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—. Kesibukan di Djokja. 
: — Pres. Sukarno sudah trima 

1250 kawat dan 420 surat, Pers | 

Bioiiotheek president beratnja 
1 ton, 

DAN PRESIDEN. 
» Djakarta, 22 Des. (Aneta). 

— Gi Djokja, koresponden Aneta men- 

. menerima 1250 kawat dari segala 
| pendjuru dunia dari matjam-matjam | 

. pemimpin negara... SIN 
| Menteri luar negri Pakistan di- 

|. samping mengutjapkan selamat dju- 
000.ga minta supaja selekasnja diadakan 

| penukaran duta besar antara RIS 
0 dan Pakistan 
Ne 3 sekara 

  

   

    

ng Presiden sudah 
1 420 surat dari Pasundan, 

Eh Madura, Djawa Timur, Sumatra Se- | 
|. Jatan dan Sumatra Timur, dari ber- 

|. matjam-matjam golongan-goiongan 

tut 

  

          
    

  

    

    

   
    
    

      
      

   
ai, jang maksudnja. menun- 

pembubaran negara-negara itu. 
i dalam istana ana tam- 
kesibukan untuk bersiap-siap 

: lah ke Djakarta. 150 lukisan, | 

ing menghias istana Djokja, akan 
Jipindahkan ke Djakarta djuga. Bi- 
bliotheek Presiden, jang akan diba- 
wa beratnja satu ton. 

Selandjutnja diperoleh keterangan, 
'bahwa major Sugandi akan ikut | 
“pindah ke Djakarta untuk mendja- | 

. bat pangkat adjudan Presiden RIS, 
“sedang Mualif Nasution, anggota 
“sekretariat Presiden, jang menje- 
“Ienggarakan kursus-kursus jang di- 

: berikan oleh Presiden Sukarno, 
“3 djuga akan ikut ke Djakarta. Me- 
|. nurut keterangan Mualif Nasution 

| kursus-kursus itu akan djuga diada- 
kan terus di Djakarta, tida di istana, 
melainkan di gedung Pegangsaan 
Timur 56. Selandjutnja Mualif Na- 
sution, jang djuga adalah anggota 

- pengurus penerbitan ,,Guntur”» me- 
nerangkan bahwa di Djakarta akan 
dikeluarkan buku karangan ir. Su- 
karno, jang tebalnja 600 halaman 
Gengan nama ,,Bendera Revolusi”. 
Djuga akan diterbitkan kumpulan 
tulisan Bung Karno semendjak dja- 

- man PNI 1926 sampai Proklamasi 

“IT Augustus 1945. PAN ea 
L. Diperoleh keterangan pula, bahwa 

sesu ah di Djakarta Presiden RIS akan 
mengadakan  perdjalanan 

- diseluruh Indonesia, tetapi sebelum 
- ita Bung Karno akan lebih dulu te- 
ngok ibunja, R. A. Sosrodihardjo, di 
Bitor jang sekarang sudah berusia 
79 tahun. 

  

| 

| 
| 

E 
e. 

PEGAWAI-PEGAWAI TINGGI 
DARI RIS. 

Mr. Samsuddin duta 
Ya besar? 
Ke Diokjakarta, 22- Dec. 4Aneta). 

? - Dari kalangan resmi Aneta mem- 
peroleh kabar, bahwa mr. Sukar- 

| dan: ir, Suriomihardjo akan di- 
. angkat mendjadi sekretaris-se- 
kretaris djendral kementerian 

13 perhubungan, tenaga dan peker- 
: djaan umum RIS. 

Untuk menggantikan Ruslan 

sebut nama mr, Sudjarwo. 5 
Menteri penerangan Republik, 

mr. Samsudin, sangat boleh djadi 

3 Ii | sapan buat pinoah ke Djakarta. | 

— MAJOR SUGANDHI, ADJU-| 

'Dalam penindjauan di peresidenan | 

dapat keterangan, bahwa sampai | 
“hari Kemis Presiden Sukarno sudah | 

i|kan “kekuasaan delegasi Indonesia 
sebagai perwakilan pemerintah RIS. 

itu. 

keliling | 

Abdulgani dalam kementerian pe- | 
“nerangan Republik ada disebut- | 

  

  

: Den H ag, 22 Desember (Aneta), 

Pada djam tersebut 

kabinet, 

Galam RIS, sesuai 

Dalam, protocol itu djuga “ditetap- 

Kemudian Sri Satu dan Prins 
Bernhard akan dipersilahkan masuk 
ruangan serta duduk: depan me- 
dgja. Lalu perdana menteri Drees 
akan menjampaikan pemberitahuan 
tentang apa jang sudah ditetapkan 
dalam protocol serta mohon, apabila 
Sri Ratu tida 
meresmikan tata-hukum jang baru 

Sri Ratu lalu meresmikan tata- 
hukum jang baru itu dan membu- 
buhi tanda-tangan atas surat peres- 
mian. “Den dijalan demikian itu 
Sri Ratu melakukan penjerahan ke- 
daulatan. 

Selaku kepala Unie, Sri Ratu 
akan menutup upatjara dengan me- 
ngutjapkan pidato pendek, sesudah 
mana ,carilion” di Istana berturut- 
turut akan memperdengarkan lagu- 
lagu kebang Indonesia dan 
Blanda. F $ 

Achirnja Sri Ratu dan Prins Bern- 
hard akan mengadakan djamuan 
santapan siang bagi para anggota 
Gelegasi Indonesia, para menteri - 
Blanda-. dan bebrapa tamu agung 
lainnja. - 

   

  

   

Sebelum Sri Ratu dan Prins Bernhard 
dulu perdana menteri dr. Drees dan perdana menteri RIS drs. Moh. Hatta menanda-tangani protocol, dimana dinjatakan, bahwa tata-hukum jang baru sudah disetudjui oleh Keradjaan dan daerah-daerah jang tergolong 3 dengan keputusan-keputusan di 
pertama fasal 211 dari undang-undang dasar Keradjaan Belanda. 

erkeberatan, sudi | 

  Dimuat dalam Sta atsblad. 
Dalam staatsblad J.570, jang terbit 

hari Tn, , an 
dang penjer: atan Indone- 
sia, sesuai “bab. I. fasal 211 

dasar Belanda. 

  

   

| 

dari Istana di Amster 

wakil Suriname dan Antillen Be-' 

masuk ruangan tersebut, lebih 

CMB dan dengan bab 

di Amsterdam 

27 Dec. djam 5 sore (diam Djawa) 
EPATIARA AKAN “DILANGSUNGKAN 

DI BURGERZAAL 

| Kini sudah diumumkan dengan resmi bahwa upatjara penjerahan ke- daulatan akan dilangsungkan di Burgerzaal TR h 
pada tanggal 27 Desember pukul 10 pagi (djam 17.00 di Djakarta), "1 

o1 Gisekeliling medja londjong dalam Burgerzaal duduk para anggota delegasi RIS, ketua-ketua kedua madjelis perwakilan rakjat Belanda, semua menteri, para wal | landa jang berada di Nederland, direktur kabinet Sri Ratu dan sekretaris 

  

Mr. Pringgodigga. dan Jahja 
- Schiphoi, 22 Desember (ANP). 
Pada hari Kemis telah tiba di 

Schiphol mr. A. K. Pringgodigdo dan 
| Jahja, jang akan ikut mengurus per- 

Gaulatan. 
. Djuga dr. J. P. Bannier, tiba hari 
Itu di Schiphol dari Indonesia, 

slapan buat upatjara penjerahan ke-' 

Kerdjasama pertama N: edera” 
land-Indonesia di Washing4 
ton, 

Washington, 22 Desember (ANP)- 
Koresponden NRC di Washington 

hari ini mengabarkan, bahwa tinda- 
kan bersama jang pertama Neder- 
land-Indonesia di Washington diam- 
bil, waktu para wakil Nederland dan 
pemerintah Indonesia jang baru me- 
njampaikan undangan resmi ke 5 
pemerintah Amerika untuk  mengi- 
rimkan wakilnja buat hadir pada 
upatjara penjerahan kekuasaan di 
Djakarta. 2 

Bahwasanja undangan tersebut di- 
berikan atas nama kedua anegota 
Uni Nederland-Indonesia sudah me- 
nimbulkan kesan baik, karena dalam 
tindakan bersama tersebut orang me- ' 
lihat adanja tanda kerdjasama, jang 
akan tetap dipelihara dimasa depan, 
demikian NRC. : 

      

   

       

    

   

   
   

Kolonel Sadikin sedeng menerima satu tanda kenang-kenangan dan satu 
£ bendera Merah-Putih dari sala seorang wanita 

KOLONEL SADIKI N'DI BANDUNG, 

  

   
man 

  

Langganan : dengan pos dan di 
dalem- kota (disntar sampe ke 

| ramah, perantaraan agen) f 6.— 

satu bulannia. 

Adpertensi satu milimeter f 0.50, 
: sekurangnja f 10.—. 

Pembajaran lebih dulu. 

  - 

  

  

  

pimpinan. $ ! 
Kedua, soal apakah kampanje komunis harus dilakukan ke Indo-China 

dan Burma. 
Ketiga, soal apakah harus demobilisir (membubarkan) sebagian besar 

dari tentara merah jang besarnja 5 djuta. 

Sumber jang mengasi warta ke- 
pada ,,China Mail” njatakan ba- 
bwva Mao tau jang Tiongkok Ko- 
munis tida akan mendapat ban- 
tuan ekonomi dari Sovjet Uni. 

Djuga dikatakan” bahwa Mao 
ada merasa kuatir dalam halnja 
kekuasaan di Man- 
churia, jang sebenarnja ber-   ada dalam tangannja kliek 
internasional dari 
Komunis Tionghoa, 
jang terima printah 
langsung dari Mos- 
  

  

Delegasi Indonesia untuk 
Djakarta dan Djokja. . 

Djakarta, 22 Des. (Antara). 

Diketahui, bahwa delegasi RIS 
jang akan melakukan penerimaan 
penjerahan kekuasaan di Djakarta 

  

  

  
  

  

Bataljon-k ataljon 

E.P,   akan diangkat mendjadi duta be- 
sar RIS di Pakistan, . 

    

    

   
   
   

  

     

  

   
   
     

     
   
   

   

  

   
   

   
   

  

   

  

  

LT. KOLONEL DAAN JAHJA. 

  

dikrubungi para wartawan 

  
  
  

   
   
   

        

   

    

   
    
    
    
      

  

ari Djumahat pagi pukul 
M dan njonja dr. P. J. 

L Boetzelaar, keduanja dju- 
4 njonja, dan adjudan 
pergi ke Djokja untuk 
kepada ir. Sukarno 
selamat atas peng- | 

jadi Presiden RIS. 
ini berarti pula 
elamat berpisah. 

t, jang ditumpangi 
rombongan WTM itu, djuga berang- 

| kat ke Djokja ir Djuanda dan mr. 

Ta An Hatta bertemu Lovink. 
Kemarin sore PM Hatta mengada- 

“kan pertemuan dengan WTM Lovink 
di Rijswijk. Kepada Antara” PM 
Hatta  menjatakan, bahwa kundju- 
ngan tsb. adalah biasa sebagai kun- 
 djungan penghormatan dan tida di- 
(adakan pembitjaraan mengenai soal- 
“soal chusus. 

Pagi ini PM Hatta dengan anggota- 
anggota delegasi RIS  lainnja jang 
akan an penerimaan kedau- | 

      

  latan di aag akan berangkat | 
dari : pesawat uda- 

  

Rombongan Mantri 
Pertahanan 

eo——sTIBA DI BANDJARMASIN 
(dari Corr. Keng Po, B'masin) 
Pada tanggal 22 December j.. 

siangnja telah tiba di Bandjar- 
masin rombongan manteri perta- 
hanan dan telah disambut di la- 
pangan terbang oleh panitia pe- 
njambutan delegatie Apri overste 
Hasan Basry, Veenendaal, resi- 
dent, wali daerah Bandjar dan 
wakil dari golongan bangsa dan 
ribuan ra'jat. Fekik merdeka te- 
lah terdengar di sepandjang dia- 
lan antara Ulin dan Bandjarmasin 
jang diauhnja antara 2 — 6 km. 
Merah Putih berkibar-kibar dan 

di aloon-aloon Swartpark dimana 
manteri telah berikan amanat 15 
minuut lamanja tentang keama- 
nan. Pada tanggal 23 December 
manteri akan kombali ke Makas- 
sar, kemudian akan pergi ke Ma- 
Gura dan kombali ke Djakarta. 
Antara ra'jat banjak tertampak 
TNI, KL, dan KNIL dan malam- 
nja diadakan receptie di kamar 
Bola De Kanel. 

