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kedaulatan

& Pengakuan na

ai”

16 bataljon T.N.I. akan mendjaga
—.
keamanan di Djakarta

Le 13

(Staf. corr.

Orang ingat si kap Truman terhadap Israel
(Corr

,Sedar”

' land, di Djakarta dan di Djokja..Di-

samping kesibukan » pekerdjaan: panitia2 jang 3 buah buat menerima pe-

njerahan kedaulatan dari Belanda dan

dari Republik kepada RIS, maka orang
kini asjik menjusun usaha buat melaksanakan
penerimaan
kedaulatan
itu. Salah satu usaha jang penting ar-

tinja buat politik luar negeri RIS, ja-

&

lah jang terdjadi pada tanggal 20 Des.
jl. jaitu hari itu dikirimkan undangan
resmi oleh Indonesia kepada negara2
Yuar,
buat ikut menghadiri upatjara
penjerahan itu di Djakarta dan Djokja.
Kalangan jang mengetahui mengatakan kenada kita, bahwa tgl. 20 sudah .dikirimkan undangan resmi ke-

pada

negara2

jang patut diundang

x

dunia.
Tjara undangan itu dilakukan jalah
sbb.:
1. Kepada negara2 jang mempunjai
wakil2 atau gezantschapnja di Indonesia. Disini tentulah termasuk
negara2 Eropa Barat, jaitu Inggeris, Perantjis, Belgia dll,
.Kepada semua negara jang berada disekeliling Indonesia, — jaitu
jang
disebutkan
oleh
kalangan
itu
“dengan
term
diplomatiknja
»NEIGHBOUR COUNTRIES”. Disini tentulah dimaksudkan
Australia,

India,

Siam,

Malaya,

Birma,

dil
3.Kepada Arab League pun sudah
dikirimkan undangan, dan negara2
mana jang akan datang menghadiri upatjara penjerahan itu nanti,
terserah
kepada
Lembaga Arab
menentukannja. Seperti diketahui,
Lembaga Arab terdiri'atas Mesir,
Libanon, Syria, Irak, Saudi Arabia, Palestina, Trafsjordania. Lambaga Arab mungkin hanja mengirimkan 1 orang
buat mewakili.
seluruh negeri2 Arab jang terga-bung “didalamnja, tetapi mungkin
djuga semua negara? itu mengirimkan wakilnja
ke
Indonesia,
karena hubungan negara2 Lembaga Arab dengan Republik Indonesia solider - dan
bersahabatan
baik.
an

Menit?

jang berharga.

Kalangan
politik ' menganggap,
mungkin sekali
diwaktu penjerahan
dilakukan.ocleh Belanda kepada bangsa
Indonesia, itu menit djuga beberapa
negara akan mengakui de jure negara
baru

itu.

biele Brigade.

Gurion.

Tetapi

Indonesia

Pada hari Rebo akan dikeluarkan suatu panggilan untuk meminta pertolongan Makota bagi kepenngan hak
menentukan nasib diri
sendiri untuk rakjat2 Ambon, Timor dan Minahasa.
Akan diminta pertolongan atas
nama kaum wanita Belanda, IndoBelanda, Ambon dan Menado. Pada
hari Kemis dari
pelbagai tempat
akan berangkat otobus2 ke Soestdijk dengan istana Radja sebagai
tudjuan,

Dilaranng

untuk

menjiarkan

spandoek2, insinje2 atau pamflet2,

Inggeris

POLITIK

LUAR

menjerahkan.

Djakarta,

22

Des.

(Aneta),

"Dalam sebugh komunike PPN mengumumkan sbb.: Republik Indonesia Serikat jang merdeka dah berdaulat jalah

suatu negara-hukum jang
dan berbentuk federasi,

dinjatakan dalam

demokrasi
demikianlah

fasal 1 dari Undang?

Dasar sementara, jang dibubuhi tandatangan oleh Wakil Pemerintah Republik Indonesia dan wakil2 Pemerintah
Daerah Bahagian
dalam perhubungan
Pertemuan untuk Permusjawaratan Federal pada tanggal - 14 Desember jbl.

Pasal .2 dari Konstitusi menerangkan

'ke-

dengan
buhan "Batu berhubungan
Negara Sumatera Timur tetap berlaku, dan Negara Sumatera Selatan.

NEGERI RIS)

BERHATIR2.
Statement
Bandung,

22

Des.

Satuan? kenegaraan jang tegak
dirk: Djawa Tengah, Bangka,

Parki.

(Antara).

statement

senBe-

Hitung,
Riau,
Kalimantan Barat
(Daerah Istimewa),
Dajak Besar,
Daerah Bandiar, Kalimantan Teng-

Partai Kebangsaan Indonesia (Parki)

eymengeluarkan

menentukan

sikap berkenaan dengan hasil2 KMB, |,
gara, dan Kalimantan Timur,
diangkatnja Presiden RIS pertama dan Cc Daerah? Indonesia selebihnja jang
terbentuknja kabinet RIS. Dalam siabukan daerah? bagian.
tement tsb. dikemukakan pokok2 se- | Disampingnja
keterangan?
tentang
bagai pegangan untuk perdjoangan selandjutnja baik keluar maupun keda- ingan2 Jandjutan lengkap terdapat. dalam, al. disebutkan, bahwa RIS harus 'lam pasal 43 dan 49 dari Konstitusi.

daerah RIS dalam Konstitusi, ketera-

segera

mengambil”

kedudukan

kuat

Dalam

pasal? tersebut dinjatakan

bah-

dalam hubungan dengan luar negeri | wa dalam penjelesaian susunan fedeuntuk. mendjamin pengakuan de
rasi Republik Indonesia Serikat maka
dan de facto. Pun dikemukakan supaja berlakulah asas-pedoman,
bahwa ke-

juref

politik luar negeri

RIS

harus hati2

hendak

Rakjatlah

didaerah?

bersang-

djangan“sampai masuk salah satu blok :kvtan jang dinjatakan dengan merdedalam sesuatu pertikaian, sedang Iri- ka menurut djalan demokrasi, memuan harus dinjatakan tidak dapat ter- tuskan status jang kesudahannja akan
pisah dari RIS,
djangan merupakan diduduki oleh daerah2 tersebut dalam
tanah tertutup bagi RIS
serta
RIS federasi.
Kedudukan
dalam - federasi
mermpunjai hak sama dengan Belanda bagi satuan2
kenegaraan jang tegak
suntuk minta pendapat umum tentang sendiri dan jang bukan berstatus negamasuknja kembali Irian dalam RIS.
ra, diatur dengan undang? federal.
Se-

Selekas

mungkin

harus

diberikan

saluran2 demokratis
bagi keinginan
rakjat untuk menjatakan pendapatnja
WM. LOVINK KE JOGJA.
tentang kedudukan negara2-bagian.
Djakarta, 23 Des. (Antara).
Mengenai sosial ekonomi dinjatakan,
bahwa RIS harus menetapkan urgenWakil Tinggi Mahkota Belanda A.
siprogram dalam pekerdjaan sosial dan H.J. Lovink - pagi ini akan pergi ke
ekonomi untuk melenjapkan kemela- Djokja untuk bertemu dengan Presi-ratan rakjat dan segera setelah
RIS den Sukarno. '
5
berdiri masjarakat sudah harus men(Kalangahi jang mengetahui menjatakan, bahwa kundjungan tsb.
adalah
dapat kesan bahwa RIS mulai menpenghormatan
sebelum
djalankan usaha2 kearah keadilan so- kundjungan
WTM Lovink
meletakkan djabatansial dan kemakmuran umum.
Tentang susunan tatanegara - Parki nja dan meninggalkan Indonesia tidak
menjatakan
hasil2
Inter Indonesian lama lagi. WTM Lovink dengan peConference dan KMB diterima sebagai ngiringnja akan kembali ke Djakarta
2
hasil sementara jang masih harus di- sore hari ini djuga.
perbaiki guna
memenuhi
bunji dan
Hatta bertemu Lovink,

djiwa

proklamasi

kemerdekaan

"16

Agustus 1945.
UNDANG?
PENJERAHAN
KEDAULATAN DIMUAT DALAM
STAATSBLAD.

Den Haag, 22 Des. (ANP), :
Dalam - staatsblad: J. 570, jang
terbit hari Rebo, ada dimuat un-

dang2 penjerahan kedaulatan Indo. esia, sesuai dengan bab 1 fasal 211

(“dari undang2 dasar Belanda,

1

|

Kemarin sore PM Hatta mengadakan pertemuan dengan
WTM Lovink
di Rijswijk.
Kepada
Antara”
PM
Hatta menjatakan, bahwa kundjungan
tsb. adalah biasa sebagai kundjungan
penghormatan
dan
tidak
diadakan
pembitjaraan mengenai soal2 chusus.

Pagi ini PM Hatta dengan anggots2

delegasi

kukan
Haag

RIS

lainnja

penerimaan

akan

jang akan

mela-

kedaulatan di Den

berangkat

dari Kemajoran

dengan pesawat udara pukul 08.00,

dengan

keamanan

Gupernur

seluruh
Djakart

aH. M. Hirschfeld Komisaris Ting-t Raya. Hilman Djadiningrtt,
sedjak be“brapa
hari jl. telah diangkat let. kol.
gi Pertama untuk Indonesia.
'Daan Jahja sebagai Gupernur Militair
akarta-Raya, jang de facto
sudah
mMendjalankan kwadjibannja mendjaga
DJAWABAN PEMERINTAH B
anan dan ketentreman.
LANDA ATAS PERTANJAlandjutnja tuan Mahdan
mengarkan, bahwa buat
AN TENTANG LAGU
Djakarta
dar
ternja akan ditempatkan 6 bataljor
»WILHELMUS”.
:
I. jang terdiri dari 4 bataljon inanterie, 1 bataljon Corps Politie MiDen Haag, 2t- Des. (ANP).
r dan 1 bataljon Mobiele Brigade
Perdana menteri dan menteri daerah
Satu bataljon
infanterie
dibawal

Dr.

ji

seberang
waban

lautan Belanda

atas

sebagai

kapten

dja-

Djauhari

akan ditempatkan d

timur kota sampai Bekasi,
dan
sati
djelis Tinggi, Ruys de Beerenbrouck lagi dibawah kapten Dodong di bara
tentang — pertanjaan2 menteri penera1 sampai Tanggerang. Kedua kapngan dihadapan badan perwakilan 'rak- | nsini belum lama telah dianugerah
lat Indonesia
gerilja.
Timur
terhadap lagu I
Sebagai basis- dan troepencomman:
»Wilhelmus”,
menerangkan,
bahwa NM
t telah diangkat It. kol.
menteri? tidak menganggap hal itu de'Taswin,
akan dibantu oleh brigade-commikian pentingnja sehingga harus me-ji 1g
minta keterangan? pemerintah Indone- LP midant maj. Kemal Idris.
sia,
sebagaimana - telah dimintakan. |'

pertanjaan2

anggota

Ma-

Menteri2
pertjaja, bahwa lagu2 ke-|
bangsaan kedua fihak jang tergabung '
dalam Uni akan saling dihormati. «

dan

itu

harus

didjalankan
Ini berarti

undang?

federal

harus

dituruti

tugas

dan

demosedang
dengan

MR. SJAMSUDDIN.
Duta RIS untuk Pakistan.

djuga.

Kesibukan
-.

kewadjiban-

nja. Maka teranglah bahwa UUD
memberi
djalan jang njata dan

kita
sjah

di

Sial

nan Djokja.

