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Tentera Amerika meninggalkan
—. kepulauan Aleutian

8

dir .

49 anggota, mr. J.A. de Wilde|
sakit. Jang telah menerima
thn tholiel
Volkspartij, semua (14)

Den Haag,
21 Des. (Aneta)

semua (3) anggota partai Vrijheid

(Revolutiona
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“PEMINDAHAN? PASUKAN?

tische P

:

:

bahwa
| Niard harus dihubungkan dengan ren-

|

| tjana undang2 garantieverklaring buat

para pegawai Belanda di Indonesia.
2 milliard itu besar, teyanan
SN
amat, demi-

|

ini me-

subur sekali. Saat

kin akan

mang adalah saat jang sangat genting,
dimana kita harus mengambil kepu-

tusan jang bersedjarah, demikian per-

aa
2
dana menteri Drees.
tapi toch tidak terlampau
Pada
waktu
diadakan
landjutan
pe
|
i
menter
jutnja
Seland
“'kiaa katanja.
|rundingan anggota Algra (A.R.) mepublik tidak berniat untuk mengada- |nerangkan, bahwa teman2 politiknja
hendak
tetap bersih terhadap masa
'kan nasionalisasi setjara besar2an.
Sesudah itu menteri Joekes, men- | lampau. Pertama2 ia hendak mempro'djawab beberapa pembitjara tentang 'tes terhadap mereka, jang mau melamparkan sebagian - tanggungdjawab
posisi para pegawai Belanda. Menurut:

beraturan jangtidakkini diadakan
para peakan memutuskan

'atas beleid

Nan

jenstverband. Djuga dalam konstitusi
para pe turan2 T
arah ini, sehingga

landa, jang tetap bekerdja, tidak usah

oposisi.

,

tersebut.

| MeLain mengatakan bahwa
deparbataljon 4-4 RI de-| temen tersebut mendjadi kaget
de-

meninggalkan

telah ngan penarikan mundur tentera Ame-

L

Palembang Irika dari pulau Aleutian serta
mekesuatu tempat di Nusantara.
rantai
“fninggalkan pangkalan2nja
di
territorial tevens — troepenco:
, kepulauan itu.
Sumatera

Selatan, letnan-kolonel P. H.

4 ,Ini adalah suatu undangan kepada
Donck mengutjapkan kata perpisahan. penjerang untuk mengulangkan taktik
Pada tanggal 20 Des. berangkat pu- invasi jang digunakan oleh
Djepang
la anggota terachir dari 4-1 RI, ibu- 'bada waktu peperangan jang lampau,
dalam
pasukan bataljon mana sesudah pengo- demikian McLain menjatakan
di
'songan Bengkulen dari Palembang te- 'kawatnja. Keadaan dimana-mana
ki ta
lah dipindahkan kesuatu tempat lain di (dunia tak mengidinkan bangsa
Nusantara. Seperti djuga 4-4 RI, 4-1 mempunjai tjukup tempo untuk meRI selama waktu dua setengah tahun | ngumpulkan orang dan ammunitie dejang terachir ditempatkan di Sumatera 'ngan tjukup buat merebut kembali ta“nahnja sendiri”.
Selatan.
3Tg

harus

ditulis

:

Pollema,

bahwa iaia
bahwa

djuga bertanggung-djawab Inggeris.

s kepergian .menteri

:

TIDAK ADA PESEMENTARA
NGAKUAN PERANTIIS TER- HADAP PEKING.
"Setelah-resolusi komunis pengakuan
terhadap Peking ditolak, maka fraksi
sosialis dalam komisi untuk ” urusan
luar negeri memadjukan sebuah resolusi dimana diminta supaja mengaTiongkok
komunis
kui pemerintah
.
pada waktunja.
(perundingan
Resolusi ini diterima
suara jang sesungguhnja tidak diberikan red.).

setjara

kesalahan

merasa puas

dengan Irian dan. mengatakan pula
hahwa ia tetap berkeberatan terhadap

endapat persetudjuannja seluruhnja,

Pembitjara mempertahankan
penda'patnja, bahwa rentjana itu berlawanan

tentara Belanda di daerah2 jang sa-|
— ngat luas akan dikumpulkan dan akan
—.
tetap mempunjai perlengkapan
dan
-persendjataan organis masing2. Disana |

ng2 dasar Hal inikitamenge|.
Haa

“prinsipiesl, dimana

bersikap

mengalan, - demikian

Kolff, jang menjatakan bahwa fraksinja karena itu tiiak dapat menjetudjui rentjana.
4
5

siang hari. . Djika mereka
sebagai tetamu, |maka dari fihak TNI tidaklah ada alasan untuk tidak berbuat demilikian pu-|

Ia. Pembitjara menjatakan telah me“lihat sendiri, bahwa ada kerdjasama

- Djokjakarta, 21 Des. (Aneta).
jang
“Dengan mendapat perhatian
Selasa malam digedung
besar
sangat
|
Pe opsir TNI, jang memberi harapan
di Djokjakarta, dilangsungKepatihan
“baik buat dimasa depan.
aan Kongres MusAchirnja mr. Fockema Andreae me- kan resepsi pembuk
Indonesia, jang dihadiri
ngemukakan, bahwa adalah kewadji- limin 750Seluruh
orang utusan dan penindjau.
ban pemerintah dan ' rakjat Belanda oleh
Presiden Sukarno
nja
amanat
Dalam
untuk menghilangkan perasaan bosen
bahwa selama kemerdekan,
mengata
(verveling),
jang akan timbul pada
agabelum tertjapai,
para pradjurit diwaktu sesudah penje- kaan nasional
de—
tidak dapat berkembang
mapun
srahan kedaulatan. Kita harus membe- 'ngan leluasa.. Kemerdekaan nasional
rantas perasaan tersebut dan
djuga
muslimin djuga,
adalah tjita2 kaum

asa jang djuga mungae

an mereka

Nederland “dan Indonesia.

dan dalam

berusaha

mentjapai

tjita2

itu, sjarat mutlak baginja, jalah adaan. Presiden mengingatkan
'Inja
dari | pula,persatu
bahwa didalam-RIS nanti, kaum

menteri
dr. W.
| Drees menerangkan, bahwa pemerin-

muslimin supaja bersikap dan bertin-

dak bidjaksana terhadap bangsa IndoIslam.
beragama
tidak
nesia, jang

tah dalam mengadjukan rentjana un- '#Achirnja Presiden Sukarno
ini
tidak minta perseti

menganmuslimin dengan
kaum
agar
djurkan
atas beleid kabinet. Pembitjara'tid
golongan dalam menjusun Nedapat melihat adanja lain djalan, jang lain2
nasional dan berdjuang bersamagara
dapat diambil. Tekanan internasional
barisan persatuan,

| dang2
-

—. dimasa lampau

tudjuan2 beleid

|.
|

|

sama dalam satu
jang menudju satu Negara

fidak mempengaruhi

kita, demikian perdana

antara
demikian
atas Raya,
Presiden Sukarno.

ketjepatan penglaksanaannja. Mereka,
bahwa kit
menteri,

tetapi ada pengaruhnja

a telah tidak
jang mengira
mengadakan perlawanan terhadap te-

Merah
Merah

Putih
Putih

|

Pe,

Indonesia-

lain amanat
A

SEKITAR PENTJALONAN ANGkanan itu, sudah salah sangka, demi- L..GOTA PARLEMEN R.L.S.

Selandjutnja
pada

men
atas

tg. 21

dikabarkan,

Desember

akan

anggota2

didalam

Gambar:

Pres. Sukawati
(Foto Ipphos)

bahwa
parle-

ilihan

jang “ditjalonkan.

Dalam pada itu, Badan Pusat Serimengadakan
setelah
kat2 Sekerdja
perundingan menjatakan tidak menjetudjui tjara jang sekarang dipergunakan oleh pemerintah Pasundan
dan
mendesak supaja mengambil tindakan
dengan mengindahkan organisasi2 diluar parlemen sementara. ”
Dalam pernjataan
'itu
ditegaskan,
bahwa Dewan Perwakilan Rakjat jang
dinamakan parlemen sementara
Pasundan belum dapat disebutkan representatief-penuh, karena faktor kekuatan diluar lingkungan parlemen djauh
lebih besar dari jang ada didalamnja.
| Achirnja ditegaskan
pula,
bahwa
'tindakan2 harus dilakukan dengan bidjaksana agar keamanan dan ketenteraman tetap terdjamin.
Er

siang wakil2

dari

Badan Pusat Serikat2 Sekerdja telah
mengundjungi Wali Negara Pasundan,
menjampaikan pernjataan tsb. dan ditambah dengan permintaan supaja diadakan pergeseran dalam kabinet sekarang, jaitu Mr. Makmun Sumadipradja didjadikan Menteri Sosial, sedang
Menteri Sosial sekarang M.I. Ardiwinangun didjadikan Menteri Dalam Ne-

Moskow,

Hari

lahir

20

Des.

Stalin

STA-

(Antara-LIP),

jang

ke-70

dira-

jakan setjara besar2an di Moskow. Semua kota2 dan desa2 dengan meriah
terhias dengan pandji2, bendera2 dan
gambar2,
dimana tertulis ,,Glory to

ting,
jang
dilingkungi oleh portret2
dari 11 orang anggota Politbureau.
Delegasi2 buruh terus mengalir dari
Juar negeri, diantaranja jang telah datang
ialah
delegasi2
dari
Bulgaria,
Tjekoslawakia, Djerman, Polandia, Korea, Mongolia
dan Austria. Rapat2
umum untuk memperingati hari besar
ini diadakan dimana2, dipaberik2, di

kantor2,

di sekolah2

dsb.

Sovjet

ter-

semua
tinggi" memerintahkan kepada
misi Sovjet diluar negeri, supaja mengibarkan bendera merah pada hari Re-

bo ini.
Tiap2 surat kabar
lebih dari 34 seluruh

menjumbangkan
ruangannja un-

Masjumi tentang D.I.
Jogja,

hal ini akan memakan waktw lama. |

| telah terdjadi ketjelakaan otobis,

pat luka2. Didjalan jang lurus ini oto-

00, JAAN KEMERDEKAAN

itabih

Aa,

hi

ibu 1

ESA

gi

iainn
ja, g berdjumblah kira2 50
perkumpulajan
n
mengemukakan: penda-

la semua pekerdja

22 Desember,

garis2

menju-

bagi

penje-

Selenggaraan keuangan Indonesia.
djak achir 1947 pekerdjaan Departemen Keuangan - terutama ditudjukan
keterangan2
mengumpulkan
untuk
“dapat menjusun
untuk
jang tjukup
rentjana

keuangan

Prof. Supomo — Menteri Kehakiman,
Sultan Hamid II — Menteri Negara:
Dr, Suparmo — Menteri Negara:
.Mr. Dr. Kusuma Atmadja — Presiden Mahkamah Agung:
. Dr. Sukiman — Ketua Masjumi:
Mr, Sujono Hadinoto — Ketua PNI,
.Mr. A. K. Pringgodigdo —- Panite-

ras
9: Moh.

Jahja —

Panitera.

Sebagai telah pufa dikabarkan, ke-

dua Panitera tsbs telah berangkat ke
Nederland tg. 20 Desember jl. untuk
membantu dalam persiapan.

TENTERA BELANDA DITARIK
KEMBALI DARI SELURUH
BANTEN,
Bogor,

21 Des.

(Aneta).

Dari fihak
tentera koresponden
Aneta di Bogor memperoleh kabar,

bahwa

sedjak

17 Desember
dikosongkan

hari

da

hari

Sabtu

tanggal

seluruh Banten telah
oleh tentera Belanda

dan diserahkan
Sabtu

kepada
17

T.N.I.