Pada tanggal 27 December jad. 
M. Hanafiah, wali daerah Bandjar 

in mendja 

      

  

    
    

  

   
   

    

      

masuk ke DJAKARTA 
dari Lt. Kol. Daan Jahja mulai mendjalankan tugas- 

BP nja mendjaga keamanan. - 

Di Hotel des Indes semalam telah diadakan 

cocktailparty oleh Badan Penerangan Gobernur 
Militer Djakarta Raya untuk para wartawan 

dalam dan luar negri. Dalam pertemuan ini hadlir pula Gober- 
“nur Militer Djakarta Raya, Lt. Kol. Daan Jahja. 

Tuan Hasjim Mahdan, djurubi- 
tjara dari badan penerangan an- 
tara laen njatakan, bahwa kendati- 
pun baru tanggal 27 Dec. dengan 
resmi pemerentahan akan dise- 
rahkan, .toch sedari bebrapa hari 
il. telah diangkat Lt. Kol. Daan 
jahja sebagi Gouverneur Militair 
Djakarta Kaja dan de facto teiah 
mendjalankan kewadjibannja men- 
diaga keamanan dan ketentraman, 

Lebih landjut diterangkan ba- 
hwa untuk kota Ujakarta dan 
daerah sekitarnja ditempatkan 6 
bataljon (kurang lebih 6000 
orang) jang terdiri dari 4 batal- 
ion infanterie, 1 bataljon CrM 
dan 1 bataijon Mobiele Brigade. 

Dari 4 bataljon ini jang dua 
ditempatkan aiperbatasan kota 
masing-masing di sebelah Timur 
batas kali Bekasi dan di sebelah 
Barat batas Kali Tjisadane 'Tange- 
rang, 
Semua bataljon di kota Dja- 

karta dibawah commando Overste 
Taswin sebagi basiscomimandant. 

Kemaren sore sudah masuk di 
Diakarta karang lebih 400 ang- 
gota dari bataljon ,,Kala Hitam” 
jang dipimpin oleh kapitein Su- 
narjo. Pasukan ini diangkut de- 
ngen truck dari Tjiandjur dan di- 
tempatkan di sekolahan K.W.-IIL. 

“Siluman” dengan kreta api dari 
Soreang (Bandung Selatan). Se- 
laennja dari pasukan-pasukan 
tersebut di atas lebih dutu telah 
tiba di Djakarta 150 anggota CPM 
jang ditempatkan di asrama JPC. 

Hari ini ada ditunggu kedata- 
ngannja sisa dari bataijon ,,Kala 
hitam” dari Tjiandjur. Marika 
akan tiba di sini dengan kreta api 

“Ipada djam 2 siang. 
Untuk membikin rapet perhu- 

bungan antara TNI dan soidadu- 
soldadu Blanda pada tanggal 25 
December di Deca Park akan di- 
'adakan pertandingan sepak-boia 
antara kesebelasan  garnizoen 
Djakarta dan kesebelasan TNI. 

PENTJALONAN ANGGOTA PARLE- 
MEN RIS DIBITJARAKAN OLEH 

B. P. KNIP. K 
Pada hari Kemis Badan Pekerdja 

       

     
   
   

    

   
    

KNIP mengadakan sidang tertutup 
untuk membitjarakan soal anggota- 
anggota parlemen sementara RIS wa- 
'kil Republik Indonesia, 

Masjumi sudah menundjuk sebagai 
wakilnja dalam parlemen RIS: ar. 
Sukiman, Moh. Natsir, mr. Jusuf Wi- 
bisono, Hadji Benjamin dan seorang 

1 dari Sumater , 

   
    

   

  

   

  

   
   
      bat pangkat resident : Dmna Pe 

3 

t 

“KALA HITAM ?dan ,,SILUMAN” | 

Lebih Jandjut telah tiba bataljon 

   

  

    

      

    

    

  

pada tg. 27/12 (tepat pada waktu 
dilakukannja penjerahan di Amster- 
dam) tersusun sbb.: 

Pemimpin: Sultan Hamengku Bu- 
wono, Menteri Pertahanan. 

Anggota2: Anak Agung Gde 
Agung, Menteri Dalam Negri. Mr. 

Kosasih, Menteri Sosial. Mr. Mohd. 
Rum, Menteri Negara... 

Delegasi buat penerimaan kedau- 
latan dari Republik di Djokja terdi- 
ri dari tuan-tuan: 

“Pemimpin: A. Mononutu, Menteri 
Penerangan. : 
Anggota - anggota: Mr. Wilopo, 

Menteri Perburuhan. Wahid Hasjim, 
Menteri Agama. 

i buat ke Nederland jang 
dipimpin oleh P.M. Hatta besok akan 
berangkat dari Djakarta. 
Bagaimana susunan upatjara pe- 

njerahan kedaulatan di Amsterdam 
itu »elum diketahui. Buat upatjara 

di Jogja sendiri telah ada rentja- 
nanja, tetapi banjak sedikitnja ke- 
pastiannja bertalian djuga dengan 
ketetapan susunan upatjara di Am- 
sterdam itu, demikian keterangan 
Gari kalangan jang mengetahui. 

Prof. Abidin: 

POLITIEK ,,GELEIDE ECO- 
NOMIE” MENGANDUNG 

KELEMAHAN. 
Ada kesempatan buat cor- 
ruptie. : 

Prof. Abidin, ketua Partai Bu- 

ruh, mengenai kabinet Republik jang 

akan dibentuk mengatakan kepada 
»Antara”, bahwa hendaknja dalam 

kabinet Republik baru itu duduk 
wakil-wakil aliran kiri: sekurang- 
kurangnja setengah dari menteri- 
menteri Republik harus terdiri dari 
wakil-wakil golongan kiri. 

Tentang susunan “kabinet RIS, 
Prof. Abidin mengatakan bahwa 
orang-orang jang duduk dalam ka- 
binet RIS itu djika ditindjau dari 
sudut kompromi bolehlah, tapi ia le-. 

bih senang djika dalam kabinet 
RIS duduk orang-orang kiri. Mes- | 
kipun dalam kabinet RIS wakil- 
wakil PNI jang menurut Abidin se- 
benarnja beraliran kiri djuga du- 
duk, tetapi keluar keliatannja me- 

reka tida mewakili aliran kiri. 
Selandjutnja dapat dikabarkan, 

bahwa pimpinan Partai Buruh akan 
dipindahkan ke Djakarta. Kabar- 
nja Prof. Abidin dikandidatkan du- 
duk dalam parlemen RIS. 

Selain itu Prof. Abidin selaku 
achli ekonomi mengatakan bahwa 
sistim lisensi sebagai akibat didja- 
lankannja ekonomi terpimpin (ge- 
leide economie) baik oleh pemerin- 
tah Republik maupun oleh peme- 
rintah RIS kelak-mengandung ke- 

lemahan. Selama sistim lisensi ini 
didjalankan ada kesempatan berko- 
rupsi. Untuk mentjegah supaja ko- 
rups: itu dapat berkurang, hendak- 
nja Dewan Perwakilan Rakjat di- 
beri kekuasaan untuk mengawasi 
djawatan-djawatan pemerintah, 

BERITA RINGKAS. 
Sebentar malam djam 6.15 djam di 

Nederand Sri Ratu Juliana akan 
utjapkan amanat Hari Natal. 
Buku ke-2 karangan dr. Van Mook 

akan terbit bulan Febr., kalimatnja 
,Stakes of Democracy in South East 
Asia”, ditulis dalam bahasa Inggris. 
Buku ini membentangkan kemung- 

nan po'itiek di Asia Tenggara. 
Sebagi kommandan marine Nw. 
nea telah diangkat kapt. A. H. J. 

varkder Schatte Olivier. 
: edaulatan (27 Des). di Pa- 

akan dirajahken sebagi hari 
um, sekean Reuter. " 
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Perundingan Mao — Stalin. 
Menurut ,,China Mail”, Mao Tse Tung datang di Moskou buat merun- 

dingkan soal-soal berikut dengan Stalin: 
Pertama, soal unifikasi (persatuan) Tiongkok komunis di bawah satu 

kou, sekean AP kawatkan dari 
Hongkons. 

Anggapan Amerika. 
H Tidak heran djika Mao 

bantu Stalin ,,meng- 

komunis - kan” Asia 

Tenggara. 

8 Amerika sudah mempu- 
njai rentjana buat me- 
lawan. 

Apa jang dikerdjakan Sovjet Rus- 
sia di Tiongkok, adalah melebihi te- 
naganja, demikian anggepan ahli- 
ahli soal Timur Djauh di kemente- 
rian luar negri Amerika Serikat. 
Menurut mereka, lamarkelamaan 
Tiongkok tida akan merupakan ke- 
untungan, malah kerugian kuat ko- 
munisme dunia. Komunisme di Tiong- 
kok tida akan berhasil, karena tida 
akan dapat membangun kembali 
ekonomi Tiongkok atau mempersa- 
tukan tenaga manusia, untuk mem- 
bentuk sesuatu jang  menjerupai 
negara pengikut Sovjet jang effi- 
sien. 

Tida ada tendens-tendens di kala- 
ngan kementerian luar negri USA 
jang menundjukan bahwa mereka 
menduga akan timbul pertjeraian 
antara Stalin dan pemimpin-pemim- 
pin Tiongkok. Oleh sebab itu maka 
pembesar-pembesar USA tida akan 
heran djika pembitjaraan antara 
Stalin dan Mao Tse Tung akan 
menghasilkan suatu persetudjuan di 
mana Tiongkok akan membantu 
Russia dalam  usahanja untuk 
»mengkomuniskan” Asia Tenggara. 

Telah direntjanakan tindakan-tin- 
dakan untuk mentjegah berkembang- 
nja Komunisme di negri-negri ter- 
sebut. Sjarat-sjaratnja diresiakan, 
tetapi mungkin termasuk djuga 
bantuan ekonomi dan bantuan sen- 
djata jang terbatas, kepada negri- 
negri seperti Indonesia dan Thai- 
land. (UP). 

Masih belum terlambat, kata 
MacDonald, 

MacDonald, komisioner Inggris, 
sekarang berada di Bangkok, da- 
lam kundjungan tida resmi, di ma- 
na ia telah berunding dengan pem- 
besar-pembesar Thai (antaranja de- 
ngan Phibul Songgram) tentang 
»Soal-soal kepentingan bersama an- 
tara Thailand, Malaya dan Inggris”. 
Kepada para wartawan, MacDo- 

nald menjatakan bahwa sekarang 
belum terlambat untuk menghenti- 

Nasionalis kosongkan 
Ghengiu. 

Hongkong, 22 Dec. (Reuter). 

sionalis 

mengosongkan kota Chengtu. 
Menurut berita-berita teraohir, 

pada pagi ini didalam kota uengan 
djeias terdengar suara pericmpu- 
ran sengit di daeraa pewpvarasan 
kota aisebeiah Selatan. Seperti 

munis Lia Fo Oheng ierah guna- 
kan 160.000 soldadu dazaim per- 
tempuran ini untuk menduduki 
kota, walaupun disamping itu te- 
lab diterangkan, bahwa maksud 
jang pertama dari djendial Liu 
bukanlah untuk menduduki kota- 
nja, tetapi untuk menawan tenta- 
ra djendral Hu Usung Nan, jang 
merupakan tentara besar jang ter- 
achir di benua Tiongkok. 

Kembali 2 divisi Nasionalis 
berontak. 

2 divisi Nationalis mengumum- 
kan bahwa mereka lepaskan hu- 
bungan dengan nasionaus di Kwei- 
chow Barat. Pemberontakan tadi 
dipimpin oleh Wang Fo Hsun, wa- 
kli komandan groep ke-15 Nasiona- 
lis. Divisi-divisi jang berontak 
tadi pergi ke suatu daerah jang 
ditundjuk oleh djenderal-djende- 
ral Liu Po Cheng dan Teng Hsiao 
Ping, komandan dan komisaris po- 
litik pada tentara rakjat jang 
ke-2. (Antara — NCNA). 

Ganton larang export makanan 
ke Hongkeng 

Pembesar komunis di Canton 

umumkan kemarin bahua export 

barang makanan, terutama beras, ke 

Hongkong, dilarang keras, demikian 

menurut berita Tionghoa. 

Pembesar Canton printahkan su- 

paja semua makanan kelebihan dari 

Gistrik-distrik “seputernja Canton 

mesti dikirim ke Canton buat piara 

tentara. 

Djuga di-umumkan bahua stasion- 

stasion anti-smokkel akan diadakan 

buat mentjegah ,,meski sebutir be- 
ras” di-kirim keluar Tiongkok Se- 
latan. (Reuter). 

6 Pilipina tidak tjampur da- 
lam pertahanan Taiwan. 

Hari ini diterangkan, dalam ka- 
langan kementerian - kementerian 
luar negeri dengan pasti, 
Pilipina tidak turut dalam perundi- 
ngan tentang pertahanan Taiwan, 

sebagai telah dinjatakan dalam la- 
puran-lapuran kaum nasionalis di 

Hongkong. (UP). : 

. TIONGKOK BELON HI- 
LANG. 