Dalam penindjauan
di presidenan
di Djokja, koresponden Aneta mendapat keterangan,
bahwa sampai hari
Kemis Presiden Sukarno sudah meKERDJA SAMA
PERTAMA NE- nerima 1250 kawat dari segala pendjuru dunia dari matjam2 pemimpin
DERLAND - INDONESIA DI
negara.
3
WASHINGTON,
Menteri luar negeri Pakistan disamKoresponden NRC Ndi Washington
ping
“mengutjapkan
selamat
djuga
hari ini mengabarkan, bahwa tindakan minta supaja selekasnja diadakan pebersama jang pertama Nederland-In- -nukaran duta besar antara RIS
dan
Pakistan.
donesia di Waghington akan diam2
bil, apabila para wakil Nederland dan
Sampai sekarang
Presiden
sudah
pemerintah Indonesia jang baru 'akan menerima 420 surat dari
Pasundan,
menjampaikan undangan resmi kepada Madura, Djawa Timur, Sumatra Sepemerintah Amerika untuk. mengirim- latan dan Sumatra Timur, dari berkan wakilnja buat hadir pada upatja- matjam2 golongan dan partai,
jang
ra penjerahan kekuasaan di Djakarta, maksudnja menuntut pembubaran ne. Bahwasanja undangan tersebut dibe- gara2 itu.
.
ikan atas nama kedua anggota Uni
Didalam istana sekarang tampak keNederland-Indonesia sudah menimbul- Sibukan untuk
bersiap?
pindah ke
kan kesan baik, karena dalam tindakan Djakarta. 150 lukisan, jang menghias
bersama tersebut orang melihat ada- istana Djokja, akan dipindahkan ke
nja tanda kerdjasama, jang akan tetap Djakarta djuga. Bibliotheek Presiden,
dipelihara
dimasa depan,
demikian jang akan dibawa, beratnja satu ton.
NRC.
Selandjutnja
diperoleh keterangan, #
bahwa major Sugandhi akan ikut pindah ke Djakarta
untuk mendjabat
pangkat adjudan Presiden RIS,
sedangkan Mualif Nasution, anggota sekretariat Presiden, jang menjelenggaPada hari Kemis telah tiba di Schip- rakan kursus2 jang diberikan
oleh
hol mr. A. K. Pringgodigdo dan Jah- Presiden Sukarno, djuga akan”
ikut
Djakarta,
Menurut
ja, jang akan ikut mengurus persiapan ke
keterangan
Mualif Nasution kursus?
buat upatjara penjerahan kedaulatan.
itu
akan
Djuga dr. J. P. Bannier, tiba hari itu djuga diadakan terus di Djakarta, tidak
di
istana,
melainkan di gedung
di Schiphol dari Indonesia.
Selandjutnja
Mereka disambut antara lain
oleh Pegangsaan Timur 56,
Mualif Nasution,
jang djuga adalah
sekretaris djenderal KMB, dr. Prinanggota pengurus penerbitan
,,Gunsen, kedua .adjunct sekretaris djenderal
I- J. Rombach dan mr. Th. Bot, dr. Ph. tur”, : menerangkan bahwa kelak di
Djaka
rta
akan dikeluarkan buku kaJ. Idenburg, penasehat politik menteri
yan Maarseveen dan P. Bertsch, wakil rangan ir. Sukarno, jang tebalnja 600
halaman dengan nama »Bendera Regecommiteerde urusan Indonesia.
volusi”, Djuga akan diterbitkan kumjan, jang akan ikut mengurus persiapan pulan
tulisan Bung Karno semendjak
zaman PNI 1926 sampai Proklamasi 17
DR. VAN DIFFELEN PERGI,
Wakil WTM di Bandung, dr. R. W. Agustus 1945,
Diperoleh keterangan pula,
van Diffelen, akan meletakkan djababahwa
tannja pada tanggal 27 Desember, Pe- sesudah di Djakarta Presiden RIS akan
merintah telah memintanja supaja ia me- mengadakan perdjalanan keliling diseneruskan pekerdjaannja sampai ganti- luruh Indonesia, tetapi sebelum
itu
nja tiba, akan tetapi van Diffelen me- Bung Karno akan lebih dulu mendjenguk
ibunja
nolak permintaan
itu berhubung de, R.A. Sosrodihardjo,
di
jang sekarang sudah berusia 70
ngan sjarat?nja tidak dapat diterimanja.
un.

untuk menjelesaikan hal itu.

MR. PRINGGODIGDO DAN
JAHJA TIBA DI AMSTERDAM.

MOSI

Dewan

DEWAN HAMINTE
MALANG,
1

haminte

dilangsungkan

di

5

bahwa tuan dan njonja Tjan, orang

| tuanja gadis tersebut, jang sedang

menanggung kedukaan telah alamkan ketjilakaan kedua. Warungnja
tuan Tjan kutika malam tanggal
19 jl. telah digedor sampai abisabisan !
UTJAPAN SELAMAT MESIR
Perdana Menteri Mesir Husein Sirry

'p asha

dja

londjong

dalam

Burgerzaal

Achirnja

hard

semua menteri, para wakil
aan Antillen Belanda jang

santapan

Suriname
berada di

Nederland, direktur kabinet Sri Ratu
aan sekretaris kabinet.
Sebelumnja,.Sri
Ratu
dan”
Prins
Bernhard masuk
ruangan
tersebut,
lebih dulu perdana menteri
dr
W.
Drees dan perdana menteri RIS drs.
Moh. Hatta menandatangani protocol,
dimana dinjatakan, bahwa tata-hukum
jang baru sudah disetudjui oleh Keraajaan dan daerah2 jang tergolong daRIS,

sesuai

dengan

Dalam

jang

di-

iduauk “didepan “medja,
menteri.

Drees

bagi

para

Prins

Bern-

djamuan
anggota

de-

Belain-

diketuai

tuan

M.

Tabrani,

mene-

tapkan statement sebagai berikut:
1. Menjerukan kepada rakjat di Madura untuk mendjauhkan diri dari
perbuatan2, jang dapat menimbulkan halangan bagi tertempanja persatuan

.

perdana”

dan

Berhubung dengan diterimanja hasil KMB,
dewan pimpinan Gerakan
Perdjuangan Madura di Djokjakarta,

keputusanz

itu djuga

siang

Ratu

mengadakan

STATEMENT
DEWAN
PIMPINAN GERAKAN PERDJUANGAN MADURA.

bab pertama fadasar Keradjaan

protocol

Sri

akan

'egasi Indonesia, para
menteri
'anda dan beberapa tamu agung
aja.

para

anggota delegasi RIS, ketua2
kedua
.magjelis perwakilan rakjat Belanda,

ar

Undang? federal seperti dimaksudkan
itu dapat ditetapkan, sesudahnja' petuerintah dan Dewan? Perwakilan RIS

mendjalankan

“akan

Burgerzaal dari Istana di Amsterdam
pada tanggal 27 Des. pukul 10 pagi.
Pada adjam tersebut disekeliling me-

Kemudian

ini

speda,

Sekarang diwartakan lebih djau,

kan pedato
pendek,
sesudah
mana
»Carillon” di Istana ber-turut?
akan
memperdengarkan
lagu2
kebangsaan
Indonesia dan Belanda.

| Sesudah" itu Sri Ratu .dan ,Prins

dapat digunakan djalan? jang akan di-

sediakan oleh ketatanegaraan
kratis
“dan teratur dari RIS,
aturan? jang akan ditetapkan

kedaulatan

(Aneta).
diumumkan
dengan
upatjara
penjerahan

tetapkan kekuasaan delegasi
Indone2
sebagai
perwakilan
pemerintah

djalan

untuk

22 Des.

sudah
bahwa

RI

menurut

bahwa

Haag,

Belanda.

njelenggaraannja “akan diatur dengan
Undang? federal.
Djadi undang? ini
akan merupakan suatu buah hasil dari |
kerdja-sama - antara Pemerintah dan
Dewan? Perwakilan RIS. Tentang ini
pasal 43 telah menjatakan bahwa hal
demokrasi.

Den
Kini
resmi

lam

landjutnja dalam beberapa pasal diberi
petundjuk? tentang porceduer, jang pe-

punja

Upatjara penjerahan kedaulatan

di KMB dan dengan
sal 211 dari undang2

tekad

di

dalam

mentjapai

tjita2 negara kesatuan.
Mengadjak kepada partai? dan organisasi2 rakjat di: Madura untuk
- mentjapai terdjaminaja- hak2
de.mokrasi-jang .sedjatit disana.

. “Mengandjurkan

di dalam

memper-

djuangkan kembalinja Madura keakan
menjampaikan
pemberitahuan |
dalam lingkungan negara Republik
tentang apa jang “ sudah ditetapkan
Indonesia untuk menggunakan tjadalam protocol serta mohon, apabila
ra2 jang teratur, parlementer dan
Sri Ratu tidak
berkeberatan,
sua.
demokratis, baik didalam maupun
meresmikan tata-hukum . jang
baru
diluar badan2 perwakilan.
itu.
Sri Ratu lalu meresmikan tata-huMempersilahkan
seluruh
lapisan
kum jang baru itu dan
masjarakat di Madura untuk memmembubuh.
tanda tangan atas
beri bantuan
surat
peresmian.
sepenuhnja kepada
itu. Dengan djalan demikian itu
TNI dan alat2 kekuasaan, jang
Sri
diRatu melakukan penjerahan
perbantukan
kedaukepadanja,
dalam
latan.
mendjamin keamanan.
Selaku kepala Uni Sri Ratu
akan PERMINTAAN SUPAJA
STAATS
menutup “upatjara dengan mengutjapBLAD NO. 70/47 DISCHORS.
Berhubung dengan adanja kegel
isaban dikalangan jang bersangkutan,
ja'ni
bahwa pembajaran jg- dilakukan
dizaman pendudukan Djepang akan diang
gap tidak
Dari beberapa kalangan politik dan fraksi didal sjah, maka para pemimpin
am parlemen sementara Pakalangan
setengah
resmi di Djokja, sundan telah memadjuk
an permintaan
Aneta meridapat keterangan akan ada- kepada
ketua, supaja ordonansi
buat
nja aliran?, jang bermaksud membu- berst
el
der rechtsverkeer Staatsblad
barkan Negara Republik Indonesia seno. 70/1947 dischors.
bagai negara-bagian. Aliran? 'itu ber
Para pemimpin
fraksi berpendapat,
pendapat
“bahwa
Republik Indonesia bahwa dalam hal itu Badan
Perwakilebih baik dilebur mendjadi “propinsi, lan Rakjat RIS-lah jang harus
menenjang mempunjai pemerintahan otonomi tukannja
.
sederhana dan dipimin langsung dari
Permintaan demikian djuga ditudjupusat pemerintah RIS,
2
kan kepada Panitia Persiapan NasioPropinsi jang meliputi daerah Re- nal,
publik Indonesia, menurut aliran? itu
MR. SJAMSUDDIN DUTA
hendaknja dipimpin oleh seorang gu. PAKISTAN ?
bernur,
jang dibantu oleh direktur?

ALIRAN MEMBUBARKAN NFGARA BEPUELIK INDO.
NESIA. ,

djawatan,

jang

menggantikan

susunan

kementerian sekarang ini, jang besar
sekali beajanja,
Pendapat aliran? ini untuk membu-

barkan
Republik
Indoneisa
sebagai
negara-bagian, kini sedang “dipeladja-

ri oleh

pemerintah

Republik

Indonesia.

LPENTJALONAN ANGGOTA PARLEMEN R.I.S. DIBITJARAKEN OLEH B.P, KNIP.
Pada hari Kemis
Badan Pekerdja
KNIP
mengadakan sidang tertutup
untuk membitjarakan
soal anggota2
parlemen sementara RIS wakil Republik Indonesia.
e
Masjumi kini sudah menundjuk sebagai wakilnja dalam parlemen
RIS:
dr. Sukiman, Moh. Natsir, mr. Jusuf
Wibisono, Hadji Benjamin dan seorang
wakil dari Sumatera.
“

Dari kalangan jang biasanja mengetahui, didapat kabar, bahwa Mr. Sjam-

suddin, Menteri Penerangan Republik
akan diangkat “ mendjadi Duta Besar
(ambassadeur) RIS untuk Pakistan di

Karachr.
SUSUNAN P.B. MASJUMI
BARU.