Pa-

Desember

pos

Belanda jang terachir dioper oleh
T.N.I
Di keresidenan Bogor (jang terdiri dari kabupaten2 Bogor, Sukabumi dan Tjiandjur)
hampir semua pos tentera
masih diduduki

oleh pasukan2

Belanda.

na-penjehatan

keuangan.

naikkan

penghasilan

atasinja

anggaran

me-

Dengan

negeri

ingin

ai-

pengeluaran.

Dalam

“an
Bagi tahun2 j.a.d. di
rangan maximum. Kekurangan

kekumaxi-

21

Des.

(Antara).

mum

bagi

1929

tahun

hutang-pokoks
sebesar
k
f 40,3 djuta
tunggakan sebesar
(diantaranja ada
f 4,7 djuta).
Buat pembajaran pensiun dan tundjangan telah disediakan biaja sebesar
f 904 djuta, sedangkan buat tunggakan pembajaran pensiun semasa perang ditaksir diperlukan f 100 djuta.
Pembiajaan
pelbagai
“object
jang
mendjadi tanggungan pemerintah ada(netto)

tertim-

jang

bang. Buah pekerdjaan usaha ini tertjapai dalam bulan Maret 1949 dengan
mempermudah penjusunan dan dilakukannja apa jang dinamakan anggaran belandja-induk (romp-begroting).
Kemudian disusunlah sebuah rentja-

akan tertjapai
Great
Stalin”.
Gambar2 Lenin dan tahun 1952
diharap
Stalin merupakan hiasan jang terchid- suatu anggaran-belandja jang berimmat digedung2 pemerintah jang pen- bangan.

'Kongres Masjumi jang dilangsungantara
Des.
Ki
“kian dr. Drees. Ada anggota jang me- |
kan tg. 15 sehingga 19
resolusi
au,
Se
:
Pa
Ta an
ia
sebuah
. Organisasi? diluar parlemen
lain menjampaikan
kepada pemerintah RIS dan Republik
|geri..
Indonesia jang isinja (jang lebih leng.
(Antara)
Des.
20
Bandung,
-kap dari jang kita siarkan tadi pagi)
KOLONEL SABIKIN DI
n Pasundan, tadi
sbb.:
:
Aneta mendapat kabar, bahwa men- — Digedung parleme
disangat
an,
Pasund
ntah
. BANDUNG,
:
(1) Mengandjurkan dengan
pemeri
teri keuangan Indonesia' Timur, Hame- | pagi pihak
n, Ardiwinangun,
kepada pemerintah RIS dan Republik
: “ling, jang sedjak
jak
beberapa waktu di- 'antaranja Mr. Makmu dan SuriakartaBandung, 21 Des. (Aneta).
i
“Indonesia supaja:
| rawat dirumah sakit Tjikini, akan ber- | Suradiredja, Sukard
pePada hari Rebo pagi kira2 djam 11
perhubungan dedakan
menga
'a. Membentuk sebuah komisi
legawa
angkat ke negeri Belanda dengan per
organisasi2 kolonel Sadikin, komandan dipisi Silis 'njelesaian jang akan mentjari “djalan
dan
politik
partai2
ngan
sawat terbang Constellation pada hari
membereskan
gubernur militer sebaik2nja bagi untuk
“ada untuk memperbintjangkan | wangi merangkap
Kemis, untuk keperlian kesehatannja.
dalam : Djawa Barat, dengan stafnja telah tiba soal2 Darul Islam dan segala jang
anggota
buat
an
pemilih
soal
Kabarnja perutnja akan dioperasi dan
se- di Bandung, dimana ia disambut de- berkaitan dengan itu.
RIS
'Dewan Perwakilan Rakjat
sengan resmi di kantor haminte dan-di- - b. Memberi kesempatan jang
a.
|
mentar
|
“ Selama ia berada di negeri Belanda
faham
bagi perkembangan
'mestinja
'sini
ia
dengan
opsir?nja
disambut
de|
pedon
angka
mener
mun
“akan diwakili oleh menteri. Tan Tek
pidato oleh wali kota ke Tuhanan dan agama disegala lapidi- 'ngan sebuah
sebagaimana
:
“pemerintah
1
| 'Heng, sebagai menteri keuanga:
(Bandung
dan
djendral-major
Engels. san masjarakat, dan mentjegah segala
semen
Parle
lumumkan oleh PPN.
tindakan perbuatan jang mengetjewa|
Sesudah
pidato
dari
ketua
panitya.pementara Pasundan '- mempunjai actief
ummat Islam dan - menjinggung
kan
seorang - wanita
anggota
iefkiesrecht sedangkarn para 'nerimaan
ana
rasa keagamaannja.
"Muslimat
menjampaikan
sebuah
bendera
ordan
politik
partai2
dari
pemimpin
"d
Aa
e
H
Seru
2
perkemba(2) Dalam menghadapi
g ai
'Didjalan antara Pare2 dan Madjene | ganisasi2i2 diluar parlemen mempunjai Merah Putih kepada komandan TNI ngan politik dalam dan luar
negeri
ini,
Sesudah
pidato-sambutan
kolonel
srecht, oleh karena pemili'sekarang ini, Masjumi tetap memegang
(Sadikin
diberikan
kesempatan
kepada
umum belum dapat diadakan.
'menjebabkan tewasnja delapa
teguh tudjuan semula sebagai . terjakni
annja, bahwa semua orang untuk menghadap kepa- maktub dalam fasal dua A.D.,
a-penumpang2
lainnja
menda:
aini
penu
' sedangkandikemukak
Kemudian
4
danja.
na S3
jang
menegakkan kedaulatan negara
sekarang jang mendjadi soal jalah behaminte "Meliputi
#
Indonesia
daerah2
seluruh
| bis itu telah menubruk sebuah pohon, | 'rapa orang dari dalam dan berapa “ “'Djalan mulai dari batas
setelah mama tank bensinnja meledak, orang dari luar parlemen jang akan hingga kantor haminte jang akan dila- sebagai “hasil perdjoangan revolusi
K3
sehingga bis tersebut terbakar.
mendjadi anggota Badan Perwakilan lut oleh rombongan kolonel Sadkin di- bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dan
melaksanakan tjita2 Islam dalam uruRIS sementara itu. -Lalu di- djaga oleh .polisi sipil dan militer.
Rakjat
WAKIL2 SIAM KEPADA. PERAsan kenegaraan itu.
Jusulkannja, supaja dalam pertemuan
HARI IBU,
Supaja Masjumi chususnja dan
peak,
ra
“48)
ia
PG una ae
Islam Indonesia umumnja let
parleluar
dari
dar
den“
dar
'
Persatuan
Tindakan
Wanita
di
S
FOOKoIs
ek oat” mentei Tak nendet
3
keagamaan
yjedari “tuntunan
marinda - telah
mengadjukan resolys
ngisi perdjoangannja dengan
Kal
n
Pa Pa
ang
dewan
i
organisas
kepada
dan
politik
partai2
| Pihak
tersusun
lebih
buatan jang
tan Timur, untuk mer
judjuan
segera mendekati
nghadiri 'perajaan 27

4, Naisukij Niminanhemindr,

Pemerintah

uangan Indonesia kepada
RIS.
Kekurangan bahan2 angka
penetapan

Ke-

pengurusan

bidjaksanaan - Jar

suatu

PERAJAAN HARI LAHIR
“LIN JANG KE-10.

jatakan,

resmi“

Taulatan
bahwa dengan penjerahan
pada tg. 27 Des. ad. maka akan berpindah pula tanggung djawab atas ke-

karkan

Radio Moskou mengabarkan, bahwa
presidium dari Sovjet tertinggi
telah
memberikan tanda penghormatan ,,OrSa dari Lenin” kepada perdana men-

dilangsungkan

Pada tg. 19 Des.

di MAbe.
dinaikkan.

TANDA2 KEHORMATAN
BUAT STALIN.

— dengan golongan lain-lainnja

biasa pada

tiajaan baru terhadap masa depan

sang
sang

Kaum Muslimin harus bersatu

akan naik kapal setjara

perasaan putus

Upatjara penaikan
berpidato sebelum

Presiden Sukarno:

—.mereka akan diperlakukan sebagai te-

'kin timbul, dengan djalan mem

“Bengumiaan

2

P

dapat

“beri teladan kepada para
“Saja sudah melihat, bahwa kelakuan
“banjak sekali opsir2 adalah baik se“kali, demikian pembitjara, jang selandjutnja mengatakan,
bahwa anggota2

—

de-

Baru dalam tahun 1952 ditaksir akan ada keseimbangan dalam anggaran belandja

peraturan mengenai hak menentukan
nasib sendiri. Pokok keberatan frak-

sinja terletak pada soal constitutioneel.

dan

berita kita tentang

Keuangan Indonesia di muka pintu
penjerahan kedaulatan

e

belum

| Kolff (CHLU.)

Stikker ke

jokja pada tahun 4948. Hal itu telah

' tamu

150

atas tidak diberikannja bantuan tjepat

dulu memperingati mereka, jang telah

Eee

Menurut radio Moskow, oleh presidium Sovjet jang tertinggi telah dihakepada
diahkan hadiah internasional
Stalin sebagai hadiah hari kelahiran
sebanjak 100.000 rubel, jang dikatakan
untuk menandingi Hadiah Nobel untuk
Perdamaian.
Pada hari Selasa menteri luar negeri
korps
Andrei Vishinsky mengundang
resepsi
diplomatik untuk menghadliri
resmi pada Rebo malam untuk memperingati hari besar itu. :

djuga dianggap

agar.

diantara-

satelliet,

negeri2

dari

teri Israel,

'bersih, demikian Algra,
jang berhu-:
bung dengan utjapan menteri Goetzen
terpaksa mengemukakan, bahwa ka|binet2
di London dalam memikirkan

soal Indonesia harus

Menjambung

nja datanng dari Nehru, perdana menteri India, Ben Gurion, perdana men-

|

gugur dalam perdjuangandi Indone- kepada kaum 'interniran di Indonesia
'sia. Dalam djawabannja kepada ang- | tidak hanja dipi-uikan/kepada kabinet
mengatakan, di London, melainkan kepada orang2
menteri

—.

tjuali

Indonesia” kepada fihak

Hikajat

bertanggungdjawab,

—.

'temen

BELANDA...

Pada hari Senin

dian (nanjakan tentang dokumen2 jang do|

jera- | ketemukan di Djokja. Salah satu
ifkumen tersebut jalah berisi peringatan jang sungguh2 dari fihak peme-.
dibetinggi
lis
Madje
di
dalam sidang
pemerintah
rintah Amerika kepada
rikan djawaban pemerintah, jang gi- 'Republik
terhadap kontrak Fox.
'utjapkan oleh beberapa menteri,
n
| Saat ini djanganlah kita anggap saat
- Pembitjara pertama "jalah menteri
jang tjelaka, demikian dr. Drecs sebenar
tidak
akan
menjat
jang
en,
'Goetz
,,pemberian pertjuma” dua mil- landjutnja, karena masa datang mung-

0.

1 No.

Susunan delegasi ke
Nederland.