Kata Jessup. 
Tiongkok belon hilang ditangan 

komunis, demikian kata duta keliling 
Amerika Serikat, Phillip Jessup, di 
London. Ini dapat dibandingkan de- 
ngan djatuhnja Bataan dalam perang 
jang lalu. jang ternjata tida berarti 
ilangnja Bataan. Demikian Jessup. 
(Reuter). 

AMERIKA MENGALAH 
"SEDIKIT ? 
Tentang persetudjuan bilate- 
ral dan Inggris. 

Kementerian luar 
menjatakan pada hari Kemis, bahwa 
Amerika Serikat telah mengadakan 
sbsbrapa perobahan penting didalam 
rentiana persetudjuan bilateral me- 
ngenai penglaksanaan program ban- 
tuan militer Pakt Atlantik jang mula- 
mula”. Djuru bitjara resmi menja- 
takan, bahwa perobahan-nerobahan 
itu diadakan untuk memenuhi andju- 
ran-andjuran jang diadjukan oleh 
Inggris. Perubahan ini sedang diper- 

negri Inggris   kan komunisme di Asia Tenggara. 
(UP). 

timbangkan oleh pemerintah Inggris 
(TPI. 

      
  

25. negara hukum jang demo- 

kratis dan berbentuk federasi. 
PPN mengumumkan sbb.: Repu- 

blik Indonesia Serikat jang merde- 
ka dan berdaulat jalah suatu negara- 
hukum jang demokrasi dan berben- 
tuk federasi, demikianlah dinjatakan 
dalam fasal 1 dari Undang-undang 
Dasar sementara, jang dibubuhi 
tanda-tangan oleh Wakil Pemerin- 
tah Republik Indonesia dan wakil- 
wakil Pemerintah Daerah Bagian 
dalam perhubungan Pertemuan un- 
tuk Permusjawaratan Federai pada 
tanggal 14 Desember j.b.l. Pasal 2 
dari. Konstitusi menerangkan. ba- 
hwa daerah Republik Indonesia Se- 
rikat meliputi seluruh daerah Indo- 
nesia, jaitu daerah bersama: 

a. Negara Republik Indonesia, de- 
ngan daerah menurut statusguo 
seperti tersebut dalam persetu- 
djuan Renwville tanggal 17 Ja- 
nuari 1948, Negara Indonesia Ti- 
mur, Negara Pasundan, termasuk 
distrik Federal Djakarta, Negara 
Djawa Timur, Negara Madura, 

Negara Sumatra Timur, dengan 
pengertian bahwa statusguo Asa- 
han Selatan dan Labuhan Batu 

berhubungan dengan Negara Su- 
matra Timur tetap berlaku, dan 
Negara Sumatra Selatan. 

b. Satuan-satuan kenegaraan jang 

tegak sendiri: Diawa Tengah, 
Bangka, Belitung, Riau, Kalman- 
tan Barat (Daerah Istimewa), 
Dajak Besar, Daerah  Bandjar, 
Kalimantan Tenggara, dan Kali- 
mantan Timur. 

c. Daerah-daerah Indonesia selebih-     nja jang bukan daerah-daerah 
bugias, 

PENGEN ARENA ANA NN RN LG DA PANEN ARA, 

Disampingnja keterangan - ketera- 
ngan tentang daerah RIS dalam 
Konstitusi, keterangan - keterangan 
landjutan lengkap terdapat dalam 
pasal 43 dan 49 dari Konstitusi. Dalam 
pasal-pasal tersebut dinjatakan bahwa 
dalam penjelesaian susunan federasi 
Republik Indonesia Serikat maka 
berlakulah asas-pedoman, bahwa ke- 
hendak Rakjat di daerah-daerah ber- 
sangkutan jang dinjatakan denran 
merdeka menurut djalan demokrasi, 
memutuskan status jang kesudahan- 
nja akan diduduki oleh daerah-daerah 
tersebut dalam federasi. Kedudi'ikan 
dalam “federasi bagi satuan-satuan 
kenegaraan jang tegak sendiri dan 

Berita jang pada malam ini 

diterima oleh sumber Tionghoa 

mewartakan, bahwa tentara nas 

jang dipimpin oleh 

djendral Hu Tsung Nan telah. 

pernah dikabarkan, djsadrai Kos 

bahwa . 

0 

jang bukan berstatus necara diatur 
dengan undang-undang federal. Selan- 
djutnja dalam bebrapa pasal. diberi 
petundjuk-petundjuk tentang proce- 
dure, jang penjelenggaraannja akan 
diatur dengan undang-undang federal. 
Diadi undang-undang ini akan meru- 
pakan suatu buah hasil dari kerdia- 
sama antara Pemerintah dan Dewan- 
Dewan Perwakilan RIS. Tentang ini 
nasal 43 telah menjatakan bahwa hal- 
itu harus didjalankan menurut dialan 
demokrasi. Ini berarti bahwa" untuk 
ini danat. digunakan djalan-dialan 
jang akan disediakan oleh ketatane- 
garaan demokratis dan teratur dari 
RIS, sedang aturan-aturan jang akan 
ditetapkan dengan undang-undang 
federal harus dituruti diuga. Undang- 
undang federal seperti dimaksudkan 
itu dapat ditetapkan, sesudahnja pe- 
merintah dan Dewan-dewan Perwaki- 
lan RIS mendjalankan tugas dan 
kewadiibannja. Maka teranclah bahwa 
UUD kita memberi djalan jang njata 
dan sjah untuk menjelesaikan hal 
itu. 
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    suasana Mala vai hai 
n kedaulatan dan pada hari 4 penjeraha 

  

   
   13 Manna matan r sa P 

. tah, pegawai-pegawai kantor dan perusahaan 

   2 an mendjaga supaja roda pemerintahan dan k » 

“Tidak mengindahkan "hal-hal tsb. diatas dapat diarti- 
kan usaha hendak merusak keamanan dan ketertiban, hal 

jau - oleh Uap benua. 

  

  

  

  

“2 Untuk ga salah faham dan supaja “jangan TG 

    

DENGAN IZIN KOMANDAN MILITER KOTA 
BANDUNG, siapapun dilarang untuk: . 

a. membuat atau menjuruh Sumbang Jentjama, tan- 

Et . da-tanda pangkat, dan lain-lain tanda T.N.I. 

Ga b, membuat: atau menjuruh membuat: pakaian 
2 (uniform) atau sebagian dari pakaian T.N.. 

Sg c. mentjetak tanda-tanda anggauta, tanda-tanda 
lainnja dan tjetakan-tjetakan (gedrukten) jang 

. mengenai T.N.I. 
001 Kepada mereka jang sean pengumuman ini akan 

“Sa diambil tindakan keras. 

2 ae Perusahaan-perusahaan jan 

00. pabrik eliche, Pena jait pereijatt dan pertjetakan- | 

“ - pertjetakan) diharuskan menghentikan semua pesa- 

TE nan jang sekarang melaka MEN Aa nan Gan napa” 

| kannja kepada K.M.K. Bandung. 

0 Bila mereka mendapat kesukaran Sia Bar ar 

0 ka harus selekas mungkin memberi tahukannja anna 

KANTOR K.M.K. Javastraat 15 Bandung. . 

: Bandung, 21 December 1499 : 

. KOMANDAN MILITER KOTA BANDUNG 

Lt. Kol. SENTOT ISKANDARDINATA 
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“PENGUMUMAN 1m. 
NENANIEN. MILITER Pe BANDUNG 

1 Pada sapa sekarang di daerah kota paka ter- 

dapat beberapa organisasi jang sedang menjusun diri 

Ba untuk membantu mendjaga keamanan di Bandung. 

pet Nk Anggauta-anggautanja banjak terdiri dari pegawai- 

pegawai kantor dan perusahaan, hingga hal ini da- 

pat mengganggu kelantjaran pekerdjaan sehari-hari. 

2 1. Karena itu orang-orang tersebut diatas dilarang 

'kerdjaannja masing-masing. Panggi- 

- 

  

PA Arah “Ginseng 21 Dowobar 1949 

000. KOMANDAN MILITER KOTA BANDUNG 

SN AN ut Kol. SENFOT. ISKANDARDINATA 

. Kemala bagian Dea dari Kama Kesehatan 
PARAPATTAN 10 : 

. mengumumkan bahwa penagihan-penagihan untuk Sada berati - 

| barang dan/atau pekerdjaan-pekerdjaan jang dilakukan dalam 

| tahun 1949 harus dimasukkan paling Tambat pada tanggal . 

| 31 DESEMBER 1949 — 
: Pembajaran dari 'penagihan-penagihan jang dimasukkan sesudahnja 

. Beegal itu akan mernperlambatikan anna tersebut. 

"PEMBRIAN TAOE. 
1 Dengan ini dibertaocken bahwa nanti pada tanggal 25 December 1949 

:  dengen. mengambil tempat. di roemah perkoempoelan (Gang Ceylon 

- No. 7) moelai djam 10.00 pagi aken diadaken Rapat Oemoem dengen 

Agenda seperti. brikoet: 5 & 

“4. Lapoeran Voorrzitter - (Jaarversiag) Hn Sta : 

0. 8 Pertanjaan Oemoem i 

SK | Pemilihan Bestuur boeat taon 1950. 

ia Selaennja semoea anggota dari B.B.S. A. diharep djoega soeka dateng 

. hadlir orang-orang Bangka dan Billiton jang beloem mendjadi anggota. 

TN 
TOETUEPNJA GOEDANG IMPORTEURS 

- pada tg. 25/12- 49 sampe 2/1- 50. 
rhoebc ni : dengan hari-hari besar j.a.d. (Kerstmis, Penjerahan Kedaulatan 

an) menapak dengan keperloeannja. pameriksahan persediahan barang? 

| seswatoe tahoen, diberitahoekan bahwa goedang? dari antero importeurs 

terbesar pada dasarnja akan ditoetoep sedari ag 25 December 1949 sampe 2 

Januari 1950.“ 
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Ea 

2 V.LG.L, 

L afd. Bandoeng. 

  

MALAM INI UnTUK MELIHAT 
. dari djam 5— 8 petang 

“maja djam 9.30 pagi 

Pata: . rumah Tuan 0. F. JANSEN 
"ag SENEN No. 38. 

. Salonzitje, mendata: lampu? kroon 5 tangan, dll. lampu, yrandjang? 

| staalbuis, randjang? dengens kasur Auping, randjang ketjil kaju, 

“dari jang terrendah sampai jang tertinggi, | |asia E 

bidupas Aa Keenakan . tetap berputar “kh 

| timbul hal-hal jang tidak diingini, DJIKA TIDAK |: 

: kabumi, 

bersangkutan ear SE 

#tertjapei 

BANGKA BILLITON SPORTING ASSOCIATION. : 

  

2 ny dika kata | 

Na dari Lt. Abu Amar, 

'Adjudant Majoor 2 Ismail | 

commandant te gi jang mem- 
: dijaga ke- | 

mua sew. 

| Theater jang baru ampir selesei dibi- 

taan bagian dalam dari theater baru 

aan bila diperluken 

bebrapa ruangan. 

(dia tida bisa didapetken dalam tempo 

| tjepet, dalam mana sudah diperluken 

    

   

T
n
 

  
  

ENG THEATER PUN DITJA- 
- LONKEN, 

Urtuk parlement R.LS. 

g berdeketan dengan panitya peru- 
han pemerentah R.LS. didapet 
rangan, bahwa selaennja Stads- 

houwburg dan Concordia sebagi tja- 
untuk didjadiken gedong Parle- 

nt R.LS:, pun gedong Menteng 

kin di Javaweg, ditjalonken untuk 

| didjadiken gedong Parlement itu. 
“Sesudah diselidikin didapet kenja- 

ini ada tjukup besar untuk parlement, 
lebih banjak 

ruangan, dideket theater itu terdapet 

Tjalon jang katiga ini adalah ,,re- 

serve” bila Schouwburg atau Concor- 

satu gedong Parlement. Bila gedong. 

| “reserve” ini jang dipake, maka gedong 

darlement di Javawes ini adalah 
gedong Parlement darurat”, sampe 

. tiotjok. 
  

MILITAIR BLANDA ENTENG 
TANGAN. 

3 - Tadi pagi di tikungan Gunung 
Sahari West-Pintu Besi satu sopir 
bus B.V.M. dari lijn 10 sudah dipu- 
|kul oleh satu militair Blanda jang 
'naeki militair wagen dengen sepo- 
'tong besi. Blanda tersebut waktu 
'pelitie istimewa mendatengi sudah 
Ikabur, tetapi nommer autonja ditja- 

kepada 'politie.   Po Na Nabil justan de- | 

ngan beliau dalam kantoor CHTH. : 

Lt. Abu kata, dengan tentara,       

  

    

  

   
   
   

  

    

    
   

   

  

      

    

   

  

   
   

  

     
   
   

“|jang sudah ada dan jang akan 
masuk beberapa hari lagi ke Su- 

“beliau sanggup mendja- 

min keamanan dan ketertiban di j 

dalam ini kota. 
Dalam achir pembitjara' an, be-' 

usah kuatir apa-apa, tetap ting- 
gal tenang dan Men terus se- 
perti biasa, (T.). 