Susunan
Pengurus Besar Masjumi
menurut keputusam kongresnja jbl. adalah sbb:
:
Ketua umum Dr. Sukiman, ketua De
wan Partai Moh. Natsir, anggeuta? K.
H. Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Rum, H..A. Rachman Sjihab,
Mr. Sjafruddin
Prawiranegara,
Zainul Arifin, Mr. Jusuf Wibisono, Z.
A, Achmad, Dr. Abuhanifah dan Nj.
Sunarjo Mangunpuspito. ' Kedudukan

P. B, Masjumi akan pindah ke Djakarta.

#

RESIDEN VAN DER HARST
BERHENTI,

Malang telah

Pada hari Kemis pagi residen HTB
menerima
dengan mosi jang ditanda tangani oleh djumlah anggo- Priangan, dr. S, van der Harst telah
n «djabatannja. Buat sementa jang terbanjak,
dalam mana:
juk sebagai gantinja Bupati
didesak kepada parlemen Ana
mpai ada - penggantinja.
Djawa Timur untuk menggabun,

SALA

apa

kan negara

tersebut kepada" Republik sesudah terbentuknja R 5. |d

r.

Onangensaka
t

koordinator

adonesia,

Baru ini telah 'diwartaken, bagimana Satu gadis, jaitu nona Tjan
Sien Nio, di Malang telah dibunuh
oleh pendjahat di djalanan, karena
pendjahat2 itu hendak rampas ia-

menurut UP dari Cairo kemarin
mengirim kawat utjapan selamat
kepaHari ini ditunggu kedatangannja
2! da Presiden Sukarno berhubung dengan
compie dari sisa bataljon Kala Hitam. penjerahan
kedaulatan jad.
Selandjutnja diberitahukan, - bahwa
Dalam kawat tsb. dinjatakan: oleh
pada tg. 25 Desember di
Deca-park PM
Sirry Pasha, bahwa pemerintah
akan diadakan
pertandingan
sepak Mesir dalam upatjara penje
rahan kebola antara kesebelasan TNI dan ke- daula
tan itu akan diwakili oleh. Mo
seblasan garnizoen Djakarta,
hamed Ismail Kamel.

tdjuan Sultan Hamangku yBuwono, se-

"kagai

KIS, necara hukum jang demokratis
berbentuk federasi

bahwa daerah Republik: Indonesia Se'rikat meliputi seluruh-daerah-Indonedaulatannja di Palestina 15 Mei 1948 sia, jaitu daerah bersama:
kepada bangsa Jahudi tepat djam 12 a. Negara Republik Indonesia, dengan
malam dan mengachiri mandaat” jang
menurut statusguo seperti
daerah
diserahkan oleh Volkenbond kepadatersebut dalam persetudjuan ,,Rennja sedjak tahun 1919, maka persis 11
viHe tanggal 17 Djanuari 1948, Nemenit sesudah habisnja mandaat Inggara Indonesia Timur, Negara Pageris itu di Palestina, maka presiden
termasuk Distrik Federal
sundan,
Truman- dari Amerika Serikat
telah
Djakarta, . Negara - Djawa Timur,
menanda tangani pengakuan de facto
Negara Madura, Negara Sumatera
dari negerinja terhadap Negara Israel,
dengan pengertian bahwa
Timur,
jang presiden pertamanja jalah David ,
status guo Asahan Selatan dan KaWaktu

Kemaren giaa telah diadakan di
ceptie-paviljoen Hotel
Des
Indes
2
an
perkenalan
antara
Gupernur Militair Djakarta-Raya dan
para wartawan luar dan dalam
neri.
Dalam pertemuan ini djuga
hadlir
pernur militair Djakarta, let.
kol.
Jaan Jahja.
“Tuan Hasjim Mahdan
press-officer
“Badan Penerangan Gupernur Militair
"Djakarta-Raya antara lain menerangikan, bahwa meskipun penjerahan keulatan resminja baru diadakan pada
g. 27 Desember, tetapi atas persetu-

bukan

DEMONSTRASI GOLONGAN2
KETJIL.

1 tempat

-Mobiele Brigade, jang dipimpin oleh
Sutjipto, dan Politie
Federaal
langsung dibawah gupernur militair.ada
Selandjutnja
ditreangkan,
bahwa
kemaren sore telah tiba di Djakarta
dari Tjiandjur 2 compie Kala Hitam
jang terdiri dari 400 orang
dibawah
pimpinannja kapten Sunarjo, dan dari
Selatan Bandung 1 bataljon
Siluman
jang terdiri dari
kurang
lebih
800
orang dibawah pimpinannja maj. Hartono. Mereka semuanja
diasramakan
di KW. III.

jon CPM dan 1 bataljon Mo-

Palestina,
—karena 1 menit
sesudah
mandaat Inggeris berachir di Palestina, maka negara2 Arab lantas mengumumkan perang kepada Israel. Karena
soal de facto tidak djadi soal lagi bagi
kita, maka mungkin menit-menit jang
berdjalan sesudah
detik penjerahan
kedaulatan itu, akan merupakan menit2 pengakuan de jure dari
negara2
internasional. Orang menduga mungkin India, negara2 Arab, Amerika dan
Philipina akan mengakui de jure RIS
terlebih dulu. Djadi Palestina-Jahudi
ada beda seperti siang dengan malam
dengan RIS, karena djika 1 menit setelah habisnja mandaat Inggeris atas
Palestina maka negara2 Arab mengumumkan perang terhadap Jahudi Palesima, maka terhadap
RIS
malah
mungkin 1 menit sesudah penjerahan
kedaulatan, mereka akan mengakui ce
jure dari Republixs Indonesia Serikat,

di

,,Sedar”)

4 bataljon infanterie, 1 batal-

R.M.)

Sesudah formasi kabinet RIS dite-| |Ben
-tapkan dan dilantik pula oleh Presiden RIS pertama, maka masjarakat di
« Indonesia sekarang ini menghadapi 3
soal
penting, jaitu penjerahan kedauNan Tani akan dilakukan di Neder-

,

na

“ Menit-menit jang bersedjarah sesu— dah detik penjerahan kedaulatan

Djangan kepalang !

uga

Penjerahan

Ci

je

rst bermaksud akan
ndonesia kembali ke

meNe-

Para

anggauta-

T.N.I.

dari Bataljon

“ Kala-Itam

samalam

tiba di Djakarta.
(Foto Ipphos),

0bis

1 hal j jang kena
An

oleh Stalin-Mao |

“aa sr

JT etang
Kata sk. China Mail,
Hongkong, 22 Des.
(Antara
Kedatangan

2

oa

22 Des.De

3

— Tdipimpin oleh

Wang £Pokhsun, wa-|

naa

aa

rupakan bagian dari grup ke-19 ini.

C kira2 414

djan S5

ge

Ch

| Divisi

“sudah

bitjarakan' 2 hal jang pentingd

Lte

€ | kil komandan grup ke-19 Nasiona- ngan
(1
pemimi pin2 —Sovjet:
3 | Pasukan? terkemuka. dibawah.
| dral Liu Po-cheng telah merebut Aa 'is, kedua pasukan tadi ialah me-| | Mempersatukan Tiongkok diba

- kota ketjil,Lang,

'Meskipun disana sini kadaan
Ta

dan

(seperti

opa PA

baik. Di Sumatera
Timur
kenaikan
harga beras terhenti. Dilain
tempat
masih berlangsung sedikit.

hu-

di

Pria-

Purwokerto)

akan

belum tjukup

kan

untuk melantjar-

Hudjan

disawah dan penana-

berontak tadi pergi| meluasKan |
Komunis
ke suatu daerah jang ditundjukan | 'negeri2 tetangga, (3). Menentuk

1 me-|
n pat. Bagi tanaman disawah
tula-|oleh djendral2 Liu Po-cheng dan| apakah 5 djuta tentera Komun
runnja hudjan berpengaruh baik.
Padi musim kemarau terpungut haah | Teng Hsiao-ping, komandan dan jang kini ada di Tiongkok akan dia kira2 seluas 50.000 ha: jang teran- | komissaris
politik pada tentera | bubarkan.
Demikianlah tulis s.k. |
didaerah Probolinggo, Besuki, Su1| rakjat jang ke-2.
£

dia (eIuIpINa TIDAK TURUT TUAw:-| sun

' Djepara-Rembang,

Timur dan

PUR DALAM PERTAHANAN
FORMOSA.,
Ea
ini diterangan, dalam ks

Barat

cadaan tanaman

serta

ditaksir

narik

pasukan? dengan ini mendjadi

“Hertaha,

"Kaum komunis

Pe

terus

Djumlah

Agak

,

ditaksir

Naru

mem-

Tanggerang.

disawah

Disana
sini bibit padi musim hudjan
| Ratusan ribu: orang “Tionghoa di Pe 1
a “Sitandur disawah: keadaan tadengan ba
pasti, | | king, Mukden,
Nanking,
Shanghai, |
muda baik. Dengan djatuhnja
bahwa Pilipina tidak turut dalam pe- Tientsin dan kota2 lain telah merajaai Hse
maka segera dimulai
tentang pertahanan For- ikan hari lahirnja Stalin, demikian ra- penjebaran ibibit padi gogo.
rundingan
mosa, sebagai telah diniatakan dalam| dio komunis. Dikabarkannja
bahv
. Pa
ih
keamanan dibeberapa
lapuran2 kaum nasionalis di Hongkong.| ribuan orang telah berkumpul dimuka mandat 23
njata pada kemadjuan peker'Kalangan tersebut mengetjap lapu- kedutaan Sovjet di Peking jang
:
disa
tanaman
baru
ran?, dalam mana dikatakan, bahwa hiasi (dengan potret besar dari Stalin|
| rawang, Malang): sebaliknja di TiPilipina dan Tiongkok Nasionalis sepemimpin rakjat jang tertjinta”.
T.
ur Tjirebon pekerdjaan
dipersukar
dang membuat suatu rentjana pertaha-| j komen: kemudian
dimuka
kedutaa
oleh kekatjauan.
nan pula kepunjaan Chiang Kai-shek| Sovjet itu telah bertumpuk tinggi dg. “ Luas tanaman djagung
di
Probojang telah diperkuat itu, sebagai la-| segala matjam bingkisan: Pers Tio
Ing 20,
Besuki, Surabaja dan Madura
pudjiannja terha- |,
puran jang sama sekali tidak ada
da- | hoa menguraikan
23.500 ha, Hasil panen lumadap Stalin (AFP).
23 Ijan. “Yani. di Madura sedikit.
sarnja.
1

kekuatannja

ada

beritad jdjang

160.000

ditertaa di

| Hongkong, Kunming masih tetap ada

dalam tangan nasionalis, jang
telah
menjeberang kefihakkomunis. Djendral
Lu Han jang menjeberang itu, menu— yut warta masih berada dikota itu te'

tapi bermaksud

segera melarikan

untuk

an

Kalangan?

DI TIONGKOK.

Radio komunis. Tiongkok pada hari
. Kemis mengatakan, bahwa angkatan
Barat-daja
perang nasionalis sebelah
Chengtu telah dapat dihantjurkan de-

ngan sistimatis dan bahwa sisa2 dari
tentara2 Hu Tsung-nan dapat dianggap
sudah hilang. Dari berita2 siaran ra-

akan

UNI Sov:
Des. (U.P.).

demikian hingga dapat mem-|
bantuan militer kepada Tiong-

Tiongkok

nasionalis

jtelah

me-

pasif

baru

wakil

menteri

negeri

PENGAKUAN TIONGKOK
KOMUNIS..

dio ini orang dapat mengambil kesan,
bahwa kaum nasionalis masih mem-

| jang

pemerintah komunis di Brongkok 4

tetap.

daerah

PENGAKUAN DARI TION GKOK |»
»...KOMUNIS.
Pe! one

Naiknja harga

beras

mengun-

untuk

Surabaja,

mungkin

di-

hui

ta

Daan
La

Ta

Naa

wartakan,

Kh Ptoga Mnbeban
bahwa

tentara

ke

djelas suara pertempur,

| sengit di daerah2 perbatasan kotaEdi

sebelah Selatan. Seperti telah pernah

9

dikabarkan,

djendral

Po-cheng — telah

“mio

nasionalis|

: (Menurut berita2 jang terachir telah
:
arlah pada pagi ini Sah
"1 Tahta “dengan

Aa

komunis

Liu

NN

Djawa Barat dan Tengah bisa
tu kedjadian jang
biasa
kepada musimnja.

|.

