM pedjuang Kemerdekaan Indonesia
“ kebanjakan terdiri dari tenaga2 - ahli
dalam lapangan keperdjuritan (Kemi-

literan),” sehingga
mungkinamnja, buat

lebih f 2000—.

“besar sekali kemereka jang be-

tul2 ingin dan sanggup
perdjuangannja untuk

melandjutkan
ngun dan

lam

Indonesia
berdaulat

satu

masing2 daPertahanan untuk |

lingkungan

mendjamin

galan

ketjakapannja

keamanan

Serikat
penuh.

Negara

jang

dan

-

PERDJALANAN KELILING
2
DJAWA.
Didapat kabar, bahwa pada tanggal 20-12-1949 jang akan datang, 4

orang

dari “staf

na

tuan

keliling

:

gunakan

perdjalanan

pulau Djawa

delegasi

auto.

Bea Aan

Tangan

memper-

(

VOICE OF AMERIOA” DALAM
BAHASA INDONESIA.
|.

Radio

“Voice

of America”

siaran

mulai pukul

membawa dan

pe-

BAIK.

ten adalah
dan daerah

ditangkap

oleh

karena

militer dengan tidak

mempunjai

surat2

kete-

lain2 sjarat jang diperlu-

pun di dalam Djakarta misalnja, jang |
terbit tanggal 10 Desember, baru tang- |:

merupakan daerah
jang tertutup. (W)

-9 tahun, ang
ketika berumur dua tahun telah kehi-

langan kelima djari dari ta-

. ngan 'kirinja karena suatu
ketjelakaan, dengan djalan
“operasi telah dipotong djari
“besar kaki kirinja dan dipa-

sang

“ nja.

ditempat djempol kiriDengan

ini gadis

tadi

telah dapat mengambil 'dan
memegang Ma potlod. .

Nom.

T.N.I.

87

2

Ka

ig

83

mean

ea

110
105

Maya” dan Radio Djakafta serta
'banjak lagi'artis di Djakarta ini,
akan

mengadaakn

pertundjukan

besar buat umum di Gedung Kemi-

Idi, Pasar Baru, 4 hari lamanja.
Akan disadjikan
sebuah revue

nasional, bernama ,,Genderang InYana

jang

mengambil

sebagai

thema sedjarah evolusi lagu Indo-

Inesia dari mulai gamelan asli, melalui caparinjo dan kerontjong KeIimajoran kepada, langgam populer
dan musik Indonesia seriosa, jang
(pada hakikatnja menggambarkan
| pula perdjuangan bangsa Indonesia
merebut kemerdekaan serta kepri-

1

TIBA

ini

djam

sore

MEN

akan

Tjiandjur -— dibawah pimpinan kapten
Sunario. Bataion itu adalah dari bri-:
“gade 23 (Kala Hitam), dan di Djakar-

Gambir

Barat

kembali

'der2 Polisi

ka-

Negara dengan Polisi

Fe-

deral Sementara
Agent

diada-

antara

dari

pangkat

Hoofd-

keatas.

Hadir dari pihgg Polisi Negara, ke-

Columbia

T

' Makasar
KTJ. TANAH :
Terkupas dan terpilih

malam dengan

Zanzibar

telah tiba di Djakarta 200 orang

ang-

gota

dari

CPM

(Corps

Jogja untuk
keamanan

Sore

tangan

Polisi

memperkuat

pendjagaan

dikota ini.

hari

200

ini ditunggu

orang

anggota

nja dari Jogja dengan
ga.

Militer)

pula

keda-

CPM

lain-

kereta-api dju-

Kanan

CITY”

KAI

8

hilan .dirimba belantara.
Pen aa perkelahian dengan

orang-orang

Seru dan heibat luar biasa.

ka

serie

Besok

|

- 930

2-7

buas.

II

Pt.

- —|&
—|$

700

am

900

875:

25

SIANG AT”

AN

:

—'3

dagat

suda

Jang

3

— wig

— 3

110

3
1004 $
—

145

—

1300

—

55

—

Bagus

dalam-

semua

,TJITR AS

kabar.

surat

8

dengan

115

145

pudjian

film Modern!

membikin

pun dapat

Pa

2.307.307
9.30

Sucarno

— R.