KOLONEL Gea ES PEN PI 
TJILATJAP. 

Cor. Keng Po dari “Titatiap ka. 

na ya 

  

a tanggal 11 jang Sid: Kolonely 

aa 
TNI dalem perdjalanannja telah tiba 

di Tjilatjap. Di perwatesan Purwo- 

kerto dan Tjilatjap ia telah disambut 
oleh majoor Surono' dan laen-laen 

officieren. 

Gatot dengan pengiringnja melandjut- 

ken perdjalanannja 'ke kota Pekalo- 
ngan. z 

BURUH MASKAPAI 
GAS MOGOK. 

Palembang, 23 Des. (Antara). 

lidu minta supaja kita suka bantu | 
umumkan di antara bangsa Tionz- 

iIhoa. agar mereka. semua tida 

roto commandant divisie 3 

Pada tanggal 22 jang: Jalu kolonel | 

Menurut jang liat, “Blanda itu dua 
kali terlebih besar dari sang sopir 

-dan lantarannja ada itu Blanda su- 

dah motong djalan, tetapi bukannja 

minta ma'af lantes  memaki-maki 
kalang kabutan. 

TN. DI DJAKARTA. 
Besok sudah masuk semua. 

Corr. kita dapat kabar dari kalangan 

jang mengetahui, bahwa 'besok 24 

/ Desember semua T.N.I. jang ditem- 

  

ore. kita kabarken, dari kalangan | 

| didapetnja gedong laen jang lebih : 

Itet dan ini sual Rendah diaduken | 

  

  

     

  

   
   

  

   
    
        

   
     

    

    
   

  

   

   
   

      
     
        
         

            

     

  

   
    
       

   
    

       
       

    

Drs. 4 “Oudt tentang : 
  

   

  

     

isak perhatian. 

Pengeluaran. 
Totaal dari pengeluaran dari di- 

nas-dinas seluruhnja adalah f 3907.1 
millioen terhadep — penerimaan 

1949 mendjadi f 1304.9 millioen. 

  

  

#) f 190 djuta buat rehabilitatie- 
uitk. 

Dan mengenai Penghasilan Negri 
ada sebagi brikut: 

Ka : djuta: 
Padjak-padjak ...........o. Ff 969.9 
Sisa-sisa ........oo oo... dana 1 GA 

Penghasilan-penghasilan 
GIAWALAN “angin esenc arsa aa» 826.3 

Blandja tentara satu ,,nek- 
slag”,   patkan di Djakarta sudah masuk di 

'kota ini, jaitu 2 infanterie- bataljon, 

“1 bataljon Polisi Militair dan 1 batal- 

| jon Moebiele Brigade, totaal kurang- 

“#lebih 3000 perdjurit. Pasukan-pasukan 

'TN.I. ini dengen dibantu oleh Polisi 
|Omum akan mendjaga keamanan 

ota Djakarta, teristimewa di hari- 
hari keramaian. 

Rantjangan pendjagaan keamanan 
kota Djakarta, kini sedeng disusun 
dan sizra akan di- umumkan oleh 
Panitya Persiapan Nasional. 

PENIPUAN f 300.000.— Di 
BANDUNG. 

Tentang itu penipuan di Bandung | 
jang telah dikabarken dale:i Keng 

Po belon lama berselang, lebih 
djauh kita punja correspondent ka- 

"Ibarken sebagi berikut: 
Selaennja tuan K. O. T. dari Mr.- 

Cornelis jang telah kena ketipuh   . Untuk mengadakan tekanan pa: 
da tuntutan mereka, sebagian besar 

dari kaum buruh Maskapai Gas di 

Palembang, terutama jang bekerdja 
pada bagian sentral, telah mulai 
mogok. 1 
“Mereka menuntut didjadikan bul 
ruh upah-bulanan dari upah harian 

Pimpinan” perusahaan memi 
bantuan polisi dan pada gilirannja 
rolisi meminta bantuan wakil-wa- 

kil PPN dan ketua Perbum untuk 
menjeleseikan soal ini. Sampai be- 
rita ini dikirim (22 Des.) belum | 

penjeleseian. Sementara 
itu beberapa puluh pemogok telah 
kombali bekerdja. : 5 

KOMANDO MARINE DI IRIAN. 

. Dines penerangan marine 5 mengu: 
mumkan, bahwa. mulai tanggal 23 
Desember aken diadaken djabatan 

#I komandan marine di Irian. Djaba- 
tan itu diserahken kepada kapren- 
letnan laut A. H. J. van der Schatte 
Olivier, dengan kedudukan di Hol- 

-jlandia. 
Beberapa jari lagi aken berang- 
kat-satu korvet dan anem pesawat 
Catalina dari Manan ana ke 

  

RUKUN KAMPUNG Nu 

di Kepuh-Selatan, Pjakarta. 

: Sesusi dengan “andjuran Pemerin- 
tah, supaja -Gitiap-tiap kampung di- 
adakan badan pembantu keamanan 

dan ketertiban umum, maka atas 

"persetudjuan penduduk kampung Ke- 
buh-Selatan, pada tanggal 11 bulan 
ini telah dibentuk satu kerukunan 
kampung jang anggauta-anggautanja 

terdiri dari semua "lapisan penduduk 
| (dengan tida memandang bangsa dan 

agama, kaja ataupun miskin). 
Tindakan pertama. jalah mengada- 

kan. pendjaga keamanan . disekitar 
kampung tersebut, jang diselanggara- 

Ikan oleh semua penduduk: laki-laki 
eat keran ak aa sampe 50 

' Selain dari pendjaga keamanan, pun 
Siadakan badan tolong-menolong da- 
lam hal kematian dan lain ketjela- 
kaan, jang kesemuanja ini dilakukan 
dengan suka rela setjara gotong 
rojong: dan para pemimpin-pemim- 
pinja pun terdiri dari berbagai-bagai 
"golongan. | . 

DISTRIBUSI TEXTIEL DJAKARTA. 
“ Mulai 29 Dec. sjd. 12 Jan.. 1950, 
'D.D.B. berikan kepada groep A dan 
D.K.W. pera Parang sebagai be- 

1 rikut: 
A2 MM: Printed Rayon Voile (grbep 

|A), 2 M. White Drill (groep A), 
12 M. Plain Dyed Rayon  (groep 
DKW), 2 M. Striped Yeans (groep 
DKW). Advertentie lengkap Pa 
dimuatkan. & 

"RAMPOK DI BEKASSIE. 
— Pada malam Kemis di Bekassie, 
kampung Rawah Kadii, telah ter- 

diadi perampokan dimana seorang 
'M. b. D. telah mendjadi korban. 

  

““Jistrinia sang korban telah menda- 
(pat luka-luka djotosan di muka 
dan kawanan rampok jang terdiri 
dari ampat orang, telah berhasil 
merampas barang-barang erna 
dan satu pistool. 

KEPALA L.A.D. DILEPAS. 
Tuan O, kepala L.A.D. jang ter- 

sangkut dalam itu perkara smok- 
kel jang besar-sekali, lantaran 
katania tida ada. bukti-bukti telah 
dilepaskan. 

Seperti diketahui ia aa mema- 
ke nama L.A.D, untuk bisa da- 

| tangkan barang-barang dari luar 
hegri ke pulo Djawa dan dengan   medja berias, lemari. buku, rupa2 lemari hang/leg, - medja, 

. anggrek, dapur-gas Magic Chet, dal. . 14047 

    

   
  

    mma sinta TB LUBAN 
Gialan begini ia sudah sernng 

ribu rupiah.     
“terang Tua Iaeran orang! 

uangnja banjaknja f 20.000.—, 
'djuga di Bandung telah ternjata T. 

- K. (Tan Tek Kiem) telah dapet- 
ken banjak korban lagi buat djum- 
blah kira-kira f 300.000.—. 

Sekarang itu penipuh sudah men- 

dekem dalem cel politie sectie I di 

Aloori-aloon buat dipreksa per 
|. “lebih --djauh.- Ia telah 

“diambil dari rumah di mana ja 

"ada tinggal in de kost bersama 'ia- 
punja- anak-istri di Zeelandiastraat 
No. 2 oleh politie. 

Tuan Lie Bian Hoen, dinoe telan 

c.v. Sin Lie sebab firmanja djuga te- - 
lah kena digaet uangnja banjaknja 

f 33.500, 
telah tjoba adaken compromis, tapi 
tida berhasil malahan T.T.K. telah 

keluarken omongan jang bersifat 
menantang. 

Pada tuan Lie itu penipu telah 
kasi'liat satu order dari firma Kian 

nja 100 ton dengen harga f 2.40 dan 
f 2.60 per kilo dengen perdjandjian 
keuntungan aken dibagi saorang se- 
paro. ' Ketarik dengen itu perdjan- | 

djian dan menginget persobatan, 
achirnja tuan Lie telah kasiken ' 
uangnja seperti jang tersebut di 
atas. Tapi ini order ternjata ada 
satu order kosong kutika tuan Lie 
sendiri pergi.ke Semarang dan ta- 
njaken pada tuan The Tie Liang, 
vertegenwoordiger firma Kian Gwan 
Semarang afdeling djual-beli thee, 
malahan ia telah kasiken voorschot 

Tek Kiem buat pembelian thee. 
Antara laen-laen jang telah djadi 

korbannja itu penipuan ada firma 
Nitra Trading di Naripanweg Ban- | 
dung, banjaknja f 18.000.— TO. 
dari Mr.-Cornelis banjaknja kira- 
kira 35.000 rupiah, satu hadji di | 

Bandung 50.000 rupiah, tuan Kwok | 
Thay Kie dari Djakarta 2.500 ru- 
piah dan tuan Yoe Sie Eng Garut 
f 5000.— 

Selaennja apa jang tersebut di ' 

di korban jang aken terbukti di ke- 
mudian hari. 

KONPERENSI PARTAI SOSIALIS 
INDONESIA DI DIAKARTA. 

Diakarta, 22 Des, (Antara). , 
Dari kalangan jang mengetahui di- 

danat keterangan. bahwa Partei So- 
sialis Indonesia dalam permulaan bu- 

| lan Djanuari jad. ini akan mengada- 

kan konnerensi di Diakarta jang akan 
dikundimei oleh wakil seluruh tja- 
bang-tjabangnja. 

“ PIAWABAN REDACTIE. 
Tetangga? kita trima surat 

dari pembatja, jang menanja ke- 
napa surat-kabar sering begitu ku- 
rang-adjar tida vake Tuan atawa 

pin-pemimpin- 
bervbangkat? 

Duduknia begini: Kalu Tuan 
.Onbekend”, atawa Paduka ,,Dja- 
rang-di-sebut”, tida terlalu ma- 
kan tempat dan buang tempo, di- 
tulis namanja dengan penuh ber- 
serta pangkat-kangkatnja. Malum- 
lah, sekali setaon dimuat di su- 
rat kabar. 

Tetapi Truman, Churehill, Neh- 
ru, Chiang Kai Shek, Sukarno dan 
laen-laen, jang saban hari disebut 
di dalam suratkabar berpuluh-pu- 
luh kali. tida perlu lagi disebut- 
sebut diplomanja, pangkatnja ata- 
wa bintang-bintangnja. 

Kalu disebut Tuan Truman, ja- 
itu bisa djadi seorang d jurutulis, 
atawa tuan toko, tetapi ,,/Truman” 
sadja zonder apa-apa lagi, sudah   

setjara sobat leb.h dulu | 

Gwan buat satu order thee banjak- | 

banjaknja 20 ribu rupiah pada Tan : 

atas, masih aca lagi jang telah dja- ' 

Paduka di depan namania pemim- | 
besar dan orang | 

     

Bitjara tentang pengluaran, Drs. 
Oudt menerangkan bahwa memang 
blandja jang dikeluarkan buat ke- 
tentaraan seluruhnja ada satu tike- 
man jang effectnja terasa sekali. 
Belon bisa dikatakan apa pameren- 
tah RIS djuga membutuhkan peng- 
luaran besar untuk pos ini. Buat 
taon 1950 memang telah sedia satu 
rentjana pertama dari begroting, 
tetapi rentjana ini tentu sadja pa- 

| agrenkah RIS jang harus pertim- 
bangkan lagi. Dari sekarang sudah 
dapat dikatakan, bahwa keadaan 

| ketata-negaraan jang seluruhnja ba- 
| ru akan memerlukan diadakannja 
berbagi perobahan besar. 

Sumber penghasilan susah 
terlebih besar lagi. 