Menurut

dari! |

pemberitahuan2

Kalangan2 jang dapat dipertjaja di
rakjat

Tiongkok

sebe-

lum dimulainja konperensi di Kolombo

(dari

menteri2

luar neeri

menduduki Rotanja." tetapi untuk me-!

Atlantik,

tetapi bahwa

mereka ditepi sungai Rijn akan dapat
ditahan karena Amerika mempergunakan
bom atoom untuk menundjang

TSE-TUNG TENTANG ASIA
TENGGARA? ALASAN ME-

angkatan perangnja didarat.

SEGAN2

-Nellor berkata, bahwa ia en
an
kan pendapat ini
“atas 'perijakapan2
dengan djendral 'Omar Bradley, ketua
kepala2 staf gabungan
dan djendral

. MENGAKUI TIONGKOK
2
KOMUNIS.

nawan tentara djendral
Hu
'Tsungnan, jang merupakan tentara
besar
jang terachir di benua.

Siomesin, 22 Des. (AFP).

negara2 pak

.gemenebest).

5 NGAPA AMERIKA

1

Kepala dari kantor di
Washington
dari madjallah Amerika ,,Look” menjatakan bahwa djika timbul peperangan angkatan perang Rusia akan lebih kuat dari pada angkatan perang

London Inggris akan mengakui pemerintahan

:

dan

22 Des.

orang,

Lawton

Collins,

kepala

tjopet

| PINTOE BESAR 93, BATAVIA
- Redactie

Telf: 855 Bt.

Ha bntenttte
Teli: 854 Bt.
Re Abornementen Telt: 587 Bt.

menindjau

kembali

Timur

mengeluarkan

keterangan

Oewang 'abonnementen silsesbah

ku reaksi atas desakan2 berbagai pihak, inclusief Dewan Perwakilan Rakjat Negara Djawa Timur
status Negara Djawa Timur.

Indonesia: f 6.— seboelannja.
25 ..
Etjeran
Na

cM
2 T Marga 'advertentie: ( 4.5 per

Hasdem Atashi
'kapal pendjeladjah, 110 kapal perusak,| presiden
Syria,
'kira2 270 kapal2 silam, dan sedjumlah Passea, untuk membentuk kabinet
'besar kapal torpedo. 'Kapal2 pendja- baru sesudah diadakan coup ketiga
'gaan dan matjam2 laimnja jang ketjil. di negeri ini dalam waktu 9 bulan,

suk djuga bantuan ekonomi dan ban- | 'perdirian bahwa
tuan

berupa

sendjata jang

terbatas

|| sadja, kepada negeri2 seperti Indonesia
“dan Thailand.
Diduga
bahwa
Amerika “Serikat
akan

mengakui

Republik

Indonesia

Serikat pada permulaan tahun
1950
Ph — wa
sebelum diambil
keputusan
gkok
Na
soal

r

ada perlunja,

mandatnja.

masih

bah-

"wa Amerika Serikat akan tetap mempertahankan suatu angkatan laut jang
'kuat terdiri dari
apal2 induk,
guna
'menentukan kekua
terbesar
dari
'angkatan laut
Atoeiika
Kelebihan

PROFESSOR
CURIE KE INDIA
BESERTA ISTERINJA,

Shiva Rau, utusan India ke sidang lengkap PBB hari ini berangIdalam kekuatan dari angkatan
laut kat dari London ke India. Dia di'Amerika terhadap angkatan laut Rusertai Prof. Curie dan Joliot Curie,
'sia terletak pada kapal2
induk ini, |'
jang diundang
| demikianlah Sherman,” Pemeliharaan|
ilmu alam di
.
daripadanja itu adalah suatu ln dang hadir dalam an
S.

&

3

klas

orang

socda

satoe.

London,

mengenai

&

' Reuter mengabarkan, kemarin malam
diumumkan di-ibu-kota Pakistan, Karachi, bahwa hari berdirinja Republik
Indonesia Serikat tg. 27 Desember akan
dirajakan diseluruh Pakistan sebagai
bari raja umum. Dari gedung? resmi
akan dikibarkan bendera merah-putih.
Menurut Reufer selandjutnja, Palang Merah Pakistan telah memutus-

kan

untuk

sterling

mengirimkan

kepada

dx goodwill
Chegue

sampaikan

Indonesia

kepada

dari

oleh

1000

Republik

djumlah

Menteri

pound-

sebagai

tsb.

tan-

baru.

akan

di-

Perindustrian

22 Des.

Dibawah
makai

poenja

tas

ata-

masoek toekang

Tapi

sekarang

ka-

(AFP).

kepala

,,Antikominform”,

,,Comisco”,

konperensi

sosialis

internasional di London, telah mengeluarkan sebuah keterangan jang pandjang lebar,
dimana semua resolusi2
dari Kominform ditolaknja dan dimana

Rusia

Situasi di Syria dianggap

ini

»Anti Kominform".

sela-

angkatan laut Rusia.

telah mengembalikan

Paoel

status

staf tentara

Sherman menaruh tekanan
kepada,
tuk mentjegah berkembangnja
Komu- |
nisme dinegeri2 tersebut.
arat2nja 'bahwa semangat terhadap laut di Ru(dirahasiakan, tetapi mungkin terma- 'sia kini sedang mengembang dan ber-

si

(Antara).

| Berapakah kekuatan

' Tindakan? jang direntjanakan U.S.A,
Sana
Telah direntjanakan tindakan2 un-|

dari

loe belon bisa timpah orang poenja
mobil, belon boleh dibilang toekang
tjopet jang nomor wahid.
Kaloe baroe bisa samber toesoek
konde atawa dompet orang
sekarang masi teritoeng
toekang tjopet
klas nol!
&
Bebrapa saderek di Tasik kasi adpis, soepaja Tjabe Rawit dibikin lebih pedes. Kaloe maki-maki oepamanja baroe it ho it, katanja.
Tapi kaloe sendiri jang kabetoelan kena kasentil, wah,
“toe besay
mentak handeueul tjenah.
Entong kitoe atoeh, djoeragan!

Lombok,

dna Ta

Front Tiongkok barat-daja, 22 ia

samber

w@perhiasan

Harian ,,Melbourne Sun”
KEDATANGAN KOL. SUNGbahwa njonja O'Keefe, suaminja
dan
| Yuar negeri U. S.A.
Amerika. Collins
telah mengatakan,
-KONO DI MADURA.
delapan anaknja akan mendapat suatu
Menurut berita2 lain tentara komu-| 'Apa jang dikerdjakan Sovjet Rusia bahwa Amerika Serikat dengan mem- perajaan hari Natal jang menggembiDisambut rakjat dengan mepergunakan pak Atlantik
dan MAP, rakan, karena hasil pemilih
.nis telah menduduki Sintang jang terTiongkok, adalah melebihi tenagariah,
tetap
memegang
letak Mn
SN
Daja
rang
telah
merebut
kekuasaannja
jas demikian pengiraan
soal bermaksud untuk
Chengtu
udukan
intang Timur Djauh dikementerian luar ne- Eropa Barat karena mereka tidak ingin
tuan Calwell untuk menuntut beberapa
Surabaja, 22 Des. (Antara).
merebkat kembali daerah ini kalau hal orang jang tidak berbahaja.
ini berarti, bahwa kaum nasionalis|
Amerika Serikat hari ini.
«
Semalam Kolonel Sungkono kembali
korbantelah kehilangan 'djalan untuk melo-|
wakil "dari
t
mereka
lama-kelamaan) ini pernah satu kali Tap
orang2 Tionghoa, jang djuga diantjam di Surabaja dari perdjalanan keliling
loskan diri jang terachir ke propinsi | Tiongkok.tidak akan merupakan ke- nja suatu invasi.
Madura dalam
mendjalankan tugas
Sikang. Djuga Maap.
untungan, melainkan
kerugian
buat. Nellor menjebut suatu masa dari 120 | dengan suatu deportasi, telah mene:
adanja pertempuran? disuatu tempat |
e dunia. Tetapi adalah su- hari jang diperlukan Amerika untuk “rangkan, bahwa mereka berharap, bah- mengenai. keamanan.
Ternjata penerimaan pembesar2 di5 mil Pa
Timur Yaan, ibukota | atu ,wishful thinking” kalau mengira mendjalankan suatu rentjana strategis
wa. menteri Holt akan memberi
iz
propinsi
Sikang. Dalam propinsi Yun- | bah wa akan timbul pertjeraian antara Sekutu jang besar,
kepada mereka untuk tetap bertinggal sana lebih meriah dari daerah Djawa
nan kadang2 masih terdjadi pertem- | Komunis Tiongkok dan Kremlin. Wadi Australia. Akan tetapi mereka se- Timur lainnja. Djuga di Madura renRentjana
Amerika
“untuk
menahan
sukar ditetapkan
| puran2 di daerah Dataskota
Kun- 'laupun demikian,
lalu dalam keragu-raguan dan selalu tjana perdjalanan
Komunisme
di Sovjet Rusia ditepi sungai Rijn Pn
tiap
- ming.
chawatir sewaktu-waktu akan
men- sebelumnja, berhubung dengan
| Tiongkok tidak akan berhasil, karena mempunjai 4 buah pokok2 besar:
Sementara ini
dapat perintah, untuk menjiapkan diri kali Kolonel Sungkono ,,didaulat” oleh
tidak dapat membangun kembali ekosemua angkatan perang Sekutu
“ai
rakjat disepandjang djalan untuk berbuat meninggalkan negeri.
di Canton mengumu
pat
t romi Tiongkok atau mempersatukan
Mnga
kedalam perini, bahwa eksport beras dan bahan2 tenaga manusia jang begitu banjaknja, Na
' Mahkamah Tinggi Australia, seperti bitjara pada PaeaanA, bersalaman dan
empuran
dengan
sen
jata2
jang
j
.palin
:
makanan lainnja sangat dilarang. Me- untuk membentuk sesuatu jang
'meterbukti dari suatu kabar dari United “sebagainja.
nurut tilgram2 dari Canton semua njerupai negara pengikut Sovjet jang baru dan dibawah suatu pimpinan 2
Press, telah menetapkan, bahwa peDimana2 pada
rell ea Kolonel
voorschot bahan: makanan dari daerah effisien. Biarpun begitu,
kata
ahli2 tinggi, 2. semua pasukan2.Sekutu ha- merintah Australia memang mempunjai Sungkono dipersembahkan KRarangan2
rus
sedemikian
diperlengkapinja,
sebatasan kota harus diangkut ke kota tadi, nasib Komunisme di
Tiongkok
hak "untuk mengeluarkan dari negeri- bunga serta hadiah2 lainnja jang seuntuk memberi makanan kepada ten-| baru bisa ditentukan
setelah
waktu hingga mereka pada suatu saat jang nja orang2 Tionghoa dan pelarian2 lain muanja mempunjai arti kiasan. Umpadiinginkan
dapat
dibawa
ketiap2
temtara komunis. Pembesar2
pemerintah bertahun2.
sebagai akibat dari peperangan.
Me- manja
telah diberikan tameng jang.!
djuga mengum umkan, bahwa 'akan| Oleh sebab inilah, maka pembesar2 pat jang dikehendaki dan disana ikut nurut ahli2, maka ini antara lain akan berarti keamanan 'atau tegasnja, berdiadakan pos2 anti-penjelundup untuk Ame
gan2
empladj
soal2 bertempur. 3. bantuan, jang diberikan
berarti, bahwa nasib dari
arti rakjat Madura sanggup memberi-:
mentjegah djangan sampai sebutir be-| seperti.
gr pengakuan
Saga
Tam
pemerintah Komu- oleh angkatan udara kepada angkatan Tionghoa di Sydney dan
Melbourne, kan sumbangan dalam mendjaga ke- '
raspun dapat Ta
ke beat
darat
harus
diperluas
sedemikian
rupa,
nis Tiongkok. Rupa2nja pembesar2 ini
terhadap siapa pemerintah buruh telah amanan, perahu jang berarti menghukok Sela
mengeluarkan suatu perintah
penge- bungkan pulau2 dan bernachoda satu,
| terpengaruh oleh " utjapan senator
luaran, akan terletak ditangan peme- bendera bertuliskan peribahasa
2 DIVISI NASIONALIS BERON- 'Vandenbrg, pemimpin soal2 luar neMagri Partai Republik.
'rintah-Menzies.
Apabila
pemerintah dura jang berbunji: .,,Lebih baik” putih
TAK DAN GABUNGKAN
!
sekarang
akan
mendjalankan
undang2
- KEPADA KOMUNIS.
tulang dari pada putih mata” (artinja
immigrasi, dalam bentuk seperti jang lebih baik mati dari Pada malu), peta
telah ditetapkan setelah
penerimaan Madura dengan gambar Presiden diDes. (Antara-NCNA), 5 2 a
en2 dalam tahun 1949, maka
Tidak ada
tendens2 dikalangan| Boston, 22 Des. (AFP).
tengahnja jang
berarti
tetap setia,
lini akan berarti, bahwa orang2 Tiong2 Givisi nasionalis mengumum ini pembesar? tinggi
“kementerian
Juar
pandji Djokotole jang berarti seruan
hoa,
jang
urusannja
belum
selesai,
negeri USA jang menundjukkan bah-| “Laksamana Forrest Sherman, kepala
bagi
tiap putera Madura hendaknja
bungan, “dengan HendomkNn di Kook wa mereka menduga 'akan timbul 'staf dari marine Amerika menerang- akan dikeluarkan dari negeri.
mendjadi pahlawan serta banjak lainKEDUDUKAN JERUZALEM.
chow Barat. Per
tadi pertj eraian antara Stalin dan pemim- 'kan, bahwa Sovjet Uni mempunjai
nja lagi.
|pin2 Tiongkok. Oleh sebab itu maka lebih banjak kapal pendjeladjah dalam
Israel kini sedang mempertimPada ,,Antara”
Sungkono hienjasia
e | 'pembesar2 USA tidak “akan heran! 'dinas aktif daripada Amerika Serikat.
bangkan
sjahnja
keputusan
dari
kan
tidak
akan
dapat
kesukaran medjika pembitjaraan antara Stalin dan Ia mengatakan pendapatnja ini
atas
Tjakra serta Barisan Pe| Mao Tse-tung akan menghasilkan su-| 'dasar keterangan2 jang ada padanja. Israel untuk membatalkan, niatnja masukkan
Madura
dalam
tentara RIS
Jeruzalem
sebagai an
Tiongkok 'Ia menjatakan, bahwa kekuatan ang- mendjadikan
Ijatu persetudjuan
dimana
— Hakan membantu Rusia dalam usahanja 'katan laut Rusia ,tidak boleh diabai- ibu kota, demikianlah diterangkan ja
Di Madura Sungkono djuga
telah
— Ituntuk ,,mengkomuniskan” Asia Teng-| ikan”, dan menghitungkan bagi pen- oleh seorang djuru bitjara dari debiss" OEY aa San.
bitjara terhadap mereka.
“Iigara- Penduduk
Tionghoa dinegri2 Idengar2nja suatu sidang
“dari
Balai legasi Israel di PBB.
Hoofdred.: 'THIO IN LOK
Asia Tenggara jang besar djumlahnja Iperdagangan di Boston —, bahwa SovSYRIA MASIH GELAP.
27 DESEMBER HARI-RAJA
itu, Maa
akan merupakan kolone jet Uni mempunjai tiga “buah
kapal
(Pb.
: YAN BOEN SOAN| ke-5.
UMUM DI PAKISTAN.
Khaled Azem jang ditundjuk oleh
penggempur jang lama,
empatbelasi