Hadiah2 mengalir dari kaum komuterhadap suatu penjerang jang
berdiantaranja
kemungkinan. Permintaan
ini
telah 'nis dari berbagai negeri,
ikirimkan kepada menteri
pertaha- Belanda jang memberikan seperti biahan, Louis Johnson,
dan
pembesar2 sa sepatu kaju dengan gambar Lenin
Norwegia,
Australia,
pemerintah
tinggi
jang
lainnja
oleh dan
Stalin,
|
Perry McLain, komandan dari depar- Tiongkok. Kawat2 utjapan selamat, ke-

Sri Ratu
sia

Historische
lijk His
Christetelijk
jalah semua (5) -anggota
ir : dan semua & ang-

KE

legasi RIS ke Amsterdam jang akan
tg. 23 besok untuk meneri- '
' Ancherage, Alaska, 21 Des, (AP). | tuk menjambut hari lahir Stalin inl,. berangkat
sedangkan semua ahli2 ilmu-pengeta- ma kedaulatan dari Keradjaan Belan' Departemen dari legioen Amerika di huan, pengarang, seniman2 dan artis2 da, dimana kita sebut nama? 6 orang,
| Alaska pada hari Selasa telah menmemberikan
sambutannja.
Dua
hari kini dengan resmi diumumkan daftar 9
. dikembalikannja semua
pasumemuat tulisan pe- orang sbb.:.
Pravda
berturut2
an2 militer dipangkalan pulau Aleuterkenal Mikhail i. Drs. Moh. Hatta — ketua delegasi,
tian dan memperkuati semua pertaha- ngarang roman jang
P. M. merangkap Menteri L. N. RIS,
han supaja menutup pintu2 selamanja Sholoskov,

San

(5

TAHUN

HD

ditetapkan

f 145 djuta buat pendidikan.
14,6 ,,
»
kesehatan.
2384
,,
»
sosial dan
BERI

»

keperluan

kesedjahteraan dalam
lapangan ekonomi dan perhubungan.
Dalam pada itu telah diblokkir pula
pengeluaran sebesar f 220 djuta dari
pengeluaran segenapnja.
Penghasilan:

Segenap penghasilan negeri f 1890,2
djuta jakni berasal dari padjak f 969,9
djuta, laba perusahaan (negeri) f 94
djuta"
dan rupa2 penghasilan lainnja
f 826,3 djuta.
Didalam
penghasilan
rupa2 ini, termasuk pula laba sebesar
f 203 djuta
-jang diperoleh Javasche
Bank karena
“devaluasi,
f 10 djuta
idem
“oleh
Deviezen Instituut
dan
f 100,9 djuta sisa likwidasi jang dilakukan oleh Jajasan Pengurusan
dan
Likwidasi barang2 pangkalan (Stichting Beheer en Liguidatie Basis-goederen). Lain2 sumber penghasilan antara lain adalah: laba perseroan, kon1
pertambangan,
bea
pelabuhan

f 150 djuta. Penetapan ini memerlukan tindakan jang tjermat dari pihak
pemerintah. Tidak dapat dipilih lagi
mana jang baik: apakah pengeluaran
harus dikurangi ataukah penghasilan
negeri harus ditambah. Untuk dapat
menekan ketekoran dalam tahun 1949
hingga mendjadi f 1450 djuta telah diKomisi-anggaran bebentuk sebuah
J:
landja.
5
Mula2 agak mengetjewakan. Orang | Bagaimanakah buat tahun 1950?
menduga hanja akan dapat mewudjudSusunan
anggaran
belandja
ini
kan suatu kekurangan dalam angga(1949) dapat didjadikan pegangan buat
ran-belandja 1949 sebesar f 2016 djutahun 1950, akan tetapi terserah pula
ta.
kepada Pemerintahan RIS untuk meTapi
dengan
djalan
menaikkan
nindjaunja kembali.
Sekarang sudah
penghasilan-negeri, misalnja
dengan
bisa dikatakan, bahwa situasi ketatamenaikkan prosen tjukai, harga ga- negaraan jang baru ini akan memerpenghematan lukan perobahan jang
ram, retribusi dsb. dan
penting pada
dimana mungkin, a.l. hasil ditaksir akan susunan anggaran belandja..
Perobatertjapailah maksud ini. Meskipun pe- han2 itu hanja dapat dilakukan pertangaruh tindakan menaikkan penghama2 pada pengeluaran.
Penambahan
baru akan njata dalam
silan-negeri
penghasilan agaknja
tergantung keangrentjana
tetapi
akan
tahun 1950,
pada tjara mendjalankan pemerintagaran belandja 1949 jang diperbaharui han, meskipun dalam soal ini faktor2
menundjukkan suatu ketekoran sebesosial dan ekonomi djuga memainkan
sar f£ 1300 djuta. Boleh dibilang un- peranan. Tidak banjak jang dapat ditung sekali ongkos pengeluaran jang kemukakan
mengenai
pengeluaran,
berhubungan
dengan
pengembalian
akan tetapi tentang penghasilan bisa
Djokja dapat
dimasukkan kedalam
diharapkan bahwa ia didalam tahun
anggaran belandja 1949, berkat adanja
1950 akan menundjukkan tendenz jang
laba-devaluasi dalam bulan Septemnaik. Menurut penaksiran jang terber jl. Memang nanti anggaran-pengeachir, penghasilan jang akan diperoleh '
luaran tambahan perlu,
akan tetapi dari padjak dalam tahun 1950
akan
ini dapat ditutup dengan penerimaan2kira2 berdjumblah f 150 djuta lebih
negeri jang: kelihatan terus naik.
dari 1949. Meskipun demikian kekuPengeluaran:
rangan dalam anggaran belandja akan
Pengeluaran2 untuk keperluan angamat besar djuga. . Demikian antara
katan darat berdjumblah f 964,6 dju- lain bunji keterangan resmi mengenai .“ta dan angkatan laut f 71,2 djuta, unkeuangan pada saat penjerahan
ketuk polisi ditaksir f 124,5 djuta dan
daulatan. (Antara)
untuk pengawal perkebunan f 35 djuta (semua pengeluaran dihitung netto). Kalau pada angka2 itu ditambahkan pula f 26,3 djuta buat keperluan
DENGAN PFS.
kehakiman, maka djumblah jang dimalam Wakil :
Rebo
hari
Pada
perlukan untuk keperluan alat kekuaan djz
Tinggi
Mahkota
mengadak
hal
Dalam
djuta.
1227,7
f
adalah
saan
n
muan
perpisaha
dengan
para
angperongkosan
“ini belum lagi terhitung
gota pemerintah federal sementars
polisi laut, polisi negara 'hagian dan
bertempat di-istana Gambir Utara.
ongkos2 KL jang ditanggung oleh Nederland.
Dalam djamuan
itu WTM sendalam anggaran
Dimasukkan pula
diri memberitahukan hasil pemuhutang:
bunga
belandja ini pembajaran
ngutan suara di Madjelis Tinggi
djangka pandjang dan djangka pendek
unrentjana
Belanda mengenai
(diantaranja
f 115,3 djuta
'sebanjak
'f 44 djuta tunggakan) dan angsuran Gang2 penjerahan kedaulstan.
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Pn

Vietminh membentuk bri-(

— Jentera
:F

gade Nasionalis Tiongkok|
Juntuk melawan Perantjis ?

bebasan

n
i
Jasionalis menjusun
p
t
i
h
p
- rentjana pertahanan Taiwan
Da

Ng

-

“New

Life Ev

bang untuk djangan meliwati

“kong mengutip Man

News” di Hong-|

'

jang menga-

$

amphibi atas
pulau
menurut
berita2
Iiainan, demiki
jang”datang di Hongkong dengan melalui
bermatjam-matjam - -saluran.

Yorang2 laki telah dimobilisir dan ka'pal2 telah disita. Sebagai

Pertempuran heibat telah dilakukan

basis

jang

terpenting dalam-serangan2 ini ialah
nung35 Canton, sedangkan serangan
1 | dekat lapangan terbang Sintang,
mijl selatan-barat dari Chengtu, de- kim akan diadakan dari penandjung
jang sampai | Luichow. Djarak dari tempat ini .ke
Ti
mikian kabar2
: Hainan adalah 50 mil. Mungkin sekali
AS
i
di Hongkong mi
| Sumber2 pro-nasionalis mengatakan jang akan mendjadi komandan tentameng- ra penggempur ini djendral Lin Piao.
-' bahwa djendral Liu Po-cheng
g

gunakan 5 divisi tentera komunis da-

Sintang

“komunis.

Kabar

mengatakan

Tionghoa. lain

Taipeh,

bahwa 20 orang jang dituduh kaumj
di
“mati
komunis telah dihukum
Chengtu

kemarin.

malam

Overseas

jang

Airways

pemerintah peapahAge

disewa

oleh

aa

ke
pagi mi
cai
dari lapang:
mendarat
- Chengtu, SE tapk tak dapat
Hong' hingga kemudian kembali ke
«
kong (Reuter).

NASIONALIS SE-

KEDUDUKAN

KITAR CHENGTU MAKIN BURUK : DI PROPNSI YUNNAN
LEBIH BAIK.

-.

Taipeh,

Des.

21

Pasukan2

-

(Antara-UP).

Komunis

jang kuat mulai

'lagi serangannja terhadap” pasuk
djenderal Ha
dibawah
"nasionalis

Chengtu,...dan

Tsung-nan | didaerah

K3

GUBERNUR
TAIWAN.

21

Des.

di|

5

3:

BARU

lebih

banjak

JANG SEGERA

DARI

pertempuran tadi, tetapi beritahukan
dengan samar? bahwa kedudukan Hu

»Chang

Chao”

tuskan akan tetus

atau

bertempur

lebih baik: “disana mereka

memper- Ingari” pemibesar2 Pn

kok Mnemanis

e

AI

di

undang2

telah

sekarang

memutuskan

Shalid

Azem

dari

partai

merdeka

telah diminta" untuk membentuk
tu pemerintahan, seperti
dimaksudkan, dan orang

biasa

“dengan

s3 untuk

sua-

jang sudah
bermaksud

melandjutkan

mengambil sumpah dari para wakil2,
dan tjita2 untuk mentjapai suatu kesatuan negeri2 Arab.
5

SPAAK KETUA

DARI DEWAN

EKONOMI UNTUK EROPA
2
JANG BARU.

TE

| Paris, 20 Des. (UP).
.