Drs. Oudt menerangkan seka- 
rang getah ada segala matjam pa- 

SLAONTNNLAETING DI SNP PARIA 

1 AN 1950. 
Menurut Ta n dari Hoofd 
Postzaken di dung, - slachtbelas- 

' ting jaitu bea | tongan' heiwan, 
“di daerah federaal, mulai 1 Januari 
1950 aken dinaekin 20076. Kenaekan 
ini menurut apa jang telah berlaku 
didaerah “Pasundan, jaitu bea po- 
tong buat babi dari f 2.— djadi f 6.— 
dan buat kerbo dan sampi dari f 4.50 

. djadi £ 1350 per ekor. (SM). 

  
| BEKERDJA SAMA ANTARA 

R.LS. DAN K.L.M. 
Dapet concessie 30 taon. 

Dengen persetudjuar pemerentah 
RIS dan KLM aken dibentuk perse- 
roan dengen nama ,,Garuda Indone- 

| sian Airways” jang berkedudukan di 
— Djakarta dan aken ambil over tugas 
dari perusahan Interinsuler KLM. 

Pemerentah RIS akan memberi 
concessie kepada perseroan baru 
bua. 80 taon lamanja, sebagi pe- 

| ganti dari concessie EKNILM jang 
k lama. RIS dan KLM dua-duanja 
|aken mengambil bagian dalam me- 
ngadakan modal. Djika RIS meng- 
hendaki sesudah 10 taon jang per- 
tama KLM aken menjediakan seba- 
gian besar dari aandelen kepada pe- 
merentah KIS, 5 

Sekurang-kurangnja selama 10 
taon itu pengurusar ,,Garuda Indo- 
nesian Airways” akan didjamin oleh 
KLM. Dewan Commissarissen aken 
diundjuk oleh RIS dan KLM, se- 
deng ketuanja akan diangkat dari 
para commissarissen atas pengun- 
Gjukan pemerentah RIS. 

—. Guna memungkinkan penjeleng- 
| Baraan penerbangan civiel, KLM 
| berdjandji akan menjediakan dengen 
| sigra penggawe-penggawenja dan 
| djuga akan dimulai melatih dengen 
giat tenaga-tenaga Indonesia supaja 

|Jambat-laun djika perlu bisa ambil 
| over perusahan tersebut. 

Pemerentah RIS dan KLM aken 
berusaha sekuat-kuatnja agar da- 
lam 2 bulan perseroan baru dapat 
mulai bekerdja. 

PENGGILINGAN BERAS DIGA- 
RONG. 

Di depan matanja K.L. 

Pada malem Rebo tanggal 20 
djalan 21 Dec. kira-kira djam 12 ma- 
lem, sadjumblah ' garong bersendja- 
ta telah gedor penggilingan be- 
ras Khoe Foe Sioe Jalem kota Tji- 
kampek, dan angkut sadjumblah 
padi keluar dari gudang. Pendja- 
gaan tjenteng jang berdjauhan tau 
dan lantas lepas tembakan, blaka- 
ngan lantas dateng bantuan dari 
T.N.I. dan kedjer'itu garong, tapi 
sudah banjak padi jang diangkut. 

Hanja, orang djadi heran kerna itu 
penggilingan masih ditempati oleh 
sadjumblah anggota K.L. toch ga- 
rong brani lakuken perbuatannja. 
(2). . 

| 

  

f 2602.2 millicoen. Tekort dalem taon | 

Pengeluaran itu dibagi sebagi | 
brikut: 1 K 

djuta: 
PANGAN Ka Urutan ee af 145 

Kesehatan: and isewas sonata Tah 
Soetta anna RISA) 
Kemakmuran (welvaarta- 

uitgaven dan lalu lin- 
TON Mana tao ata, 2 N 

diuta: 
Kelalaian namu 904.6 
Angkatan laut .... 17.2 
Pengawal perk. ... 35 

5 Span 
Penutupan - kekurangan 
.dari negara2 Ind. Ti- 

- mur, Sum. Tim., Pa- 
| sundan, autonoom2 Kn 234 
Persetudjuan van Royen- 5 

TN IN ena iniaban sanaana 

KEADA'AN KEUANGAN INDONESIA 1949 
us utang”, sebab Dept, van Financien sudah "bebrapa lama bung- : 

ang keadaan ke-uangan Indonesia. jang mana telah menimbulken 

utama dari fihak pers, kemaren Drs. Oudi, secretaris van staat 

mengadaken persconferentie, berbareng mengeluarken satu nota 

tentang keadaan keuangan pamerentah. 

  

Dari persconferentie Tn. nota tersebut kita petik bebrapa Yastan jang Hk 

ber penghasilan buat taon depan 
akan terlebih besar, maskipun da- 
lam ini sual factor-factor sociaal- 
economisch tentu maenkan rol dju- 
ga, 

-dalem taon 1950 akan naek terus 

lada. 

| Dalem sual sanering keuangan In- 
Gonesia mempunjai lebih banjak ke- 
sukeran dari pada negri Blanda. Di 

negri Blanda kekuatan membeli 

jang kelebihan bisa digunakan li- 

watkan-liwatkan suluran - suluran 

jang baek. . 

Di negri :Blanda ada dipungut 

vermogensaanwasbelasting, jalah 

jang dikenakan kepada orang-orang 

jang dapat keuntungan luar biasa 
selama peperangan, tetapi di sini 

tida mungkin 'didjalankan sebab tida 
ada orangnja dan djuga archief ka- 

njak jang ilang. 

  

Sampe achir taon 1949 utang 'n- 

'hubungan-utang ini di conferer''e 

Medja Bunder diputuskan laen, 

Utang sebelonnja perang dari In- 

donesia ada 1.5 milliard. 
Specificatie dari keadaan utang 

ada sebagi berikut: 

Utang dalem-negri: djuta 

Utang.kepada Javasche Bank F 950 

Muntbiljetten Si anta 

  

Totaal generaal semuanja f 6178 

djuta. 

DJADI KORBAN PENGA- 
DUAN DJAHAT. 

" Pada kita dituturkan satu ke- 
djadian di Bandung. Pada malam 
tg. 21 Des. jang baru lalu seorang 
Tionghoa jang menginep di Hotel 
Preanger di Bandung kira-kira 
djam 4 (1) telah didatangi aleh 
polisi militer Indonesia. Katanja 
itu sianseng ada bawa sendja'a 
api gelap, Penggledahan dalam 
kamarnja tapi tida didapatkan 
'apa-apa, maskipun demikian itu 
orang Tionghoa telah dibawa ke 
satu perceel di Javastraat. : 

Itu sianseng jang menjang- 
kal tuduhan itu, kemudian dilepas- 
kan kembali. 

Sianseng tersebut duga dirinja 
telah djadi korban dari sepak-ter- 
djangnja seorang bangsanja she 
Kwee jang roepanja sekarang se- 
dang maenkan lelakon lempar 
batu sembuni tangan” (dengan 
maksud memeres) terhadap bang- 
sanja sendiri, 

Diharap sadja fihak pembesar- 
"pembesar T.N.ILL. maupun  polisi- 
nja, berlaku tertib, supagja tida 
kena dilaguin oleh anasir-anasir 
jang gunakan ini waktu buat tarik 
keuntungan sebab ada koncksi 
atawa pengaru. 

KAPAL? KONGSI ISBRANDTSEN. 

Akan singgah di Djakarta dan 
Surabaja. 

Menurut kabar Nieuwe Rotterdamse 
Courant, firma Vincke en Co di Rot- 
terdam memberitauken bahwa kongsi 
kapal Isbrandtsen akan menjuruh ka- 
pai-kapalnja singgah djuga di Ijja- 
karta dan Surabaja buat sekurang- 
kurangnja satu kali satu bu:an, 
Hal ini termasuk dalem rentjana uu- 
tuk membuka dua pelajaran setiap 
bulannja buat route  Malaya-India- 
daerah Timur-New York pulang pergi. 

Selain itu tida lama lagi'akan @di- 
adaken pula pelajaran dari Indonesia 
ke. pelabuan-pelabuan di 
Utara. 

Firma Vincke en Co adalah perwa- 
kilan kongsi Isbrandtsen di Nederland: 

»PENJAKIT MOBIL” DI 3 
SURABAJA . « 

  

  

Dalem minggu jang 'terachir : 

di Djakarta ada anem mobil 

  

T.N.I. MULAI TINDES GARONG 

Di Tjilamaja, maskipun EN. I. ba- 
ru sadja mendudukin, tapi terus la- 
kuken tugas kewadjibarinja, jalah 
lakuken patroli sanget giat, di T'ji- 
parage kira 13 km. dari Tjilamaja, 
patroli T.N.I. sudah b pasan “e- 
ngen sadjumblah garong bersendja- 
ta, terus oleh T.N.I. di kedjer dan 5 
garong bisa ditangkep. Kutika di- 
gledah terdapet surat ketrangan da- 
ri S.P. 88 dan T.NL, tapi dua n- 

palsu, maka itu garong terus diba- 
wa ke Tjilamaja buat dipreksa khih   djau. (A). 

  

      
    

  
CE SENANG 

P. J:M. Wakil Apung Makota di Indonesia 
dan NJONJA LOVINK 

suka menerima tamu-tamu untuk meminta diri 

di ISTANA GAMBIR 

pada hari SAPTU, 24 DECEMBER j.a.d. 
dari djam 11 — 138 siang. " 

14354 

djek, hingga susah sekalk Tang sum- 

Tanda-tanda bahwa NN 

Hutang Indonesia. : 

donesia berdjumblah kira-kira 02. 

milliard. Seperti diketahui sual pera 

Pasmunt kertas 30 

Schatkistpapier : 550 

3 Totaal f 2480 

Hutang luar negri: 
ajuta 

Hutang obligatie f sil 

Rek. koran 's Rijkskas Men ORG 

Rek. deviezen dan kredit luar 
neeri 1358 
Pindieman (oans) bantuan 

Marshall e 5 57 
Hadiah (grants) bantuan 

Marshall 5, 109 

Pelbagi pos-pos jang harus 
diperhitungken dengan Ne- 
derland “328 

Djumbliah f 3689 

Pasifik : 

mendjalar di Djaks AR 

tjem surat ketrangan itu ternjata - 

  
      

  

Gitjuri, dua di antaranja kek # $ 
an departemen keuangan. dat 

3 
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   SIANG HWEE. 

      

    

br saudagar kepada perkumpulan 
Ki Negaana pengurai barang-ba- 

    

    

    a menurut putusan Nan 
Tionghoa Siang Hwee an 

      

   

ho Shah untuk Federatie Tiong Hoa 
Siang Hwee. 

2. “19 untuk Sekolah Jaman “ 
3 TG untuk Siang Mes anang Hu 
| locaal. 

   

    

        

    
221 pat EP Ha minta kita 

nya PA par Kang baik dengan perse- 
2 upun atas nama perkum- 

wa Seaga tenaga buat 

  

Oleh Na bim Kongsie) - 
Djakarta, 23 besember 1543. 

Kerna - pemasukan 

dengen kreta api" 
ambat, Pa itu dalem 

        

   
   

     

    
    

    

   

        

     

   
     

     

      

    

  

   

    
      

    
    

    

get dari minggu sudah. 
Terutama beras kampung telah da- 
etken harga lebih tinggi, sudah ke- 

1 BAN, atas truck-truck — Djakarta 

  

g TO. f 90—. BC. f 100. 

Ne Eh Ao San Han ur Sk u la — — 
ck 1 Ea ama sudah ada kutu ditawar- 

ken f 1113 56 belon djalan. Beras me- 
doung 5 itih laku f 83—, f 85—. 
Lebih d djau VMF masih terus lepas. 

berasnja, maka itu buat | n 
lebih .djau ini susa diharep, bisa di 

“harep. sedikit waktu VMF ada hare- 
pan lepas matjem-matjem Jane, 
ANN pun kapan pengangi n su- 
- dah lebih litjin, pemasukan beras dari 
Juna kota tentu lebih besar. 

12 Tapioca: Masih belon ada probahan 
3 keadaan ig tetep sepi, 

.£100— dan 2A. f 85— 
Djagung: Belon ada kedengeran 

. jang dadi djadi, masih diam pasarnja, no- 
Djagung kuning/puti jang ma- 

saeK f 55-—. . 
13 an Pn Man bai stock 

“tida sebrapa, harga omp: 
— Lada-item lampung f 3100. Lada puti 
- Lampung A. f 5400. B. f 5000- Botarka 
ru f 6000. nominaal. 

0. Tjengkee: ' Djuga pasarnja “terus 

tiker IT 1 Ambog/Menado f 1100. 
28 “Lampung kosong. 

Koffie: Masih terus an naek 
pasa ja Arabica dari f 925. 

00. Hat tjonto. WIB £ 
pung robusta y 500. pe anhaya 1 525. 

- Bali f 565. Punte f 4 

  

Kadelee: - Diam Na 
kombali lebih lembek, Pia - 100.— 

- — f 195. Pasuruan f 1 ' Ngandjuk 
£ 95. Bima f 110. Bun f 120. 