“Menurut ahli? dikementerian

rekenan

#

persiapan2.

Diterangkan, bahwa pemerintah Negara Djawa Timur selalu akan tunduk
menurut kehendak rakjat,
sehingga
kembali atau tidaknja ke Negara Republik Indonesia bukanlah soal lagi.
(Keadaan makanan memuaskan sampai
Lebih landjut keterangan itu menjatakan harus diingat anasir2 jang ingin
Mmengeruhkan suasana dan kedudukan
RIS
sebagai negara hukum, hingga
tinggallah mendapatkan “tjaranja kehendak rakjat dapat dilaksanakan dengan tidak
menggontjangkan keada-:
antara lain dengan pesawat2 terbang an.
raket, sehingga bantuan ini dapat di-—Selandjutnja
diterangkan,
bahwa
berikan dengan neratjanja jang tidak
terbatas. 4. jang terpenting dari se- mengingat program kabinet RIS fatsal
pemerintah Negara Djawa Timur
muanja: pemakaian bom atoom seba- 1,
menjanggupi bersama Dewan Perwagai sendjata taktis.
kilan
Rakjat Negara Djawa Timur
Nellor menghitung,
untuk mendesak pemerintah RIS setentara dari
114 djuta, diperlengkapi
setjara ini, akan dapat menahan suatu lekas mungkin menjelenggarakan Undang2 Dasar fatsal 44.
serangan dari suatu tentara Rusia dari
Dengan keterangan
ini pemerintah
4 djuta, ditundjang oleh 18.000 pesawat
Negara Djawa Timur berharap
agar
terbang, antara lain 6000 pesawat2 rakesangsian umum terhadap sikap peket jang modern.
merintah Negara Djawa Timur
bisa
hilang.
PERISTIWA O'KEEFE.

aa AT Ainan perang

22 Des. (UP).

mempergunakan| — RUNDINGAN STALIN— MAO

. 160.000 orang serdaduMaa "pertem-

|

hal ini di ang peunyanga

Hasa

jang. dipimpin soleh
djendral
Hu
Tsung-nan
:
5 telah mengosongkan kota

.

jang menerangkan

konperensi Kolombo

Bali

itee pa-

Toekang-toekang tjopet di Betawi
sekarang soeda naek pangkat.
Di
waktoe jang
laloe
tjopet dompet

Negara Djawa Timur
dengan djalan
menggunakan
Undang2 Dasar
RIS
fatsal 53, 44, 187 sub 3.
Hari ini pemerintah Negara Djawa

ke
djalanan
melalui
| “diri
, tetapi sementara itu Loshan
dan Yipin telah direbut. Hsintsin masih tetap dalam tangan kaum nasioUtara dari
sebelah
nalis, benteng

wan.

di

dilakukan

katekoran

Dewan Perwakilan
Rakjat Negara
Djawa Timur dengan bulat kemarin
menjetudjui mosi. mendesak pemerintah
Negara
Djawa
Timur
selekas

London, 22 Des. (AFP),
Washington: 22 Des. (AFP).
Orang menduga, bahwa menteri
'Bevin telah meminta kepada duta
Meskipun dibeberapa tempat
tanaSekretaris negara luar negeri|
Inggris di Paris untuk memberita- “Amerika menerangkan bahwa pe- man menderita karena banjak turun
'hukan kepada menteri luar negeri ngakuan dari Tiongkok komunis: |hudjan, akan tetapi
“baik bagi tanaman. Tanaman
sawahtetapi jang artinja Perantjis, bahwa ia telah memutus-| -akan tergantung dari luasnja
ai,
garis Pe
Per
jadang
baik,
dan
disebagian
sawah2Yipin, kan untuk
karena
kurang
mengakui
kekuasaan
“mendjadi
ngawasan dari kaum komunis atas| 'musim-kemarau telah mulai
Men sekalan Selatan, sekarang su- komunis Tiongkok,
4
dimulai pada daerahnja jang effectief dan dari.
agian lagi sudah mulai
ditanami,
dah djatuh. Sedjak tanggal 1 Nopem&
minggu pertama.
dari Djanuari. tjara bagaimana mereka menghor- 'Berkat digunakannja ratjun-babi, mar
— Menurut kalangan2 jang mengetaradio komunis
— menurut
. be
.mati kewadjiban2 dan persetud,
ika gangguan babi banjak berkurang.
dita. 100.000 mang nasionalis telah

| punjai kemungkinan

Tjoema

PEMERINTAH N.D.T. AKAN
TUNDUK MENURUT KEMAUAN RAKJAT,

panen

jang aktif. Tetapi mereka mem'peringatkan, bahwa nasib dari ko-

30 me-

luar

dilakukan

toetoep

rasanja tida begitoe tjotjok dengen
pengharepan boeng Tjilik jang maoe
tjitjipi sedikit manisnja Bapmamalya
ant.
s5

Dibeberapa tempat diteruskan penanduran padi-ladang.
Panen
djagung
dilakukan seluas 8.000 ha di Sulawesi
Selatan.
Tanaman baru banjak sekali. '
Keadaan
makanan
pada
umumnja
kurang baik. Di Lombok oleh
Fonds
Bahan Makanan kebeberapa
tempat
dikirimkan djagung dan
katjang-hidjau untuk menutup kekurangan. Ketjuali di Sumbawa dimana harga beras
membubung, keadaan harga diseluruh
Indonesia Timur tidak berobah.

palawidja dan padi gadu.
| Kenaikan harga
beras
di
Amerika “Serikat, James Webb,
akan munisme di Tiongkok baru sesudah | Tengah dan Barat boleh dig" ma“sih berlangsung. Setempat2
kenaikan
tetapi
tidak mau memberi komentar 'beberapa tahun akan nampak.
Ka
kepada pers. Ia dalam perdjalanan ke irena sebab2 demikian Amerika : Jitu rata2 berdjumlah 40 sampai 5076
dari harga pada bulan Oktober.
Formosa
setelah mengundjungi perPjawa-Timur dan Madura harga2 bedaklah
tergesa2
dalam
menjelesai
wakilan2 Tiongkok di Europah.
'ras naik sedikit. sekali, malahan ada
'kam masalah2 sebagai peng
ngadakan pembitjaraan selama

nit dengan

182.000 ton

umumnja didaerah ini
masih
sedikit turun hudjan. Di Ma-

ditempat lain

I

berkat

menghasilkan

luku Selatan
kemarau
masih
'berlangsung. Di Sulawesi Selatan
masih
ada panen padi
sawah.
Penanaman

ar| besar masih akan dilakukan.

masih memuaskan,

Boeat

ling sampang adalah naeken belasting,
bea-bea dan tjoekai-tjoekai.
Berbareng itoe
massa-ontslag dan
toeroenken gadji-gadji
dan oepahoepah. Barang harganja naek, boeroeh hasilnja toeroenken.
Ini menoeroet rekenan
si Paoel,
jang sama sekali boekan ahli foeloes.

Indonesia Timur.