Orang

“pemerintahan - Belgia,

Paul

Panitya tadi menjetudjui usul jang Henri Sgaak, akan dipilih sebagai ke4
kuat 'kedudukannja
setelah rebut | Moskow selama hari2 perajaan kela- menaruh kepertjajaan bah Wa Pemer
ena dari Dewan Ekonomi untuk Eroi kota'Kunming, dan lapangan 'hiran Stalin. Dikatakan, bahwa men- rintah Perantjis ,,akan ambil tindakan ipah, jang mempunjai tudjuan mentjipke
dibuka
kembali.
Pasukan2 teri luar negeri Djerman Timur, George pada waktu jang tepat untuk mung'takan suatu kesatuan ekonomi di Ero“dari djumlah seluruhnja Dertinger,, duta Djerman di Moskow, kin mengakui Republik Rakjat Tiongjang pe
“djenderal Liu An-chi, Rudolf Appelt, dan presiden Mao Tse- kok”, Usul tadi diterima dengan suara pah, demikian United Press mendapat
dari tung dari Tiongkok komunis akan me- pro 23 — Sosialis, M.R.P. dan Radikal kabar dari Paris.
ini sampai TE diam Taiwan
hari
Kini suatu komisi dari OEEC sedang
K
5
ngambil bagian pula dalam perundingan — dan anti 14 — Komunis dan Lam-|: mengadakan suatu reorganisasi dalam
bert Saravance.
Dewan, Dalam bentuk jang lama, madekat
| Selandjutnja kalangan jang
BESUKI AKAN MEMPUNJAI
ka dewan itu tidak memberi kepuasan.
PILIPINA BERSAMA-SAMA
Djerman
Timur
dengan pemerintah
LAPANGAN TERBANG ?
Menurut keterangan2 djurubitjara2 ini
en SUSUN BENANG PE
"mengabarkan, bahwa “perdjandjian-dam. $
maka Spaak telah diusulkan oleh peAN TAIWAN...
T
.
| gang besar Djerman-Sovjet sedang siDiantara Bondowoso-Djember
be- merintah
Amerika,
,,guna
memberi
lum
selang
lama
sibuk
digarap
sebuah
buk dibitjarakan di Moskow dan saaa Hongkong, 21 Des. (Antara-UP),
prestige dan kekuasaan kepada dewan
“-Ingat boleh djadi akan ditanda-tangani lapangan terbang, tetapi belakangan
Walaupun ada sangkalan resmi dari pada permulaan tahun 1950. Dikatakan, ini pembikinan itu dihentikan, mung- tadi”. Spaak djuga disebut ,,Winston
5
Manila, kabar2 pihak- nasionalis . di ibahwa perdjandiian “ Djerman-Sovjet kin-dari sebab perobahan politiek de- Churchill junior”.
Hongkong tetap mengatakan
bahwa
BEKAS MENTERI DJADJAHAN
wasa ini,
:
:
ini
akan
memenuhi
kebutuhan
daerah
Filipina
Tiongkok- Nasionalis dan
Selandjutnja didapat warta, “bahwa
PERANTJIS BUNUH DIRI.
kekurangan |
Sovjet di Djerman jang
bersama2 mefijusun . suatu . rentjana
ma- .pembikinan lapangan terbang itu akan
bahan2
akan
itu
makanan
bahan
New
York, 21 Des. (Antara-UP).
pertahanan pulau Taiwan. Berita2 tadi
diteruskan setelah terbentuknja
RIS
mengatakan bahwa duta besar AmeJasgues
Stern,: bekas menteri djadjananti.
:
S
Ka
:
Cowen,
han dan angkatan laut Perantjis jang.
rika di Filipina, Myron M.
KAPAL2 INGGRIS KEMBALI.
DUA PEMBESAR POLISI DJER- sudah berumur :68 tahun, tadi pagi buikut serta dalam perundingan antara
Hongkong, 21 Des. (U.P.).
duta Tiongkok, Chen Chih-ping
dan
MAN-TIMUR DITANGKAP.
nuh diri setjara melompat dari djendepresiden Filipina Elpidio @uirino di | Tiga Kapal dagang Inggris jang
la rumahnja jang letaknja-pada tingBerlin,
21
Des.
(Antara-APP),
berbitjara dengan
setelah
Baguio,
kat
ke-sembilan.
Ditinggalkannja
2
sedangsmenudju
pelabuhan2
komuHeinz
Seidel,
superintendant
markomandan angkatan udara
Amerika
putjuk surat, jang satu untuk budjangseHongkong,
di
kembali
telah
nis
kas-besar polisi Djerman Timur, dan
di Timur Djauh, letn. Djenderal Genja dan laintja untuk polisi. Stern sumajor Konrad, seorang pembesar polisi dah
orge Siratemeyer,
dan
djenderal telah diumumkan, bahwa.angkatan
8 tahun tinggal di New York, dan
mulai hari Rebo pula, telah ditangkap, demikian diWilloughby,“ kepala laut”nasionalis
major Charles
lalu pulang dari Perandjawatan rahasia S.C.A-P: di Taiwan. akan menutup
pelabuhan2 komu- umumkan markas-besar polisi Djerman 3 bulan jang

1000 Bibawah

Kantor
News”

berita

,,Centi

Tiongkok

bahwa

- Chen

Penjelidikan terhadap kedua
'nis derigan randjau2. Tetapi pada 'Timur.
waktu itu pula dua kapal kepunja- orang ini belum selesai.

dan

@uirino membitjarakan stjara2 untuk
mengalirkan alat sendjata dari USA

an Panama

—. NUSTRALIA
DAN ASIA

dari

telah berangkat

menudju - Tiongkok.
ke Taiwan, koordinasi kekuatan mili- Hongkong
ter, dasar dari bantuan Amerika ke- Anak buah dari kapal2 jang kembali itu menerangkan, bahwa mepada Taiwan dan Filipma'
reka tidak melihat kegiatan2 kaum
.
VTJIS TIDAK MENGETA2
Rn
pi
nasionalis,
HUI APA-APA?-—
—
INGGRIS
AKUI
TIONGKOK
'Saigon, 21 Des. (AFP).
Ra
.
2.
KOMUNIS.
Markas besar tentara Perantjis - di
Saigon

mengumumkan

tidak mengetahui
langgaran“atas

sama

sekak

“akan “suatu pedaerah
teritorial

Tiongkok
komunis
oleh
terbang Perantjis. Seperti

pesawat2

Molotov

kan.

tuduhannja

lam konperensi menteri2 luar negeri
dari commonwealth Inggris di ColomIbo,
demikianlah
Menzies, .perdana

Inggeris bersama2 dengan
sebagian
besar
dari. negeri2
Commonwealth
akan mengakui pemerintah
Komunis

kata sumber jang-biasanja boleh

berunding

bahwa

di-

lebih baik negeri2 didaerah Asia”, de-

Common-

putera

radja Alphonso

sulung

»SEDAR”
Directeur: OEY KIM SEN
Hoofdred.: ' 'THIO IN LOK

C1 Po
Nan

EP...

pemerintah

berhubung

. DAK SETUDJU MENGABUI

|

1

: TAN” BOEN SOAN 4
$
La

demikian,

—..TIONGKOK-MERAH.
Pemerintah Komunis Tiongkok

ha-

Harga advertentie: (4. — per cM

Minimum£ 10.5

berusaha

untuk

men-

Madjelis rendah Perantjis

antara
perda-

ia mengatakan
radio,
:

de-

ISRAEL TETAP MEMINDAH“KAN IBU-KOTANJA.

sja-

Walaupun
ditjelah panitya
Trustee PBB. “
.
Tel Aviv, 21 Des. (Antara-UP).
Israel akan melandjutkan pemindas
han ibu-kotanja dari Tel Aviv ke Jerusalem, walaupun ini ditjela oleh pa-.

tuk

bertierai

dengan

suaminja,

ketika

suaminja, maka

suara 22 anti

Israel dan Jordan.

avanee, utu-

£
23

:

$

nya

memadamkan

27 DES,

DIUM

Djokja,

21 Des.

(Antara).

binet,

anggota2nja

besar
dan

akan terdiri dari tenaga2 muda
sebagaimana
keterangan
Mr.

sebagian

interview

paling

Assaat

dalam

tara”
duduk

tempo hari,
didalamnja akan
djuga dari golongan kiri,
INTI

Djokja,

RADIO

21 Des.

dengan

,,An-

R.L.S.

z

(Antara).

Sarekat Buruh Radio Republik Indonesia di Djokja mengeluarkan sta-

BI-

tement

jang maksudnja

menghendaki

supaja dalam RIS nanti R.R.I. mendjadi inti dari radio RIS, dengan status

tidak

bisa

serentak

berkem-

sebagai

suatu

djawatan

otonoom

tidak terhin-

jang

lisme bersampingan, bahwa Sovjet Uni
berdasarkan

kerdja-sama

mengingini

ke-

saling-menghormati dan memenuhi
wadjiban2 jang sudah disanggupi.

LU HAN
:

WAKIL INDIA PADA HARI PENJERAHAN KEDAULATAN.
Djakarta, 21 Des. (Aneta).

jang

negeri

semua

dengan

bersahabat

Diberitahukan oleh bagian penerangan kedutaan besar India di Djakarta, bahwa menteri kesehatan Uni India,
Rajkumari Amrit Kaur, akan mewakili
India pada hari penjerahan kedaulatan
kepada Indonesia, Kedatangannja di-

AKAN MEMBELOK
LAGI ?

berkata
Surat kabar ,,China Mail”
telah mendapat keterangan dari sumtidak berfihak,
jang
ber2 nasionalis
bahwa
bahwa adalah tidak mustahil,
dari
nasionalis
gupernur
Lu Han,
Yunnan, jang dengan tiba2 telah menjeberang kefihak komunis, dan diberi
kesempatan untuk meloloskan diri ke
Hongkong, kembali membelok lagi dan
kembali berfihak pada kaum nasiona-

tunggu dalam minggu ini di Djakarta.
Rajkumari Amrit Kaur adalah turu-

nan

menulis,

radja Kapurthala

negara?

Sikh

(salah

di bagian

Timur

“

Punjab) dan telah menerima pendidikan
di Inggeris dan Perantjis. Beliau ada-

lah salah satu dari orang?

dirikan

li Hari2 ini Lu Han akan tiba di Hong-

itu

keluarga

satu

s.

kong, Harian

BELANDA.

Den Haag,”20 Des. (ANP),
Pada hari Senin siang Madjelis Rendah dengan tidak mengadakan pembitjaraan atau pemungutan suara telah'
menerima baik rentjana undang2 kuasa mengenai Irian,

diperpandjangkannja
jaitu
darkan,
dan kapitawaktu adanja sosialisme

bahwa

Chang Chung, salah seorang pesuruh
dari Chiang Kai-shek, telah menjam-

paikan suatu usul pada djendralisimo

untuk memberikan pasport2 Tiongkok
kepada Lu Han, agar ia dengan keluarganja dapat berangkat keluar negeri, asal sadja ia menjerahkan kembali Yunnan kepada kaum nasionalis
— karena kekota itu belum masuk pasukan2 komunis jang
teratur
— dan
mengangkat disana seorang gupernur
nasionalis. Orang menundjuk atas kemungkinan, bahwa Yunnan dapat di-

All

India

jang

Women's

men-

Conferen-

ce dan selalu mempunjai perhatian dalam soal? sosial.
.
DJAMUAN
PERPISAHAN BAGI
DR. HIRSCHFELD.
:
Den Haag,

21 Des. (ANP),

Duta besar India di Nederland,
dr, M.S. Mehta, kemarin telah me-:

ngadakan djamuan

makan perpi- -

sahan dengan dr. Hirschfeld bertempat di
teel Oud Wassenaar.
Hadir dalam djamuan itu antara lain duta besar: Inggris sir Philip Nichols, duta besar Tiongkok
dr, H. Kunghui Chang, duta besar
Perantjis Olivier Manet dan mr. J,
Visser, chef protocol kementerian

luar negeri.
- TRYGVE

-

2
LIE SAMPAIKAN

UTJAPAN

PEKING MEMBERIH HIBURAN
KEPADA KAUM GU
(
MALAYA,

me-

SELAMAT

PADA

KE-

STALIN,

.

Lake Success, 21 Des. (Antara-|U.P.).
Kaum komunis di Tiongkok.kemarin
Trygve Lie, sekretaris P.B.B.:
memberih hiburan kepada kawan semengirimkan utjapan selamat keperdjuangan di Malaya dalam
suatu
pada «Stalin berhubung
dengan
berita dari Peking tentang peperangan
tetapi
pembantu2
guerilla mereka terhadap Inggeris.
' hari lahirnja,
,Rentjana imperialis Inggeris untuk
mentjapai pemetjahan jang tjepat
di
Malaya
telah
menderita
kegagalan
heibat karena serangan membalas dari

Don

hal

didjawab-

tentara

per-

NCNA.

rakjat

Malaya,”

dari Sovjet Rusia telah meninggalkan
dewan serikat untuk Djepang sesudah
lia menjangkal dengan marah tuduhan
Amerika,
bahwa Rusia belum djuga

2

Selasa

siang

TENTERA BE-

pukul

2 telah

Menurut siaran radio Pekingj kaum
komunis menguasai djalan besar antara Chengtu dan Sikang, mulai dari
Pengshan 35 mijl sebelah selatan dari

Belanda

,,Asturias”

pal Inggeris jang

Dari
kalangan
jang berkuasa di
Hoihow, di terimalah kabar oleh kos
responden AFP, bahwa stasiun tilgrap

dari

Kunming,

nyai

hubungan

masih

selalu

dengan

mempus

.kantornja

di

Canton, Ini berarti, bahwa kabar2 dari
angkatan - udara,

jang

mengatakan,

bahwa kaum nasionalis telah merebut
tida sg benar,
kota tersebut,
kembali
sa
TUEYAR an
PA
A

isi

LANDA PULANG KE
NEGERINJA,

LAN CHENGTU-SIKANG.

KUNMING TIDAK DIREBUT
KEMBALI ?
Hoihow (Hainan), 21 Des, (AFP).

5

1500 ANGGOTA

Priok dengan

Chengtu, hanja barisan belakang dari

i
mengetahsi,

tidak mau mengumumkan

utjapan selamat tadi,

kat dari

djendral nasionalis Hu Tsung-nan terdapat di daerah itu. (AP). :

memulangkan beribu? orang Djepang
jang masih ketinggalan di Daerah Ru-

2

demikian

(AP).

