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“ Kemanten RIS sedang Honeymoon

| api kamudian terbit pertjetjokan ruma tangga,
PG
| kata Valhews

a
| 'Tuscon, Arizona, 29 Des. (AP).
Seorang wartawan dari Arizona jang mengelilingi pada musim

"Peratu ran

Sidang pertama kabi- '
net R.LS.
Djakarta,

30 Des.

MN

Diperoleh kabar dari kalang:
jang lajak mengetahui, bahwa si-j

dengan naiknja kedudukan pemerintah Indonesia baru ke kapolitik Amerika dalam
daulatan menandakan masuknja kekuasaan
hwa

pemerintahan jang positip baik te:

hadap urusan.kedalam. maupun ke-.

kepulauan jang pandjangnja 3,000 mijl.
Mathews
F.

sia-sebagai

adalah

tetamu2Odari

lersamaan

'Mathews

pemerintah

(4)

Amerika mengusir keluar pemerintah
Belanda dari Indonesia dan memben5 “tuk suatu pemerintah jang akan 'menoleh ke-Amerika untuk perlindungan
Ig
dan bantuan.
baru
pemerintah
“saja,
»Taksiran

IG
1
Ex

akan mendapat

suasana gembira

takan.

“ Mathews tindjau pula pengalaman2nja tatkala berkeliling di Indonesia dan
menjatatkan alasan2nja untuk menenpemerintah baru:
(d4) Berkurangnja persatuan cultureel. Ini akan menjurung terpetjahnja
mendjadi beberapa pemerintahan sendiri-sendiri.
(2) Keirian hati antara para pemimpin

Indonesia

jang

akan

bantu

mem-

“Hertjepat terpetjah-belahnja Indonesia
seperti apa jang telahsterdjadi di Amerika Selatan . sesudah pemerintahan
Spanjol berachir.
(3) Perbedaan ” Kebangsaan, berku-

SEKRETARIAT

R

UNI.

“Den Haag, 29 Des. (Aneta). .
- Wartawan Aneta di Den Haag memr -peroleh kabar bahwa dalam hari? jang
laba telah dilangsungkan pembitjaraan2
pendahuluan tentang susunan
or'ganisasi sekretariat Uni, antara 'tuan2
“ Idenburg dan Bot pada fiak satu-dan
tar. A. K. Pringgodigdo difihak lain.
Pringgodigdo akan kembali.ke
Indonesia pada tanggal 1 Djanuari bersama
sama denfan M. Jahja, sedangkan tuan
Bot, jang selama KMB mendjadi
penasehat plitik, djuga akan berangkat
ke Djakarta pada tanggal 4 Djanuari
untuk melandjutkan perundingan2 itu

di Indonesia.

penjerahan

ke-|

kepada RIS, maka mulai ber-

he.

ah diterima oleh kedua angdari Uni, Dalam -aturan ini di-

takan,

bahwa

merekasjang

|”

telah | |

sunjai kewarganegaraan Belanda |
akari:tetap mendjadi warga negara Be:

gelisahndi

Djawa.

s

lam

achir untuk pengiriman beras jalah 31
Maret 1950.

pertama da-

hubungan Unie
berlangsung

telah.

bergsal. dari" Suriname

atau dari .An-

orang

yaaa

negara Belanda, jang terma-

ik" penduduk

bumiputera

dari Indo-

nesia, telah mendapat kewarganegaraageIndonesia (ketjuali-mereka jang dixirkan. didaerah Keradjaan,
jang
'bertempat tin . di Suriname di.An-

mMendjadi“keturunan

dari orang2

CEYLON MENGAKUI RS.

Be

Pasundan tidak berupa tjer- dan pengadjaran.'
min masjarakat, kata Wali
Sekarang, dapat

diketahui,

ajaknja...

tamu

pakaian

kataan : INDONESIA.
Undang2. Arurat no. |

“8 tahun 1949.

th,

muka.

sebagai

Presiden

“ panglima

“#Presiden . Republik

berada

tertinggi

« Sementara “menunggu diadakan

menghiasa-istana Gamibir. “3”

den atau

form -putih dan “ditangan #kirinja me- Undane2 federal tentang mengumegang “keris pusaka, | Ratusan kara- mumkan Undang2 . federal, semua
oleh Presingan?
bunga, - jang “salgat
Indahi Undang2.diumumkan

Resepsi

aa

|

bahwa

lepaskannja.
Kalau pihak

menduduki

korsi

dari

ngadjaran,

maka

undang?

undang?

Dinjatakan

berhadjad
dan Pe-

jang

tertun-

itu,

sekarang

dengan

adanja

sementara

anggota BP diangkat
dalam Dewan
Perwakilan Rakjat RIS,
menurut si-

dang
kan

BPKNP

bahwa

kemarin,

nanti

tgl.

telah diputus-

10

jad.,

BPKNP jang pertama sebagai
bagian dengan susunan baru.
Maka

tiap?

partai2,

dan

sidang

negara

dapat

Perwaki-

dikabarkan,

Penetapan

Uniezaken
en
disingkatkan

Uni

,

.

aa

Radja

tanggal

pe-

Z

24

pengumuman
akan

Ulni dan bagian2-keradjaan

berang

laut).

Menteri

Pendidikan

dan

Pengadjaran

2

i-

bah-

wa nanti tg, 5 jad..akan dibentuk suatu panitya, jang akan menjelidiki dan
memeriksa nama? tjalon itu. Dan sebe-

lum tanggal 10 nanti, nama? jang men-

dapat persetudjuan dari Badan Pekerdja, akan
diadjukan pada
Presiden

Republik Indonesia jang sekarang sebagai acting Presiden Republik Indonesia Mr, Assaat,
jang
Dalam
melakukan pekerdjaan

se-

TURKI MENGARUI R.L.S.
Ankara, 29 Des. (AFP).
mengumumkan,
Pemerintah. Turki
bahwa pemerintah dengan resmi mengakui Republik Indonesia Serikat.

itu,

diadakan

(Oleh

Kemerdekaan
min,

tida

pada
Kemarin

Staf Koresp.

pers

usah

terdja-:

membeo

PRESIDEN SUKARNO BERZIARAH KEMAKAM AJAHNJA.

ke-

pemerintah.

sore

»digedung

Kantor

Djakarta,.30 Des. (Antara).
Hari Kemis sore kemarin mulai pukul 14.30 hingga 15.30 Presiden Sukarno dan njonja serta Guntur dan Megawati tela berziarah kemakam
ajah
Presiden jang
meninggal
dunia
di
Djakarta
pada
waktu
pendudukan

Be-

rita ,,Antara” telah diadakan pertemuan perkenalan antara wartawan? dari Djakarta, Djokja, dan tempat? lain
dengan menteri Penerangan RIS Arnold Mononutu dan Sekretaris Djen-

deral Kementerian Penerangan Ruslan
Abdulgani.
Dalam pidatonja . menteri Mononutu

Djepang.

Makam tersebut letaknja di Karet.
Menurut keterangan jang kita dapat
Presiden Sukarno hari ini akan berkundjung dan berziarah djuga ke Gedung Republik di Pegangsaan Timur
56, tempat diproklamirkan Kemerdekaan Indonesia pada tgl. 17 Augustus
1945.

lain menjatakan, bahwa peneadalah maha penting bagi pe-

antara
rangan

merintah RIS, jang baru

PRESIDEN SUKARN9 KE
SURABAJA ?
Surabaja, 29 Des. (United Press).
Menurut kabar jang diperoleh wartawan Aneta di Surabaja, maka orang2
bahwa presiden
disana beranggapan,
mengadakan kundjuSukarno “akan
ngan -resmi ke Surabaja dalam bulan
Djanuari.

meningkat ke fase baru sesu-

dahnja penjerahan kedaulatan sekarang
ini. Bantuan, dari pers tidak berarti,
bahwa pers harus membeo apa jang dikehendaki oleh pemerintah.
Dalam kemerdekaan
ditjari synthese antara

merintah.
tentu

Kepada

pers itu harus
rakjat dan pe-

pers nasional

pemerintah

akan

sudah

memberikan

pe-

lindungan dan bantuan. Ini adalah kewadjiban dari pemerintah dan
bukanaja philantropie dari pemerintah.
Berhubung
tingkatan
pengetahuan
takjat masih sangat rendah, maka permass-education.'
lz segera
diadakan

dengan

demikian

rakjat

mudah memahamkan
pemerintah.

landjut

akan

lebih

penerangan?

menteri

dari

Mononutu

menerangkan, bahwa dengan berdirinja
RIS -pemerintah hanja mengenal satu
bangsa di Indonesia jalah bangsa Indonesia, termasuk semua warga negara, dan disamping itu bangsa “asing.

Dengan

bangsa

ngadakan

kerdja

lam mana
prioriteit.

“asing

kita

sama

sse-erat?nja,

bangsa

Belanda

“akan

meda-

mendapat

4 korsi untuk partylozen.