3

komunisfnja

negara

dan bukan

akan

Pada
terlalu

Banjak
dilakukan
panen
ketela,
| ubi2an dan palawidja: hasilnja sedang
sampai normal. Produksi ketela terPada hari Kemis para ahli Asia | sam
kok Nasionalis. Pilipina tidak mem- Timur dalam kementerian luar ne- kebelakang karena kemarau.
sala turun hudjan banjak dilakukan penapunjai sumber? militer jg. Tan untuk kes
mentjukupi keperluannjassendiri,
" de- 'Tn3
Soviet
Tiongk
E
3 naman baru. Dibeberapa tempat penanaman tampak diperluas.
mikian dikatakan oleh kalangan ini.
| - TNI di
Pa AN. Tn
- Penjakit dan hama tidak
tampak
PUNG LING BERUNDING DEmn
npau
b
merugikan. Meskipun persediaan2 be-|
NGAN WEBB.
(nurut perasaan para ahli, Tiongke
| ras dimana-mana
| tapi keadaan makanan pada uniumPung Ling, wakil menteri luar ne- akan mendjadi negara komunis j
daklah
berikan

did. Menurut berita2 dari sumber parsaudagar, jang
— dari para
tikolir
mempunjai perhubungan dengan Kunning — Tana dikota Tu katjau sekali.
Fgeri

: PERTEMPURAN

resmi mengingatkan

kenjataan, bahwa keadaan Pilipina ti- |rtovgrox
pAN
Washington, 22

Kalimantan.
hanja di Kaliman-

normal,

dalam tahun 1949 ini, lebih
baik dari
pada tahun2 j.l. Kelihatan ada
kebangkitan didaerah ini berkat
bero-|
bahnja keadaan politik.
Di Kalimantan Selatan dan Timur
harga2 beras tetap, sedangkan di Kalimantan Barat agak turun. - Keadaan
makanan
memuaskan.
Kekurangan?
beras ditutup disesetempat.

me- | kementerian luar aa
kan pesawat ana
dengan tidak
membawa muatan. Sebuah pesawat ter' bang jang naik dari Hongkong telah
tiba kembali dari Sintang dengan. tak
mendarat disana. Usaha? unutk mengungsikan dari Chengtu dengan mekalu udara atau sedapat mungkin
me-

Menoeroet
Drs. Oudt, katekoran
begroting negri
taoen
jang bakal
dateng bakal koerangan, tapi
masi
aken berdjoemblah besar.

tan Barat terlalu banjak turun,
sehingga mengganggu tanaman.
'Tanaman padi ladang dan palawidja memuaskan. Di Kalimantan Timur tanaman padi diperluas.
Di
Kalimantan
Selatan panen padi sawah dan ladang

| man-tambahan. Kemarau telah
mePata
Memaggonaia pekerdja aan

satu pimpinan, (2). Kemungki

jang

normal

va

dan Madura

Te iattart, 23 Des. (Antara).

Mao “bolang
di
ik
,untuk men
ai

1949

dikatakan, bahwa
kan

suatu

Kominform

organesasi

jang

itu bus

demokratis,

tetapi adalah suatu badan dari Sovjet
Uni, dimana semua partai2 komunis
harus tunduk kepadanja.
Dalam

keterangan

ini

selandjutnja

dikatakan, bahwa gerakan2 pembersihan dalam partai2 komunis di Eropa
Timur, hanja memperkuat ketalukan- nja partai2 komunis. Dalam beberape
perkara2 bajangan, maka Sovjet Uni
telah melenjapkan
semua pemimpin2
komunis, jang telah berdjuang dalam
perang saudara di Sepanjol atau dalam
gefakan pemberontakan nasional: Parascanu di Rumania, Rajk di Hongaria, Kostov di Bulgaria, dan Gomulka
di Polandia menunggu-nunggu keputusan
pengadilannja.
Kedudukan2
mereka telah diambil oleh agen2 setempat dari Sovjet Uni,
jing
telah
berdiam.di
rumah2
penginapan di
Moskou
selama
tahun2 peperangan
jang sangat sukar itu.
Tetapi kemungkinan
ada,
bahwa
agenZ ini
tidak akan lama memberi
faedah, karena
dengan terangkatnja
marskalk Rokossovsky sebagai menteri pertahanan di Polandia, maka tibalah fase baru
dalam imperialisme
Rusia. Kemungkinan, bahwa Kremlin
akan mengangkat ,,Gauleiters” sematjam ini di negara2 lainnja,
diduga
akan ada,
oleh konperensi tersebut.
Meskipun

mereka

sudah

lama

dalam

djabatan, kemungkinan ada bahwa riwajat kedudukan
dari
'Rakosi dan
Pauker telah berachir.
Selandjutnja dikatakan dalam kominike Kominform ini,
bahwa mereka
hanja pura2 menghendaki perdamaian,
tetapi sesungguhnja
dengan terangterangan telah menghasut untuk pe- .
perangan dibagian separoh dari dunia. ”
Di semua negeri2 jang bersangkutan,
ketjuali di Rusia, maka nasionalisme
kini dianggap djahat, dan pada saat
jang bersamaan dengan seruan untuk
perdamaian di Budapest oleh Kominform, maka bagian Timur Djauh mendesak untuk mengatakan suatu
perang saudara, dengan berkedok suatu
federasi dunia dari serikat2 sekerdja,
diseluruh Asia.
Kominike ini selandjutnja mengatakan, bahwa Kremlin lebih banjak mengeluarkan uang
untuk kepentingan
peperangan daripada pemerintah manapun djuga, dan bahwa angkatan perang Rusia telah mentjapai djumb
lebih dari setengah dari djumblah dalam keadaan perang. ' Semua orang
Rusia
harus
mendjalankan
dienstplicht,

jang

lamanja

antara

dua

dan

lima tahun dengan
tidak mendapat
berlop. Selandjutnja Rusia telah membuat supaja boneka2nja sama sekali
tunduk pada “jita2nja.
Selandjutnja
kominike ini
menundjukkan kepada
nasionalisasi jang terus menerus dinegeri2 boneka kepada kamp2 pekerdia2
budak belian, kepada keadaan hidup
jang tinggi, dan kepada birokrasi jang
menekan.
Kenjataan2 ini, Mah
selandjutnja dikatakan,
djuga dirasakan

dalam

barisan2

partai2

komunis.

Di-

mana mereka berdiri diluar
daerah
kekuasaan polisi rahasia Rusia, maka
partai2 ini selalu kehilangan anggauta2.

Di Norwegia dan Finlandia
telah
terdapat perselisihan2 jang niata dalam partai2 di Djerman dan Perantiis
sedang diadakan pembersihan2 setjara
besar-besaran, di Italia terdapat suatu
ketegangan jang besar.
Kongres ini
mengambil kesimpulan, bahwa resolusi2 jang baru2 ini dari Kominform menundjukkan suatu
kekuatiran dalam
bathin dan
achirnja berseru kepada

Chandry Nazir Ahmed Khan kaum pekerdja untuk melihat Komins:
jang akan memimpin delegasi Pakistan form dalam rupanja jang sesungguhjalah kolone kelima dari suatu
keupatjara Kanaan Kena,
di nja:
Iedonssia. ,
£ kekuasaan jang
say
dar
Pakistan

“PAG

KA

ur

A
-

Mb
2 — AHK
U La
LTD 4 — KMG 4

: INDONESIA Di DJAKARTA.
Djakarta, 22 Des. (Antara).
Dari kalangan jang mengetahui dipat keterangan, bahwa Partai Sosiai

Pedes, dalam permulaan bulan
i
“ini akan mengadakan
2
" Djakarta jang akan di-

ungi oleh wakil

Zuid B).
Suba

: HK anataka Tak . ionyrab kalangan
ai Sosialis Indonesia sendiri diadatai.

dan

menentukan sikap untuk

menghadapi masaalah 'kemasjarakatan
humumnja diwaktu jad. berhubung deagan keadaan baru di Indamegia.

2

Kelas 1.
SVMP

TNI Di DJAKARTA.

“Pada hari Rebo sore telah tiba di

ULTAN DJOKJA. AKAN BERJAR
TG. 26 DES. Di:

Djakarta

800

orang anggota?

-

28 J 2pat

Reserve

kelas 1.

Reserve

kelas 2.

sana

3

8.00 pagi tadi berangkat

Ike Amsterdam

ai tion

dengan Constella-

»Bolland”
buat
melakukan
aan penjerahan kedaulatan
srland kepada Republik
Indonesia Serikat, delegasi R.I.S.
jang diketuai oleh P.M. Hatta.
Delegasi ini ditunggu kembalinja

di Indonesia

sekelum

1 Djanuari

8 Jan

. Menurut pm. Hatta, bagi dele-

'kan buat mengadakan
(ngan ke tempat2 lain.

sama

sekali tidak

“untuk para pedagang Belanda

rasa

chawatir

tentang

:

suatu

Na

perkundju-

| MUTASI PEGAWAI2 TINGGI.

salasan
| — Djokjakarta,

22 Des.

(Aneta).

“Dari kalangan resmi Aneta memper-

ke-|

In

“oleh kabar, bahwa mr. Sukardan ir.
munduran jang hebat dari
jomihardjo akan diangkat mendjadi
| ngan mereka sebagai akibat dari pe“robahan keadaan politik di Indonesia. sekretaris2 djendral kementerian pertetapi
hwa

mereka ae
“9m
kaum &€
teur Teada

hubungan,
tenaga dan
pekerdjaan
'
ha- | umum RIS.”
— Untuk menggantikan Ruslan Abdul-

kementerian penerangan
gani dalam
uk a a di sebut2 nama mr. SuFan
djarwo.
Menteri

aan

Republik,

mr.

“KAWAT2
UTJAPAN SELAMAT Samsudin, sangat boleh djadi akan diDARI BERBAGAI NEGERI.
'Tangkat mendjadi duta besar RIS -di
"— Dari banjak kawat
“jang disampaikan

berhuhun

Pakistan.

utjapan selamat
epada
Presiden

DELEGASI2 RIS BUAT DJAKAR-

dengan pengangkatan bejadi Presiden RIS, diantaradari: an
ngan 2.

negara BNN

Menteri

ian

| Pakistan dan dari tuan Palar,

“4

Nose

. ALI BAIG KE INDONESIA.

— Sebagai Bemua kedutaan
Laga

ndi India Perantjis,

| India

ber jang boleh dipertjaja

| akan pergi ke Indonesia

sebagai pe-

nasihat dalam kedutaan India. Sebagai

“telah dikabarkan,

duta India

anna
&

PRINSENSTRAAT |
BATENTA

STAD
#

Pa

Kali Foke Ba |38
Tett.
1722 Bnena
A3

—.

SAR

Nana

jam 9

Dn ba

Yang

Noord 49 (es Sema

:

KLM

san
3

F

2 — ADL 2 (Decapark).

LTD

3 — AHK

Reserve

kelas 4.

AHK 5 —
Zuid A).
Kemarin
persobatan

nah

3 (Manggarai I).

Oranje

2

dengan tepat diteruskan ke dalam dja-

lapang

lanja

(Koningsplein

(1—1)

selang

lama

didalam

satu

“Iserimmage, Teck Eng robah stand djadi. 21
buat biru-putih dan didekat

mengasoh kembali Kit Jung robah stand
djadi 3—1 dari satu penalty.
Ini dipertahankan oleh”
biru-putih
sampai turun minum,

sore
dalam pertandingan
jang dimainkan diatas ta-

Petak-Sinkian

Oranje.

Tidak

kesebelasan

TA DAN JOGJA.

djutnja
mendjalankan kewadjiban or- |Gi Rotterdam memberithukan baganisasi Seu Wui Tui. Segala tanda? kaya kongsi kapal Isbrandtsen kelak

PAT seperti embleem, insigne dll., ha-|
rus segera dikumpulkan dan dikirim- akan: menjuru kapal2nja singgah
kan pada Seu Wui Tui Teens Pu Pur- djuga di Djakarta dan Surabaja
buat se-kurang2nja 1 kali satu buwakarta.
Untuk tanda2 Seu Wui Tui semen-| |lan. Hal ini termasuk dalam rentara

masing2

seksi

diperbolehkan|

tjang

untuk membuka

dua pelaja-

ke

di

membikin ban tangan dari kain putih 'ran setiap
bulannja
buat route
dengan huruf S.W.T. merah serta di- | 'Malaya-India
daerah
Timur-New
pakai disebelah lengan kiri. Uniform York pulang pergi.
boleh terus dipakai. Demikianpun senSelain itu tidak: lama lagi akan
djata2 boleh tetap berada pada madiadakan pula pelajaran dari Indosing2 seksi seperti sediakala.

“Inesia

pelabuhan2

Firma Vinke & Co adalah per'Iwakilan kongsi Teneadkaen di Ne-

Pemerintah Amerika kemarin telah derland,
minta Inggeris membantu untuk melepaskan kedua
penerbang Amerika
NASIB
jang telah ditahan oleh kaum kemunis |
Djakarta,
lebih

dari

14 bulan

Seorang pembesar

lamanja-

Pasifik

Utara,

ET

sang
2
INGGRIS AMIK
AME

@- -

konsolat Inggeris

WARTAWAN MIFTAH.
23

Des.

