
    
     

  

   
    

  

   

  

   

    

Alamat: Pintu Besar 86 - 88 
Telp, Red. .... Kota 1 
Telp. Adm, &.. 5 
Etjeran or 8 han 
Perminta'an berlangganan boleh 
sampekan pada telp. 590 kota 

Pem: INJO BENG GOAT 
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keleluasa'an berkembarig 

Plan Drs. Oudt dipel: ( 

  

Kana Korr. Keng Po) 

  

    

   : »Keadaan sala kita Saat 
pada masa ini san 1 ruwet”, der. 
Bakau Mr, Sjafruddi 1 dalam y 

: tjaraan istimewa engan 
“kita. ,,Djadi jang pertama La 

(00 dikerdjakan mengadakan 

sh
ot

 at
e 

laa
 

& 

ialah 

(.. ganisasi keuangan.” Katanja sete- 
rusnja, 
uangan di luar kota Djakarta, 

1 t umpamanja, ibarat anak jang 
1 mempunjai kaki jang kebesaran, 
: - sedang dalam kota djawatan-dja- 

watan merupakan anak berkepala 
air. Sudah terang dengan appa- 
raat demikian tidak dapat 
Giatur keuangan -dengan sehat, 
dan tidak djuga dapat disingkir- 
kan pandangan luaran seolah-olah 

: “departemen keuangan adalah ar- 
S beidsveschaffing belaka, 

Maka tindakan jang perlu di- 
ambil untuk pertama kali jalah: 
memperketjil staf dan peadudu- 

1) 'kan djawatan.” Seterusnja Mr. 
Tan berkata: 

,Derigan begini sudah terang, 
@ mata harus mengeluarkan 
berpuluh-puluh orang jang harus 
diberi. alat penghidupan djuga. 
Dalam hal ini,” kata Mr. Sjafrud- 
din, ,,bukanlah maksud saja un- 
tuk membiarkan mereka mendjadi 
tanggungan dari djawatan lain, 
karena djika hanja djadi memin- 

 Gahkan pos sadja, budget negara 
tidak akan tertulung, Untuk ini 
perlu diadakan perhubungan jang 
rapat dengan usaha-usaha parti- 

23 Aeup. & iharus diberi keluasaan | 

2. G5 Keha - Demikian pegawai-pe- 
5 gawai dapat tertulung dan  de- 

ngan sendirinja keuangan negeri 
mendjadi dua kali lipat tertulung. 3 
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banjak beredar pada masa ini, Mr. 
Sjafruddin mengatakan, bahwa soal 
ini harus diteliti dengan seksama 
dan keputusan mengenainja harus 
Giambil dengan persetudjuan perwa- 

£ 3 4 In” 

aturan, dan keterangan dalam or- | 

.,djawatan-djawatan ke- 

   -usaha ini untuk ber- | 

Mengenai mata uang jang terlalu 

  

tuk memilih mana dari teori-teori 
   

diri, katanja, dia belum mengada- 
kan rentjana tertentu. 

Mengenai ,,plan drs. Oud” 
Sjafruddin belum dapat Ba aka 
apa-apa, terutama, karena belum 
dipeladjarinja plan itu. Mengenai 

mata ditudjukan untuk mengadakan 

pemasukan uang, Mr. Sjafruddin me- 
ngatakan, bahwa soal ini tida -essen- 
sieel. Jang essensieel katanja, ialah 
untuk membangun negara dan untuk 
mendirikan  perindustrian-perindus- 
trian modern, jang dapat memban- 
tu kemakmuran rakjat. Dan karena 
ini terpenting, maka terutama ha- 
rus disediakan uang untuk itu, jang 

    

  

     

mana h: dapat diperoleh dengan 
setjara jam. Seterusnja di- 
katakan, 2 untuk mengutama- 
kan mi kloppende begroting, 
sering sahaja, bahwa peren- 

sana dipenuhi oleh 

abaikan kerugian-keru- 
| dan meneledorkan pem- 
jang sering meminta ke- 

Hal pl s. Oud dikatakan, ba- 

mendjaga harga dan nilai obligaties 
dengan pindjaman kepada J. B. 
Djuga drs. Oud A priori sudah me- 

“bahwa keuangan jang ada 

4 3 e 2 aa 

ini tida ampat @iperteanktan dalam 
R.LS. nanti, karena mendjadi satu 
kenjataan jang tegas, bahwa dalam 

| tahun-tahun pertama (menurut tak- 
| siran untuk 5 tahun) R.L.S. masih 
sangat, membutuhkan  pindjaman 
jang banjak untuk membangun ne- 

“gara. Dengan demikian teranglah, 
bahwa dalam tahun 1952 begroting 
tida dapat ditjotjokan. 