Tetapi agak ruwet.
Seperti telah diketahui, bahwa Republik Indonesia dalam Dewan Perwakilan Rakjat RIS sementara mendapat
Eorsi 50 banjaknja,- 4 korsi disediakan
untuk partijlozen, sedang 46 korsi dise-

diakan

untuk

partai2,

Tjalon2

“dari

partai2 dan Organisasi, sekarang boleh
dikatakan sudah beres, hanja tinggal
tjalon dari partijlozen,”
jang sampai
sekarang masih ruwet,
karena rupa?-

nja tak dapat

kaum

Sedar)

diselesaikan sendiri oleh

non-partij,

SIDANG B.P,. PERTAMA
TAHUN 1959.
Djokja, 29 Des. (Antara).
Sidarig Badan Pekerdja KN Pusat
jang pertama ditahun 1950 akan dimulai pada tg. 10 Djanuari 1950 dan
akan
dipimpin
oleh
tuan Prawoto
Mangkusasmito.
Kalangan politik di Djokja kini sedang sibuk mengatur penggantian anggota2 BP jang telah diusulkan sebagai tjalon anggota parlemen RIS, dan
djuga buat penganti
jang
mungkin
akan duduk dalam kabinet Republik
Indonesia.
:
UTJAPAN

SELAMAT PRESIDEN
TRUMAN.
Djakarta 29 Des. (Antara).
AFP kabarkan dari Wasington, tidak
lama sesudah pengakuan de jure terhadap RIS oleh USA, presiden Truman
mengirimkan kawat utjapan
selamat
kepada bangsa.Indonesia,
dan
menjambut mereka
dalam
,,masjarakat
bangsa2 merdeka”. Presiden
Truman
menjatakan persahabatan Amerika teradap RIS. ,,Masjarakat bangsa2
mers
deka”, kata Truman, ,,boleh mengharapkan simpati dan bantuan dari mereka jang pertjaja pada demokrasi dan
keadilannja pemerintahan sendiri. Indonesia
tela menundjukkan
tudjuan
negara baru ini, jaitu nasionalisme “.
sebenarnja bagi Indonesia, dan be
tindakan? agresif dan usaha2 da'
hak diktatur luar negeri untuk:
«.
bohkan kemerdekan jg. baru
ini, akan
ditentang
dengan
s
tenaga”.
Bh
KAUM EMIGRAN KE IRI
Surabaja, 29 Des. (Aneta).

Menurut daftar jang diadjukan oleh
oleh kaum non-partij inl, tidak ada seorang
pertama
akan
dipentingkan
dalam
kabinet
RIS,
adalah
dr.
Abu
Dalam pertjakapan
dengan panitia
(anggota partai Masjumi) BPKNP nanti, ialah membentuk suatu jang dapat. mempenuhi sjaratnja, jang
ketjil dari partai2 di Djawa Barat buat Hanifah
jang
dr. Abu Hanifah ini| panitya istimewa untuk mempeladjari, mendapat sedjumlah angka sampai 12,
Berhubung dengan keadaan
pemilihan anggota parlemen RIS tadi dan keangkatannja
Pada hari Senin sore dari Sur,
nan mengadakan peroba- sehingga terpaksa tjalon untuk 4 -kormendesak
maka
dianggap perlu pagi Wali Negara Pasundan menjata- lalu disusul pula dengan. sebuah .resom Gea
pada Presiden telah berangkat 180 orang emigra diserahkan
akan
ini,
Isi
disesualuntuk
Republik,
an-.undang?
melusi
dari
kaum
Islam
(Masjumi
jang
uran
kan, bahwa hasil pemilihan perwakimengadakan Perat
menundjuknja, Irian dengan kapal. ,,Waibalong”. jang “akan
baru |Republik
ketatanegaraan jang
kan di
berupa tjermin supaja peladjaran agama mend
ngatur soal "berbagai kekuasaan lan Pasundan tidak
dalah reka ini di Irian bisa mendapat
terbanjak,
jang
daftar
Menurut
|
memilih
akan
kedua
jang
Dan
dan kalau kabinet baru plichte leervak. Dan sekarang .desas- nariti,
jang berdasarkan ,territoriale zee masjarakat
ipentjaharian dengan segera.
Mr. Iwa Kusumasumantri,
fi(wakil
Ketya
Badan
Pekerdja
jang..baru.
&
'
supaja
berita,
terdengar
desus
jangi
atjara.pertama
.
maka
terbentuk,
maritieme kringen ordonantie””

Negara.

,

Overzeese Rijksdelen”,
Minuer " (Kementerian

jtrusan

organisasi

duk dalam BP baru, sebagai pengganti
jang telah terpilih dan
anggotanja

atau ditundjuk untuk Dewan
lan RIS jad.

sebagai

Menteri Mononutu mengharapkan
bantuannja pers kepada pemerintah

diharuskan sampai tgl. 4 Djanuari '50,
telah memadjukan tjalonnja untuk du-

Selandjutnja

S1

dalam,

Lebih

B.P.K.N.P. jang

baru.

Berhubung

PE.

bahwa tidak lama lagi
pertukaran perwakilan,

sekarang

djadi acting Presiden Republik.
Susunan

"Dengan

Rebo
pada
“Pemerintah - Portugal
malam " mengumumkan pengakuanaja
Serikat.
terhadap Republik Indonesia

untuk me-

tetap

perantaraan

“MINOG MENDJADI MINUER.

PORTUGAL AKUT R.L.S..

da ini akan diteruskan, karena perimbangan suara dalam Badan Pekerdja,
tetap tidak berobah dan ketua BP jang
mengesahkan

pada

Kementerian luar negeri

Afrika Selatan.

Pengadjaran

Pendidikan

dengan

dianggap

Undang2 ini mulai berlaku pada
saat penjerahan kedaulatan.

Ia mengharapkan bantuan sepenuhuja dari pihak
pers Indonesia dalam
memberi isi pada arti perdjuangan, jg.

dan

sadja

ngumuman.

dengan

ag

BLS.

Penjiaran

radio

Sefikat, “demikian suatu pengtgatan

Rep.

tak mudah
PNI

-sampai

"Menteri Kehakiman de-

ngan perantaraan
radio dan penjiaran didalam harian2.
K

|Desember maka '#nulai tanggak 2# De“sember nama./Ministerle van OverzeePretoria, 27 Des. (Reuter).
$
se Gebiedsdelen” -(Minog — kementes
Mulai hari Selasa, maka pemerintah tian urusan.
daerah seberang lautan)
tBtah mengakui “Republik
Indonesia dirobah.
mendjadi - ,,Ministerie
voer

lam kabinet Republik,
Akan tetapi, rupanja kalangan PNI
jang selalu berusaha tetap menduduki
itu, kelihatannja

berdjalan?

hampir
pukul 23:00...

kita sendiri).

Pendidikan

tersebut

selamat-dar memuaskan

hak Masjumi diangkat mendjadi Menteri Pendidikan dan Pengadjaran da-

fortefolio

Indonesia

Serikat, Ir. Sukarno
menetapkan
Undang2 No. 1 tahun 1949 sbb :

ber-

angkatan perang Indonesia dengan uni-

en

pendidikan-pengadjaran
" djadi rebutan

-

dan NOMOR PUTIH, deTERAH
ngan “ukuran sebagai jang lazim
dipakai, sedang dibawah nomor itu
tertulis dengan huruf putin,aper-'

Presiden

Semua orang? terkemuka, jang -ber“asing
Sjang tidak termasuk penduduk bumi- ada di Djakarta, baik bangsa
:
4 hadlir dalam
Putera, jang Tahir di Indonesia, dan mauptn“ bangsa “Indonesia
tersebut, | resepsi hit Pum “djuga" perkumpulan?
bertempat. tinggal dinegeri
“mengirimkan
din djuga mereka jang lahir dan ber- mahasiswa di” Djakarta
aa
3
tempat tinggal
diluar
negeri, jang wakilnjan |

mw)

ki

dang perlu menjimpang dari aturan2 jang berlaku
sampai sekarang, menentukan:

“Begitu pula ' warga fegara Belanda

Wa

73

“Gambir,

Presiden. dan snjanja: Sukagno

Berselisih soal agama dalam pengadjaran

(|.
a

di istana

diruangan

dilahirkan di Indonesia mendapat ke

Korsi

1)

berwadjib dikemudian hari,

Menurut berita jang diterima oleh
HF
kan
mempunjai atau
ke- dan Njonja. Sukarno"telah mengadakan
maka E.C.A.|$
USIS dari Washington,
resepsi, jang dapat: kundjungan" ramai
megaraan Belanda atau kewarga(Economie Cooperation and Adminissekali, Pada djam 19.0
telah datang
an
Indonesia
pada
saat
peratutration — Badan jangmengurus banam mana ters
sebut. mulai berlaku. Peraturan tamu? dari luar negeri,
tuan menurut -rentjana Marshall) ke- |'
i berlaku, berlaku buat semua masuk orang2: Belanda, dan. pada: pu'marin mengumumkan, bahwa dalam
fa negara tersebut, djadi tidak ha- kul :20:0D-telah datang itamu? dari daECA
telah menjetudjui | M
minggu
jl.
peta dat ##a "buat orang2 jang berasal dari In- Mlam. negeri. Menurut -taksirasi para: teidzin untuk Indonesia3 untuk membeli
donesia, tetapi djuga buat grang2 jang tamu berdjumlah
kurang: Tebih “&000|
beras seharga 537.000 dollar. Tanggal