TENTERA R.R.T. KUASAI DJA-

Tokio, 21 Des. (UP)
Letnan djendral Kuzma Derevyanko

a dengan
propagand
sangan
Ta
si ME
aan
1 5

-

di London ikut

. Susunan kabinet Republik Indonesia '
akan diumumkan pada tg. 27 bulan
ini.
engenai usaha persiapan pembentukan
kabinet
Republik
Indonesia,
tjalon acting Presiden Mr. Assaat atas
pertanjaan ,,Antara” pada hari ini belum mau memberi keterangan, tetapi
menurut beberapa kalangan politik di
Djokja,.
jang boleh dipastikan akan
ditundjuk oleh acting Presidenoseba- ...
gai pembentuk kabinet dan Perdana
Menteri jalah Mr. Susanto Tirtoprodjo,
meskipun disamping dia ada disebut2
djuga nama Mr. Tambunan dan Dr.
Halim.
Selandjutnja kalangan2 tsb. menerangkan, bahwa kabinet akan merupakan parlementair dan nasional ka-

:

madju dari keadaan

WAKIL
SOVJET MENINGGAL6. KAN DEWAN BUAT
| DJEPANG,

adakan

usaha

JLA.D.

Malenkov tulis bahwa Stalin berkali?
telah menerangkan bahwa Sovjet Uni

Israel akan' bahwa wakil' Amerika, William J. Setadi setelah 'bald, akan mengeluarkan ' keterangan?
menteri
luar
negeri Israel, Mosha jang pandjang lebar mengenai soal terSharett, kembali, Sementara ini surat sebut, maka oleh sebab itu ia minta
kabar ,,Palestina Post”
menganggap berbitjara urituk menuduh pendjadjah2
yagak terburu?” berita? jang optimistis Amerika bersama? dengan orang? Djetentang rundingan perdamaian antara pang dan atas initiatif MacArthur me-

selekas-lekasnja.

SIA

bang dimana?, melainkan satu persatu.

pat kabar bahwa kabinet
mendjawab
kata2 PBB

panitya

sakit.

KABINET REPUBLIK INDONE-

:

sialisme

hatian besar terhadap penawaran ini,

Rusia rupanja.

api

dalam

dak sama dinegeri? kapitalis, maka so-1

Tetapi

nja, bahwa ia tidak akan menaruh

ke rumah

api. Semua ruangan dibawah tanah ..
di-isi dengan pohon2 tjemara untuk hari Natal dan
suhu dalam
ruangan2 ini
meningkat hingga
200 deradjat Celcius.

pula ' dengan melalui udara — dari Formosa
— dan mentjeriterakan,
bahwa dua
buah pesawat terbang telah - terbang
dari Hongkong ke Kunming
dengan
tidak diketahui apa jang mereka hendak perbuat disana.

ia kemudian "mentjeriterakan

ini kepada

dan dua-

lainnja harus.

mungkin
langsung berBerhubung dengan hari lahir Stalin, jang kalau
tanggung
djawab
kepada
Perdana:
Molotov dan Malenkov
tulis karaMenteri RIS dan hendaknja pimpinan
ngan? dalam s.k. Pravda.
diserahkan kepada seorang RepubliMolotov tulis bahwa banjak negeri?
kein inasionalis jang tjakap dan projang sudah masak untuk Komunisme,
gressief dan seboleh2 academicus.
tetapi kewadjiban pertama Komunisme jalah melawan
Sosial-Demokrat. UNDANGAN2 KUASA IRIAN DiBerhubung dengan kemadjuan jang tiTERIMA MADJELIS RENDAH

per-

telah

Jaime, pangeran dari Segovia.

nitya trustee dari PBB, kata Siurubt: | sia.
i
tjara pemerintah Israel hari ini. Dida- ' Wakil

aa negeri menolak usul pan Tg
(Il munis
supaja ' mengakui
Republik

dengan

jang
sekekal-kekalnja
jang ingin mengadakan

maian”, demikian
ngan perantaraan

ia
|rus memperlihatkan dulu bahwa
| dapat menguasai dan harus memper-

Milihatkan
bahwa ia menghormati
:
1x

satuan
mereka

hukum internasional. Dalam kePINTOE BESAR 93, BATAVIA —|:Sorat2
1
hal ini pemerintah Komunis
Redactie — — Telf: 855 Bt.
# Tiongkok
tidak memenuhi
sjarat2,
demikian kata senator Vandenberg,
Advertentie “ Telf: 854 Bt.
Il seorang Republikan anggota panitya
'Abonnementen Telf: 587 Bt.
luar negeri Kongres kepada para war1 tawah hari ini:
7
Oewang abonnementen seloeroeh (| MADIELIS RENDAH PERAN.
— TJIS TOLAK USUL PENGA| Indonesia: f 6. — seboelannja.
KUAN TIONGKOK KOMU:
25 et.
Etjeran
— NIS SELEKAS2NJA.

2

akan

'dengan penggantian pemerintahan di tjapai suatu hubungan jang lebih erat
antara Gabungan Keradjaan
Inggeris
Australi baru2 ini.
2g
2
dengan Amerika Serikat. ,,Kita harus
SENATOR
VANDENBERG
TI- memulai dengan membentuk suatu per-

serta

-

dari mendiang

dari Spanjol

api tiwas

orang

'pos pemadam

jang sudah berlangsung k.l. dua ming- | perlengkapi perkuatan2 dan pasukan2

Isteri

satu

diangkut

kedja-

KAPITALIS DAN KOMUNIS
SA HIDUP BERDAMPINGAN,
London, 21 Des. (Antara-UP).

2

ruangan2

waktu ini 400 anggota dari ke 58 ..

.

Malenkov

Press).

dari dewan

puluh

KOMUNIS TAK AKAN MENJOSIALISIR DUNIA.

Shengg aran. itu, Markas besar. angka- wealth, menetapkan tanggalnja, jaitu mikianlah dikatakan oleh Perey Spen- nawarkan suatu pertjeraian, djika ini
dan maskapai lalu dalam minggu jang pertama dari bu- der, menteri luar negeri baru.
lakan merupakan suatu bantuan bagi
tan udara Perantjis
telah “Ian Djanuari 1950. Diduga bahwa Inumum Vietnam
suaminja tintuk dapat menaiki tachta
lintas udara
—
POLITIK
AUSTRALIA.
keradjaan. Gravin dari Segovia jang
menjangkal dengan tegas, bahwa me- 'dia akan mengumumkan pengakuanCanberra, 21 Des. (AFP),
memerintahkan kepada 'nja sebelum negeri2 Commonwealth
berambut kuning, seorang bekas penjareka telah
“Perdana menteri Australia,
Robert nji opera,
- satu atau beberapa pesawat terbang lainnja. Australia diduga akan
menerangkan dalam suatu
me| mereka untuk mengadakan penerba-| ng
imk
ja tidak lama setelah G. Menzies telah menerangkan, bahwa konperensi pers, bahwa ia bersedia unInggeris berbuat

gota pemadam

9

Perantjis telah
di
wakilan nasional
menolak usul kompromi dari pemerintah untuk mengurangi anggaran belandja dengan 50.000 djuta francs. Perselisihan tentang
anggaran belandja

sempatan jang besar untuk mengenal

Bevin, setelah

dengan negeri2

(United

keuangan

menteri Australia.
"1 gu ini dengan demikian belum
dapat diselesaikan,
»Saja menganggap, bahwa perhubungan Australia dengan negeri2 di Asia
SEKITAR MAHKOTA
Tenggara sebagai suatu hal jang saSEPANJOL.
ngat penting bagi Australia dan konperensi di Colombo memberikan
ke- | Paris, 21 Des. (UP).

Pada permulaan tahun 1950.

kepada | pertjaja. Diduga

21 Des.

Komisi

mengenai

resmi

memasuki

dibawah tanah untuk dapat men-

memberikan

akan

tidak

Amerika

turun

dekati api kebakaran. Seorang ang-

belum diketahui.

komentar
dian ini,

iis»
- ANGGARAN BELANDJA PERANTJIS BELUM BERES.
Paris,

“London, 21 Des. (AFP).
- Menteri luar negeri Australia, Percy
Spender, akan mewakili Australia da-

di ketahui Tiongkok pada permulaan tahun j.a.d.,
telah

' pemerintah Tiongkok Komunis
menj

-

untuk

Washington, 21 Des. (U.P.).
Pembesar2 dari kementerian luar
negeri Amerika, telah memberi kepastian, bahwa dewan untuk Djepeng sekutu akan teus bekerdja
sebagai biasa dengan atau zonder
orang2 Rusia. Menurut djurubitjaluar negeri
ra2 ini kementerian

NASIONALIS DAN |itu

kabarkan

3

menanja-

DEWAN UNTUK DJEPANG
BEKERDJA TERUS.

22

TIONGKOK

wartawan

djak2 Alpen, anggota2 barisaf! pe-

gasi madam api harus mentjari djalan

dele

sepandjang
jang
diketahuinja
ada
376.929 orang Djepang di Manchuria
dan daerah? Rusia lainnja jang sampai

asaan oleh kaum militer.

san
India
Perantjis,
menerangkan
bahwa ia setudju pengakuan selekas-

perundingan dagang - de- (mungkin.

. Yunnan | mengadakan

seorang

anggota?
rapat.

telat terdjadi

pasar bungah Lon-

makai topeng
asap, terikat satu '
dengan jang lain seperti peman-

kan kepada wakil Rusia itu, apakah ia
|tidak akan menghadiri lagi sidang? itu

,,Ko-

untuk- tetap memegang djabatahn masing2, meskipun ada perebutan keku-

mestinja : ,,Nona

an

:

x

- Kalangan2 resmi menjatakan, - bahwa pembesar2
Djerman Timur akan

undurkan diri ke e Sikang.
Me

Kedudukan Nasionalis: di

pemberi

Timur dirundingkan di Moskow

Tsung-nan dengan tjepat makin buruk
sadja: hingga' kini Hu belum memu-

state-

besar

i

don di Convent Garden.
Barisan
pemadam api telah menghadapi
kewadjiban jang sangat beratnja, '
karena api kebakaran hampir
dak dapat didekati.
Dengan me- ..

|!

Perdjandjian dagang R.R.T.-Djerman

hasil

Waktu

perterkemuka setelah mengadakan
undingan2 jang lama, telah memutuskan untuk tidak memperdulikan pebemerintah militer, Mereka akan
golongan
'kerdja terus, ketjuali kalau
militer, jang ada dibawah kolonel Abid
Shisshakali, akan turut tjampur. Apa
nan di London.
|
&
me- jang akan terdjadi selandjutnja hing“Sumber jang boleh dipertjaja
Kolonel
ngatakan bahwa kabar tadi telah di- ga'kini belum djuga terang.
dalam
pula
sangkal oleh pemerintah Burma, me- Shisshakali, jang turut
Arabia,
adalah
bisa tentara pembebasan
nerangkan bahwa Burma tidak
turut berkonperensi,
karena
bukan orang jang telah melakukan perebutan
lagi. kekuasaan,: ketiga dalam waktu sem-|
Inggris
alth
Commonwe
anggota
de-: bilan bulan, -baru2 ini, telah menjuruh'
ja
hubungann
Orang2 jang erat
Sami
ke-. menahan kepada staf, djendral
ngan Bevin mengatakan bahwa
tuduhan
menterian luar negeri Inggeris belum Hinnawi, iparnja, atas suatu
bisa ambil keputusan akan memenuhi mengadakan komplotan jang ditudju26 'kan kepada.tentara dan pemerintah.
undangan India atau tidak pada
Komplotan .ini telah ia adakan deAN
€:
Januari,
ngan bekerdja sama
dengan
suatu
'PEMBETOELAN, .
-sendiri,
negeri besar asing. Hinnawi
Dalam berita kemarin jang ber-: pada bulan Augustus dengan tjara jg.
klimat:
,,Chang
Hsueh-liang, ' sama telah merebut kekuasaan.
dan' “Presiden dan anggauta2 dewan

ad

-——.