pertanjaan, apa dalam prinsip Mr. , 
Sjafruddin setudju dengan mengada- | 

| kan politik keuangan jng semata- | 

lir harus diberi -I 

pengurangan mata uang, Beji un- 

2 jang paling tjotjok adalah per- 
tanggungan perwakilan rakjat, Sen- 

| pal-kap: 

  

   “ke “asep sudah beres. 
USA AKAN KASI BANTUAN 
EKONOMI KEPADA R.L.S. 

bana Cs. dianggap sangat 
anti-komunis. 

gton, 25 Dec. (AP). 

in kalangan diplomatik 
. angkari bahua Amerika Se- 
'rikat sudah menang dalem per- 
lombaan dengan tempo buat me- 

: barang-barang ke In- 
donesia, pada sebelumnja R.L.S. 
berdiri pada hari Selasa setelah 
mana Indonesia tida dapat me- 
nerima bantuan dari plan Mar. 
shall. 

   

  

rang itu berharga 37 | Barang-bar: 
| juta 450 ribu dollar, Selama 6 
minggu jang lalu, dengan tjepat ka- 

| di Amerika dan Japan me- 
muat beras, tekstil dan laen-laen, 
TA rbu itu dapat berla- 

pada sebelumnja sam pada 
wates-tempo itu. Sanga “an 
kalangan pembesar, 
kapal terachir berla- 
jar pada minggu jang 
baru lalu. 

Itu 37 djuta 450 ribu adalah bana 
tuan plan Marshall jang dikasi ke- 
pada Nederland, untuk digunakan 
di Indonesia. Begitu lekas R.LS. 

| berdiri sendiri, maka R.L.S. tida da- 
pat menerima bantuan ECA lagi 
(Economic Corporation Administra- 
tion). 

Meskipun demikian, Amerika di- 
| duga akan mengasi bantuan ekono- 
mi kepada Indonesia. Export and 
Import Bank kini sedang menim- 

ketjotjokan dalam pengeluaran dan ' 

hwa basis dari plan ini, ialah untuk | 

      

  

  

bang buat mengasi pin- 
djeman 100 djuta dol- 
la r, jang sudah lama berselang 
dimadjukan oleh Belanda, untuk di- 
gunakan di Indonesia. 

Premier Hatta dan sebagian be- 
sar dari 16 anggota kabinet-nja di- 
anggap di Washington sebagai 
orang-orang jang sanget anti-komu- 
nis dan mendjadi sobatnja negeri. 

  

akan mendjadi Perdana Mantri 
dari Pasundan, hal ini masih men- 
diadi satu pertanjaan. 

Dari sumber jang boleh diper- 
tjaja kami dapat kabar, pembu- 
baran kabinet Djuarsa akan ter- 
diadi pada tanggal 28 Desember. 

Sekarang “ini oleh fraksi-fraksi 
bersama Wali Negara telah diada- 
kan perundingan tentang program 
Gan bentuk dari Kabinet jang 
akan datang, 

Dalam pertjakapan dengan tuan 
Sujoso, ketua fraksi Indonesia, be- 

hua kabinet jang akan dibentuk 
haruslah membawa aliran rakjat, 
tegasnja jang harus mempunjai 
warna. Di dalam program Peme- 
rentah harus diadakan kenjataan 
untuk mempertahankan keamanan   negeri Barat. di dalam politik. 

Akan tetapi apa ia sendiri jang 

au menjatakan pendapatnja, ba- 

  

(ka kabinet Djumhana sigrz 

PASUKAN-PASUKAN 

  

  

Langganan : deryan pos dan di 
dalem kota (diantar sampe ke 
rumah, perantaraan agen) f $.-—— 

satu bulannja. 
Adpertensi satu milimeter f 0.58, 

sekurangnja. f 10.—, 

Permbajaran lebih dulu. 

  

  

  

KABINET DIUMHANA 
“AKAN 

DIBUBARKAN, 
SEBEGITU KEDAULATAN 

DISERAHKAN. & 

Djuarsa kabinets- 
formateur ? 

dari Wartawan politiek Keng Po 

di Pasundan. 

MERKEMANA dalem keterangan 

Pamerentah telah diureihken, 

setelah penjerahan kedaulatan, ma- 

aken 

TX 3 

mengundurken diri. 

Menurut kabar jang banjak tersiar, maka mungkin sekali aken 
diangkat tuan Djuarsa, jang sekarang ada mendjadi ketua dari 
Parlement Sementara Pasundan sebagai Kabinetsformateur. 

Atas pertanjaan, apa fraksi In- 
donesia akan turut serta dalam 
pembentukan kabinet itu, tuan 
Sujoso menjatakan hal ini belon 
dapat ditentukan, kerna haruslah 

| ditindjau lebih dulu dengan sek- 
Sama program nolitik jang akan 
datang. 

  

BELAN- 
DA .DIKONSINYJEER PADA 
PENJERAHAN KEDAU. 