(Antara).

Mengenai wartawan
lada

dalam

tahanan

jang kini masih
Belanda,

dari

la-

di Tsingtao mengabarkan bahwa me'poran jang baru diterima oleh pengureka masih hidup dan telah, ditahan:
“meta, bahwa delegasi RIS jang
rus
Persatuan
Wartawan Indonsia,
sekitar pelabuhan dapat diketahui, bahwa kini ada se-:
akan melakukan penerimaan penjera- disuatu tempat di
"han kekuasaan di Djakarta pada tg. Tiongkok Utara. (AP).
orang wartawan lagi, jang masih ada | |
27 Desember (tepat pada waktu diladalam tahanan Belanda dan
sampaiKANADA DAN TIONGKOK.
kukannja penjerahan di Amsterdam) |
sekarang belum dimerdekakan,
jaitu
Canada tidak akan mengakui pemetersusun sbb.:
ituan Miftah di Kediri, jang
tadinja
rintah komunis di Tiongkok sebelum“
mendjadi pembantu dari perbagai suPemimpin:-Sultan Hamengku Buwo- “konferensi para
menteri luar negeri
rat kabar.
2
| no, Menteri Pertahanan.
|dari commonwealth Inggeris berachir,
Ia ditangkap pada permulaan bulan
- Anggota2: Anak Agung Gde Agung, demikian. keterangan perdaan menteri
Djanuari 49 (diwaktu aksi militer keMr. Kosasih Canada, Louis St. Laurent, dalam sua' Menteri Dalam Negeri.
dua), ketika ia sedang mengundjungi
Menteri Sosial. Mr. Mohd. Rum, Mentu konferensi pers. Pengakuan pemerumah orang tuanja didesa Pesantren
-teri Negara.
rintah komunis ini adalah satu
dari (Kediri), karena rumah itu
hantjur
Delegasi buat penerimaan kedanla:
soal2 jang akan diadjukan oleh Canababkan kena mortir.
tan dari Republik di Diokja
terdiri da dalam konferensi di Colombo itu.
enurut berita jang terachir, wardari tuan2:
5
» Mungkin negara2 lain dari commontawan Miftah ditahan dipendjara KaMentari “wealth telah memutuskan untuk me“Pemimpin: A. Mononutu,
lisosok (Surabaja). «
ngakui Republik Rakjat Tiongkok se- | Patut diterangkan, waktu aksi miPenerangan.
belum
“konferensi
itu
diadakan,
tetapi
liter Belanda
jang
pertama
Miftah
Anggota2: Mr. Wilopo, Menteri Perpun ditangkap oleh pihak Belanda di
buruhan. Wahid Hasjim, Menteri A3 | Canada tidak “akan bertindak demikiA5
ra demikian perdana menteri CanaSalatiga dan setelah mendapat pukuae
PA
lan2, pada tengah malam buta ia ber| Delegasi Eaai ke Hederland. jang Ti
“pimpin oleh P.M. Hatta
besok akan BELUM
TERLAMBAT
UNTUK hasil melarikan diri.
berangkat dari Djakarta.
: HENTIKAN KOMUNISME DI
BERITA
PERKUMPULAN »KE| Bagaimana susunan upatjara penjeASIA TENGGARA.
i
:
itu
BUN BUNGA DAN BINATANG”.
Sekarang
belum
terlambat
untuk
4
Buat upatjara di'
|
menghentikan
Komunisme
“di
Asia
Pengurus
dari
P erkumpulan
»Ke| Djokja sendiri telah ada rentjananja, Tenggara, walaupun keadaan - seka- -bun Bunga dan Binatang”
meminta
tetapi banjak sedikitnja kepastiannja
'pada
kami
untuk
diumumkan,
bahwa
rang sangat genting, - demikian kata:
bertalian djuga dengan ketetapan sutelah diambil keputusan untuk memesunan upatjara di Amsterdam itu, de- MacDonald, komisioner Inggeris, ke- nuhi permintaan umum. untuk mempada
para
wartawan
dirumah
duta
bemikian keterangan -dari kalangan jang
buka kembali Kebun Binatang.
sar Inggeris di Bangkok. MacDonald
mengetahui. 5
Untuk sementara Kebun.
Binatang
tinggal 4'hari larpanja di. Bangkok,
tersebut akan dibuka untuk
umum
| MALANG MASIH BELUM
sebagai kundjungan jang tidak resmi.
pada hari minggu terachir dari tiap2
AMAN.
Dia telah mengadakan hubungan jang
bulan, pun tiap2 hari Rebo
dimulai
tidak resmi pula dengan beberapa pe- hari Minggu
5 Malang, 22 Des. (Aneta).
tanggal
25
Desember
mimpin Thai,
diantaranja.
perdana
1949 dan hari Rebo tanggal 28 DesemDi Malang masih terus menerus termenteri Phibun Songgram. “Jang dibiber. Djika ternjata, bahwa perhatian
djadi penjerobotan otomobil, dan pada
tjarakannja j
“'sSoal2 kepentingan
amat besar untuk memberi izin masuk
beberapa peristiwa masih juga diperbersama antara Thailand, Malaya dan kepada segala pengundjung pada hagunakan pengantjaman
dengan senInggeris.” . Pada
zat ini, kata Mac
djata2 api. Pada satu pentjurian ter- Donald, negeri2 tersebut diatas sedang ri2 itu, maka akan disediakan lebih
banjak lagi hari2 perkundjungan.
dapat banwa suatu tembok diterobos
terantjam oleh gerakan2 subversif dari
OA Serapan
sebuah speda mo- ' | golongan ketjil kaum Komunis. jang
Ng,
| untuk sebagian dihasut
dari luar”
-D uga Taja
terdjadi bahwa dengan supaja daerah2 tadi djatuh dibawah
nan ditjuri sepda2. Pada Rebo. kekuasaan Komunis 'asing. "Mengenai
Ba
gi beberapa orang telah datang un- kaum Komunis di Malaya, MacDonald
SEPAK BOLA
a s sebuah oto dari In- mengatakan bahwa mereka tidak teri- PERTANDINGAN
K
ab
TNI — KNIL/KL,
spek
dari Keuangan. Kendaraan ma alat2 dari luar negeri, dan djunmapena
sedang berada dimuka kan- blah serta pengaruh mereka berang-| “Djakarta, 22 Des. (Antara).
| tor | Ketika inspekteur .ini mentjoba sur-angsur berkurang.
Dia katakan
ak
Minggu jad. dilapangan Deca
at tjampur tangan,
maka padanja
bahwa gerakan tadi akan dikalahkan, Pz
Djakarta
akan dilangsungkan
aa
tembakan sehingga ja menkalau tidak terima bantuan dari luar. pertandingan sepakbola antara TNI—
| dapat luka2 berat dan terpaksa harus Dalam pembitjaraannja dengan Phi- KNIL/KL.
' Ke rumah sakit.
bun Songgram dan teman2 sedjawatPertandingan ini adalah — dimaksud
. Djalan2 untuk keluar dari Malang
nja, MacDonald
mengatakan bahwa sebagai perkenalan antara kedua. tenkini sedang didjaga, sehingga dapat di "mereka menindjau
tjara2 bagaimana H tara tsb. dan akan ikundjungi oleh
adakan pemeriksaan surat2 izin djalan| supaja kerdja-sama antara pembesar? pembesar? militer dan sipil dari kedua
Tn nommer dari mobil2.
Thai dan Malaya dapat terus berlang- belah pihak.
Di Surabaja pada hari Selasa telah sung “untuk. mentjapai keuntungan
1 g dua oto to dan pada hari itu djuga bersama.

5. 908 - 10.

pembegalan pada emtan tempat. Ketika terdjadi.perampo- |
kan pada wagon2. kreta api dapat terk Oa
perampok. Sean

MENJETUDJUI ATAU
BUBAR? |

|.

“

i

masa

pada

dan

sebelum

dibajar

Jang

Djepang.

Pendudukan

Setelah dibitjarakan dengan Pemerintah, maka telah ditetapkan
merasa berhak utnuk
bahwa Sipemakai listrik dan/atau gas jang
menerima kembali ,,Uang dimuka” jang telah dibajarnja sebelum,
masa pendudukan

atau pada

dapat memadjukan permintaan-

Djepang,

nja sampai tanggal 1 April 1950 pada kantor Gas-Maatschappij dimasing-masing tempat, atas daftar jang telah disediakan Sa dapat diminta

dikantor

itu.

perdibajar | kembali Ta
dan
oleh
tjatatan2
dalam
kesan,
mintaan itu dapat
pembukuan kepunjaan perusahaan — djika ini masih ada — dapat
terbukti, atau dapat dianggap sjah, bahwa benar, dan pada saat mana"
Uang

hanja. akan dapat

dimuka”

memberikan

Uang

belum

dimuka”

telah

itu

masa

disetorkan dan

dengan

diperhitungkan

mengenai

rekening2

belum

tadi

gas jang

tentang,

pembe-

karena menahun
daftar2 ini diberi-

1 April 1950.

1949.

Djakarta, 23 Desember
GAS-MAATSCHAPPIJ.
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z —ansaaar ea

ae

HE EC

Tatanan asa Aa AAA

KEBUN BINATANG

Penutup minggu”
ini tjuma ada 1
pertandingan kelas 1 jaitu antara dua

dan/atau

persetudjuan

penghabisan, sebelum

kan sampai tanggal

dibajar kembali atau

listrik

rian aliran listrik dan/atau gas berachir.
Berhubung dengan telah berachirnja hak
(verjaring), maka kesempatan untuk ae

KOMPETISI V.B.O.

Debat mengenai say saram belan- Itjalon hekkeslulter..SVMP dan
LTD
di tanah lapang Vios, Djalan
1
dalam madjelis rendah kini be-| Madura. Hari Sabtunja akan dimainrobah mendjadi soal politik, ketika kan tiga pertandingan dari kelas perpara wakil menghadapi untuk me- 'alihan dan antaranja ada pertandingan
milih menjetudjui anggaran belan- ADL-Legernie
di Tamansari IL. jang
an mng perantaraan kana
ja
itu
atau
keilangan
kedudukanrada?
seru.
Tn
militer “setempat jang akan datang ja|. Programma lengkap ada sebagai ber“lah major Djarot.#Mobil ini dapat di- ena
- Perdana menteri George Bidault ikut:
| ketemukan N
TNI. - Major Djarot
kepada madjelis
:
bahwa perampok2
ini memperingatkan
bahwa ia mungkin akan minta mo- |
Sabtu, 24 Desember ja.d.
2 | tidak terdiri dari orang2 TNI.
si kepertjajaan nanti malam dan Kelas peralihan.
| SOPIR2 BUS BANDUNG MOGOK. ini akan berarti madjelis tersebut
'Oliveo — BBSA
tpbatoaiki:
| Bandung, 22 Des. (Aneta).
2
es:
Rdvi
menjetudjui
anggaran
belandja| ADL — Legergenie (Tamansari I).
'Toean dengan
SVBB — SSS (lapangan Vios).
Kemis pagi sopir? djawa- jang dikemukakannja
sedjumlah
kata| 'tanPadabus hariBandung
| Menjehatkan badan dan nmetnuji
Reserve
kelas 1.
telah
mengadakan
2.215.000
djuta ' france (Ik: 6.500
oentoek|
"paras moeka? Pesana
Vios 2 — Hercules 2 (Manggarai I).
pemogokan, hingga umum merasa amat djuta “dollar)
untuk
tahun
1950
:
kepada
gan
keteran
aa
UMS 3 — KMG 2 (Petak-Sinkian).
(akan akibatnja. Sudah sedjak beberapa, atau akan menghadapi pembubaran
Reserve kelas 2.
waktu diadakan pembitjaraan antara
“Bl JOESOEF
dan diadakan pemilihan baru.
LTD 2 — Chung Hua 3 (Konings- |
“ Ipemimpin djawatan bus dengan sare2 Djakarta.
bekerdja Djago tua radikal sosialis Eduard 'plein Zuid A).
rm
na
kat sekerdja
: Htulah sebab- Herriot tadi pagi meminpin sidang Reserve klas 3.
ang lebih . memuaske
BVC).
mOogo
terdjadinja Bara mp Sia 30 wakil lagi 1g. , SBVC 3 — Adelaar 2 (lap.
| Reserve kelas Bags

&
023

I.KA”
ALDIMU
PERMINTAAN KEMBUANG

|

: DJAKARTA.