Kaae

mutuskan djalanraja antara Chengtu
dan propinsi “Sikang. Pihak nasionalis

perkng.

Conperensi. tadi mengeluarkan

|

mulai lagi gerakan mereka untuk me-

terang?an menghendaki

Burma terhadap pemerintah Komunis
Tiongkok dengan duta Burma di Lon- |
don. Kabar2 dari Timur Djauh jang
wakil:
seorang
bahwa
mengatakan
dari Burma akan menghadliri konperensi Colombo, menimbulkan kehera-

(Antara-UP).

lagi dari Tiongkok

Kemudian kedelapan
Rusia meninggalkan

ata

ment jang mengatakan bahwa

- | Taiwan. Djelaslah bagi orang2 Taiwan| Chao” dan
sedjak malam Selasa berkobar perkataan
tempuran2 jang sengit. Jang men adi bahwa kerdjasama antara
gupernur|
djuga
teman
wanita
Chang Chao, teialah lapangan baru dan lama akan menindas keke-j lah dihukum mati
intaian jang
Chang, nona
”,imestinja”
ita
wan
n.
mil
a
25.
ma
letaknj
n
jang
te
terbang Hsintsi
#ruhan setjara keras seperti sediakala, djuga
kum mati”
barat daja Chengtu. Tentara Komunis |dengan tangan besi.
:
Chao, telah dihu

tidak mengatakan apa2 tentang

ea

Gupernur K.C. Wu
dari
Taiwan
mengumumkan bahwa Taiwan
akan
(minta
bantuun
EC.A.
sebanjak
54.000.000 dollar jang terutama
akan
dipergunakan untuk pupuk pertanian,
perbaikan pengangkutan dan
perhubungan. Dikatakannja pula bahwa ia
bermaksud melenjapkan korupsi
di-j
kalangan pemerintah. Selandjutnja ia
katakan bahwa penduduk asli Taiwan
dan mereka jang datang dari Tiongkok harus bersatu
dan
melupakan
perbedaan2 antara mereka. guna melawan Komunis. K.C. Wu tadinja ialah
mendjadi walikota Shanghai.
Wu
memperingatkan
bahwa
komando militer dan soal2
kemiliteran:
tetap dipegang Chen Cheng, termasuk Chang Chao, . Moh Teh-hui
| djuga soal masuknja orang2 nasionalis Chen Yi dihukum mati ? perkataan

Pacific

Pesawat terbang Siam dari

5
5.

WU

Chen Cheng
tetap pegang
komando kemiliteran,

berada didjalan besar menu-

dju propinsi Sikange

"“

K.C.

lam peperangan ini dan kaum nasionalis hingga kini telah berhasil me-|.

mukul mundur Nan

Langson—Caobang

kedok

inform' adalah- suatu organisasi Sov- dihari jang akan datang, ia mendjasia jang harus dituruti oleh se- wab: ,,Nanti kita lihat”.
— MAO TSE-TUNG OLEH
(mua partai Komunis, Kominform te- Dalam pada itu wakil Amerika mus
— INDIA.
rang?an menghasut supaja petjah pe- lai dengan pidatonja dimana ia meMenurut radio India, jang menga- | ran diseparoh dari dunia, dan dise- nuduh Rusia mempergunakan tawanan?
takan, bahwa ia telah meminta pen- aa negeri ketjuali di Rusia perasaan Djepang sebugai pekerdja? paksa. Ia
dapat
kalangan2
jang mengetahui, kebangsaan dianggap sebagai
suatu menjebutkan angka? jang menurut taks
maka dapatlah - diharapkan suatu
per kedjahatan.” Sosialis Internasional
di- siran ada 734.041 orang Djepang jang
ngakuan jang segera oleh India dari bentuk dalam, tahun 1946 dan mengaku
Tiongkok komunis. Siaran radio
ini dirinja mewakili berdjuta? Sosialis dan mati dalam kamp interniran Rusia seselandjutnja tidak memberi tahukan: 'Laborist di Eropah: djuga Labor Par- lama empat tahun. Ia mendesak pengembalian orang? Djepang itu dengan
Mataga pengakuan ini akan dilakuty Inggeris mendjadi anggota.
selekas2nja
dari daerah? Rusia dan
551
1
,
an.
menjerahkan
beberapa
petisi?
DjePENGAKUAN - BURMA TERHA- KEADAAN POLITIK DI SYRIA. pang untuk memperkuat perkataannja.
DAP PEMERINTAH TIONG: Suratan? itu adalah begitu banjaknja
. Berlin, 21 Des. (Reuter).
KOK-KOMUNIS
DIBITJA“I--presiden Hashem Atassi, kepala ne- hingga harus diangkut oleh empat
RAKAN BEVIN DAN
Igara jang dipilih dari Syria, jang se- orang
serdadu
dan masih ada lagi,
dinobatkan kata wakil Amerika itu: semuanja 124
DUTA BURMA."
betulnja kemaren harus
e
sama buah,
:
.
Menteri luar negeri Inggeris Bevin "dalam partai rakjat, bersamajang
merdeka
kaum
beberapa
dengan
Ketua
dewan
menerangkan,
bahwa
tadi pagi membitjarakan
pengakuan

AN

.. Kaum komunis Tiongkok telah muAN | Jai dengan persiapan2 untuk menga-

-.

uruh
uh dunia
du
supaja membuka
ominform sebagai kolone ke-5

Oia
Viet-

RAMALAN | SUATU PENGAKU:

| Hongkong, 21 Des. (UP).

2

an anti-Sovjet di Djepang. Selandjutnja dikatakannja, bahwa Amerika hen-

“London, 21 Des, (Antara-UP).
.dak mempergunakan orang?
Djepang
' Konperensi Sosialis Internasional di sebagai umpan? meriam dalam ,,pepesisa? tentara Pai |y. ndon menjerukan kepada buruh se- rangan jang sedang direntjanakannja”

di- Chung-hsi dan kemudian akan
ter- | wan Perantjis dibawah komando

batas minh didaerah

Kebakaran

di Katakombe

sosialis di maksud untuk membangkitkan "perasa-

conperensi

Ta

tentara Perantjis: demiktan |

menjeran

Tongking.. (Reuter).

ya djendral)

E-|

terd
terdiri
| dari orang |. Kata

brigade

Kebakaran di London.
London, 21 Des. (UP).

(00... Rusia

“5

ietnam jang blasanja boleh
sumber
Kata sumber tadi, orang2
dipertjaja.

— PERSIAPAN SERANGAN
2...
ATAS HAINAN.

..

membentu

“|Tiongkok Nasionalis untuk

Malahan 'nasionalis ini adalah

ah-( ngan atas daerah Tiongkok.

dalam| beberapa waktu jang lalu telah
| perintahkan kepada para djuru
Komunis.

Vietminh kini sedang
“suatu

—PAG-KAM”

4

AN.

aa

berang-

menumpang

disewa
ke

ka-

pemerintah

negeri

Belanda

lebih dari 1500 orang anggota tentara.
Mereka itu diantarkan oleh kepala staf
umum, djendral-major D. R. A.. van
Langen,
basiscommandant , Djakarta,
kolonel B. P. de Vries dan beberapa

pembesar

lagi.

WARTAWAN? DJOKJA AKAN
BE-RAMAI? KE DJAKARTA,

S

Atas undangan Presiden 20 wartas

wan

Djokja

dau

5

pegawai

ad

1

rian
penerangan" akan
menjaksil
upatjara
penjerahan
kekuasaan Ta
masuknja
Presiden
Sukarno
dikota
Djakarta,

Untuk keperluan itu pemerintah Res

publik

memborong

sebuah

pesawat

i

Kg

13

t

KLM, jang akan berangkat dari Djokja

pada tanggal 26 Desember,
1:

Sa mma

AA

Ip

1949 — 3 TIAP.ITGWER 2800

PAG. KAIN

e pan pembangunan: kabupaten |
2

dari Semarang ka-

2

| Cor. ,NS?

guna jang tidak
na pembangunan,

£ 7.50..Dan

rudjuk f 4&—,

Untuk memenuhi permintaan tjalon?

-

01.

Dari

kata pendjelasan dalam
“Demikian
pidato pembukaan sidang pleno Dewan

. Pembantu

kita

di Semarang

"Dalam

,,B.”

- kandar sebagai wakil Bupati Semarang.

“ Selandjutnja diterangkan, bahwa

keuangan

keadaan

u

23

Jjabatan
Wakil Wali-kota Semarang
jalah tuan Morsing,
residen . terbeschikking pada Recomba Djawa Te-

“negara, maka kita tidak - mungkin
mengharap? akan pemberian subsidi
jang tjukup Maka satu?nja djalan
jalah berusaha
untuk mendapatkan
dengan djalan
sebanjak?nja,
uang
- mempergunakan

uasenja

Lain dari pada itu djuga sudah per-

Jah diwartakan dalam harian ini, bahwa diantara penduduk memang
ada

pengh
n Dewan. Mentjari sumber? penghasilan baru menurut pendapat kami tidak mungkin, sehingga

dalam pembitjaraan deggan tuan Slamet Tirtosubroto,
Untuk mendjaga
supaja keamanan
cidak terganggu dan dikampung? tinggal aman, maka oleh tuan Slamet Tircosubroto telah diadakan pembitjaraan2 dengan para assistent-wedana. Daam pembitjaraan2 itu didapat kabar
celah diandjurkan
untuk membentuk'
Rukun Tetangga ditiap2 kampung dan

tidak ada djalan lain melainkan menaikkan bea? (retributies) dari per”

|

usdhaan? dan padjak?”,

ketua De-

pemandangan

“' Sekianlah

kepe-

'.wan dalam langkah2: mendapatkan
uangan untuk dapat menutup beaja

Sema-

otonoom Kabupaten

- merintahan

Upatjara
matan

penaikan sang Merah

waktu

sang

kah lebih untung
nisme

bersama

Merah Putih

Putih
di

di Makassar.

membendung komu-'

reclame.

' 6. Padjak

Idakada

Padjak2 dil.nja diatas jang

angka

' “bagian?
aoi Sea

“kenaikan

|

23
pembajarannja,
sidang tsb. ditetapkan djuga

| Maarseveen

4

| Reparatie Timbanga

mengadakan

grondwet

tidak ada ke-

LE sangsian bahasa Irian tetap diba-

kehor-

(Foto Ipphos)

(DECIMAL

:

sedia dari 50
200 — 250 —

NON mm UAP ak

wah kedaulatan Belanda, Betul ar-

tikel satu dari manteiresolusi me-

sebab

grondwet inilah

jang

penerimaan

hasil

. Satu keharusan

bagi Nederland mendjalankan politik
ini
meskipun
tidak
populair, kata
Maarseveen,
Ditambahnja

Tt

| Maarseveen-tidak petjahhubungannja terhadap keradjaan dalam
bentukan baru (keradjaan dalam
bentuk

IMBANGAN ta FAIRBANES

baru-Nederland

Suriname

'|Nederlandse Antiilen dan daerah2
259 — 300 — Indonesia
nesis ja
seandainja mele-

sedia dari 200 —

500 — 750 sampe 1000 Kg.

(TIMBANGAN DOE-|

RIS
Ps

E:

(Red,

5

,,AntaTER

DOEK)
. Tentang ' pembatalan
(opzegbaarheid» Unie, Maarseveen medari 3 — 5 sampe 10 xg. Jbaarhei
5
P? "282 Ingatakan kalau Unie diadakan un.TIMBANGAN BARLIAN
—

sedia dari 1 gram,

brikoet

tuk waktu tertentu Unie bisa dibatalkan, Tapi kepala Unie mewusoedah
djudkan tjita2 kerdja-sama jang

pa

“Ii ari,

batoe-batoenja,

di-Yk tinggal pake.