Den Haag, 28 Des. (Aneta).
harus didjalankan dalam waktit penTanaka
Indonesia.
:
Permusjawaratan jang pertama kali- dek jalah penindjauan kembali hasil 456 mua warga negara Belanda lainpemilihan
anggota
parlemen
RIS.
nja dalam hubungan Unie,
demikian
nja termasuk djuga. golongan jang diPanitia ketjil tsb.
mengemukakan Ketjualikan tadi, kini mendapat
djuruwarta Aneta di Den Haag menke-j
dengar dari 'kalangan2 jang mengeta- hasil pembitjaraan dengan Mr. Rum wargaregaraan Belanda.
jang al. mengatakan, bahwa.soal perbui, “telah berlangsung dan memper- Peraturan
kewarganegaraan
baru
bintjangkan lapangan hubungan2 luar br ria dari negara bagian harus ne. 'ini memberi kesempatan. untuk, atau
petjahkan
intern
oleh
negara
bagi
Un
g
gian atas dasar pilihan atau atas dasar penegeri, antara lain tentang pengakuan
atas kekuasaan Mao Tse-tung dan pePatut diterangkan,
sebab2 lainnja, ndlakan, mengadakan perobahan2 dangakuan “de jure-atas Israel. Menurut
lam kedudukan
hukum kebangsaang
warta “pembitjaraan2 pertama tentang maka kabinet Djumhana menjerahkan 'Petnilihan atau penolakan imi
harus
portefeuillenja
karena
adanjaperobahal ini dan soal2 lainnja telah diadadilakukan dalam waktu-dua tahiun:.Di
han
pada
aliran?
dalam
-masjarakat
(kan dalam: saat segera akan mendjeserta pergeseran fraksi2 dalam parles Negeri Belanda orang.dapat mengadalang penjerahan kedaulatan.
kar perhubungan untuk "urusan
ini
AA
Beradanja delegasi Indonesia dine- men.
dengan- griffier pengadilan arrendisegeri Belanda memberikan kesempatan
ment atau dengan”
Komisaris Tinggi
jang baik untuk melandjutkan permuColombo, 26 Des. (Reuter).
sjawaratan itu.
Pada hari Senin di Colombo dengan! '£ «
Keterangan? lebih landjut.
Achirnja diwartakan
bahwa negeri
resmi
diumumkan, bahwaBelanda mengenai pengakuan kekua“Dibawah
ini terdapat beberapa kemengakui RIS. Dalam
“suatu “amanat
saan komunis di Tiongkok dan pengajang ditudjukan kepada perdana men- terangan2 lebih landjut tentang pilikuan de jure atas Israel mengadakan
teri Hatta, perdana menteri
-Ceylon han atau penolakan. Orang2 Belanda
hubungan? rapat dengan partner2 Bejang dilahirkan di Indonesia, atau seSenanayake
berkata:
,,Berachirnja
nelux dan negara2 Unie Barat. Menuperdjoangan
tuan
untuk
-mentjapai lama sedikit-dikitnja enam bulan berrut dugaan soal
Israel segera akan
kemerdekaan hanja
dapat
mendjadi tempat tinggal dinegeri tersebut, bisa
mendjadi hangat karena menurut warsuatu alasan untuk merasa puas bagi memilih kewarganegaraan Indonesia.
ta Belgia
telah
memutuskan untuk
Mengenai warga-negara
Belandanegara2 jang tjinta kemerdekaan dan
mengakui negara ini.
bagi kita di Asia maka hal itu meru- bukan orang Belanda, jang bertempat
pakan suatu langkah -djauh
kearah tinggal di'Negeri Belanda, maka pera(PRESIDEN
SUKARNOC
MEN
pembebasan nasional dan di-daerah2 turan mengenai pilihan dan penolakan
TAKAN PENGHARGAANN
dalam azasnja adalah antara lain sebajang didjadjah”.
lam amanatnja jang kedua per- gai berikut:
Djakarta, 29 Des. (Aneta).
termasuk penduduk
a menteri Senanayake menjampai- a. Orang2 jang
Dalam resepsi di-istana jang diada
Indonesia, jang
dilahirkan diluar
an. utjapan selamat kepada pemerinkan pada hari Kemis malam preside
Indonesia, dapat memilih kewarSukarno telah mengutjapkan sepatah tah Belanda dengan ,,keahliannja daganegaraan Belanda.
lam mengemudikan negara dan kebidua patah kata penghargaan dimuka
Orang2 jang tidak termasuk pen-.|
Voice of United States
of Indonesia, djaksanaannja” jang telah dibuktikan
ia -mejakinkan,
bahwa
duduk bumiputera Indonesia, jang
tentang penerimaan jang meriah pada olehnja.dan
dilahirkan di Indonesia, dapat mewaktu ia tiba di Djakarta. Untuk-per- ,negeri Belanda selalu dapat menghanolak kewarganegaraan Indonesia
'tama kali ini beliau-menggunakan ba- rapkan persahabatan dari Ceylon.
hasa Belanda dimuka -umum disamiping bahasa Indonesia dan Inggris.

Presiden R.LS. menetapkan Undang2 darurat No. 2 tahun 1949 ig.
5
|
maksudnja Ik. sbb :-

kan buat keperluan Presiden dari”
para Menteri R.I.S., maka. sambil
menuriggu ketetapan lain dari
jg. | ph
apa