. Tayliantjing f 122.50: Gandja f 120. 
.Katjang Idjo: Belon ada perobahan 
na pasar ada sepi,, Toatje Maka- 

150. Surabsia f 135. Tiongtje 
Samsek 150. 

h: Masih setan pasar 
1 Taodjin On 
terpilih: f 160. ai 

2 135, jang masih ada ku- 

ula Pasir: Tida begitu ada pem- 
SES f 20 Gula-klapa kering 

105, basa f 90. 
. Klapa: Pasar -tangan ka 

dua ada kuat, notering £ 165 tapi dari 
Ofs-rabriek f 1 
Kapuk: Netenaa masih belon bero- 

sah kwaliteit C. f 240 Djakarta. 

89. —, 

    

     
     

  Naa “gram. 
€5 kong $ 294 per than. 

| Singapore a 173 saia thail. 

  

f 5— sampe f 86.— MC f 88—. 

na a. No eaAgre TIONG Hoa pe 

'Berbubung dengan rertanjaan be- | 

empat. ana 3 2 Yanuari 

: Da MD 3 

  

1 170, 'untuk, Amal (Pao. 28, Ta, te 

   

  

   
      

ini, pasar beras. ada se-- 

1 “notering buat 3A. dari f 90.— sampe | 

Kah, Delampn 23 Zanzibar guni z 1300. | 

harga aan pe 

Bisa liat di: 

  

   

    

Programma laen ada kabast" 
:| rikut: «|: | 

“124 Des. tu: 
| Oliveo Sapi 

   

5 Decapark . 

  

  

   

  

  
CTNH 2 

| LTD 4 — KMG 4, Koningspl. Z.B. 
2, Manggarai. Un 

    

    
    

  

2, Decapark 
LTD 3 — AHK 3, ' Manggarai Ts 
AHK 5 Oranje 2, Kon.: AA 

3 MENGHATOERKEN BANJAK 
TRIMA KASI , 

Pada -semoeah familie, sobat 
ande dan Perkoempoelan Hong " 
Gie Soen, atas bantoean, keda- 
tengan, soembangan dan toercet 
menganter pada waktoe dikoe- | 
boernja saja poenja soewami, 

2 papa, papa mertoewa dan eng- 
| kong : 

TEE B o EN K E E 

1 - a/n Familie 
Njonja TEE BOEN KEE 

BANDOENG. 
14352 “ 

  

    
    

   

  

   
   

  

   

    

    

    

  

2 Studebaker Sedan “dan Truck 
3 ton International, 4 band 
baru, masing-masing tahun 1937, 

   
   

    

   
     
   

    

   

  

    

   
   

  

   

  

dengan 

| mag | INJO TIEN TJEN 

i kembali mereka akan | Tenan ME 5 
| Ta kemenangan, Lean 2 20-12-”49. 

  

Tah — Leger Pa, T. Sari I LIE OEN NIO (Ansje) Ma mi Menpar | Vios 2 — Hercules garai KWIK TJIAUW HON | UMS 3 — KMG 2, UMS-veld $ Penuaan un : 
LTD 2 — Chung Hua 3, Kon. ZA | —— “2 2 aan ON 2 

IBVC 3 — Adelaar 2, BVC-veld Soerabaja | : | 14348 |- H Pn RaR 4, T. Sari II “5 

| Motor nr, P-15-972511 

| December, djam 11.15 malam, di depan | 
Hotel des Galeries, Harmonieplein,. 

2 

aa 

| keterangan-keterangan tjoekoep, sam-' 

naarnja: 

Ikoelit biroe, spatbord kiri belakang | 

414362 | kepada soerat kabar ini. 

: “Telah Naa King an 
D0 THE BWE LIAN 

  

  

  
  

'(Hadiah F 1000| 
“Kepada siapa jang bisa memberi 

pai bisa dikombalikan kepada cige- & 

1: Sedan merk Piymouth, model 1949 

Registratie yr. T. 1881 5 | 

Chassis mr. 12014917 : 
Tjat hitam, tempat doedoek dasi e | 

roesak berat. Telah hilang ddo. 21 | 

Batavia-C, 
Soerat-soerat kepada advertentie nr. E 

  

KEKKKKKKKKKKKKKIIKAK 

MAOE DJOEAL: 
Lemari es General Electric 4 ft., 
perabot kamar makan dan -tidoer, 5 
manilla rotan zitje, medja toelis |   
  

  

      
  

14859 

    

  

  

           
        
       

   
      

  

     

  

   
       

   
     

     

  

    

  

   

    

    

         

  

     
    

                

   
    
   
   

  

   
   
   

    

   

  

Be EA Aa maa besar, lampoe medja-toelis, 2 korsi | 
pebbbbbbebbbbbbbbbt staalbuis, dengan medja boender, | 
x de lemari leg 2 bagian, box kajoe a 

djati, 3 lampoe bol, 2 Jampoe gan- |” 
1 TOKO KEMBANG x toeng, 1 plafonniere, lontjeng ber- |” 
x : Kk diri, fan, 6 pena Van Gogh, | 
Sea 2 4 semoeanja dalem keadaan sanget | To MELIK 3 ata | 
3 GG. PET AS AN 8 4 2 tai Molukkenweg 2, Batavia-0. 5 

5, Naa naa Batavia XX SPPbbbbbbbbbbbbbbbbt | 
"4384 x 

KASI ANIS IIA DIDJOEAL: 
Th Satu Electric Hawaiian Guitar. : 

. Akan didj jual: Europeesch Fabrikaat. - 

1 Auto Chrysler Te - . Maarschalklaan 30. | 
1 Chevrolet Sedan 1941, keadaan | 14356 ii 

seperti baru. . - - 38. 
1 Chevrolet Pickup Na — 
1 Ford Stationwagen 1946, y . 

» besi, bekleding origineel MAU DJUAL: 4 . 
“1 Truck & ton Chevrolet 1940 ' 1 Tegelfabriek misih berdjalan 

1 Oldsmobil 1944 s baik. Keterangan di: £ 18191 

MN KN nga 
TERBIKIN HANJA DARI NAN SUAN 

  
    

RA 917-165-B.C. 3 
SA aa DS x 

0 LYE yg OS gargn $ 13 

  
  

Angke Gg. Baru 137 F. 

  

  Snoed “maha di -overkan TJARI buat di BOGOR DITJARI 

: NAOE DIOEAL: 

  

Surat-surat pada: 

'didjual buat: f 16.000.— 1 keadaan 
compieei, Be AN i 

        

   

  

  

koelit, duco baroe. | nasi 

MAU DJUAL 

12 , latji 

»Koelkast” 

| 1 auto Sedan merk Dodge 1938 Kb. Voet dIk 

' keadaan baek sekali, bekleding Naa 2 nana Sa DJAK. 

LEMARI BESI merk ,,Fichet” uku- 
ran 200 X 145 X 75. Keadaan Ori- 

pakal . Kuntji dan rusia, | 

: . masing? | 
| kuntjinja ri, baek .sekali buat. 

PR Toko? mas dan Firma2, kantor. 
2 LEMARI? Ys 

»WESTINGHOUSE” dari-4 dan 6 
merk 

  

14403 

Mau .dioeal ek 
    

   

  

1 Rumah bilik Na di Tanah- 

  

  

bekerdja “sopan  Kosthuis/ 

Kamar pada familie baik- baik. EZ. 
14311 

| Chaulanweg TA depan Kantoor- 
seliwatnja djam 5.30 sore. 

  

THE TJOEI SEN G 
Gg. Fransmalat 18, Djakarta. 
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Sepak Ba 
UMS — ORANJE t — 2. : 

» Dalem pertandingan setjara perso- 
: batan kemaren sore U.M.S. menang 

1 atas team Oranje 
: klas-perlintasan) dengan 7—2. 

Biru-putih turun dengan invallers 

    

3 Tjoan: dan keliatan mulai dengan 

. anggepan enteng terhadap lawan- 
. nja. Ada sebaliknja engan Oranje 
jang lantas tantj 

“ Jongpassing dan rmaenan -terbu- 
ika bebrapa kali isorang bisa sam: 

“ — perin 'doelnja UMS, dalam ini ke- 
-. adaan sigra djuga invaller-keeper 

. Liong Hoey disuru balik blakang 
oleh tembakan ' rendah dari kiri- 

. dalem. ana itu UMS mulai 
| pasang Jajar. Barisan depan, dalem 

(mana Kit Joeng merupakan »mo- 
1 tor”nja, berkali-kali tjongti kala- | 

: ngannja Ovanje. 
. pertama, Thim Siew ' bikin tegen- 
punt, lalu goal kadua dan | katiga. 

    

        

    

    
    

   

      

at lagi. 

    :tarti satu training berharga buat 
He “1g 5 mal aa Y     

   ja besar .buat iban 

      

- (topliners dari : 

. buat Hong Sing, Him Tun dan Siong | 

Sasudahn. a buat | : 

gas. Dengan ' 

1enjusul. “Dalem - babakan kadua | 
MS semingkin actief, dalem mana | 
pat goal lagi bisa. Gitjitak, sedeng | 
:4k Oranje kebagian satu tegen- || 

'3agi UMS pertandingan kemaren | 

   
   
   

     
   

  

     

mentri Opah, aken | Kali getar West 38 — Telf. 1122 

1 | mentjari kerdjahan 
'percesahan Tionghoa. ea 

DI TJARI: 

  

MAU BELI 
100 bidji MESIN DJAHIT KAKI. 

Keterangan pada: 

DJAKARTA. 
  

DIT J A RI 
Satoe TYPIST(E) jang soeda 
berpengalaman. Gadji menoeroet 

kepandean. Lebi disoeka jang bisa 

lantes masoek kerdja. 

Soerat-soerat lamaran pada Adv, 

Pasir Kaliki 69 
No. 14350, 

DITJARI DENGEN LEKAS : 
MISKRIN untuk oven Iistriek (sema- 
tjem kawat) jang masi di-dool keadaan 
baru ukuran besarnja 114 mM. Terang- 
ken harga p. meter sekalian kirimken 
tjonto 5 cM. pada Agent Keng Po, 

69, BANDUNG, dengen 

10 M. 

  

  

No. 14392 ini soerat-kabar.. 

  

PRINSENSTRAAT | 
PRACATIG 

BOUWTERREIN 
mwmuta 

“EIGEN DOM 

DI TJARI: 
Oleh Pemuda TH. bekerdja Rumah 
kost p/z. makan. Lebi suka deket 

kotta/kamar garage, 

Surat-surat pada No, 143886 p/a 
Keng Po. 

  

Pada hari DJOEMAHAT 
tanggal 23 December 1 

Dr. THE TOAN TJR6, 

#rinwtnan No. 2 aa 

KLOEAR KOTA dari 26/12/1949 

sampai 2/1/1950 

3 

  

14184 

  1G 5.     

  

  

L 801 

Er 1. (terhoiken 

  

       

   

  

   

soeda biasa pimpin machine werkplaats 
(boeboet, schrap frais electrodiesel) 

lebih Gisoeka 

      “Soerat: -soerat pada Adv. No, 14303.      

  

    
  

   SAINS 

'DERDE SCHOOL 
MOLENVLIET WEST 53 

| The Typing-School 
for the Aristocrats 

TYPE-LESSEN dagelijks 1 uur, 
f 10.— p. maand. 

STENO NEDERLANDS, STENO 
INDONESISCH, 

De school staat onder Directie 
yan Inst. aa SIN Nan   

  

satoe roemah dengan idzin 

Technis werkplaats. 
Boleh bitjara: 

“Djakarta. 

STAR WEEKLY 
x 25 Desember 1949 x 

TIMBANGAN : : 

x Negara baru dan Hoakiauw. 

  

| DALAM NEGRI : 
kx Kaum unitaris dan fe- 

deralis dalam R.LS. — Ro! 
terpenting dari T.N.L. 

LUAR NEGRI : 
x Sebab apa Mao Tse Tung sampe 

: perlukan samperin Stalin ? 
ARTIKEL : 

atu Auto “Touring Merk PLY- Sareal (Blakang Fabrik Gas). x. Status orang Tionghoa di Indo- 
MOUTH. Keadahan baek berikut Bitjara tiap hari di: - mesia pada waktu berdirinja 
Er V. Eigendom. 5 " : R.LS. (Mr. Gouw Soei Tjiang), Paksa di 3 : Kp. Laksa No. 33 (Angke). kk. Tjara bagimana Inggris tempo 

au 4398 : 5 Te - hari serahkan” k - KAMPUNG DURI BARU Gg. X, Ne dana Pen 
“No. 4, Djakarta. : xx Lagu Indonesia Raya. 

DIDJOEWAL & Dari bahasa Melaiu sampe 1 Buick Touring 140 pake stuur- bahasa Indonesia (A. E. Schmid- Di 1 t i ar 1 permen Sanata seerak-pesai. gall Tellings). 
aten sa dan bi a: ! oleh 2 pemuda Tionghoa £ p OI jara pa xx Penuturan saorang Hoakiauw 

jang suda berdiam 12 taon di 
India (intervieuw Red. Star). 