LATAN. ' 
Mulai tengah malam tanggal 26 

Desember pasukan-pasukan akan 

dikonsinieer (tidak di-izinkan ke- 

luar tangsi). 

Prentah ini tida berlaku bagi 

jang karena dinas harus keluar. 

  

  

PROTOKOL? untuk UPATJARA PENJERAHAN PAMI- 
RENTAH INDONESIA DI DJAKARTA 

PPN telah mengeluarken protocol- protocol buat upatjara penjerahan 

pamerentahan Indonesia di Djakarta sebagi berikut: 

27 DEC. '49 

16.00 Para pengurus ceremoni dan 
pembantu-pembantunja melaporkan 
diri pada Jajan adi 

San nh 

Ta oleh Gedelegeerde Mahkota, Mr. 
H. L. 'sJacob. 

16.30 Penerimaan Deputasi R.I.S. 
- 16.35 Para tamu diantarkan ke 
tempat duduknja masing-masing. 

16.53 Para anggauta Pemerintah 
Federal Sementara dipersilahkan 
mengambil tempatnja masing-ma- 
sing. 

  

T
i
 

TA
 

ta —.TIDA TERBIT 
Besok dan nusa, tgi. 27 dan 28 

Desember, berhubung dengan penje- 

rahan kedaulatan Indonesia kepada 

Kemis Keng Po Kekar dengen lem- 
2 baran extra. 3 

  

DUA sEKsI PASUKAN TNI. 

ke Bangka, Biliton dan 
Riau. 

  
Djakarta, 25 Dec. (Aneta). 

2 . Panitya Militer dan Keamanan 
P.P.N. mengumumkan, bahwa da- 

Ma 20 3 lam hari-hari ini sebelum penje- 
53 - rahan kedaulatan, akan berangkat 

1! 2 seksi pasukan-pasukan Tentara 
: . Nasional Indonesia. ke Bangka, 
1 — Biliton dan Riau. Pasukan-pasu- 

3 kan ini akan berkewadjiban mene- 
-rima tanggung diawab territoriaal 

« tas pulau-pulau itu dari pasu- 
Ce m-pasukan Belanda 

Dua, diumumkan, bahwa da- 
j lam mosi jang diadjukan oleh pe- 

ngurus-harian Masjumi tjabang 
Pontianak kepada P.P.N. maka pe- 
ngurus-hariah'  partij tersebut | 
mendesak supaja mulai saat ini 
pula dikirim pasukan-pasukan 
ag NI, ke Kalimantan Barat. Mosi | 
demikian pula telah lebih dulu di- 
kirimkan oleh G.A.P.I. di Kali- 
mantan Barat. 

— PPN. sekarang sedang mem- 
pertimbangkan macsi ini sambil 
menunggu kedatangan Koordina- | 
tor Keatuanan, Sri Sultan Hameng- 
ku Buwono IX jang sekarang an- 

    

    

      

    
    

     
   
    

     

      

   
   

       
   
   
   
    

      

      

   

  

    

  

   

     

rah tersebut. : 

Re. 3 | REVUE NASIONAL ',GENDERANG 
INDONESIA” 

-a tgl. 27 jad. di gedung | 

Dek kna 

gg” 
vara ,,Ganesha”, 

iwara Penggemar ,/Maya” dan 
“Djakarta serta banjak lagi | 

jakarta ini, akan menga- 

ertundjukan besar buat 
1g Kemidi, Pasar Ba- 

    

    

          
     

    

    

    

   

sebuah revue 
Genderang Indo- 

bil sebagai the- 
   

      

   

  

nggam Hala dan 
'esia ma jang pada 

      

Mendjelang penjerah7n asean 
    

R.LS., Keng Po tida terbit. Hari | 

tara lain menindjau ke daerah-dae- | 

dibantu | 

  

Haa: bagi rakjat Indonesia dan 

Mr- Rum : Bantulah 
»2 Hari lagi, kita akan menga- 

lami berlangsungnja suatu peris- 
tiwa jang sangat peuting dalam 
sedjarah, jaitu penjerahan kedau- 
latan dari Kerafjaan Belanda ke- 
pada Republik Indonesia Serikat. 
Dan pada saat itu kewadjiban 
P.P.N, akan berhenti”, demikian 
Mr. Moh. Rum, ketua Panitia Per- 
siapan Nasional, dalam pidatonja 
didepan tjorong radio PA kata 
semalam. 

Karena pidatcnja ini kebetulan 
bertepatan waktunja dengan Hari 
Natal, Mr. Rum pun mengadakan 
“sedikit tindjauan tentang hari be- 
sar itu ditengah-tengah keadaan 
dan suasana baru di Indonesia de- 
wasa ini. 