CG

“Semalam

arida — darr bukan orang Be-

Untuk sekretariat Uni dinegeri Belanda telah tersedia
sebuah “gedung.
Sekretariat ini akan ditempatkan
di
Bezuidenhout no. 21.
—Wartawan Aneta selandjutnja mendapat kabar, bahwa sekretariat Uni ini
akan mendapat dua kantor, satu dine“geri Belanda dan satu lagi di Indonesia, Dikedua kantor itu akan bekerdja IKABINET DJUMHANA
MENJEdari
terdiri
“staf tjampuran
2 atu
PORTEFEUILLENJA.
ang2 Belanda dan
Indonesia,
se- 'RAHKAN
Bandung, 29 Des. (Antara).
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hingga serangan ke Hainan terpaksa
dan naiklah Sang Dwi-warna. Kemu- "
dalam
periode
penarikan
Ketika mengumumkan
pengangka- Belanda
tuk bekerdja bersama2, maka itu akan dunia. Ia kemudian menjatakan, bahwa
dimundurkan sebulan lagi.
mundur tetap mendjalankan pekerdja- dian anak buah serta perwira Beland
tan
baru
untuk
Warren
dan
Dow
tsb.,
memberi
akibat
jang
sangat
menjedihbangsa merdeka dimana2. bergumbira
Kantor berita Tionghoa dibenua memeninggalkan Madura-kade dan ana |
Serikat
djuga an sebagai berikut:
Katerangan melihat. kemadjuan jang
ita
tjapai. pemerintah Amerika
ngabarkan, bahwa pasukan?. 'komunis |: kan bagi seluruh dunia.
buah ALRIS naik keatas kapal2 tsb
mengumumkan berhentinja
Cochran
(a) Membantu bagian
ALRIS
jang tak teratur. telah memasuki Kun “ini diberikannja dalam suatu pers kon- Kemudiannja Connally' memperingat- dari djabatannja' dalam KPBBI
jang jang oleh
Presiden
Sukarno diberi"
dan
'perensi,
Seketika
ia
i
mengetahui,
bahwa
kan
akan
rol
jang
diambil
Bleh
A.
Seridjalankan
patroli.
ning” hari Kemis. Pasukan gerilja itu
nama ,,Hangtuah” dan ,,Patiunus” ma- 2
di Pakistan dan djuga mengumumkan
setengah
pemimpin
partai
republik kat
dalam
mendirikan
pemerintah
3
d pimpin. oleh dienderal Chu Chia-pi,
sing2 dipimpin oleh Major Rais dan
NN
menentang pimpinan politik luar ne- Bonn di Djerman barat dan akan usa- surat Presiden Truman kepada Coch- (b) Bersihkan randjau2 serta mengadakan
pembersihan
umumnja,
Major Martadinata,
ran.
&&
geri
Aria
Vandenberg
dari
partai
ha2nja untuk membawakan perdamaPERTEMPURAN DI TION GKOK.
,»duik” dan ,,bergingsbedrijf”.
1
republik
jang menjokong kerdja sama ian antara Belanda dan bangsa Indo- |- Dalam surat pudjian itu dinjatakan
Parade bersama.
Hongkong,
29 Des.
(Reuter).
"kedua
ai ini maen
urusan po- 'nesia. Selandjutnja Connally
menja- oleh Truman perasaan terima kasih- (ce) Hydrografi.
Pada tg. 27 Des. dimuka markas dihja atas djasa2 Cochran - jang
luar (d) Membantu - bagian
penerbangan
3 'takan, bahwa A. Serikat hanja mem:
Dalam kalangan jang Sea salt neha | litik luar negeri.
visi A dilangsungkan parade bersama,
biasa besarnja dalam penjelesaian soal
punjai
satu
politik
luar
negeri
dan
marine.
Connally
sewaktu
menindjau
Kendan
disaksikan
oleh
Kolonel Sungkono, & An
- diterangkan kemarin malam, bahwa leIndonesia. »Djasa tuan jang luar biasa
Djenderal
Major
Scheffelaar serta
bih dari 600 kapal jang telah dikum- an dunia sekarang menjatakan djuga, politik itu ialah jang tidak menjebelah dalam hal ini telah memberikan nama
Djuga akan diperbantukan penase“ pulkan kaum komunis: didekat seme- bahwa menteri luar negeri A, Serikat, kepartai mana pun dan ini harus terus jang sangat baik kepada
pemerintah” hat2, ahli2 tehnik dan instruktur2 da- pembesar2 kedua pihak.
—
Sebataljon TNI berbaris rapi dimunandjung Luichow, telah dihantiurkan. Dean Acheson, telah memberi djami- dilandjutkan. Djadinja politik luar ne- Amerika Serikat dan saja jakin, bah- lam pendidikan personil.
s
- oleh angkatan udara nasionalis. Menu- “nan kepadanja, bahwa Amerika tidak geri itu bukanlah politik luar negeri wa hal ini telah memberikan kepada
»Saja jakin kerdjasama jang akan ka sebataljon tentara Belanda.
Petang harinja “dikantor Gubernur :
- 5 yut Yangkatan udara nasionalis lebih '' akan mengakui “pemerintah komunis partai demokrat sendiri dan tidak pula tuan penghormatan dan kepertjajaan | datang berlangsung dalam saling har,
tidak
lebih
dulu republik.
dari seribu serdadu komunis telah mati . Tiongkok dengan
dari pihak2 jang bersangkutan dalam' ga menghargai, pertjaja mempertjajai berkumpul pembesar2 dan ribuan rakAh
.
akibat 150 serangan Jaan bermusjawarat dengan tjukup2 dengan DJUMAT
keadaan jang sangat sulit”. Demikian| 'dan marine Belanda. akan bantu se- jat mendengfrkan siaran radio sekiPENANDA
eta.
panitya senat. Katanja, bahwa Acheson
baik2nja ALRIS jang tjukup kuat un- tar penjerahan kedaufatan. Kota Suslah diadakan kemarin. S
Truman.
- NAN PERSETUDJUAN PEmenerangkan, bahwa sebelum pengatuk mendjalankan kewadjibannja se- rabaja mendjadi lautan merah-putih.
ai
“ini semuanja ditudjukan ata
Perlu
ditambahkan,
bahwa
pengangkuan
diberikan - kepada
komunis
:
RANTJIS-VIET NAM
Pa
Djuga bangsa asing semuanja mengipantasnja”,
demikian kata Commanpantai udjung semenandjung. Menurut- 'Tiongkok,
wakil
katan
Merle-Cochran
sebagai
komunis
Tiongkok
harus
barkan bendera kebangsaannja disebePerajahap bukan, perajaan Amerika Serikat dalam KPBBI ialah deur Vinckers.
berita Tionghoa kaum komunis melipat
tai Jebih dulu memberi ,,djaminan penuh”
lah kiri Sang Dwi-warna. Djuga ada
kemerdekaan. ,
gandakan kegiatannja di Hainan. Ini “| tentang memberikan perlindungan kepada 16 Djuli 1948. Pada 4 Maret 1949
Dalam sambutannja, Korel Subi“akan
berarti, bahwa
komunis akan| pada warga negara asing dan
chran diangkat mendjadi
duta-be- jakto menjatakan bahwa pada saat ini dikibarkan sedjumlah bendera Kung- : 2
Kira2 30.000 rakjat Viet Nam
dari
harus
chantang.
2 ing
mergadakan serangan amphibi. Menu- || pula ia menguasai seluruh
Tiongkok. berbagai daerah kemarin dan hari ini sar di Pakistan, tapi ia tetap melan- pertanggungan djawab keamanan, percut berita kesatuan? besar komunis jg.| Keduanja Acheson telah mengatakan, datang berkumpul di. Saigon
untuk djutkan pekerdjaannja dalam Komisi tahanan dilaut
s
tiba
kepada ALRIS.
49 ANGGOTA GEROMBOLAN
di- PBB untuk Indonesia. Sebelum ia da- Kepada segenap anggota ALRIS disetidak teratur dipusatkan di Linkao 50 “kata Connally, bahwa ia menjokong ikut serta dalam perajaan jang
S
BERSENDJATA
DIpat
memberikan
surat2
kepertjajaanadakan berkenaan
dengan
ratifikasi
sebelah Barat Hoihow. Dikabar- jusud Nanga Pa
Sae age dea
luruh pantai dan lautan Indonesia diTANGKAP.
persetudjuan penjerahan
kekuasaan2 nja di Karachi, Presiden Truman telah serukan supaja ingat kepada kewadjiahwa kaum nasionalis telah me- |
2
19
Anggota
gerombolan bersendiuta
pemerintahan dari Perantjis
kepada memilihnja sebagai duta Amerika Se-' ban.
ngiri ikan balabantuannja kesini, unti
Datanglah saat pembangunan
pembesar2 Viet Nam jang akan
di- rikat jang pertama di Indonesia.
itu
j
aan,
Sementara
dan ' pengeluasan
sehebat-hebatnja. di Hulusungai baru? ini telah ditanglangsungkan besok. Persetudjuan
itu
5 Tue
jang termashur
Dengan semangat jang saudara tun--: kap oleh TNI didekat Haruai, Mereka
PENGAKUAN INGGRIS.
akan ditanda-tangani oleh
komisaris
senanganni
dalam
perang|.
djukkan dalam
tahun2 perdjuangan ini adalah dari suku Dajak jang agaktinggi Perantjis dan Bao Dai.
Duta besar istimewa Inggeris, Malpropokasi dan diberi
rin
t
jang lampau terdjunlah saudara dalam nja kemasukan
— Sekitar persetudjuan bilateral.
oleh
sendjata oleh pihak jang tertentu. DaDinjatakan oleh
kalangan2
resmi, colm MacDonald, telah diterima
pembangunan
ini.
Negara
kita
jang
- Inggeris telah
menjetudjui
untuk| bahwa perajaan itu tidak akan
me- Presiden Sukarno dan pada kesempa- terdiri dari pulau2 membutuhkan ang- lam pada itu gerombolan Murba Teng: '| merundingkan persetudjuan. bilateral rupakan perajaan kemerdekaan
Viet tan ini ia telah menjampaikan utjapan katan laut jang kuat.
Ibu
Pertiwi korak beraksi dekat Kandangan. '
dengan Amerika Serikat mengenai ba- Nam
erajaan dimulai sesudah per- selamat dari radja Inggeris. Ia menja- mengharap setiap anggota ALRIS meSebuah jeep jang ditumpangi
oleh
gian Inggeris dari bantuan militer |setudjuan2 ditanda-tangani.
takan,
bahwa
pengangkatannja
sebagai
5
injonja G. 'T. Nur Sehan Djohansjan
..
Il Amerika Serikat kepada Eropa, de-|. “Hari ini Bao Dai telah tiba di Sai-| -duta besar istimewa itu berarti
pe- nunaikan kewadjibannja dengan selu- anggauta Dewan
Bandjar telah diramruh tenaga djiwa fikiran supaja dalam
(| mikian diterangkan oleh para
pem- gon dari Dalat, Seluruh kota mengingakuan de jure jang
penuh
dari
pasnia didjalanan Gambah 2 km “dari
: |-besar di W. ashington. Keputusan Ing- barkan bendera untuk
menghormati Indonesia oleh keradjaan Inggris. Atas waktu singkat ALRIS dapat mendja- kota Kandangan.
Dalam perdjalanan TS «
lankan tugasnja dengan kekuatan sen|geris ini adalah hasil
dari
perundi- penanda-tanganan persetudjuan2
nama radja - ia mengharap mudah2an
Pediri dengan tidak mendapat
bantuan dari Barabai sebuah jeep lagi kepunja-,
ngan pendahuluan antara Inggeris dan rantjis- Viet Nam tersebut,
negara baru akan kuat, aman makmur
5
he
APRI telah hilang dari,
'| pembesar2 Amerika di Washington.'
dan "madju,damai dan selamat.
Per- dari siapapun”, demikian Kolonel Su- an delegasi:
tg
gudangnja.
AU
BOON
HAW
DERMA
bijakto.
dana
menteri
Inggeris,
Attlee
telah
Dikatakan, bahwa dalam
perundi- |
Malam
tg.
24
kedengaran
bunji
sana
$
85.000.
'
ea
mengirimkan pesannja
kepada
per“| ngan2'ini pada suatu: saat Inggeris | Selandjutnja atas nama pemerintah bakan diluar kota. TNI
jang bertan! :
| telah memilih lebih baik tidak mene- Ps »Singapore Free Press”
lewartakan dana menteri drs. Hatta, dalam mana RIS disampaikannja terima kasih atas
gung djawab akan bertindak keras,
| Fima 'bantuan. militer itu dari - pada “bahwa Au Boon Haw, »Radja
obat ia mendo'akan mudah2an negara baru kesanggupan marine Belanda
akan
harus menerima sjarat2
jing dike- tjap matjan”, telah
memberih
uang akan selamat.
membantu ALRIS.
Sebagai penutup AMERIKA PERKUATI ARMADA.mukakan oleh Amerika Serikat dalam: sedjumlah 85,000
dollar Singapore
Selandjutnja dinjatakan, bahwa pe- Kolonel Subijakto berkata: ,,Kita keNJA Di ASIA.
perSetudjuan bilateral itu. Kata peri- (kira2 10,000 “poundsterling)
kepada merintah Inggeris mengikuti
“dengan nal marine
Angkatan laut Amerika Serikat keBelanda
sebagai lawan
| besar2 itu, kini Inggeris mau. meneberbagai-bagai rumah
sekolah dan penuh perhatian kedjadian2 di
Asia jang berani, dalam perhubungan kermarin malam mengatakan bahwa
se:rima usul? baru Amerika itu sebagai pendirian umum sedjak
kedatangan- Tenggara, suatu daerah jang
sangat djasama kita mengharap akan mengebuah kapal induk bersama dua buah
| dasar dalam merundingkan
persetunja-di Malaya dari Hongkong
pada berarti untuk keseimbangan
didunia nal marine
Belanda
sebagai teman (kapal perusak
akan dikirim untuk
-djuan bilateral tersebut. Mereka me- minggu jang lalu.
:
:
dan
ia menjatakan
kepertjajaannja, jang baik”.
. memperkuati pasukan
4
jaut Amerika IR
Il nambahkan, bahwa duta Inggeris
di
'Dari djumlah tersebut, $ 40,000 di- bahwa penjerahan
kedaulatan
akan
ke-7 di perairan Asia,”
“af
| Washington, Sir Oliver Franks, belum dermakan untuk
berdirikan
rumah
berarti sebagai tingkatan baru
dalam
Pengumuman ini ada bersamaan de- '
V
Upatjara
penjerahan
2
korvet,
|
| meriefima instruksi? dari kementerian sekolah Tionghoa
baru
di Penang, kerdja sama sebagai sahabat
antara
ngan berita2 dari
konf
i2 terpen- i
luar negeri Inggeris untuk
perluan $ 20,000 untuk klooster
di
Penang, pemerintah2 dan rakjat2 Timur
dan
Pada tg. 28 Des. djam 09.00 dilang- | ting mengenai ah “aah1
kepada |
api Ja olah jang ig
ran itu, $ 10,000 untuk sekolah “Tionghoa
di: Barat.
sungkan upatjara penjerahan 2 korvet “Taiwan, Keputusan untuk mengirimkan
ayer Itam, Penang, dan $ 15,000 untuk
Selandjutnja telah diterima “utjapan2 jaitu ,,/Tidore” dah ,,Morotai”, disaksi- . kapal perang.tambahan ke Kanaan
|| perkumpulan da
'Teng di selamat dari pemerintah Ceylon
fe- kan a.l. oleh Kolonel Sangkona Djenbasah Maa
Lan 6DDony
da asi. Malaya, dan dar
Ragpip BengkNinan,
Ta