R. Ismail
KEMALA DEWI — ISMAIL SALEH -— A. HAMID ARIF - M.SAID-

Djuwita

Nila

- MALIKMAS— HERAWATI - PRAJITNO -FATIMAH - SULASTRI dil.

Djaga tanggal mainnja jang Pe

Bani

#£

168 £

DJAGUNG:
Kuning

oogst

lama

KURS UANG LUAR NEGERI.
$
$
$
£
£
f
f

Amerika
Singapura
Hongkong
Inggeris
2
Australia
Belanda
ae
Federaal di Singapura

Djual
Pn
Sara
» 485
»
—
pp
»—
$ 0.114

pemerintah

Birma sedang
baru guna mendjual berasnja, Sementara ini belumlah dapat
ditentukan harga2
baru untuk mengeksport beras ke
negara2 gemenebest.
Birma
minta 42
pondsterling
untuk 1 ton beras, sedangkan negara2 dari
gemenebest hanja mau
membajar 38 pondsterling tiap2 1
ton beras.
mentjari

kereta-api

keatas,

mimari

ALIA

TA

Kota

490

Menurut berita jang dapat diper-

Kemarin

13. tabon

Pict

TJENGKEH :

tjaja,

— ANGGOTA2 CPM. DATANG
:
DARI JOGJA.

(Technicolor).
PARKS- ELLEN DREW.

e

580.
“520

pala Polisi Negara Sukamto, wakil ke$ 0.221
pala Polisi Negara Sumarto. Dari fi- f£ Federaal di Hongkong
hak Polisi- Federal tampak”
HoofdHARGA MAS.
Comm, Damen, Adjunct Hoofd-Comm.
per gr. f 48—
Buys dan Adjunct Hoofd-Comm. Greu- Djakarta
per tail $ 295.—
ting. Selain itu hadir pula" Gubernur Hongkong
dan Residen Djakarta dan sekitarpja, Singapura
per tail $ 175.—
Hilman. Djajadiningrat- dan- R.- PraaBenang aakana
ning.
BIRMA MENTJARI PASAR?
Dana
jang diramaikan dengan
BARU.
basa dari A.P., berdjalan dalam suaRangoon, 20 Des. (AFP).
sana ramah-tamah dan pe
(Antara).

6-49

2
2

2
23

DI DJAKARTA

4

3-—

ai

AAA
g |(KEDELE:
PMI Djember
di Djakarta satu batalion (800
a
KTJ. IDJO :
peradjurit TNI dengan 40 eeek NA
ti

GRAND

Pen- Pemdjual
beli

BC.

BA.
BB.

Ondan,

8

10.30 Pagi — 5.30 -8.30

sIHE LOST

Je aing

karta,

Polisi

Bertepatan
dengan -penjerahan
tanggal. 10 atati dibelakangan dari tgl. kedaulatan kepada bangsa Indoneberita2 itu "mendjadi | sia pada achir bulan ini, perkumIO sudah tentu
pulan kebudajaan. ,,Gelanggang”
basi. Jang mana waktu2 jang lalu-pedibantu oleh Perk. Sandiwara ,,GaSandiwara
Penggemar)
' nesha",

London, 19 Des. (Reuter). Ji

Kadiman

di Djakarta,
berdirinja
Jajasan j
BERAS :
»Korban Perang Indonesia” (Kor- Kampung
pindo) dengan azas dudjuan turut
”
memberi bantuan untuk perghidu- Paberik
pan bangsa Indonesia, jang menLt
dapat: tjatjat
karena akibat per- KOPI :

kan pertemuan silaturahmi

Mulai tg. 27 j.a.d. di Gedung 'Kemidi

gal 15 atau 16 Desember kita terima. |
, Pun sering benar kita menerima pe-|
nerbitan
tanggal 5 bersama2 dengan

Seorang gadis Inggris dari

R.

LISI NEGARA DAN POLISI
— FEDERAL SEMENTARA
militer » Semalam di cantine Kantor Besar

REVUE- NASIONAL
,,GENDERANG INDONESIA”.

Surat2 kabar dari luar Djakarta,

KAKI SEBAGAI
DJEMPOL.