Jang akan saja singgung pada 
saat ini, kata Rum, ialah bahwa 

| beberapa aturan dan andjuran te- 
lah diberikan kevada umum su- 
paja dihormati sebagai sjarat-sja- 
rat untuk lantjarnja penjerahan 

| kekuasaan itu. Dalam pada itu 
amat sangat kita pentingkan su- 
paja diahvan ada perasaan sesua- 
tu golongan disinggung: supaja 
aturan sopan-santun jang beriaku 
dikajangan bangsa dan dilapangan 
internasional jang mempertinggi 
deradjat kemausiaan dihargai dan 
dihormati. 

Mengenai bendera, Rum kata- 
kan, kalau dimasa ji. bendera Hie- 
rah Putih Biru dan Merah Putih 

I menimbulkan rasa bermusuhan, 
dimasa sekarang dan dimasa nanti 
kedudukan dua bendera itu akan 
diatur dengan tjara-tjara jang 
lain berdasar sopan-santun jang 
berlaku. 

Tentang kerdja-sama:. suasana 
persaudaraan dan kerdja-sama jang 
meliputi CMB njata meliputi pula 

“usaha di dalam persiapan ha- 
ri ini: maka njatalah bahwa 

perobahan daripada kekuasaan jang 
lama kepada kekuasaan jang baru 
itu, maskipun mendapat perobahan 
gang penting, tetapi akan mendjamin 
camanan dan akan memberi tem- 

pat pula kepada kepentingan ma- 

   
   

sing2 pihak berdasar pokok-pokok 
jang baru, jaitu kerdja-sama dengan 
sukarela dan dengan hak jang sama. 
Berhubung dengan segala sesuatu 

itu, maka beralasanlah djikalu saja 
katakan, kata Rum selandjutnja, 

    

  

    

      

olongan jang ada di Indo-   nesin 2D Li get Sarapan sena   
  

Merah-Putih dan Merah-Putih-Biru 
dari LAWAN mendjadi KAWAN. 

memelihara Keamanan umum. 
kewadjiban dengan mengertikan ke- 
pentingannja masing - masing de- 
ngan leluasa dan dengan penuh 
pengharapan. 

Di dalam pidatonja ini Mr. Rum 
meminta .djuga perhatian dan ban- 
tuan seluruh rakjat dalam meme- 
lihara keamanan umum. 

Diketahui pula seterusnja, bahwa 
pada malam ini akan berpidato di 
depan tjorong radio Djakarta, Sul- 
tan Hamengku Buwono IX, Menteri 
Pertahanan dan Koordinator Ke- 
amanan PPN, 

Rombongan mantri 

Basa e 

Lag Heo Oia 'tamu-ta- Tn 

   
     

16.55 Para anggauta Deputasi RIS 
dipersilahkan mengambil tempatnja 
masing-masing. 

16.59 Wakil Tinggi Mahkota mem- 
an Pemimpin ' Deputasi 
amengku Buwono IX) du- 
npat jang disediakan untuk     

pelik 

17.00 Wakili Tinggi Mahkota mem- 
buka sidang dengan suatu pidato. 

17.20 Pembatjaan Protokol Penje- 
rahan Pemerintahan Indonesia. 

17.25 Pidato Pemimpin Deputasi 
R.LS. (Hamengku Buwono IX). 

17.35 Penanda-tanganan Protokol 
Penjerahan Pemerintahan Indone- 
sia. 

17.37 Pidato radio 
(Seri Ratu Juliana). 

17.40 Wakil Tinggi Mahkota dan 
Pemimpin Deputasi R.ILS. mening- 
galkan ruangan. 

17.41 Para pengurus  ceremoni 
mempersilahkan para tamu meng- 
ambil tempatnja masing-masing di- 
halaman di muka Istana Gambir. 

17.50 Wakil Tinggi Mahkota dan 
Pemimpin Deputasi R.LS. (Hameng- 
ku Buwono IX) turun dari serambi 
Istana. 

17.51 Upatjara menurunkan Ben- 
dera Merah-Putih-Biru, di-iringi de- 
ngan lagu Wilhelmus. 

Upatjara mengibarkan Bendera 
Merah-Putih, di-iringi dengan lagu 
Indonesia- Raya. 

“ (Upatjara ini diatur oleh para 
Basiskomandan Tentara R.LS. dan 

Kepala Uni 

  Tentara Blanda di Djakarta). 

  

  

pertahanan kombali 

di Djakarta. 
Di NT, tida akan diadakaa Gubernur Militer. 

Kemarin lebih kurang djam 
15.30 Menteri Pertahanan Ha- 
mengku Buwono IX dengan rom- 
bongannja tiba kembali di Dija- 
karta dari perdjalanan ke Ban- 
djiarmasin, Makassar, Den Passar 
dan Bangkalan. Menteri Dalam 
Negeri Anak Agung Gde Agung 
jang ditunggu kedatangannja di 
Diakarta diuga, kemarin masih 
tinggal di Den Passar dan ditung- 
gu hari ini di Kemajoran. 