tsb. mengutip

2

€

komontar2
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25

seakan

gi k,

EA

bj

kes

kembaka

Nuaatd

Peking bentar

PBB.

Sebagai wakil US.A. di

Upatjara penjerahan pangkalan angkatan laut Surabaja
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Connally :
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politik luar negeri
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Nekad

NU

INGGRIS SETUDJU USUL2
- AMERIKA SEBAGAI DASAR PERUNDINGAN.

x

Tg

1

La
See

Na

“tanah dipergokin ——az truck

muat sendjata tatkala dikasih tanda
meladenkan,
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,,S.A,”

Seorang

“

tulis:

na

bandnja dan

Belanda

itu truck

:

,

dangWaruduwur,

D.I.

kendaraan

dirampok,

pon

dubbel pandjangnja

djsai pertempuran pula.dalam
manaltahkan
pihak TNI dapat kerugian satu orang Brebes.

kurang

Madjalengka

dan

D.I.

mundur

ke

daerah

kan

satu kompi.

tari serimpi,

golek dll.

jang

an. Papi pasukan kapt. Sentot dengan
bala

bujar

bantuan

lebih

. pat gudang

dalam

djauh

ternjata

simpan

sendjata.

Itu gudang
“

'Djam 10.30
rasa puas.

orang

DJANGAN

MELARIKAN

itu telah bisa

D.I. dan

peperik-

itu tempaf

untuk

terachir

jang

hanja memakai tutup

orang

keluar

,,S.A.”

tempo

paling

belakang

beberapa

puluh

orang

polisi

tang,

tulis:

tanja,

tetapi

' Memang kalau dalam tempo paling sekali.
belakang bukan sadja di Tjiamis, teSesudah

dengan

sama
Ja

7 orang

pemuda

mendudukl ialah negeri? jang ikut serta

dalam Panitya Timur Djauh, termasuk

pula Sovjet Rusia.
A ASSEMBLEE
AKA!

&

POST

| ISTIWA
Lake

daripada

'akan

jang

2 Koresp.

kita

E
13“in

Urusan pos

Tjileduk

buat

tertahan

Sindanglaut”

di

dan

Tjirebon.

Djum-

ngunkan

hari Kemis
Sheh telah

sore digedung Lien
diadakan pertemuan

tara anggauta?
itu diundang.

lama

dan

teri luar

(Reuter).

pada

tg.

16 Djanuari,

akan membitjarakan

'tudu-

dapat

pula dibitjarakan.

sekali

akan

dima-

sekarang,

demikian

ketera-

negeri

Australia

Percy

misi ketjil ini tentang kesukaran2 jang
mungkin akan timbul.
Assemblee ketjil ini, jang dua tahun
jang lalu didirikan, pada tanggal
21
Nopember

dibentuk

dengan

resmi oleh

Persidangan Umum, meskipun
mendapat rintangan2 jang besar dari Sovjet Uni. Djuga negara2 boneka Sovjet
Uni,

Spen-

Malakka untuk memberantas komunis.

pada

seperti

Ukraina,

dan pula kirim suatu misi militer un-

minggu pertama bulan Djanuari.
Tidak semua negara? jang tergabung
dalam Commonwealth Inggeris
akan

mengakui

' Tiongkok

konperensi

menteri

Commonwealth

:
Paris,

merah

sebelum

luar negeri

negara?

Kolombo

selesai.

di

2 29

Des.

Kata

shek. Kalangan sipil jang mengetahui
mengatakan bahwa pemimpin2 militer

bersama berpendirian bahwa pertaha-

nan Taiwan terhadap Komunis ,sungguh penting”, tetapi tidak akan dikirim tentara Amerika kesana walaupun
itu satu2nja tindakan jang akan menjelamatkan Taiwan.
5

PEMOGOKAN DI PABERIK
GRETAN.
Polisi Hongkong hari ini tengah hari
telah menangkap 70 pegawai dari paberik
geretan
kepunjaannja - orang
Tionghoa, siapa telah membantah per-

ingatan jang diberikan berulang? untuk
meninggalkan kantor besarnja di gedung Bank of East Asia. Kaum buruh
jang mewakili 400 pegawai dari pa-

berik tersebut sesudah mogok 5 minggu menudju kantor besar untuk meng-

interview pengurusnja. Ketika pengurus jitu tidak kedapatan, mereka di-

titah berlalu tetapi Maa. G0
hingga
datang lalu gunakan kekerasan
empat

da

L (Antara-Reuter).
:

di Indo-Chikomisaris tinggi Perantjis

luka

dapat

orang

ringan.

(Reu-

#

ter).

menjeApabila komunis
Tiongkok
rang Indo-China, maka Perantjis akan
:
,
dan
segera
me-|
mempertahankannja
ngemukakannja
kepada
Perserikatan
Bangsa?, demikian kata Leon Pignon,

MENANJAKAN

TIBET

INGGKIS.

London,

28 Des.

SIKAP

(Reuter).

Wakil-kepala pemerintah Thibet telah mcenanjakan tentang sikap pemerintah Inggris- tentang kemungkinan2
pembesar2
Lhasa oleh Key
an di Late
perembes
Sia agan

positif kepada kaum nasionalis. Peran-,antjaman?”
tjis tidak membutuhkan

komisaris tinggi Inggris di New Delhi
sedangkan sekarang
orang mengira,
untuk menentukan 'sikapnja, kata Pig- bahwa permintaan itu masih dipelakenjataan?
telah djari.
selandjutnja,
non.
£
bahwa Perantjis telah
membuktikan,
Kalangan diplomatik disini berpenmenjesuaikan tindakan?nja dengan kadapat, bahwa kedudukan Thibet tidak
ta2nja berdasarkan hukum internasiotertjantum dalam atjara jang dibawa
nal.
oleh menteri Ernest Bevin kekonpe-

PERTEMPURAN SEBELAH
UTARA CHENGTU.
Di Kwanshien dan dekat
Kwanghan.
Taipeh,.29

Menteri

Des.

Nasionalis

jang

beberapa

kantor.

jang

tidak

me-

ngumumkan
bahwa
tentara Komunis
setelah memasuki Chengtu, terus madju
kearah barat-laut dan utara
terbagi
dalam 2 kolone. Dikabarkan bahwa pertempuran
berkobar
di Hsintu dekat
Kwanghan dan di Kwanshien, 50 mil
sebelah
“utara
Chengtur
Sepandjang

begitu

demikian

BANTUAN ALAT SENDJATA
»TERBATAS” KEPADA |
NASIONALIS ?

tenta

tentara Ame-

Djangan kirim

rika ke Taiwan, kata pemimpin? U.S.A.
Washington, 29Des. (Antara-UP).
Presiden Truman berkonperensi de-

ngan

(Antara-UP).

pertahanan

pemimpin2

militer dan

N.V.