2 (Tamansari

Reserve klas 3.

SPORT

ae

ML

UMS 4 — KMG 3 (Petak-Sinkian).
DKG 2 — SSS 2 (Manggarai II).

555.

bahwa

2 —

Baru sadja
permainan dimulai di
sepasukan dari Corps Polisi Militer Oranje sudah dikalahkan dengan tidak
babakan kedua, dengan satu sundulan
Ikurang
dari
7—2
oleh
biru-putih,
jang
ri
Djokja
liwat
Semarang.
'hanan RIS akan
menji
i
Thim Siew bikin stand djadi 4—1 huat
Perdjalanan itu mendapat kelamba- dalam pertandingan itu sudah turun- biru-putih dan sesudahnja bola pinnja. dalam
an, berhubung dengan kereta api tidak kan tiga invallers buat Him Tun, Siong dah dari satu ke lain seberang, kembaIsemua penduduk
apat dilandjutkan mulai dari Tjire- Tjoan dan Hong Sing.
Ingan melalui sem
Permainan jang sudah diperlihatkan li Kit Jung sudah sundul bola buat keberhubung
dengan pegawai? di|
donesia. Segera sesudah beliau berpi- Ih,
oleh
biru-putih sangat '— memuaskan, lima kalinja ke dalam djala Oranje.
-/
"Jirebon, mengadakan pemogokan dan
dato akan “disiarkan djuga terdjema
(5—1 buat UMS).
terutama
Kit Jung dalam
pertandingan
Jtidak memperhubungkan kereta api jg.
Jhannja dalam bahasa Belanda.
Sehabisnja ini di ba
seberang, lankemarin ada! djadi bintangnja lapa(datang
dari
Djakarta
ke
Tjirebon
dePAO AN TUI AKAN DIGANT! 1 (ngan jang datang dari Semarang. Rom- ngan. Baik teknik maupun taktik dari taran kelirunja Tjhiang Ho, kiri-dalam Oranje robah stand djadi 5—-2.
DJADI SEU WUI TUI.
Ibongan CRM itu terpaksa kembali ke ini pemain dalam pertandingan keBelakangan
kembali dengan
satu
marin ada djauh lebih tinggi daripada
K Setjara resmi akan dibubarkan pada| Semarang dengan kereta itu djuga.
doorbraak jang manis Kit Jung suruh
jang lain?,
26 Des. 1M9 organisasi Pao An Tui
Ht
Sebelum itu telah sampai di Dja- | Dengan permainan jang
Kit Jung-keeper Oranje mantjihg buat ke-enam
sebagai | ”
Karesidenan Krawang
dan
arta 15 anggota an, jang ditempat- 'sudah undjuk di hari kemarin menurut kalinja dan didekatnja
pertandingan
Keamanan
Badan
didirikan
ganti akan
kan di asrama BEA . Coen.
kita punja pemandangan, ini pemain berachir, Thim Siew tambahkan kemeTionghoa dengan memakai nama Seuj
nangan biru-putih dengan satu tembaada harga buat ambil itu tempat di gaWui Tui (Barisan Pembantu Keama- |
ISBRANDT- risan penjerang dari VBO dan kita kan keras dari operannia Tooy Kim.
nan). Tjorak bentuk dan tugas kewa- KAPAIL2 KONGSI
Sampa
wasit de la Rambelje tiup
pertjaja pemandangan tersebut pun diSEN AKAN SINGGAH DI
djibannja Seu Wui Tui ada bersamaan
akui djuga oleh sekian banjaknja pe- tanda bubaran stand tetap 7—2 buat
DJAKARTA DAN
dengan P.A.T.
Fs
nonton jang telah saksikan pertandi- kemenangannja biru-putih.
—.
SURABAJA.
Pihak TNT tidak ada keberatan de- Pt
'
agan pendirian ini.
keresidenan' Ta Fc Rotterdam, 22 Des. (ANP).
“Seluruh seksi2.
wang pada hari tersebut diharap, su t Menurut kabar
Nieuwe Rotterpaja membubarkan PAT
dan SElGnA |damse Courant, firma Vinke & Co

Dasi R.LS. ini tidak ada direntjana“dikirimkan oleh Djepang.
:
'Mengenai perdagangan negeri
Be| Ianda dengan Indonesia, maka penin'djau2
di
Washington ber
lapat,

Macopoksi Naaah:

aan

Tana
AA
SA pn AREMA MMA AE EA aa am RASA

DARI TAMAN BIINGA

Selandjutnja akan dibuka untuk umum pada tiap2 hari
Minggu terachir dari tiap2 bulan dan tiap2 hari Rebo mulai
dari djam 9 sampai djam 12.30 dan dari djam 4.30 sampai
' djam 6.30, Maka untuk pertama kali taman ini akan dibuka
pada hari Minggu 25 Dec. dan hari Rebo 28 Dec. j.a.d.
Pembajaran untuk
Orang

:

F

dewasa

0.50

2 “3

0.25
”
Anak2 dibawah umur 13 tahun
' Anak2 dibawah umur 13 tahun tidak dengan permata
tidak dapat masuk.
N.B, Pada hari2 jang tsb. diatas Kebun Binatang ditutup untuk
anggota2 serta ads.-anggota2.
PENGURUS

0 Perloskah:1 Njonja na

PA EYE

-

Dr. THE TOAN
KLOEAR

Io Il KK

Tunanasas,

KE NEDERLAND.
Djakarta, 23 Des. (Antara).

Hua

Oranje sudah " Jepaskan

aaa

a kini DELEGASI
|
RJ.S. BERANGKAT
“ Djam

—LID

dari

satu tembakah keras dengan kaki kiri .
jang oleh keeper Liong Hoey
tidak
dapat didjaga dan stand berobah 1—0
buat kemenangannja Oranje.
Biru-putih
bekerdja
keras untuk
membalasnja, akan tetapi dipengaruhi
oleh itu goal kemenangan,
orang?nia
Baumgarten sudah lakukan “pembelahan tjukup baik.
Barulah didalam menit
kedelapanbelas, satu plaatsbal dari Kit Jung jg.
membentur tiang goal, oleh Thim Siew

“

Bangoata 3 ton, 18 trail lers,
wer wagen, TI batan pin pan Taodari
Dodge untuk. Kol. Kawilarang.

Brandis

Tana

Nan

ditempatkan |

sekolah K.W. TL Pada hari itu djuditunggu kedatangannja di Djakar-

hak jang aa Te
ini
ri
Hamengku Buwono IX, mente:

anak

II).

KAK SI KTA AK

TJENG

EKA

1
Tana na ka
T

Ti

(Manggarai

ENKISSA

xm

Prinsenlaan No. 8, Batavia
KOTA dari 26/12-1949 sampai 2/1-1950
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1Babak

2

U.M.S. — ORANJE 72.
:

Jaga
19 Des. elahtelah diserahkan oleh
pihak ea aTNI buat Su-

TNI.

(Koningsplein

Senin, 26 Desember j.a.d.

.

. Bataljon Siluman ini jang datang PASUKAN?
5Km kereta-apl akan ditempatkan da

MLD

agan tersebut. ' “Terserah pada fihaknja elital-commissie dari VBO untuk
bikin pemilihan.
Pertandingan baru sadja
berdjalan
tiga menit center-forward
Brender &

Minggu, 25 Desember j.a.d.

|

seluruh tjabang2-

2 —

4 (Tamansari

&

t

DAGANG

FEDERATIR TIONG

HOA SIANG

2 :2 iban

HWEE.

sebaginja,

dan

ongkos

gan inivdiberi tahukan bahwa:per5 spiilan kita mengurus barang2 ters|

am

Be

Ne

88

Kampung BC.

Tita
kan oleh perk
oten
“buat: "pengurusan barang2
pertama menurut putusan rapat Wa:

Pabe

kil2 Tionghoa Siang Hwee berbagai-

ri

Pen- Pem- Ter— |
“djual beli djadi INGGRIS

Nom.
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| bagai tempat pada tanggal 3 Djanuari Be
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Rumah - Sekolahan “0
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an En
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Selena
:

diurus KEDELE : ?
ena 2
itu upama gula pasir per PMI Djember.

Talak Saing Hwep
| Barang2

—

orang2 jang minta kita pun Dem PaNAadan

selalu bersedia tenaga.

buat

(bantuan.

membri

TJENGKEH
:

$

1 anta Ban:
Suepaja. tidak Na
:
paham, dengan ini diminta supaja jang ' Kini
Na cogst
berkepentingan suka ambil perhatian.
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djuga,

bahwa

5

..

menu- |

oma
tobat
hidup dari

Sean
sterling

eng
ae
Se
Inggeris.
njak
— | Menteri tersebut menjatakan, bahwa
maskapai? minjak Inggerls akan meng-

tindj

J

TYRONE

kedaulatan Negara Republik Indonesia”
. Serikat, maka sedjak tgl. 27 Desember
49 Jajasan Korpindo mulai menerima
. pendaftaran para ,,Invafiden” (mere- |
ka- jang telah mendapat tjatjat dalam
21
perdjoangkan
kemerdektan
Indoan baik dari kesatuan? ketentaraan
maupun dari kelaskaran.

akan

mendapat

dari

Korpindo,

sumbangan

mana

telah

harap

Demikianlah,
ngan

maklum
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2
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INI

HARI

PREMIERE

didapat

jang “ berkepenti-

hendaknja.

SERIKAT SEKERDJA MENTERI
HEWAN DAN KEURMEESTER.
Konperensi
Menteri
Hewan
Keurmeester seluruh Djawa-Barat

Gihadiri
dan

oleh segenap

|.

Menteri Hewan

Keurmeester seluruh

ketjuali
“ dari
Keresidenan

dan
jang

Djawa-Barat, |

Ksbupaten Bandung dan
Tjirebon jang diadakan.

baru? ini-di Bogor telah berhasii mem-'
bentuk
“suatu
Setikat Sekerdja-dari
Manteri-Hewan
dan Keurmeester de| ngan susunan pengimagi
antara lain
en
1: Sar. Sutikno Hadinrsi” SA
((Dja arta),
etua
AA
|

(Banten)

Penulis"

. Ismael

. (Bogor),- Penulis II: se

2

darmo : Boggr)2

M

is

PE
f

2

H5 3

-x

.ut pengumuman

Bagian

bahwa

»THE
20K)

BLUE BAND

tetapi sebagai
bagai partai, darurat,
partai jang diaku sjah sebagai badan-

Dikatakan, 'hukum - (rechtspersoon).
' bahwa lazim bagi tiap2 perhimpunan,
istimewa jang mempunjai. badan-hukum,

dibubarkan,

bila 2

« tjangkan

dengan

MINGGU
Na

diperbin-

semasak-masaknja

|.

jabang jang ada.“

Lela

Na

JANG DITJURI

3

JAKARTA.

Penjerahan
kegandjilan
roe2

:

144).
| Sedeng Kok-soe jang telah menjaksiken oeroesan telah djadi be| gitoe roepa, laloe menoleh pada
'Thio Thian Soe sembari berkata:
',Thian Soe, ajolah kaoe boleh le. kas toeroen tangan boeat menangkep pada ini doea siloeman diedjat
f
pan, Ag
' Thian Soe menoeroet dan lantas
bakar selembar Hoe dengen
2
api dari iapoenja
menggoenaken
hingga dalem
pedang,
oedjoeng
tertampak
sigra
djoega
itoe
saat
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