Menteri Pertahanan Hamengku 
Buwono menjatakan kepada ,,An- 
tara”, bahwa sebagai hasil kun- 
diungan ke NIT telah dibentuk di- 
sana suatu komisi terdiri atas ke- 

|tua: Ir. Putuhena dan disamping   itu Overste Mokoginta dari TNI 
dan Major Nanlohy dari KNIL. 

Kewadjiban komisi itu ialah me- 
ngoper kewadiiban - kewadjiban 
territoriaal dan mengurus berba- 
gai soal jang berhubungan dengan 
tertera RIS di NIT. Karena di 
NIT tida ada TNI, maka sesudah 
penjerahan kedaulatan nanti akan 
dikirimkan bagian-bagian TNI ke 
daerah tersebut. Berapa djumlah- 
nja itu tergantung dari keadaan 
nanti, 2 

Mengenai kundjungannja ke 
Bali dinjatakan, bahwa Pp 
Prajoda (Barisan Pengawal Ke- 
amanan di Bali) direorganiseer. 
Dinjatakan, bahwa di NIT tida 
diadakan Gubernur Militer, karena 
daerah tersebut tida dinjatakan 
an »Staat van Beleg en Oor- 
0g”. 

  

KONGRES ISLAM DI DJOKJA. 
Kongres Muslimin Indonesia, 

jang dilangsungkan dari tanggal 
20 sampe tanggal 27 Desember di 
Diokjakarta. kemaren antara lain 
telah mengambil suatu keputusan 
untuk membentuk satu organisasi 
Kongres Muslimin Indonesia, jang 
akan mempunjai sekretariaat sen- 
diri. 

Djuga diambil suatu keputusan 
untuk mendesak kepada semua 
partii Islam di Indonesia supaja 
selain dari pada melakukan per- 
djuangan dalam lapangan ekono- 
mi, sosial dan Isin-lainnja, djuga 
melakukan perdjuangan parle- 
menter, 
Menurut ain kongj 

Aliamsjah, kongres itu dihadlir 
oleh wakil-wakil deri 115 or! 

   
       AN 

     

BERITA RINGKAS. 
Sunan dan Mangkunegoro kema- 

rin telah datang di Djakarta. 

Kmd. tentara Blanda dalam pida- 
to radionja telah seruken KNIL dan 
KL akan di waktu penjerahan ke- 
daulatan suka berkelakuan baik. 

Di Bogor rombongan pertama 
TNI sudah masuk. 

PRIS tjabang Djakarta tida se- 
tudju sikap hoofdbestuurnja jang 
kub.akan kumpulan itu atas dasar 
pertimbangan Pris hanja satu par- 
tai darurat. 

. Garuda Ind. Airways mulai 1-1-'50 

Akan adakan perhubungan dengan 
adja (Atjeh). 

ig, di N.LT. dalem congresnja 
Oa pasta akan melepas 

'uunja sikep non coopera-   sasi-organisasi I    
     

   

Y 

! 
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Sehabis upatjara bendera, mobil- 

mobil untuk Wakil Tinggi Mahkota, 
Nj. Lovink dan pengiring-pengiring- 

nja didjalankan ke depan serambi 
| Istana: mobil-mobil datang dari se- 
belah Timur. 

Wakil Tinggi Mahkota  bersala- 
man dengan Pemimpin Deputasi R. 
LS. (Hamengku Buwono IX) dan 

emberi salam. kepada ra. hadli- 
1 Beliau naik an na biinia, 
dengan diantarkan oleh sala-satu 
orang anggauta Deputasi R.I.S. dan 
adjudan Wakil Tinggi Mahkota. 
Dalam mobil ke-2 duduk Nj. Lo- 

vink dan Mr. H. L. 's Jacob. 
Dalam mobil ke-8 duduk Panglima 

Besar Tentara Blanda dan Panglima 
Angkatan Laut Blanda di Indonesia. 

Dalam mobil ke-4 duduk Sekreta- 
ris-sekretaris Negara Perhubungan- 
Tenaga-Pertambangan dan Dalam 
Negri. 

Dalam mobil terachir duduk Di- 
rektur Kabinet Wakil Tinggi Mah- 
kota dan Sekretaris-Umum. 
Rombongan didahului dan di-iringi 

oleh Polisi Umum bermotor dan me- 
nudju Kemajoran. 

28 DEC. '49 

07.30 (waktu-Djokja) P. J. M. Presi- 
den meninggalkan Istana Djokjakarta. 

09.60 (waktu-Djokja) P..J. M. Presi- 
den beranskat dari lavangan terbang 
Maguwo. 

11,15 (waktu-Djakarta) Pesawat ter- 
bang istimewa P. J. M. Presiden tiba 
di Kemajoran. 