.

kekal

|

TIMBANGAN DATJIN BESI
:

Unie tidak

setelah mengalami

ope-

WAKIL

BURUH
LEMEN

vergelijkende

studie,

Mendjawab pertanjaan, apakah diangkatnja sebagai Menteri Perburuhan RIS itu didasarkan pada prinsip
zakenkabinet, jaitu jang terdiri - dari
orang2 jang ahli dalam portefeuillenja
masing2,
Menteri
Wilopo - berkata:
»Saja tidak tahu, tetapi mungkin djuga para formateur mendasarkan kepeta pe
ana
saja tentang per-

Patut diketahui, bahwa selama 4 tahun revolusi ini, Mr, Wilopo 3 tahun
memberikan tenaganja kepada
soal4
perburuhan, jaitu mula2 dibulan :Nopember 1946 sebagai
Kepala Bagian
Perburuhan didalam Kementerian Sosial dibawah Menteri Maria Ulfah, kemudian mendjadi kepala jang pertama
dari Djawatan Perburuhan jang didalam kabinet Amir Sjarifuddin mendjadi Kementerian Perburuhan
dan
Sosial dengan Wilopo sebagai Menteri-Muda, Trimurti mendjadi Menterinja (Djuli 1947), setelah itu didalam
kabinet Hatta Pebruari 1948
sampai
diangkatnja djadi Menteri Perburuhan
RIS, . mendjadi
Sekretaris Djendral
Kementerian tsb.
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Menurut pengumuman Hissbi, oleh
badan tsb. telah ditjalonkan tiga wakil
buruh dalam parlemen RIS, jaitu Moh.

Atlantik

bagi

pertahanan

Utara.

Acheson

lengkap
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Menteri

rang,
dan
bagaimanapun
bagusnja
maksud sesuatu undang2 perburuhan,
kalau penilikan pelaksanaan undang2
itu tidak
didjalankan sebaik-baiknja,

itu tidak

akan banjak

ber-

:

Iapun menerangkan,
hahwa akan
mengadakan perundingan dengan pemimpin2 Serekat Sekerdja mengenai

kemungkin:

irian

kur
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perundingan?

de-
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jang
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akan

suatu persetudjuan.”
Sumber? Inggeris telah

|

kakan, bahwa pemerintah Inggeris belum
tentu mengerti akan
tanggung
djawabnja jang bertalian dengan pro

gram

telah

jang

Kongres

pada

baik

diterima
jang

sidangnja

penjerahan

PEMERENTAHAN

maka dalam
memasang

mentjapal

“ mengemu-|

dengan

Republiek Indonesia Serikat

fikiran jang sehat, dimana pemerintah?
jang bersangkutan dengan tudjuan dan
masa'alah

Berhubung

pada

maksud? pemerintah ini, Kita sekarang
sedang bertukar pendapat berdasarkan

djumblah tenaga2 itu kini sangat ku-

undang2

e

DAPAT:

?

oleh

beagn

AMERIKA
'HONGARIA TUDUH
5,
SERIKAT,
:
“Budapest, 21 Des. (Antara-UP).
untuk pembentukan undang2 perbuHongaria telah menuduh Ameriruhan, diantaranja jang sudah didjalankan di Republik Indonesia, misal- ka Serikat
memperkosa perdjannja undang2 kerdja. Djuga akan di- djian perdamaian dengan Honga-

arti.

karangan

KEMBANG

harian

kita,

buat

ada

kutika

buat .

PEMBERIHAN SLAMAT
Pemberihan-slamat ini akan dimuat pada tanggal 26 Desember 1949.
Tekst-tekst paling lambat kita trima pada tanggal 25 Desember 1949.

salah satu usaha konkrit jang akan didjalankan, jalah menjiapkan mantri2

Menurut

memesan

0 SINDANGLAJA-PUNTJAK?

menge--

ngan Itali, Norwegia, Denmark, Perantjis, Belgia, Nederland,
Luxemburg,
untuk mengadakan persetudjuan tersendiri2
(bilateral)
telah meningkat

tahun itu nanti tidak terdapat pengaruh2 modal asing jang sedikit atau banjak akan merintangi program perburuhannja, Menteri
mengatakan
dengan hati2: ,,Boleh djadi, tapi harus
saja atasi.
Dan dalam hal ini bukan
tjuma tergantung pada saja sadja, tetapi terutama pada organisasi2 buruh
jang harus diperkuat”,
Selandjutnja ia terangkan,
bahwa

asing.

Nona

kemadjuan jang tertjapai hingga kini
dalam melaksanakan program bantuan
Erning- | militer sebesar 2000 djuta dollar,

PROGRAM KABINET BERSIFAT
PEMBUKA DJALAN BAGI
KONSTITUANTE.

rusahaan2

pada

dilakukan

1 Djanuari.

HADIAH KAUM
KOMUNIS BELANDA KEPADA STALIN.
Den Haag, 20 Des. (A.N.P.).
Di Felix Meritis di Amsterdam kaum komunis Belanda telah menjampaikan sedjumblah hadiah kepada wakil Sovjet Uni
di
Negeri Belanda,
Wetrow. Hadiah tersebut diperuntukkan J. Stalin berkenaan dengan hari

Inggeris, diantaranja

Washington, 21 Des. (Antara-UP).
Menteri luar negeri Amerika Serikat, Dean Acheson, menerangkan kepada pers, bahwa dengan pertahanan
Atlantik Utara
akan bersidang pada
permulaan Djanuari untuk menjetudjui
detail2

akan»

Penjerahan

tanggal

dan

armada

basis

angkatan laut Amerika jg.
dalam perangs jang telah

Hadir djuga sedjumblah banjak pegawai2 kedutaan Sovjet, anggota2 delegasi Sovjet ke kongres perdamaian di
Negeri Belanda dan djuga wakil Hongaria bersama isterinja.
Sesudah diperdengarkan lagu
kebangsaan Sovjet Uni, anggota Madjelis Paul de Groot mengutjapkan pedatonja, jang diachiri sebagai berikut:
»Saja meminta tuan Wetrow sudilah
menjampaikan utjapan selamat kepada
rakjat Sovjet Uni.
Rakjat tuan jang
telah menjumbangkan
kepada umat
manusia dua orang jang terbesar dalam abad jang ke-20 ini, jalah Lenin
kan bahwa pemberhentian
komandan dan Stalin. Hidup persahabatan kekal dan
rakjat
angkatan udara tadi berhubung ia su- antara Negeri Belanda
Sovjet,. hidup Stalin”.
Ea
dah mentjapai saat pensiun.
Atas pedato de Groot, Wetrow daINDIA SEBAGAI REPUBLIK,
lam
kata
penutupnja mengatakan:
»Speaker”
dari assemblee pemberi »bahwa semoga pemimpin kita
jang
undang2 dari India, dr. Rajendra Pra- |ditjintai dan guru serta kawan
kita, sad,
telah
menetapkan persidangan Josef Wissarionowitsj, diberkati umur
jang berikut dari assemblee ini pada pandjang dalam keadaan sehat
wal
tanggal 24 Djanuari.
Assemblee ini afiat dan kesedjahteraan untuk kepenakan memilih presiden jang pertama: “tingan,: kegembiraan dan kebahagiaan
' dari Republik India jang merdeka dan “seluruh umat manusia jang mengheniberdaulat.
:daki kemadjuan. Hidup Stalin”,

negara? Atlantik

Utara,

DALAM PARBLS,
-—

apakah

dalam

tiwas 8 penduduk

satu

salah

ialah

KEKALAHAN2 INGGRIS DI
. MALAYA.
Sebagai akibat dari kegiatan? kaum

BANTUAN MILITER
AMERIKA. .
Kepada

' Djokja, 21 Des. (Antara).

-Atas pertanjaan,

Diumumkan di Melbourne,
bahwa
pulau Manus,
bekas basis angkatan
laut Amerika, telah diserahkan kepada
angkatan laut Australia. Pulau Manus

3. pradjurit.
tetap mendjadi pendorongnja”.
PEMERINTAH THAILAND
Mendjawab pertanjaan, apakah se| benarnja perlu diadakan dan KemenMENTJEGAH PEREBUTAN
terian mengenai Perburuhan dan SoKUASA OLEH FIHAK
sial didjawab, bahwa menurut pengaKOMUNIS,
lamannjas pemisahan itu tidak begitu f
Suatu pertjobaan coup oleh - fihak
perlu, tetapi sebaliknja-pun tidak akan
Komunis terhadap kota Bangkok telah
mempersukar usaha,
sebab batas2nja
digagalkan
oleh
polisi dan tentara
telah tentu.
Thai dengan tjara mengepung kota ter. Atas
pertanjaan, bagaimana
hasil sebut pada malam Sabtu dan keesokan
studienja tentang perburuhan di Ero- harinja. Demikian diumumkan hari ini,
pah Barat dan India dalam hubunganKeadaan di Bangkok seperti biasa. Kenja dengan usaha2 jang akan didja- rusuhan ini untuk sebagian mungkin
lankan dalam RIS nanti, ia mendjadisebabkan oleh diberhentikannja kowah, bahwa hasil2 itu akan berguna mandan angkatan udara Thai belum lasekali sebagai
Jlajaknja
hasil suatu ma ini. Kalangan jg. berkuasa menerang-

Maarseveen membantah-bahwa dele- adakan kursus2 untuk mendidik tjagasi Belanda terlampau banjak menga- lon2 Arbeidsinspecteurs dan VeiligTah .di KMB. KMB berkali? hampir ga- heidsinspecteurs jang sungguh2 capegal dan kegagalan ini bisa dihindarkan bel dan lajak berhadapan dengan pe-

timbangan2 complect karena delegasi? Indonesia mentjegahpake.

Semoea

-

peraturan

tentang pembatalamnja.

DJOEAL-BELI/TOEKAR-

DARI 400 KG.

dan

di ,,Pravda”

SAKIT.

rasi ini akan datanglah masa pembangunan bagi Nederland dan Indonesia
dan mengandjurkan supaja orang. dja- melakukan ichtiarnja. Dengan bantuan
rgan mengeluh tentang masa
lampau organisasi2 buruh, saja pertjaja, bah|tapi melihat kedepan dihubungan ker- wa maksud fatsal2 27 dan 33 UUD
Republik Indonesia akan sangat besar
dja-sama Indonesia-Nederland.
Sidang ditunda dan dilandjutkan pa- mempengaruhi konstituante kelak, dan
dalam ini Republik Indonesialah jang
da tgl. 20-12 malam. (Antara)

mittee kedaulatan atas Irian tetap untuk menetapkan soal2 jang funda: Ipada Nederland, Mahkota-menurut menteel,
:

”500 sampe 1000

Kp

Havana, 21 Des. (UP).
Polisi Cuba telah dapat menangkap
Gregorio Simonovich,
radja penjelandup” lautan Carabia, jang teruta-

SHAH PERSIA DI RUMAH

Kata Menteri Wilopo.
duri soal2 umum jang
prinsipil kepada
ngatakan, bahwa kedaulatan atas |.
Dikatakan
djuga,
Indonesia diserahkan kepada R.L.S. ' Menteri Perburuhan RIS Mr. Wilo- soal2 jang detail,
Inggeris
-. Gang Mesigit 5, Telf. 1539, Batavia, dan menurut konstitusi R.LS, dae- po, menerangkan kepada ,,Antara”, bahwa perundingan dengan
:
dalam fase ,,prinsip2 umum”,
(Motenviiet : Dosti
rah R.LS, meliputi bekas Hindia bahwa dengan keinsafan kabinet jang masih
Kata Acheson: ,,saja tahu dan mengterbentuk
hanja
untuk
setahun,
maka
LAS
AN
JAH
Belanda,
tapi
artikel
dua
mengataPAKERD
rentjana ,kabinet tsb., demikian djuga “hargai pula sikap Inggeris jang penuh
ketjil atawa besar ditrima, ong: san bahwa status Irian tetap se- jang mengenai program perburuhan, Idengan kechawatiran itu, karena dekos-ongkosnja pantes, pakerdja- perti sekarang. Djuga Sultan Ha- hanja bersifat suatu pembuka djalan ngan demikian dapatlah saja mendaditanggoeng menjenangken. mid mengatakan di Steering Com- bagi pekerdjaan
konstituante
nanti pat kesempatan untuk membuat terang