KASEHATAN : 
kw Beladjar »sublimeer” sexuele. 

erergie. 
SPORT VOETBAL : 

& Arsenal gunakan bibit. mudanja. 
WANITA : 

»Saingannja” sang istri, saupa- 
duri dalam rumah- -tangga. 

TJE A PENDEK : - Bebrapa nona-nona oentoek mem- B. HARAHAP h 5 
bantoe di Restaurant. Brata 9” Ank Ta Kembar (O. K. Fie- 

THO YOEN 3 Dea : - GAMBANG KROMONG, TARZAN, 2 Djembatan. batoe 46, Batavia-Stad. Gg. Kenanga Noord 49 (Ps. Senen) | ali, 
| 14397- 14370 PER EX. f 1— 

  

(disiarken Baptoe-sore). 

  

SALA SATOE PRODUCT DARI 

—N-V. Apoth. un Tn 
JALAH : 

Saga 
wa “ip 

Li Aan 

tjap ,,TIGA SERANGKAI” jang 
selaloe ditjari dan. digemari ! 
Berfaedah oentoek pemakean 
sehari-hari, kwaliteitnja dan 
kebersihannja ta” perloe poe- 
djian lagi, terisi dalam strooi- 
doos jang serba modern dan 
menarik. 

- HARGANJA f 2.— per doos. 

Bisa dapet dimana? tempat. 

Agent boeat BANDOENG : 
Toko ,ANKER”, Pasar Baroe. 

MUNTOK: Toko »SUCCES”. 
SOEKABOEMI 

Nj. TAN TJOEN KIAT. 

SIBOLGA dan MEDAN : 
N.V. Giintzel & Schumachter 

- — Handel-Mij. 

Sole Distributor di BATAVIA : 
Pasar Pisang 34, Telf. Bat. 1011: 
Fa. "Os KAY LEANG & Coy.” 
14221 

  

    

ENGELSCHE KERKWEG 3 | 

Permintaan kembali 

Sopir jang tjakap untuk auto- 
preman. Bersedia tinggal dan » 
bekerdja di Oude Buitenzorgsche- Di RE 
weg Pasar. Minggu. # 4 

“Sjarat-sjgrat jang dikehendaki : 
boleh berdamai pada Alg, Zaken 
Poolweg ,2 Batavia-C., antara 
8. — 12 pagi 14358 

Satoe Assistent-boekhouder jang 

berpengalaman, 

Lebih disoeka kloearan Mulo atawa 

H.B.S. 3 tahon. 

Soerat-soerat lamaran alamatken 

pada ini nomor 14376 

Ditjari lekas: 
1 MESIN TABLET atawa MESIN PERMEN jang 

automatisch, keadaan jang masi baek, 
Penawaran pada Adv. No. 14300. 

4 5 

  

  

Ditjari buat lantas bekerdja: 
1 (Satu) tanaga Boekhouder mempunjai diploma Boekhouding B. dan lulusan 
H.B.S. atau Mulo untuk dikerdjakan Administratie kwasa Fabriek serta surat 
menjurat. Gadjih permulaan f 500— per bulan, Disediakan kamar buat 
2 orang, hanja makan sendiri. Ketrangan lengkap, jang ta' bisa lantas beker- 
dja djangan melamar, alamatkan pada Agentschap Keng Po, Pasir Kaliki 69, 
Bandung, dengan No. 14351. , 

MAOE DJOEAL: 
1 (satoe) mesin Ys lengkap motor 3 p.k. 220/380 V., motor pompa aer 
1 P.K.: dfijalanken pakai Freon-gas: cap.: 1 ton. Keadaan 1009, baroe. 
Soerat-soerat pada Agentschap ,,Keng Po”, Pasir Kaliki 69, Bandoeng, 
di bawah No. 14374,   
  

sUANG DIMUKA” PG 
jang dibajar sebelum dan pada masa 2 

. Pendudukan Djepang. 
Setelah dibitjarakai dengan Pemerintah, maka telah ditetapkan bahwa Lena 
Sipemakai listrik dan/atau gas jang merasa berhak untuk menerima Pn 
kembali ,,Uang dim:.ka” jang telah dibajarnja sebelum, atau pada an 
masa pendudukan Djepang, dapat memadjukan permintaannja sampai 

tanggal 1 April 1950 pada kantor Gas-Maatschappij dimasing-masing 
tempat, atas daftar jang telah disediakan dan dapat diminta di- 
kantor itu. 

sUang dimuka” hanja akan dapat dibajar kembali djika permintaan “ 
itu dapat memberikan kesan, dan oleh tjatatan-tjatatan dalam pem- 
bukuan kepunjaan perusahaan — djika ini masih ada — dapat. 
terbukti, atau dapat dianggap sjah, bahwa benar, dan pada saat 
mana ,,Uang dimusa” itu telah disetorkan dan belum dibajar kembali 
atau belum diperhitungkan dengan rekening-rekening listrik dan/atau 
gas jang mengenai masa penghabisan sebelum persetudjuan tentang 

    

M
a
 

pemberian aliran listrik dan/atau gas berachir, 
Berhubung dengan telah berachirnja hak tadi karena menahun 
(verjaring), maka kesempatan untuk memasukan daftar-daftar ini 
diberikan sampai tanggal 1 April 1950. 

Djakarta, 23 Desember 1949 : 

14399 GA3-MAATSCHAPPII. 3 
  

  
  

IU NTUR BISA memberikan liburan kepada perawat-porawai 
Indonesia seliwatnja djam 18 

Restaurant Kemajoran 
akan ditutup pada tanggal 27 dan 28 DECEMBER 199 'I” 1 
seliwatnja djam tersebut diatas, & 14387 
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MENTENG : : 

Saptoe-Minggoe : 10.00 sek 

"BECAUSE of HIM” 

Deanna Durbin : : 

. Laughton — Franchot Tone. 

“Universal Pict. 

  

NEAPITOL : 10.30 — 5.30 — 8.30 () 
0 Saptoe- Minggoe : 2.30 -siang | 

(perhatiken djam anon 

U GLOBE: 11.090 — 6.09 — 9.00 

0 Saptoe-Minggoe: 3.00 siang 

"CAPTAIN from CASTILE” 

Technicolor,. 

Tyrone Power — Jean Petters 

— Lee L. Cobb. 

20th Century Fox Pict. M.P.E.A. Xx 

1! tahoen keatas. 3 

  

  

Minggoe extra : 10.30 pagi. 

"THE SWOEDSMAN” 

Technicolor. 

Larry Parks — Ellen Drew. 

Columbia Pict. .M.P-E.A, 

13 tahoen keatas. 

         

  

    
        

  

     

    
    

    
    
   

    

    

  

   

    

      

14379 
PDT 

    

  

  

2.30 — 1.30 — 9.30. 
Minggoe extra: 11.00 pagi 

INI HARI 
»ALWAYS IN MY HEART”. 

Gloria Warren — Kay Francis 
— Walter Huston. 

143380 
BEKEKKNKAR EA RERE Nasa T- 
  

THALIA 
Bag seal aing KE 

Penghabisan bagiam ke 2 

The- Lost City 
Besok: 

Tarzan & The Green 
Goddess 

14277 

  

  

  

BIALTO-Senen | 
5.30 sore — 1.39 — 9.30 malem 

| Minggoe extra: 10.30 pagi 

Ini hari sampe Minggoe 

Film Indonesia jang menarik ! 

Slendang Delima 
dengen ASMANAH dan SURJONO: 

14394 
  

  

ORIO gi 88
8 

CINEMA: 10.59 — 5.30 — — 830 : 
Saptoe- -Minggoe : mani A4 

GRAND :- 3.00 — 6.00 — 10 () 
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THE DUNLOP RUBBER COMPANY (INDONESIA) LTD. TANAH ABANG WEST 22, BATAVIA-C. 

13201 
  

“. Brood & Banketbakkery 

»KREKOT” 
Krekot 18, Tel. 3711 Welt. Bat.-C. 

Pesenan dianter gratis sampe diroe- 
| mah 14218 

830 : DECA 
Gak mu 

i extra : 10 pagi 

EAGLE-LION DIST. 

14214   

|Boeroeng 

INI HARI 

JEAN SIMMONS — DONALD HOUSTON 

sTHE BLUE LAGOON” 
COLOURED BY TECHNKOLOR, 

PESEN TEMPAT: 

    
     

Maoe djoeal boeroeng kenari la 

(masi moeda). 

14391 PS. 2 182. 

1 Pa 
extra: 10. 39 pagi 

13 TAON KEATAS. 

10 — 1. 9 

  

SKK 

MENTENG. 
“SEDIKIT HARI LAGI : 

ADAM and EVELYVE“ 
JEAN SIMMONS dan STEWART GRANGER 

doea bintang jang terkenal dalem 

COMEDIE JANG LOEAR BIASA LOETJOE! 

  

3 SEKAR RK EK KEK KAKEK 

SHANGHAI 
  

SATU FILM aa 

JITRA” 
(BAJANGAN DIWAKTU FADJAR) 

  

Gengen: 

I-Nita rsuwTra 
R. SUCARNO 

T R. ISMAIL 

Kemala Dewi — Ismall Soleh 
— A. Hamin Arif-— M. Said 
Malikmas — Herawon Prajitno 
- Fatimah 2 d. 5 

  

INI HARI PREMIERE. 
SILAHKEN DATENG LEBIH 
SIANGI | SUPAJA TIDA 

“KEHABISAN TEMPAT | 1 

Pa 14384 

  

PER 

    

    

   

   

     

  

   

satoe 

14376 

  

SISA KIA KAK KAA | 

hervat na Kerstmis de praktijk. 

Spreekuren : 7.30 — 9 vm, 

330 — 5 nm. 
14101 

bb 
  

  

Sekarang terdapat 

visa 

  

FICES VAPORUB 
untuk batuk dan pilek obat 
jang telah diudji dan terpudji 

oleh umum. 
Dapat diperoleh pada 

“Jangganan Tuan dengan harga 
jang ditetapkan oleh E.Z. lalah 
Ff L— satu blik,   

Dr. KWEE TAT TJONG Fi 
| Pemegang Zegelblad Kelua 
Zegel Keluarga 5 — 370 

| Toko-toko Distribusi: 

  1 HOPPENSTEDT Importeurs: BOPPEI 13206 
  

  

Kliniek Kaili 
Kita bisa ganti boord jang 
roesak dari Toean poenja 

kamedja dengen 

Trubinaise boord 
Dioega trima pesenan, kame- 
dja menoeroet oekoeran. 

TOKO POPULAIR 
Y Pasar Baroe 93 — Batavia-0. 

G0 
PA    LA 
  

PEREMPOEAN dan BEDAK 

| Centoek ketjantikan dan kesehatan 
kulit muka, bedak adalah . barang 
jang berharga boeat orang perem- 
puan. Teroetama bedak jang kwali- 
teitnja baik seperti Bedak Permoeda 
jang selaloe ada dalam pengawasan- 
nja D.V.G. 

Bedak Pemoeda kwaliteit baik dan 
harga tidak mahal. 

    

   

            

    
     

      

  

3 ANA 
oa 
NON 

|. Timur 38, Telf. wi. 3888, jar” 
Naripan 89 — Bandung. 
14326     
Lapis Legit Istimewa 
dan TAART dibikin #Speciaal untuk 
Tahon Baru. Pesen dari sekarang pada: 

Njonja LIAUW JOE BENG. 

Molenvliet West 189, Batavia. 
14371 . 
  

    
Minoemlah 
| minggoe 2 

kali diamoe 
PATMOSARI 
TJAP 2 NJONJA 

  

    

  

      DJAMOE TJAP 

INDUSTRIE 2 NJONJA 

“Ngaglik 3 Tell. Z5 1140- Soerabaja. 
      

     

Pasar Senen 110 — Batavia-C. 
13232 

  

    

      

   

  

“Toko-toko Distribusi : 

Zegel Keluarga 3 — 370 

Toko-toko Distribusi: 

Zegel Keluarga 2 — 370 

Pemegang Zegelblad Keluarga B-I 

Toko-toko Distribusi: 

bedsheeting 1.35 x 3.-— meter 2 f 

Masa distribusi: 

Mereka jang hendak mengambil 

gunting sendiri zegel-zege! jang 

watesan Gemeente Bandung. 

Bandung, 21 December 1949. 

1 Kaen Sprei . . 

8 Sapu tangan (warna puti) ',, 

Au Bon March& — Bragaweg 3: 
Toko Ambarawa — Tjimahi. 