P. J. M. Presiden disambut oleh: 
1. S. P. Hamengku Buwono IX, 2. 

J. M. Mr. Kosasih Purwanegara, 3. 
J. M. Mr. Moh. Rum, 4. P. T. Kolonel 
Simatupang, 5. P. T. Mr. Indrakusu- 
ma, 6. P. T. Tatengkeng,: 7. P. T. Mr. 
Djumhana: 8. P. T. Dr. Isa: 9. P. T. 
Atflnss 10 PMT Dr. Ateng, 11. P.T. 
A. Sinaga. Nj. Sukarno dan Nj. Hatta 
disambut oleh gadis-gadis jang meng- 
haturkan karangan bunga. 

11.15 — 11.20. Indonesia Raya diper- 
dengarkan oleh Corps Musik Barisan 
Pemadam Kebakaran Djakarta. 

11.20 — 1130: P. J. M. Presiden me- 
meriksa Barisan Kehormatan Militer 
dan Polisi. 5 

11.30 — 11.35: P. J. M. Presiden me- 
merintahkan membawa Bendera Pu- 
saka Sang Merah-Putih ke Istana 
Gambir. Bendera Pusaka dibawa de- 
ngan l jeep jang didahului dan di 
iringi oleh 2 pelopor —pengiring naik 
sepeda motor. 

Di Istana Gambir Bendera Pusaka 
diletakkan disebelah kanan mikropon, 
jang akan dipergunakan unttik me- 
njiarkan amanat P. J. M. Presiden. 

1135 — 1150: P: J. M. Presiden ber- 
istirahat di MEREKA terbang Kema- 
joran. 
Berhubung asia singkatnja wak- 

tu P. J. M. Presiden tida memberikan 
interview-interview. 

11.50: P. J. M. Presiden berangkat 
dari Kemajoran ke Istana Gambir. 

Susunan Rombongan: 

Polisi Militer, Gubernur Militer 
Djakarta, PJM Presiden den S.P. 
Hamengku Buwono dalam mobil 
terbuka, Mobil untuk Nj. Sukarno- 
dan Nj. Hatta dengan anak-anak, 

Dua mobil untuk pengiring-pengi- 
ring Nj. Sukarno dan Nj. Hatta, 
Tiga Jeep untuk Pengawal Presiden 
dari Jogjakarta: Mobil-mobil para 
Menteri R.I.S., Mobil-mobil dengan 
para Anggauta P.P.N. dan Pembe- 
sar-pembesar. 

Route perdjalanan: 

Kemajoran — Gunungsari — Vri- 

metselaarsweg Watorlooplein- 
Timur — Waterlooplein-Selatan — 

Pedjambon Gambir-Timur 
Gambir-Selatan -—  Gambir-Barat 
— Istana Gambir. 

12.50: PSM Presiden tiba di Is. 
tana Gambir, dimana sebelumnja 

Djenderal Rus, penaseha: 
militer di Peking? 

Hongkong, 24 Dec. (AP). 

Menurut harian Kuomintang 
Taipei, Central Daily News, (Ch 

Yang Jih Pao), bekas djenderal So: 

mimpi: tentara merah di front Ti: 

»Ini ada suatu tanda pasti tentan 
kekuasaan Sovjet atas komunis 
Tionghoa, jang akan ditjegah men- 
djadi sematjam Tito”, sekean dinja- 
takan oleh harian itu. 

  

MARKAS-BESAR Bi BUAT EROPA 
TIMUR? 

slowakia merdeka” di London telah 

telah ada suatu markas besar umum 
bagi tentara-tentara Eropa Timur di 
Budapest. 

Menurut djawatan penerangan ini, 
pembesar-perhbesar Rusia telah men- 

di sana mendirikan usatu organisasi 
untuk sementara waktu, jang sudah 
mulai bekerdja. Tiap- tiap hegara 
satelliet diwakili oleh seorang opsir 
staf (AFP.). 

PERDAMIAN TERSENDIRI RUSIA 
— DJERMAN TIMUR? 

Helmut Brangt, wakil menteri keha- 
kiman Djerman Timur, menjatakan 
dalam suatu interview, bahwa Vishins- 
ky, menteri luar negeri Sovjet, men- 
djandjikan ,tida lama lagi” akan 
menanda-tangani suatu perdjandjian 
perdamaian tersendiri antara Rusia 
dan Djerman Timur (UP.). 