TIMBANGAN) BASCULES

RADJA PENJELUNDUP
:
DITANGKAP,

New York, 22 Des. (UP).
nisasi buruh jang serapi-rapinja.
Shah Persia,
seperti
dimaksudkan
- Atas pertanjaan, apakah usaha
itu
semula, telah dirawat di Rumah sakit
dapat didjalankan, selama hak2 demodi New York untuk mengalami pekrasi masih terbatas. Menteri mendjameriksaan kesehatannja,
jang
akan
wab: ,,Saja pertjaja, bahwa masih tju- | memaksa
padanja
beberapa
waktu
kup pemimpin2 jang sanggup mendidik berbaring ditempat
tidur. Ia bermakdan mewudjudkan perkembangan jang
sud pada tanggal 28 Desember
kemsehat k@pada gerakan buruh, sehingga
bali kenegerinja dan tak
akan
memenurut pendapat saja, perlu sekali. ngadakan kundjungan2 resmi lagi.
Mereka itu diberi keleluasaan untuk

memungkinkan KMB sehingga grondwet djanganlah didjadikan penghalang

Wordojo dan Ahem
di- Affandi,
pradja.
5

menerangkan,

djawabannja, bahwa

FONG|

SEM

6 anggota

penjerahan keaaulatan perdebatan
zerste Kamer
dilandjutkan pada
gl. 20 Des,

beaja nikah dilnja falah:

,LIE

Setelah

sekali pemandangan tentang wetsontwerp

banjak

Ma

uang,

. Tetapi Lhatlah kedepan, kata
. Maarseveen,
,

na

5

Pulisi

jang menurut Menteri, untuk kemudian hari nilainja harus melebihi dari

RIS atau melandjutkan

Ialah

kerbau f 2.50. Untuk sebuah sepeda

f2—

Barisan

naikan memberi hormat.

kearah
, rang, terutama dalam usaha
pembangunan.
Kemudian ketua mengumumkan ren- 'supaja oleh Rukun Tetangga itu dapat
diadakan suatu pendjagaan kampung
tjana?2 jang semuanja telah disampai- guna membantu instansi
j
resmi.
5 kan kepada masing? anggota untuk Malah dibeberapa kampung,
seperti di:
dipeladjari, ialah jang mengenai me- kampung Kepatian, R.T. itu sudah dinailkan pemungutan
bea (teributies) ' berdirikan dan dalam mana turut amdari perusahaan? dan sumber? ,peng- bil bagian mendjadi pengurus bebe'hasilan. Dan mengadakan lagi pemu- rapa penduduk Tionghoa dan Belanda- PENDAPAT P.N:I. DAN MASJU. MI TENTANG KABINET R.L.S.
ncutan padiak? jang selama 4 tahun jl. Indo, djuga penduduk Arab.
tidak dikerdjakan.
5
Djokjakarta, 21 Des. (Aneta):
5
J
djika berita jang kita dapatDenaan suara bulat sidang meneri- kan itu benar, pada tiap2 R.T. akan diDengan terbentuknja kabinet
RIS,
ber—. ma baik semua rentiana tang akan
maka kalangan PNI dan Masjumi meperbantukan nanti (sesudah penjera—Iaku mulai 1 Djanuari 1950 sbb.
han kedaulatan)
seorang opsir atau njatakan kepada
wartawan
Aneta,
“ a.Kenaikan pemakaian tanah - uptuk onder-opsir T.N.I. untuk memimpin bahwa sekalipun tidak memuaskan su- "kuburan Tionghoa, dan lain? bang- pendjagadr kampung.
sunannja, kabinet itu adalah ,,not so
—.
sa jang berigama Keristen.
bad”, apabila kalau dipikirkan, hahwa
KEAMANAN
DI MALANG MA- sifatnja harus kompromitis. Kalangan2
bea tentang pemakaman
b.Kenaikan
- SIH TERGANGGU,
itu memandang, bahwa kabinet dapat
majat orang? Belanda dan umat Ke|.
Keadaan kota Malang masih belum disusun lebih baik. Penindjau2 politik
5
«0 risten lainnja. aman betul, dan boleh dibilang saban neutral mengatakan, bahwa tjara me“Kenaikan pemakaian tanah ditetap- nari
selalu ada kedjadian perampasan njusun kabinet RIS ini, terang adalah
|. kan sebanjak2nja f 0.60 tiap m? dasepeda di djalanan di
kota
'bawan,. bertentangan dengan konstitusi.3
lam sebulannja.
:
Penindjau itu mengatakan,
bahwa
perampasan vrachtauto dan auto diuang
memungut
Kenaikan tentang
|
lengan gjalan, penggedoran dan ma- formateurs itu seterusnja diangkat de5 leges,
telah
lng di rumah2, jang menggelisahkan ngan kata sepakat, tetapi jang
“ fKenaikan tentang kartjis? bea pasar?. semua penduduk rata2. Auto2 dipin-| terdjadi ialah dengan pemungutan su| g- Kenaikan bea pemotengan hewan.
ara. Hanja drs. Hatta jang - diangkat
ajam dengan terang-terangan sampai
acelamatie”,
sedangkan
Anak
berapa hari, jang selamanja si pemilik »bij
— h,Kenaikan bea pemerasan susu.
sungkan menolak, dan begitu
dipu- Agung mendapat suara duabelas? Hai. Kenaikan tentang -bea" air-minum.
Sultan
Hamid
2 Kenaikan? tsb. diatas dengan perhi- langkan ada jang tjatjat atau rusak, mengku Buwono dan
“tungan paling banjak lipat 3 kali dari | tapi lantas ada lam orang militair lagi masing2 delapan suara, dan Presiden
“sebelumnja dan semuanja sudah dise- |jang datang pindjam pula katanja un- Sukarno tidak berani menetapkan tiga
orang formateurs.
:
luk perdjoangan.
23
5 elidikl.
5
Sa
En
. Keajagian jang kedjam dan pengePenindjau itu membantah
beberapa
|. Jang mengenai pemungutan? padjak tjut buat pertama kati dari perampajuristen jang mengatakan
,,naar
de
| Yang telah lama tidak dilakukan:
san sepeda jalah terdjadi atas dirmja
letter” bertentangan, tetapi ,,naar
de
1. Padjak andjing:
untuk
ibu-kota satu gadis Tionghoa, Nona Tjan Sien geest” tidak. Penindjau itu mengata——— kawedanan Ambarawa dan Ungaran Nio, ketika tgl. 15 Des., sampai tiwas kan, bahwa angka tiga tersebut dalam
"ff 9— dan untuk kota? Assistenan djiwanja. Nona Tjan jang tunggal di fatsal 4 dari konstitusi baik ,naar de
f 6-— setahun,
Yandyung 41 hari itu,
seperti
biasa, letter” maupun ,naar de geest” adalah
2. Pemungutan padjak penerangan dja- berkanaaran sepeda untuk pulangkan tiga. Angka
tidak
“bisa ditafsirkan
ajaitan ke rumannja tuan S.£.E, Dja- »Maar de letter” atau ,,naar de geest”,
lan:
lan Tongan 8,
tapi
begitu
hampir dan jang dapat ditafsirkan sedemikian
supadjak tempat pendjualan f 150.—- sampai rumah itu tidak ajauh ia di- itu hanja-lah kalimat. Mengenai
“setahun. Atau f 30.— sebulan atau tanan volen satu pengatjy buat diram- sunan kabinet dikatakan, bahwa ka:
|
pas
sepeda
dan
barangnja.
Lantaran
pa
binet RIS sekarang ini adalah ,alibaPa
. keras - berbantahan, ia ditembak jang menge- bah “kabinet”,
Rentjana formateurs
4 Padjak pendjualan minuman
terus
meuntuk membentuk nasional
zakenkafbea Izin): Untuk mendjual mi- nakan tangannja dengan
2
ditempat nembus perutnja sampai pelornja ke- binet terdiri dari
deskundigen
dan
diminum
human “keras
Tuar dibelakangnja. ia
masih. tahan jang berkaki pada rakjat, sama sekali
|. f$ 300— setahun. Untuk diwinum |ajalan
sampai rumahnja tuan
S.£.E. tidak dapat dipenuhi dengan kabinet
ditempat lain, artinja tidak ditem- buat minta
pertulungan,
tapi lantas sekarang ini. Achirnja penindjau po:
5
pat f 200.— setahun.
rubuh. Segera ia dibawah ke rumah- litik neutral itu
menarik
conclusie,
Pemungutan Ben
an Ga
:
Lnya
Dr. Sukaton jang mengasih per- bahwa sampai sekarang bangsa
Ing
orang
| Kendaraan pengangkut
sulungan pertama dengan terus diangbelum masak untuk berdjiwa
beroda lebih darr dua f 7.50. Beroda kut ke rumah sakit “yelakat, tapi ke- donesia
konstitutie
jang
sesungguhnja,
seduaf 5—, Kendaraan angkutan ba- san achirnja ja meninggal dupa, dan hingga
tidak
begitu
memperdulikan
kuda
atau
manusia
ditarik
rang?.
| pesoknja dikubur, Faaa
lain
bulan konstitutienja dilanggar. Akibat
dari
Ff 5—.- Dengan kerbau atau lembu ujusiru ia bakal tukar tjintjin ber- pada susunan kabinet RIS seperti sejang
f£ 7.50 (dalam peraturan tsb,
sunangan, (G).
karang ini, ialah RIS didunia « interberoda lebih dari dua).
nasional djadi tidak populair,
demiDJANGAN
MENGELUH
TEN.manusia
ditarik
dua:
beroda
Jang
kianlah keterangan penindjau
politik
atau.
lembu
Dan
2.—.
YANG
MASA
LAMPAU,
f
atau kuda
neutral kepada wartawan Aneta.

-“3.Pemungutan padjak 'petesan:

suatu

St

Molotov, antara lain menja- Simonovich, seorang kelahiran Rusia,.
bahwa ia
takan, bahwa ,,hasil2 jang gilang- sesudah ditangkap mengakui, demikian.
mengerdjakan
tahun
13
telah
gemilang” Rusia dilapangan tena- Dalam penjelundupan ia paling senang
ga atom telah sangat mengedjut- memakai pesawat terbang.kan dan membingungkan musuh2
PULAU MANUS DIBAWAH
Sovjet Uni, Dalam pada itu MoloPENGAWASAN AUSTRAtov tidak memberi keterangan leLIA,
bih landjut tentang rentjana serta
Melbourne, 21 Des. (UP).
'prog:
tenaga atom Rusia.

pada jang sudah2,
jang seharusnja
-pertempuran di Indonesia?”
:
agitasi belaka,
Maarseveen menegaskan lagi bahwa! tidak mementingkan
3zerakan mendirikan haminte kembali.
Sekarang ini para promotors itu sibuk hasil KMB tidak bertentangan dengar tetapi keahlian dalam menjusun orga-

sumber?

:

V.M,

pemerintah federaal. Seperti dulu telah

Isikabarkan dalam ,Sedar” ang
j
pegang

tidak diharapkan

berkenaan dengan har# lahir Sta- ma menjelundupkan orang? — TiongIin, wakil perdana menteri Sovjet, hua dan orang? Eropah — ke Amerika.
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Djanuari j.a.d. mengasikan zegei2 jang ada diperlukan buat pengambilan roti di itu hari sadja, dan zegel2 jang selebihnja disimpan buat
pengambilan di hari esok,
. Buat jang budjangan mendapat roti dalam 2 hari sekali,
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