ASSURANTIE

rensi Colombo, hari kemudian negara
ini ditempat jang begitu penting
di
Asia Tengah
mungkin
“dibitjarakan
oleh para menteri luar negeri gemeTas” mengakui kedaulatan
Tone
Tiong:
atas Thibet, hanja apabila
penduauk
Thibet diberi autonomi setempat
jang
penuh.
Keterangan2
achir2
ini
dari pemerintah Peking,
bahwa tidak lama lagi Thibet akan
sdimerdekakan”
dari
pendjadjahnja
pada waktu ini, telah diterima dengan
kechawatiran di London.

MAATSCHAPPIJ

.DE NEDERLANDEN",
Binnen

Nieuwpoortstraat

van 1845
4,

Batavia.

MENTJARI

tentang
:

propinsi

INDIA AKAN MENGAKUI R.R.T.
—.
SEDIKIT HARI LAGI.

politik

luar negeri tertinggi selama 75 menit.
Para pengikut konperensi tadi, jang
merupakan dewan keamanan -nasional,

dengan
pegunu-

penting akan ditutup, untuk mendadari - sesuatu hara dengan dibantu oleh penilik ter- pat lebih banjak tenaga lelaki untuk
London, 29 Des. (Reuter).
“orang berarti tenaga bukan enteng, se- diri tuan? Gan Hoo Liat, Tio Tjwan ' mentjoba menghantjurkan komunis di
Menurut berita jang diterima hari
“lain harus) bongkar itu ratusan kan- Bie, Njoo Ing Tiong, Dr. Phoa Biauw Malakka buat jang penghabisan kali. Kemis dari kalangan jang - berkuasa,—
tong, puneharus dilakukan sorteer buat Hiang, Lauw Tjong Poan.
Aksi itu diharapkan akan dapat beralamatnja itu satu orang.
Alama sekretariat: — Tamarindelaan achir sesudah sebulan.
Lantaran ini djuga pengambilan su- Ili. (Koresp.)
Dalam rapat pemberi undang2, ren:
tjana tersebut mendapat bantuan dari
— rat? dan surat? kabar buat itu kedua
ADPERTENSI.
anggota Malaya, India dan Tionghoa.
- KARENA
"pat hanja bisa dilakukan oleh seDalam pada itu komisi liasson dari
“ag wakil dari satu golongin besar
).
(Aneta
Des.
27
ar,
Makas
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bersen-

pick-upnja

mengatakan,

Peristiwa itu terdjadi pada
pembukaan pasar malam,

ada
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wedari, alat? tombola dirusak. Sebe- peristiwa
isnon.
5
resolusi
'Tiap2 pelanggaran terhadap
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“Bala bantuan darisTNI telah datang
dilakukan dengan
dari pihaknja kapt.
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perkara pentjulikan
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pada itu salah satu diantara orang2 jang ditjulik ini
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“ BUAT KEPENTINGAN KEAMANAN DIHARAPKAN
PERSATUAN JANG
KOKOH.

Ditjari dengen lekasiy
1 paviljoen atawa 2 kamer besar.

Soeka ganti keroegian,
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Lembangweg 2 Djakarta.
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Antara
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djam 5

sampai
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negara2 jang te-

Amerika dan

India

jang sekarang telah mempunjai dutanja di Djakarta, jaitu Merle Cochran
dan Dr. Subharayan.
Dari negara2 lain belum
diketahui
apabila dikirimkannja
duta
ataupun
| wakilnja jang lain, demikian keterangan pihak jang berdekatan
dengan
Kementerian Luar Negeri R.I.S.

Duta Merle Cochran dari Amerika
dalam suatu pertjakapan didalam re-

sepsi Presiden Sukarno kemarin malam, menerangkan bahwa ia hari
ini
akan bertemu dengan Presiden gSukarno.
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dalam

minggu kedua bulan November,
diantara 57.838.000 telah bekerdja - dan
3.409.000 tidak mempunjai pekerdjaan
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Angkee. telah dibekik oleh: polisi sek-|

pan
berdirinya

PEMUDA. SEHAT. RAKIAT KUAT! ' 3

Pori Djakarta jang

duluan kita pernah kabarkan akan dimainkan pada nanti tg. 8 Djanugri '50
jad,, buat sementara ditunda sampai waktu jang. nanti ditetapkanibe-

Tuan Jo Kim Pio telah -menjerahkan (Si
satu check sedjumlah f 20.000.— ke-|
ae
karung
disatu
gu- Djuga
1
dang :di
Ikan dan pendjahat jang pada PPRI jang diterima oleh ketua
|SAtas
Tuan
Pangau
dan
ara,
masuk: di
g. dari satu perceel di

aj sd)
Ada

pada

Ban-

tgl.

74 Karena

Da-

lam satu sistim ekonomi terpimpin (ge-

Icide economie) “disatu. Pa Pemerinmena
“tah harus aktif t
ekonomi,

nan

tap:

ngan pusat. Tindakan setjara ini dilihat darf sudut ekonomi dan keuangan
adalah salah sekali. Diperingatkannja
men
pula, bahwa masa baru ini
— banjak orang ig. mau mentjari untung,

avonturiers.

"pimpinan

- ban

“untuk

“Adalah - kewadjimentjegah

mera-

djalelanja avonturiers ini. Gaja revo. lusi jang kosong harus. diteruskan semembangun:

tjara.

siruktif harus

elemen?

jang "kon-

dipusatkan. - Indonesia

adalah kanak? dalam

"keuangan, katanja.

PENGGELAPAN

ti

di ladaTe

boleh menghalangi beken eitna inisiatip partikelir. Tadinja orang boleh:
epartemen
bilang, bahwa” pim
jang lalu adalah diktateris. Kiai telah
ada Pemerintah jang dgnokratis. Akan
kesukaran jang” amat besar.
dihadapi
Masaalah negara? bagian mesti dipekarena negara? bagian matjahkan,
sing? banjak mementingkan -kepentingan daerah Yan melupakan kepenti-

“Helah“

Gubernur Militer Djakarta
jbl. taran apa, sudah tikam dirinja sendiri
mengenai koordinator keamanan dibagian dada, hingga perempuan ini
(ronda kampung) 1
mesti dikirim kerumah sakit.

soal ekonomi

dan

Menjambut pidato tadi, C Djuanda
terangkan, bahwa kepadanja diserah-.
kan kewadjiban untuk mengoper dedan
Ekonomi, “ Pertanian
“ partemen?
Perikanan serta pedjabatan Pertamba“kedalam
menjatukannja
“dan
'hgan,”
satu kementerlan. Dikatakannja, bahwa

ATAWA

Kegemperan

dalam

Di-

bin

Saunah

tinggal dipondoknja Abubakar
Maphar, sudah 'gorok lehernja

—

di Gg.
sendiri

kala-

pakai pisau dapur
rumah sakit.

ngan tjatut barang permata.
Beberapa
seksi Pasar
Lim

Kian

-.hari
Baru
Nio

dari

jl. dikantor polisi
ada datang njonja
,,/Modiste

Lim”

di

—

Seorang

nama

Sail
dan

ia dikirim

ke-

Upi binti Alik tinggal di Kebon

Sirih, pun sudah begitu nekat gorok
lehernja pakal pisa tujukur, Dalam ke-

Krekot no. 27, njonja ini menerangkan adaan pajah ia diangkut kerumah sabahwa iapunja sudara nama Lim Betty kit. (Rex)
ada bawa
iapunja
barang2 seharga
SATU KETJILAKAHAN.
f 74.000— untuk didjual di Semarang.
Sedari Lim Betty pefgi sampai sekaTan Keng Lim usiao12 tahun tingrang belum: keliatan balik.
gal dirumahnja pa' Wongso di BlanBerbareng dengan itu kedjadian, ada dongan karena kurang hati? bermain?
beberapa tjatut terdiri
dari njonja2, dengan “iapunja kawan2 sudah djato
jang
biasa berurusan dengan njonja :dan kepalanja kebentur dengan barang
Lim Kian Nio
buat tulung djualkan' ikeras. Anak itu dengan tjepat lantas
barang2 permata jang besar harganja' dikirim kerumah sakit. Belakangan kidjadi kalang-kabut
dengan linjapnja ta dikabarkan Tan sudah menutup maLim Betty.
“Tentu sadja itu njonja2: ta karena luka?nja.
Jang sudah kirim iapunja barang2 permata buat didjual, sudah tidak mengarti dan tarik tangannja polisi.
Kedjadian ini menggemparkan dalam kalangan tjatut barang permata
a seorang Indonesia bernama Gadan menurut keterangan, njonja Lim
Kian Nio sudah diadukan pada polisi, weng bapa Amat jang bertempat tingoleh itu njonja2 jang barangnja minta gal di Kmp. Pondokbahar telah di satronin 3 perampok jang mengaku ada
didjualkan. (Rex).

(kasam

(Ren)
PERAMPOKAN.
Pada tg. 22/23 Des. 1949, di ru-

pegawai

polisi Tanggerang.

Itu 3 pe-

perebutkan

ialah

SEN-

Diperoleh kabar, bahwa Indonesia dalam perlombaan itu diwakili

IDAGANG

njonja

tuan?

Tionghoa
No.