  

GANDHI SEBAGAI ORANG PERTA- 
MA DALAM DAFTAR .,10 ORANG 

BESAR”. 
Almarhum Mahatma Gandhi adalah 

orang jang pertama dalam daftar 
.Sepuluh orang-orang besar zaman 
sekarang” , jang diterbitkan dalam 
madjallah Kanada MacCleans Masa- 
zine. 
Daftar ini dibuat oleh prof. Robert 

M. Hutchins dari Chicago University. 
(Reuter). 
  

Sang Mevap Putih sudah dikar 
PJM Presiden disambut oleh: 1. JM 
I. Anak Agung Gde Agung, 2. JM 
Dr. Abu Hanifah: 3. JM Dr. J. Lei- 
mena, 4. JM Ir, Djuanda: 5. PT Drs. 
Tan Eng Oen: 6. PT R. Kaliamsjah 
Sinaga, 7. PT Abdulhakim: 8. PT 
Mr. Ali Budiardjo, 9. PT Mr. Moh. 
Yamin. 
RJM Presiden berdiri di muka se- 

rambi Istana Gambir. 
Anggauta-anggauta rombongan 

mengambil tempat di belakang dan 

den, p 
13.05 — 13.10: Indonesia Raya 

diperdengarkan oleh Barisan Ta 
dari Jogjakarta. 

13.10 — 13.20: Pidato penerimaan 
diutjapkan oleh JM I. Anak Agung 
Gde Agung. 

13.20 — 13.50: Amanat PJM 
Presiden (disiarkan dengan radio dan 

dan tempat-tempat penting di kota 
Djakarta). 

13.50 — 14.30: Kesempatan un- 
tuk para tamu bersalaman dengan 
PJM Presiden dan terus meninggal- 
kan Istana Gambir. 

(ATIARA di 
kem DO KJA 

Menurut Radio Djokja atjara pa- 

da hari penjerahan kedaulatan, tg. 
27 Desember, di Presidenan Djok- 

jakarta adalah sebagai berikut: 

  

Pertama: pukul 16.39 mende- 
ngarkan siaran dari Amsterdam, 

upatjara penjerahan. kedaulatan 

dari Radja Belanda kepada dele- 
gasi RIS. 

Kedua: mendengarkan siaran 

dari Djakarta, upatjara penjera- 

han kekuasaan dari WTM kepada 
delegasi RIS. 

Ketiga: upatjara di Djokjakar- 
ta sendiri adalah sebagai berikut: 

2. Lagu Indonesia Raya. 

b. Upatjara sjukur kehadirat Tu- 

han berkenaan dengan berdiri- 
nja RIS jang berdaulat. 

c. Doa permohonan berkah untuk 
kesedjahteraan Nusa dan 
Bangsa. 

.d. Mengheningkan tjipta untuk 
para korban perdjuangan. 

e. Pernjataan oleh mr. Assast 
tentang berdirinja RIS dan ter- 
halangnja PJM Presiden dalam 
memangku djabatannja. 
Pernjataan berlakunja undang- 

undang nomor 7 tahun 1949 

dan pernjataan diangkatnja 
J. M. Mr. Assaat sebagai act- 
ing Presiden mendjalankan ke- 
wadjiban Presiden Republik In- 
donesia. 

Pernjataan terhalangnia per: 
dana menteri RI mendjalankan 
kewadjiban dan . meletakkar 
djabatannja. 

Perijataan keterimaan perle- 
takan djabatan tersebut oleh 

acti:g presiden. dan pernjata- 

.an kabinet RI demisionnair. 
Penjerahan bendera pusaka 
oleh acting Presiden kepada 
PJM Presiden RIS. 
Pernjataan berlakunja maklu- 
mat bersama Presiden dan 
KNIP dan penjerahsi teks 
maklumat tersebut kepada de- 
legasi RIS. 

f. Amanat PJM Presiden RIS. 
g. Lagu Indonesia Raya. : 

Selandjutnia upatiara pada hari 
keberangkatan PJM Presiden RIS 
dari ibukota RI ke Djakarta, pada   8 (Lebih djaoe liat di pag. 8) 

aa Hii : $ RAGA Kn : 

vjet sekarang Haag sebagai ker 

Tjuma dibilang, ia dulunja Ajadi pe- 

  

Djawatan penerangan dari ,,/Tjeko- 

menjiarkan berita, bahwa mungkin 

sita sedjumblah rumah-rumah dan ' 

turun dari mobil masing-masing dan 

sebelah kanan dan kiri PJM Presi- : 

pengeras suara di lapangan-lapangan. 