Des. 1949 telah di-

oleh notaris

CINEMA

DJAKARTA 20 DES. 49.
MAKELAARS
DUNLOP & KOLFF

telah ditangkap oleh pihak jang berwadjib: Seperti diketahui, daerah Ban-

baik dan tidak lantjar. “Tidak

DARI

Pada tg. 17
sjahkan

kan. Mereka mengakui, bahwa mereka ta akan
- ditempatkan sea
KW
datang adalah
guna mentjari kopra Hz: (Antara).
untuk diperdagangkan,
tetapi karena
mereka berkeliaran sadja dengan tidak PERTEMUAN KEDUA KALI POmempunjai keterangan2, maka mereka|

sadja kita, pun banjak lain orang #djus
ga njafakan kepada kita tentang soal

#

itu

rangan dan

715

“Suar
jang belakangan ini,
an
djalanan
pengantaran
surat2, koran
“dl. didalam kota Djakarta initernjata

ini:

karena

berasal dari Pasar Senen j

masuk di daerah

' PERDJALANAN POST KOTA

kurang

selamat,

jang

Djakarta.
Mereka

biogas 7,30 sore waktu Indonesia.
KURANG

rumah

donesia

RIS.
tersebut

djimat.s

ten (Labuan)
oleh “ Sihak pemerintah
militer” Republik disana beberapa hari
jang lalu telah ditangkap 5 orang In-

radio resmi dari pemerintah Indone: sia mulai hari Senin jad. akan mengadakan programma dalam bahasa Indo' nesia. Ini berhubung dengan. bedirinja
Siaran

4 buah

M.P.

17 tahon keatas

Pict.

LARRY

dengan peng

rampok2 itu hanja mengantjam. tempuran dalam perdjoangan ke- Robusta Lampung
Bali 6x
». Barang2 jang dapat digondol ada- |merdekaan Indonesia, jang umumPalembang
Sebagai)
A
lah barang2
pakaian
serta uang nja disebut ,,Invaliden”.
kontan,
berdjumlah kurang lebih ketua telah diangkat tuan R. Ach- WIB
Arabica
mad Natakusuma.
f£ 900.—
Mereka jang huniak mendiikaa CITRONELLA :
A. Contract
Tjabang Korpindo, capat perhubu- ap
DITANGKAP
KARENA
TIDAK
LADA:
ADA SURAT KETERANGAN. - ngan dengan secretarjiaat Korpindo, Tanahabang Barat no: Te
“Dikabarkan, bahwa di Selatan Bang

Republik Indonesia
di Djakarta jang
diketuai oleh tuan Agus Jaman, akan

mengadakan

dan

Wong San Hin,
tinggal di Tanah
Tinggi, Sawah "No. 52, telah disatrdnin pendjahat2.
Mereka itu terdiri dari 3 orang
jang tidak dikenal. Sukur dirinja

Republik

merdeka

badja

Pada tanggal 19 Des. 1949 tuan

(Technicolor).
JEAN PETTERS- LEE L, » SOBB.

POWER-

»THE SWORDSMAN"

DAGANG

2 putjuk senapan dan pelor2nja,

topi

CASTILE"

Irom
£

operan £ 700 pegawai“ jang telah
Rupanja
gerombolan ini memakai
| mendjadi anggauta POB.
mobil, karena siangnja kedapatan mobil terlantar di djalanan Banju Irang, JAJASAN
KORBAN
PERANG
djuga dirumahnja A. Atjil ada keting(PASAR
INDONESIA”.

mempertegak Kemerdekaan, segera dapat ditempatkan digolongan jang se-

suai dengan

suatu tjabang dari POB

&—

-

pasar2

Gedung
“Pasar

tgg.

PERTUNDJUKAN

BESAR

Baru

REVUE NASIONAI.

Genderang Indonesia"

Des. 1949
pukul

190 NOMOR
?

Kedaulatan

27-28-29-

30

-

Kemidi

Penjerahan

Memperingati

20.00

Musik!

Njanji?-an!

PILIHAN

5 ORKEST PILIHAN
&
100 SENIMAN dan

Balet!

Tari?-an!

semetan meat
Panas

"|

dirumahnja sdr,

:
telah berdiri
2 an
dan

Fox

M.PEA,

.