“Gi

Gang

25 telah

5
Bioscoop

“didatangi

2

T

Schinmel dan Ten Hove, masing? se- orang jang tidak dikenal, satu Tiongkretaris djenderal- kedua
departemen, hoa dan satu lagi Indonesia.
“Itu njonja oleh itu orang Tionghoa
3 mba mana- upatjara. selesai.

« POLISI TIONGHOA.

bilihgsimana telak diketakot, bata

telah ditodongkan

pistol

ikat oleh kawannja

itu

kemudian di

orang

Barang jang diambil hanja berupa

“dan lain? barang jang tidak
pendudukan Djepang ada be-: 'seprei
Setelah itu dua orang pergi
berapa orang
Tionghoa jang masuk berarti.
dirinja
“bekerdja mendjadi “polisi, terutama di dan itu hudjin bisa loloskan
dari ikatan, kemudian ia datang mebagian P.I.D. dan Ekonomi.
Menurut “kabar,
dalam pendudukan ngadu pada polisi,
t
djaman

&

Satu film Mesir penuh
lelutjon-lelutjon.

Pen-

Nom.

Pem-

djadi koetoeng tani

telah

didjoedjotken ka-

'ADAM

:

20

5500

SIMMONS

dio

kacem

tida

pagi.

Saptoe/Minggoe extra djam 2.30 siang:
Ir Pagi - 5-9
Saptoe/Minggoe extra

djam

3 siang,

CASTILE,,

(Technieolor).
TYRONE

POWER

Cc INEMA
G

- JEAN

10.30 Pagi

—

5:30

Saptos/Minggoe

RAND

3

FE

PETTERS

- LEE L. COBB.

-— 8.39
exira

djam

2,30 siang.

5 S

—&-

Minggoe extra djam

10.39 pagi.

SWORDSMAN"
LARRY

PARKS- ELLEN

DREW.

145

45

SMANGHAT"

1400
50

2.30
7.30
9.30

INI HARI

2.30
7.00
2.00

THE MAN IN TEE $
LIRON MASK? 1

EMPIRE”
dg. Gene Autry dll.
Hal-hal Atomic
Perklaian jang

soeara

laritas tangkep

dan

iL

dan

teroesj

belenggoe

padanja seperti djoega orang jang
memboengkoes lepat.
Dan koetika ia soedah tida berdaja lagi, baroelah.Souwkanla diberi-taoeken bahoea itoe pasoekan
balatentara jang tertampak membawa teng-loleng di tepi laoet tadi,
seanteronja terdiri dari soldadoetoea

jang

bisa

djadi

djoega.aken tida mampoe melawan
djikaloe ia brani berlakoe nekat
boeat ' menerdjang
aken maboer
dengen mengambil
djalan laoet.
Tetapi segala apa sekaramg soedah
mendjadi kasep,
.hingga biarpoen
ia menjesel poen tra-ada goenanja

sama sekali.

Rame!

dan

4 R 161

dan BERIKUTNJA

, PHANTOM

Satoe film jang, terbesar
dg. Pedang!! Romance! |
Kedjadian2jang Heibat !!
Seroeh !!

penoeh
Heibat!

Goembira!!

sadja itoe ' pemimpin dari kaoem tanda
berhamba,
antara
ab
pembrontak boeat -kemoedian di- brapa 'negri
kita
boleh
sedjatohken
hoekoeman apabila ia boetken ' Hoa-bian-kok
(atawa
soedah kombali dari perlajarannja. diseboet djoega
Kouw-djie. kok),
Maka lantaran ia mendapet in- Kit-tjoe-ni-kok, Ma-li-pan-kok, Pek.
Lee-hwat-kok dan Lamstructie demikian, Tjay-no-li A-pit- sibtot

Kn.

teng laloe djebloesken Souwkanla
kedalem pemboeian boeat menoenggoeken

poetoesannja

djendarl

The

Sam Po di kemoedian hari.
Begitoelah selandjoetnja poetra
radja Sumatra
Jaloe mengadaken
pesta besar boeat menjamboet dan
memberi:
hormat
pada djendral
The Sam Po beserta sekalian anakboeahnja.
Selaennja itoe, banjak sekali barang2 anteran
telah disampeken
pada djendral kita, tetapi hanja sebagian sadja dari barang2 anteran
itoe jang ditrima, sedeng jang laennja dikombaliken dengen disertai
bebrapa
banjak
hadiah
sebagi
pembalesan atas kebaekannja itoe
poetra radja,

pengatjau,

ja

aa.
»

Pad
Like
A3

jang tida diketahoei se-

Tenan. Siseboet
berhoeboeng “soekern dana"
tjaan Tune
disalin kedalem

—

NS
'

bahasa Indonesia-nja jang semoela.

'”

Itoe waktoe selagi djendral The
Sam. Po dian poetra radja Sumatra
masih doedoek 'bermakan-minoem,
tiba2 Thio Kee
meliat salassatoe
pengawalnja 'poetra radja telah
berlari masoek. dengen roepa
tergesah-gesah sembair berbatas

| 1

»Goanswee, tjilaka! Satoe bahaja w

“ a. Ta Deaa iniDanbisa
dapet dihindarkennja ?"

.'
j

“

nnja itoe pemimpin dari

rebah

:
jang

djamgi0

—. STEWART GRANGER

Oleh kerna mendenger “djendral
Semenatra Tjay-no-li A-pit-teng
The Sam Po
poenja keangkeran,
koetika
pergi
mendjoempaken
pada
siapa,
biarpoen
.
3,
2,
anja 1 enak berdjalan,. menda:
maka
ada
bebrapa
neggi disekiter
djendral
Tihe
Sam
Po
dan
meminta
|
ma.
telah
berhasil
bisa
menjingkir
dari
soedi.
mengalah
mentah-mentah
ea disebelah depan ada' terdenger
ee8
ja tamboer jang .rioeh de- bocat "terima - ditangkep, boeroe2 satoe gaetan jang dateng menggaet poetoesan atas dirinja Souwkanla daerah Sumatra jang telah mem-.
soerat taloek dan
diri, tetapi ia tida jang sekarang telah kena ditawan, persembahken
prentah orang2nja
bocat madijoe pada iapoenja
Hko
“ngak barong oleh Aa
aa
aken '. mengirimken
- (bikin perlawanan.
Begitoelah ke-- mampoe bergerak 'tjoekoep sebat djendral kita laloe titahken soepa- berdjandii
” Tiongkok sebagi |
'menghindarker diri dari ja itoe poetra radja soeka tahan cepeti
“doea fiha'k laloe saling
sali santer boeat
disembarang waktoe !”
"
Souwkanla

8:30

(Technicolor!.

satoe

soldadoe......

—

1010 Peti — 550 — 620

«“

110

dilempar dari atas toenggangannja,
sedeng bebrapa
soldadoenja Thio
Kee

YARI:

-

ni HE

gaetan2 jang
didjoedjoeken ka
djoeroesan
blakangnja.
"Hingga
tempo gaetan2 itoe kena menggaet
“iapoenja “blakang badjoe, ia djadi
mendjerit

extra

nNCAPTAIN from

5,

3500

INI

AND EVELYNE"

Rank Prosu

GLOBE

Ter-

djual beli djadi

90
86
116
M0

»

c

2-6539

Saptoe/Minggos

(BERAS :

tari-tarian bunji-bunjian

jang koetika Souwkanla tjoba mengangkat moekanja boeat mengawasken, baroelah ia djadi terperanagen sabar dan ida emlakoo be- djat aken menjaksiken kedatenganjang bersentoe tergesah-gesah, jang achirnja nja satoe panglima
, membikin kita tjilaka sendiri, djata golok mengandang ditengah
sn Na
ana goenoeng perdjalanannja sembari berseroeh:
kemanatah - kaoe:
| ,Souwkanila!
kaget
dan takoet,
mace lari? Akoe Lauw Im telah poenja rasa
menoenggoeken -pada'moe
disini hingga ia merasa serba salah apa
atawa madjoe
menerima Ikace poenja per- baek ia moendoer
KT
ba
an peer
Saha. lesnja boeat
|.
menaloek dan menjaksiken TErueS:
koedia. 'boeat berdjalan
Dalem
keadaan
begitoe,. menpada diri'moe sen:
Manna
diantara itoe per. kaoe mengiket
Nag ang ng. nata diri, agar dengen begitoe kaoce bisa dadak dari “atas lamping goenoeng
terhindar dari golok'koe jang aken 'ada Ikeliatam bebrapa banjak gae-

MENTENG

#CKPIT OL

KOLEF

FIHALIA
HARI
AKENZI"

rang.
“Tapi koetika marika baroe sadja
bergebrak: belon
brapa djoeroes,
mendadak
dari sebelah blakang
barisannja Souwkanla telah moentjoel poela satoe pasoekan balatentara jang kemoedian baroe ternjata
ada dikepalai oleh Thio Kee, siapa,
tempo meliat Souwkanla cs, telah
tertjegat djalananmja disebelah depan, sigra melintangi goloknja di
atas koeda sembari
-berseroeh :
,Souwkanla ! ajolah
'kaoe lekas
toeroen dari koeda boeat trima diikad V?
Itoe waktoe “tida. oesah dibilang
lagi brapa
besarnja
Souwkanla

bikin toeboe'moe

DUNLOP

FABRIEKEN
BATAVIA s
B.B. 902 -105-B.C.