1 Kaen Sprei 

1 Cpn, Bedsheeting . . . 
Toko de Zon — Gr. Postwe 
Toko Ambarawa — Tjimahi, 1 

3 Sapu tangan (warna puti) ,, 
Toko Tha Tiang Kak — P. Baroe'24: 
Toko Ambarawa — Tjimahi. 

distribusinja akan diumumkan oleh Djawatan Dist 

In harga berlaku di toko-toko distribusi jang terletak 

  

   
atau 2 

10. 30: 

(Beras) Zegelblad Hidjau : 
Zegel Keluarga 5 — 370 1 Cpn. Bedshseting . . fp Did 

ai” 3 Sapu tangan (wara puti) nana 

1 Toko-toko Distribusi: Toko Europa P, Baros 67 169: 
: Toko Sutji — Pr. Lima 155: : 

Toko Kundandas — Bragaweg 40: 3 
Toko Ambarawa — Tjimahi. 

II Zegel Keluarga 2 — 370 38 Sapu tangan (warna puti) ,, 1.35 
Toko The Tiang. Kak — P. Baroe 24: 
Toko Ambarawa —- Tjimahi. 

Djikalau ternjata persediahan tidak menjukupkan, akan dibagikan 
jl — 

21 s/a 24 DECEMBER 1949. Sa 
barang-barang harus mean 

lembaran zegel jang lengkap, supaja toko-toko tersangkut bisa meng- 
diperlukan, 

Ini distribusi berlaku djuga untuk Daerah Baru, dimana toko-toko 
Ta 

busi disana, 

didalam per- 

  

D.D.P. BANDUNG. 
14353 

  

TENTANG 

PEMEGANG ZEGELBLAD KELU 

Toko-toko Distribusi: 

Masa distribusi: 
Toko Sin 

Bandung, 21 December 1949 

MAKLUMAT D. D. P. | 
Distribusi Kramerjen Pec. 1949. 

ARGA B-I (BERAS) 3 DAN 4. 

Mereka jang atas zegelnja No. 370 tida dapat diberikan slimut, masi 
akan diberikan kesempatan dengan menggunakan zegel tersebut di- 
atas untuk membeli satu slimut harga f 5.10 satu potongnja. 

Sen — Bantjeuj 9B. 

21 s/d 30 DECEMBER 1949. 

D.D.P. — BANDUNG. 
14374 

  

“Selandjutnja akan dibuka untuk 

pertama kali taman ini akan dibu 

PEMBAJARAN UNTUK : 
Orang dewasa Ma 

Anak-anak dibawah umu 

  

pat masuk. 

    

sa   14363 

  

KEBUN BINATANG DARI TAMAN BUNG3. 
umum pada tiap-tiap hari Minggu 

terachir dari tiap-tiap bular dan tiap-tiap hari Rebo mulai dari dj: 19 
sampai djam 12.30 dan dari djam 4.30 sampai djam 6.30. Maka ustvk 

ka pada hari Minggu 25 Decemver 
dan hari Rebo 28 December j.a.d. 

. . . . . . . 

ge Ie tahan 5 1 

f 0.50 

0.25 

awah umur 13 thn. tidak dengan pengawalan tidz : 
& 

N.B. Pada hari-hari jang tsb. diatas Kebun Binatang ditutup untu 
anggota-anggota serta ads.- anggota-anggota. 

: PENGURUS. 
  

  
- 

II Bahasa Indonesia adalah baba resmi satir nia 
DISELURUH 

bahasa Indonesia. 

Langganan setahun f 12.— 

PUSE     

Sebab itu BERLANGGANANLAH sekarang djuga madjalah : 

»PEMBINA BAHASA INDONESIA" 
dipimpin oleh Mr. S. TAKDIR ALISJAHBANA 

Satu-satunja madjalah jang semata-mata berusaha memadjukan 

Tiap-tiap terbit memuatkan bermatjam-matjam ISTILAH 

dan mengupas soal-soal tatabahasa, terdjemahan dsb. ' 

bj. Peaag sa aa Telpon n Mc. 9 — ma PE Tah 

INDONESIA 

— kwartal f 3.— 

Alamat . | 

AKA, RAKJAT 

f 1840 
1.35 

  

  
  

  

PASAR PAGI SEBRANG, GG 

KABAR BAEK! 

MMA 
t 

Anteran jang indah dan berharga bocat Taon Baroc, 
membikin toean-toean senang. 

Kita poenja toko ada sedia THEE KWAN IM dan PE 
MOW KAUW dari Tiongkok, Ankoei, tanggceng barang 
toelen, djika barang palsos cewang kombali, tida aken 
salah djandji. 

Pembelian banjak atawa sedikit ditrima dengen senang hati 

Memoedjiken dengen 

12086 

HONG HIN ai 

hormat 

KIGENAAR. 

  

KIM KIAM YAN 
atawa 

NONA GAGAH DARI HONGKANG 

Ditoetoerken oleh : 
O. K.T. 

253 ee 

Sambil kata begitu, Giok - Kim 
menghampirken, buat kombali gen- 
dong itu anak muda, jang ia terus | 
bawa pergi. “Sekarang ia tida usah 
berjari-lari dan berkuatir, ia bertin- 

dak ka tepi telaga dengen tenang, ka- 
pan ia sudah sampe, dengen satu tan- 
da, ia bikin Siauw Ngo menjautin dan | 
itu kawan lantes muntiul bersama 
praunja dari dalem. sean 
»Apa nona berhasil. 

Tjan Kengtju?” 
“ »Ja, Lekas pinggirken praumu!” 

Lekas djuga Siauw Ngo sudah sam- 
pe di pinggir, sambil lompat, Giok 

im natk ka dalem prau, Yok Lin ia 
Jantes kasi turun. Tapi kutika ia pang- 

— gil itu anak muda, Tjan Kongtju'diam 
sadja, hingga ia “djadi kaget. 

»Tjoba ambil api!” ia minta pada 
Siauw Ngo. 

Itu nalajan lekas sediaken barang | 
jang diminta. 

Dengen terangnja api, Giok Kim | 

liat Yok Lin bermuka putjet, diam | 
ana, ena Yingn, yana 25, | 

1wungin 4 

Hiilin, ia :prekan, orang punja luka, di | 

Tungan dari Lie Peng   

2. 

tapi kapan ia rabah dadanja, ia rasai | 
hawa anget dan djantung memukul 
dengen pelahan. 

»Apa ia ini ada Tjan Kongtju?” 
Siauw Ngo tanja. ,Ia kenapatah?” 

»Aku bawa ia lari dengen digen- 
dong, siapa tau, ia terkena pananja 

| pendjahat,” Giok Kim kasi tau, ,,aku 
terpaksa lajanin Tjiauw Tay Koan 
dan orang-orangrnja, kapan aku sam- 
perin pula kongtju, ia rupanja sudah 
ar tahan, pasti ia terkena pana ra- 
un.” 

Itulah bener, nona,” Siauw Ngo bi- 
lang. ,Aku tau, pananja Tjiauw Tay 
Koan ada liehay, udjungnja ditjelup 
ratjun, siapa terkena itu, dalem tem- 

po dua-belas djem, djiwanja bakal 
melajang.” 

Giok Kim saru Siauw Ngo pegangin 

    

  

nan, kapan ia gulung tjelana- 
at satu lobang ketjil, jang pe- 
ah mati. Anak pana tida ada, 

anja Yok Lin telah tjabut. 

Nona Poei djadi sanget masgul dan 
bingung. 

»Pertjuma aku tulung ia, djikalu 
ajiwanja tida tertulung sekalian,” pi- 
kir ia. ,Begimana aku bisa tjariken 
ia obat, seperti dulu u dapet pertu- 

na ada 
po, aken tjari obat mandjur itu?” 

Ia inget begimana di Han-kee- 
bd ia terkena pang ratjun. 

   »Di mana adanja Tjiauw Tay Koan 
sekarang?” ia tanja. 

»Aku telah bunuh mati padanja,” 
“Giok Kim djawab. 

Bahna kagum, Siauw Sa letiet- 
ken lidanja. . 

»Tjiauw Tay Koan ada” sanget 
liehay, nona bisa bunuh padanja, 
hona ada satu dewi!” ia memudiji. 
»Sekarahg baek nona tjoba tjari 
obat di tubuhnja, kerna aku tau, 
ia ada punja obat buat punaken ra- 
tjun pananja, obat mana ia senan- 

tiasa bawa-bawa. Djika nona bisa 

dapetin obat itu, pasti kongtju bakal 
katulungan.” 

Giok Kim djadi dapet harepan. 
»Kau tunggu, aku nanti pergi 

tjari!” ia bilang, seraja ia lantes 
lompat naek ka darat. Belon ter- 
lalu lama, dengen satu klebatan, ia 

sudah kombali. 
',Apa nona dapetin obat itu?” 

tanja Siauw Ngo, jang sudah tukar 
Lilin. 

,»Aku dapetin tiga lembar kouw- 
yoh,” Giok Kim djaway. Kamudian         

   idan terus bekerdja, 
| Yok Lin, luka 

     
            

  

   
    

ia kaluarken obat itu dari sakunja 
buat obatin 

apa ditjutji bersih 
dan kamudian bi Te kouyw-    

Sekarang kita musti pulang se- 
karang djuga,” kata ia pada Siauw 

Ngo sambil ia duduk di sampingnja 
Yok Lin, sambil menunggui. 

Tjoe Siauw 2 bersedia aken 

bekerdja. 

sApa dari sini ada djalanan aer 
terus ka RJan-KOe- tjun?” nona Poei 
tanja. 

Ada, tjuma sapuluh lie djaunja”, 

saut itu nalajan. 
»Kalu begitu, silahken kau bawa 

kita langsung ka sana, tida usah 
kombali ka Ap-tauw-tin,” Giok Kim 
bilang. ,,Pertjaja aku, aku tanggung 
kulawarga Tjan mampu piara kau 
satu orang, kau djangan kuatirken 
hal pengidupanmu di blakang hari.” 

Siauw Ngo pertjaja itu nona, 
maka ia Jalu bekerdja dengen ten- 
trem. 

Giok Kim Sisut japunja pedang, 
aken masukin dalem sarungnja.. Ia 

terus duduk di. sampingnja Yok 
Lin. Sukur tjahja bulan masuk ka 
dalem prau, maka pelahan-pelahan 

kaliatan wmukanja si anak muda 
mendjadi lebih merah dan lebih me- 
rah, linjap putjetnja. Itu ada tanda 
bekerdja dengen berhasil dari itu 
obat tempel. 5 

Giok Kim rabah orang punja da-   da, ia dapetin djantung jang sudah 
bekerdja pula, 

“ 
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Malem itu ada sunji, tjuma sua- 
ra penggaju dan ser ada terdenger. 

| Kutika mendeketin fadjar, Yok 
Lin berseru dan wmendusin dengen 
terus muntahken darah mati. 
Giok Kim girang meliat anak mu- 

da itu sedar, 
»Djangan bergerak,” ia gojang- 

gojang tangannja, ,,pahamu terlu- 
ka.” 

»Ja, pahaku kena pana,” saut 

itu anak muda. ,,Sasudah adeku 
treakin aku, aku tida inget apa-apa 
lagi. Begimana kita bisa lolos sam- 
pe di sini?” 
Giok Kim tuturken apa jang ia 

lakuken, itu semua bikin si anak 
muda sanget bersukur dan kagum. 

Kutika sang pagi sampe, Tjoe 
Siauw Ngo tambat praunja di tepi 
djembatan. 

»Kita. sudah mendeketin 'Tjan- 
kee-tjun,” ia masuk mengasi tau 
Giok Kim.” s,Apa Tjan Kongtju su- 
dah mendusin ?” 

»Sudah,” nona kita manggut. 
»Kau tentu lelah dan lapar, pergilah 
mengaso dan dahar, sabentar kita 
nanti landjuti perdjalanan kita.” 

Marika tida ambil tempo terlalu 
lama buat. masak dan dahar, Yok 
Lin tida napsu makan, fa tolak ta. | 

marika. Mendeketin tengah-hari, 
baru marika mpe di Tjoh-tjoen 
di mana djal aer ada buntu, 

maka marika djalan kaki. Giok 
Kim tida mau gendongpula Yok 

| Lin — kedjadian tadi malem 

Ngo tjari dua orang kampung, Kosg 
pikul itu anak muda, jang dire' 
ken di sapotong daon pintu. Ia | 
sadja anak muda itu sakit kak: 
Hartawan Tjan dan istrinja . 

nantiasa mengharep-harep pul 
nja nona Poei, di waktu siang, | -g 

rika sengadja taro satu orang. 
depan pintu, buat menunggui, my. 
kapan hamba itu liat pulangnja Tana 

nona, dari djau-djau ia sudah men- 
dapet tau dan lantes lari masuk 
buat mengabarken. Maka itu, be- 
gitu Giok Kim sampe, itu kadua 

orang tua pungut pun sudah mun- 
tjul di depan pintu. Song-sie ikut 
kaluar. 

Giok Kim prentah tukang gctong 
bawa terus Yok Lin masuk ka da- 
lem, baru ia kasi hormat pada itu 
kadua orang tua dan iparnja. 
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Oplaag: 19.000 ex.   warannja Siauw Ngo. Kamudian, 

barulah marika landjuti perjalanan 
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