SENIWATI
DALAM
SATU
PERTUNDJUKAN
MERIAH! DARI GAMELAN BALI

SAMPAI ORKEST SERIOSA !

Kartjis f 6.—, f 3.50, f 2.60.
mulai sekarang dapat beli :

Sa!

:

lain
“di.

11.00 Pagi

TYRONE
20 th. Century

TONE.

oemosr.

w

"TS

Antara
RPBKPK

138.300.000 MARK
FINLANDIA
. BUAT PEKAN OLAH RAGA
. OLYMPIK.
Helsinki, 19 Des. (Reuter).
Dewan haminte Helsinki telah me-

semosa

10.30 Pagi -— & — 9

TAN

ten

beukachir.

tuk beritahukan,
bahwa firma ,,Ind. dapat dibeli pagi harinja dik antor
Timur”
jang” terletak di Javabank- | Gedung Kemidi, sore di PegangI
straat 8, telah kebongkaran.
Belaka- | saan Barat 6 paviljun Sa:
ngan ketahuan bahwa pendjahat2 sam- Injumbangkan uang sebesar 138.300.000
bil menggunakan kontji2 palsu berhasi!
“ALMENAK.
imark Finlandia untuk Pekan Olah Ramenggondol barang2. sbb: 9 blok PrinDalam beberapa hari ini kita telah ga
Olympik
jang pada tahun 1952
ted Shirting, 17 blok Grey Shirting, terima almanak dari v/h E. Tambunan:
16 blok White Shirting, jang sama se- '& Co. NV, Usaha Rajat dan Druk- akan diadakan di Helsinki. Para pengjusaha Pekan Olah Raga ini telah mekali hampir Berapa Ya
f£ 2.000
| kerij Djie Liong.
minta uang sebanjak 240.000.000 mark,
haturkan banjak2 sehingga mereka sekarang harus beker|
Dengan ini kita
PERAMPOKAN.
terima kasih.
dja dengan kira2 satu mark lebih kuMalam Kemis tgl. 14 ke 15 Desemrang. Akan tetapi mereka menerangber rumahnja Anang Atjil bin Santul
SAREKAT BURUH B.V.M
:kan, bahwa hal ini sama sekali tidak
dikampung Bangkal (Tjempaka), telah
(SBBYVM).
:
memberi pengaruh atas rentjana2 medidatangi
segerombolan
bersendjata.
Pada tgl. 3 Des. 49 pk. 20.15 ber- reka.
Sebelumnja rumah dimasuki gerombo- tempat di Kali Pasir 21 telah -dibentuk
Kaum sosial-demokrat dan demokrat
lan ini lebih dulu melepaskan temba,SBBVM” (Sarekat Buruh BVM).
rakjat dalam dewan haminte — keduakan2- ke udara, kemudian sesudah ruSebagai ketua telah diangkat
tuan duanja golongan? jang berhaluan kiri
Imah dimasuki tuan dan "njonja rumah
R. Siswojo. -—
— telah menentang pengeluaran keuadipukuli, hingga matang biru.
Selandjutnja rapat Sasana
kepu- ngan sebesar 240 djuta untuk Badan
Telah dapat mereka gondol sedjumtusan:
,,SBBVIM” . mendjadi
salah Olah Raga ini.
lah barang2 perhiasan seharga kurang

na Panitya segera harus berdiri
atas:
“iniSiatief bekas anggauta Knil ditempat2 itu, sedang
peraturan? dengan
. pendjelasannja - lengkap untuk menje““lenggarakan- sesuatunja dikirim
dari

Panitya Pusat.

nmlayan

LAUGHTON- FRANCHOT

Bosat

CAPITOL
GLOBE

of HIM”.

Fa

— PPN Urusan Tentara.
jabang sesetempat menurut sentjas
u

pai pe

DURBIN- CHARLES

“Universal Pict. 5

2

23

TIMUR” KEBONGKARAN.

terutama

Aa

- in

kenal seperti .Saulius, Herriati,
Corrijati, -Abdulgani dan
Bung|
Pakhuismeester dari firma tersebut Saugie,
Fa
diatas, ialah tuan B. Arifin telah daKartjis mulai sekarang telah
tang mengadu pada jang berwadjib un-

tetapi djuga|

dari beberapa pendpuru,

Ten

n»BECAUSE

Kg inisia

| oleh fihak jang berwadjib,

Ea
20
(4 PERTOENDJOEKAN)

Na Pa

2—2.