10,39 Pagi — 2.30 — 5.30
(& PERTOENDJOEKAN)

JEAN

INI

Indone-

BERGH'S

MEMPERSEMBARKEN

LA

PASAR DJAKARTA 29 DES. '49.
MAKELAARS

DEN

ASTORIA

Tapi dalam berita Badan Penerangan Konsulat India itu tidak dite- |
rangkan Indonesia djadi mengirim. |
kan wakilnja.

PERTANDINGAN BESAR

Pantjoran

YAN

oleh Tan Liep Tjauw djuara tennis |
(Indonesian
Lawn Tennis Bond)
dari Djawa Timur.

SPORT

Kemakmuran Djuanda. .
berbitjara
Kemudian — turut

Asia jang di-

Sebagaimana pernah dikabarfyan
Indonesia pernah menerima undangan resmi untuk
mengirimkan
djago2nja keperlembaan tab.

“rampok paksa tuan rumah ' membuka
' pintu, sesudahnja masuk, dengan me- 'Kampong BC,
TEKS
imaksa -tuan tersebut untuk serahkan
BA.
jang tadinja merupakan la- - Sedjak tanggal 29 Desember sentral2 kontji lemarinja, setelah itu lemari di- 'Paberik
tenaga?
5
BB.
“ Ayan, kini mesti disusun untuk pekers' tilpun di Djakarta menggunakan na- buka, barang? 'jang ada di itu lemari
KOPI :
djaan jang konstruktif. Kepada bangsa “ma2nja masing2 dalam bahasa Indo- telah di gondol serta I-koffer naga
Rob. Lampung
Belanda diserukan supaja insjaf akan nesia jaitu ,,Gambir” untuk Weltevre5
pakaian seharga kurang lebih f. 301.—
Bali
»& kedudukan baru dari bangsa Indone- den, ,Kota” untuk Batavia dan ,,Dja»
» Palemb.
Ia tinegara” untuk Meester-Cornelis.
“sia sebagai bangsa jang merdeka.
CITRONELLA
dikalangan Belanda
bahwa
pertjaja,
A. Contract
tjukup tenaga? jang bersedia membanLAO DZIN HUI.
LADA:
Untuk berdirikan rumah orang? tua
tu kita Kita tak perlu malu? mengakui
Hitam Lamp.
kekurangan?, dan akan meminta ban- jang melarat perkumpulan tersebut tePutih Kt. Baru
tuan kepada mereka" jang mampu “dan lah dapat lagi sokongan suka rela dari:
Pada tg. 30/12 sampai tg. 171-50 TAPIOCA :
Kepada bangsa Hudjin NN di Senen
suka membantu kita:
f 250.— Pori bag. Badminton Bandung
akan Ondern.
Indonesia “diserukannja, bahwa kemer- Tuan K. P. Tan Djalanroda
mengadakan Pertandingan Besar ber- AAA
5 dekaan bukanlah hanja memegang ke10, Bogor
na 290-—
tempat di Djalan Naripan
Bandung, KEDELE:
kuasaan, akan tetapi membawa kewa- Saudagar?
di
ABC-straat "
yuntuk
merebut
kedjuaraan
Kampiun PMI (Djember
ngan
Kiaa
djiban dan pertanggu
kulon Bandung?
:
s0
:Djawa Barat, diantaranja telah diun(tauwtjoei)
ta harus bertanggung “djawab kepada
dang beberapa Bond dari kota Dja- KTI-1IDJO:
“Parlemen atas tindakan? jang diambil.
Djumlah
f- 700.— karta, Bogor, Tjirebon, Kerawang.
Makasar
djalan
akan Te
RIS
$ ena
Malam pertemuan di Sin Ming Hui
Tg. 30/12, malam:
KTI. TANAH :
setjara
ndonesia tidak sa
2 ae
Tjap It gwe 16 (4/1-50) akan diada- aj
Priangan — Tjirebon.
Terkupas dan
akan tetapi" djuga mempunjai kan theehwee diharap dapat
en
banjak'
Tags 31712, malam:
terpilih
kekuatan dilapangan ekonomi. 'Kemak- kundjungan. Bukan anggota pun disi.
b)
Bogor — Kerawang.
TJENGKEH :
muran Indonesia akan berarti pula.ke- Jaa Pen
Ph
Zanzibar
Tg. 1/1:50,-pagi:
makmuran bagi" bangsa Belanda. KeDIAGUNG:
memberikan — kesempatan
'merdekaan
ec) Djakarta — Pemenang A.
MERAMPOK ?
Kuning ooast
Tg. 1/1-'50, malam:
untuk berpenghasilan dan berkeduduKemarin malam dj: 7.30 dirumahnja 1
lama
Pemenang B — Pemenang C.
kan jang selaiaknja, demikian 'Menteri

NAMA2 BARU UNTUK
TRAL2 TILPUN,

5

2

MARGARINE
MENGANDUNG BANJAK Sagala

tandingan tennis Internasiona)

jang pertama untuk rnerebut kedjuaraan Asia telah dimulai pada
tgl. 24 Des. di Galcutta, demikian'
berita Badan Penerangan Konsulat '
India di Djakarta.
Djuara2
tennis dari 11 negara '
turut serta
dalam pertandinggan:
»Wimbledon — dari Timur”
itu. |
Djumlah semua pemain? ialah 64
laki2 dan 18 wanita: sedang djura- |

lah gelaran? djuara

SEHATAN

aah”

Saag

beban

dari
aa

KE-

DIMULAT.

ol

aa

Ny ambtenaran dalam:

Pa

P.

ASIA

aa

— mengelakkan

Perempuan
Tasmi
Na
:20 tabun
tinggal di Gang Torong, setahu Jan-

PERTANDINGAN TENNIS
ARAAN

NE

di kota

dingin tsb. diatas.

BAPAT KILAT P.K.O.
BRAPA KEDJADIAN
NEKAT.
Hari ini djam 3 lohor
tepat. PKO
Dalam berapa hari ini sudah terakan mengadakan rapat kilat di ge- djadi nekat dengan membunuh “dirinja
dung
, 'Melenxliet Barat 175, sendiri,
Djakarta Kota, dalam mana akan ds
rundingkan soal? pengumuman
resmi

namanja

seluruhnja mendjadi sehat dan
kuat. Blue Band adalah hasil dari
negeri ini jang dibikin hanya dari tumbuh-tumbuhan. Selamanja terdapat dalam keadaan baru,
sedangkari rasanja enak — djadi berMkedah untuk

et

betapa sukar

(Rex »:

mempertahankan

ba:

gigi

(Si

negara ini berda-

bahwa

sar ke-Tuhanan, Indonesia tidak akan
terbawa oleh gelombang “jang era
Seterusnja diperin
2 “dari Rusia.

Sami binti Samiran.

Blue Band mengandung

njak vitamin A dan D, badan dan

Anu

mengatakan,

anaknja prempuan

Hui”.

Kr

Dengkuanikar kesa Pa itu. Kini Indonesia siap untuk melontjat, dan“bantuan segenap rakjat akan diperoleh. Ia,
. kemukakan kejakinannja, bahwa @berGasar utjapan Presiden Sukarno jang

i Ming

(Is

k

gi

untu

SSS

an

anak.

tenada

anak Njonja, margarine Blue Band.

1949 dan 1-2 Djamuari 1950
bag. Badminton

Orok usia 80 hari ditjekek. PORI Djakarta

|

ma

peni

Fitinbonti

Maka

30-31

j
“sedjak tahun 1933: |.
Satu kedjadian jang sanget kedjam akan "berangkat ke kota Bandung,
WARTA SIN MING HUI.
tadinja banja ada Departemen Perta
dimana akan diadakan pertandien
satu djiwa yana
“Berhubung jang sebagian dari nang
an, Keradjinan dan P'
Ia
sem- ngan? Tagan
'terdjadi pada tangal
PORI Priangan, —
sudah
(
kemukakan: bahwa banjak jang "telah jang telah dikumpulkan untuk Korbz
ber 1949 disalah satu rumah dibilangan Tjirebon,
Bogor/Sukabumi,
—
dilahirkan dalam lapangan
pengeta- Bandjir Tiongkok dalam bulan
LaanTrivilli no. 73.Belum tahu lantaran dan Krawang.
huan, Dikatakannja pula, bahwa sesu- ber 1948 tidak bisa dikirim ke one
apa sekonjong-konjong tuan Tan E. L.|
Djakarta akan kluar dengan peTu
tni gaun
'dan keuangan kok pula, maka kami telah dapat te- sudah tjekek satu orok jang baru berrima
kembali
dari
Hok
Kian
Hwee
La
na
umpur. Sekarang!
usia 30 hari: Hingga orok-itu jang tidak main2 sebagai berikut:
F. Sonmeville, Sudirman, A. Zua-'
“sudah diangkat Tae Maan Sini men- ' 'Koan sedjumlah uang sebesar f 3709.—, berdosa sudah binasa di itu saat Sean
djadi tugas kita untuk: nggerakkan' jaitu persentase -dari baaglan pengumnedi,
Sujudana, Bachtiar, Awab,
Politie jang diberitahukan sudah
“kereta itu kedjalan Sa
at kem. pulan oleh Sin Ming: Hi
'teng.dan tangkap pada. Tan. Kini Tan Aina.
muukakan pula Pn NN
“Djumlah tersebut akan
ika
ditahan oleh politie
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