Tidak kuPos. bahagian ekspedisi
(pengiriman) seperti ,,Suriawisesa”.
Hari kedua dari pertandingan untuk E
rang dari 100 seniman dan “seni- amal jang diselenggarakan oleh CPA |E
Jb: pangan kas: koreksi tentang Ag
1 memperhatikan mbnliap.
(W)
t wati ikut menjemarakkan pertun-| 'Djatinegara- telah dilangsungkan antara |
djukan musik, njanji2-an, tari2-an| "perkumpulan sepak-bola- Fadjar meladan balet ini dengan 5 per angkatan | wan THHK dan berkesudahan dengan 5
KASSIER N. V. GEO WEHRY
.
orkes jang a.l. dipimpin oleh I Wa-| seri (2—2).
KETANGKAP.
pertama
“Tiga bulan
berselang firma
Geo Tang Seken, Sutedjo, Sinsu, Jahja, | 'Sesudahnja 'di “babakan
nja Webry. telah mengadu kepada
polisi Saiful dan Sadji. 10 nomor pilihan THHK ketinggalan 1—0, pada waktu
bahwa kasirnja jalah tuan Tjan Tjay dan 26 lagu2 dari 15 pentjipta In- 'dekat mengasoh ini stand? oleh THHK
aa! |An, bertempat tinggal di Kampung Ba- .donesia di-ikat dalam satu pertun-j bisa dirobah mendjadi 1—1.
“|li sudah menggelapkan uang banjak- djukan jang meriah dengan 'deko'Di babakan kedua kembali fihaknja 2
nja f 41.318.36.
rasi dari H. B. Angin merupakan) THHK bisa bikin stand djadi 2—1
Polisi baru2 ini berhasil
tangkap
gennerang Telonsnla , Sebuah pa- untuk mereka punja keuntungan, akan
-Ituan Tjan.
sebelumnja wasit tiup tanda bu' sambut dengan dialah: 39,
rade
dari
komponis2 “Tanah Air.|Ha
Nan ena Pages
Fadjar bisa -tjitak satu gelijk| tidak sadja oleh bekasAnis Dita
€
Akan
terdengar
solist2
jang
ter|baran,
maker, jang: mana tidak berobah sam/KM pedjuang Kemerdekaan Indonesia. N.V. HANDEL MY,

Sea inn Pakai

FADJAR — “THH.K.

Dn

'ra kesebelasan U.M.S. dan Praja. :
lapangan Petak Sinkian.
€

aman sekarang seperti ,,Benana penerbitan, semuanja dapat dja- | SU
kon- Na a Solo” dan musik symphonis di
setiap.|penerbitan
Na jang Buku t lah Ha pada ker tjiptaan2 pudjangga2 lagu Indone-|
lamat masing2.
a minta pihak sep isia jang djarang diperdengarkan,|

283

JT

id Pon

ha

ai Bi en bekal Bg

Djakarta.

S

dan bebrapa “Mantitnga poeser-aer (atawa apa jang dina- gra tjampoer bitjara dengen mem- rannja dengen zonder ada satse
t pergi mendjoempahken pada maken Maelstrom) jang disemba- | bilang: »Kaloe begitoe, apatah ti- orang jang brani imenjataken. ata"rang waktoe bisa membikin marika' da lebih baek kita batalken sadja wa mengandjoerken hendak merajendral The Sam Po.
batalken perdjaiapan itoe.
Kita poenja “djendral bermoela poenja kapal2 tersedot ka dasarnja perdjalanan kita ini ?”
Tapi djendral The Sam Po saKoetika itoe perlajaran telah diada merasa goesar sekali dan telah laoetan, Sedeng disana-sini tjoema |
ibebrapa hari lamanja,
“| berniat aken
mendjatohken hoe- tertampak aer dan langit jang se-' nget tida moefakat dengen omo- lakoeken
keliatan menjamboeng, ' ngan itoe.
mendadak
pada 1 hari 1 djoeroe
koeman mati
pada Ang
Lian olah-olah
tida
tertampak
ada
daratan
atawa
penjelidik
telah
dateng melapor|
Apa
jang
akce.
hendak
kerdjaKiongtjoe jang telah menerbitken
tempat2 boeat marika berlindoeng. y ken,” kata ia, .,akoe moesti ker- ken, bahoca disebelah depan perpada
terhadep
besar
Ikaroesakan
—“—“
Pa
Maka
apabila
itoe perlajaran ' djaken itoe teroes sehingga semoea djalanan “ marika Hoe-touw-tok
4 bosst: 'menjegah agar iblis itoe dja- angkatan perangnja, Beroentoeng
£“2,
maoe
dilandjoetken
djoega,
kisa
kesampean. Thio Pek telah dapet menangzkep
itoe' tjita-tjita'koe
djoega
Kim
Pek
Hong
Tianglo
te— Dan setelah Ang Lian Jatinnat ngan memoekoel, maoe atawa tida lah dateng mintaken ampoen, hing- penjelidik2
menjataken
kekoeati-'
Akoe
tida
tace
bagimana
kerdjaan|
SeSeratoes 'prahoe lebih jang didjamemberi-taoeken
pada sang iboel Lia moesti bertreak meminta-minta ga djendral The Sam Po apa-boleh- rannja jang marika tida aken bisa itoe aken berkasoevahannja, tetapi lanken
oleh
sekawanan badjak
ampoen,
setelah
mana
baroelah
1tentang doedoeknja perkara jang)
jang terdiri lebin-koeranzs seriboe
kombali
lagi
ka
Tiongkok
boeat
akoe
tace
pasti
jang
akoe
tida
boboeat
telah
oeroengken
niatannja,
berlaloe dengen
laloe itoe iblis maoce
Ea bener, Te
radja prz
|
ileh tinggaiken itoe pekerdjaan se- djiwa,
Dan koetika ia telah menerima selama-lamanja:
goO€pin boeat lantas pren- zonder mengganggoe terlebih dja-|
Oleh kerna tnendapet laporan deHingga
djendral
The
Sam
Po'
tengah djalan. Maka lantaran itoe
radja Lie-djin-kok poenja pernjatahken mantrinja aken menjedia-| |oeh poela,
mikian, maka. djendral kita laloe
jang
mendenger
keterangan
begidjoega,
akoa
memberi
peringetari
dengen menampik
Maka lantaran mendapet : 'kete- tahan taloek,
ken itoe soerat-taloek jang dimin- |
Kong-kong djangan prentah soepaja Thio Pek lekas
telah toe, laloe menanjaken pada djen-' soepaja Ang
ta oleh Hwie Hwan, dengen disam- rangan begitoe, radja Lie-djin-kok segala barang anteranj
dral
Ong
Keng
Hong
kaloe2
ia
ada,
mengoetjapken
lagi itoe omongan dateng mengadep.
ping itoe ia tida loepa boeat menar- djadi tetep hatinja boeat memper- dipersembahken, djendral kita la- mengatahoei lacetan apa ini jang dihadepan'koe.”
Tatkala ia: soedah berhadepan
loe
prentahken
anak-boeahnja
“apa sebabnja sang poetri sembahken soerat-taloekan pada
2 Ie
dengen djendral The Sam Po, itoe
marika
bakal
liwatin.
Hingga Ang
'Thay Kam jang panglima jang bermoeka item lanmerombak pasanggrahan
2 tadi mendjerit-djerit minta diam- djendral The Sam Po jang mem- boeat
»Ini daerah”,
begitoelah mene- | mendenger djzsngekan itoe, karoean
'aken
kemoedian melgndjoetken
(bikin pasanggrahan di tepi laoet.
. poenken djiwanja?
tas: menerangken
bahnea. itoe
poela perdjalanannja boeat men- rangken djendral Ong, Keng Hong, sadja djadi merasa sanget. maloe orang2 jang ia tawan, semoeanja
| Ang Lian Kiongtjoe lantas me-|
pada itoe tjap keradjaan jang »sebetoelnja telah berada djaoeh |dan kemoedian boeroe-boeroe ia ada badjak2 jang hidoep dengen
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