   
    
   
   
   

     

        

   

      

    
        

    
     
      

        

    
      

      

       
     

       

        

       

       

  

       

      

       



  

     

    

  

5. Citadelweg, 

Pada djalan-djalan tersebut dibawah ini kendaraan Nang: ai perbo- 
lehkan untuk djalan djurusan jang tertera dibelakangnjas 

Pa 1. Kebon Sirih, djurusan Timur-Barat, 1 
2. s Tanah Abang, djurusan Selatan-Utara 
3. Rijswijkstraat, Kg Manan 

HOOFDCOMMISSARIS vAN POLITIE 

230 NAN 

snnnn 

: “Rapat Aandeelhonders Keamloze Yemootsehan 
| sovwmaatscHarrn HO TJIA 1. 

| pada hari REBO tanggal 28 DECEMBER 1949 di Soeniaradja no. 39, 
BANDOENG, moelai djam 10 pagi. 

| A genda: 

Ll. PENGANGKATAN BESTUUR BAROE. 
| 8 PEMBERIAN KOEASA HY. 

| M123 

Minta beli: : 
: Perceel peroeel cirendon 

| Letaknja di: .. bia 

. POENTIAK j 
TOEGOE 4 
MEGAMENDOENG 

    

   
   

   
  

    
  

      

  

  

TJIPAJOENG 
Penawaran dengan surat berikut keterangan lengkap pada Adv. No. 4165 

p/a Keng Po. 

    INTER HOTEL 
GUNUNG SAHARI 60 — TELF. 1413 DJAKARTA. 

HOTEL DI DJAKARTA 
@ Jang PALING BARU ! 

@ MEUBEL BARU ! 
@ TEMPAT TIDUR BARU ! 

@ WASTAFEL SANITAIR BARU ! 
— @ SEMUA SERBAH BARU ! 

LETAKNJA  DIDALEM PUSAT JANG MENJOTJOKEN 
UNTUK SEGALA KAPERLUAN ! 2 14523 

. COLDWAVE dan SECURITE-WAVE 
- - membrikan lembaran ramboet jang aseli, sehingga mempertinggi 

ketjantikan Njonja-Njonja. 

Manicure (pemeliharaan tangan) dengen listriek. 

» — SALON , PINO” 
Naripan. 5A — PEN — Telef. Z. 191. | 

— 4 

.,Pusing kerna tida ada bahan” 

  

  

14495 

KA Fabrikant.fabrikant — Kwasa-kwasa — 
003 Fabriek-fabriek dan Bengkel-bengkel. Pan na 

R3 TOKO ,TEK HOOK” 5 

BISA KURANGKAN MARIKA PUNJA KAPUSINGAN. 
Kerna: Persedia'an barang-barang techniek serba tjukup. 

Silahkan menjaksikan. 

1 14496 Grote Postweg w. 83, o etaceeew dimana 

  

Man tiari ia dapat" 
Pada Toko TEK HOK Tuan traoesa tjari. 

6 Tuan dapatkan semua kepuwasan dalem bagian 

f-.. Technisch. 5 

3 Dateng dan tjoba saksiken sendiri. 

Jareto, Tuang W. 33, Telef. Z. 1568, BANDUNG. 

DIPERLUKAN MULAI 1 JANUARI 1950. 

“Satu Boekhouder jang berdiploma dan sudah banjak pengalaman. 

| Satu Typist dan pandai tulis/menulis (correspondentie) Inggeris. 
 Madjih bagus dan tidak memilih bangsa. 

Surat-surat pada : 

3 Sa 5 & 

K
a
n
   

  

Advertentie Bureau "KO RRA" 

 Molenviiet Barat 7, Djakarta. 

    

2 ana Yna 2. Gambir Selatan, 8. Gabe Barat, am | 
6. Museumlaan, 1. Scottweg. 
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Tinggi ini jang @ 

ngan dari bestuur-pusat, bahwa P.K.O. 

tahukan dengan resmi kepada men- 

“seas Airways. Ia disambut 

| mengadakan 

   

    

     
          

  

ngkat dr. Hosobfota 
— wartawan- 

' brangkat ke 
kepertjaja- 

itu tida 

  

rdja-sama dalam ekonomi 
"dan Indonesia itu 

       
  
wadjibannja sesudah pe 'jerahan ke- 

daulatan, berkata, bahwa ia telah 
dweri tahukan akan mendiami Tu- 
mah di Gambir. 

  

PKO TIDA PAKSA AMBIL URUNAN. 

Berhubung kabar angin jang tersiar 

'diluaran jang mengataken, bahwa 

P.K.O. mengumpul uang guna kasnja 

setjara memaksa, Kita: dapat Ketera- 

tida gunaken paksaan il urunan 
diantara anggotanja. 

'Kerna kabar angin itu terutama 

mengenai sectie PKO Angkee. Maan 

ketus seksi itu tuan Gouw Sin 

menerangke: bahwa  pengumpu aa 

urunan di seksinja djuga sama sekali 

tida dengen paksaan. Hanja diliat 

kekuatan angsota-anggotanja, dan bila 

ada anggota mampu tetapi pelit, maka 

uang jang tida berarti jang anggota 

itu mau memberi, tida ditrima oleh 

| seksi, jang beranggepan sama seksi 

djangan Tea kalu mengasi setjara 

pelit. 

Uang itu toch digunaken untuk 
| mendjaga keamanan. daerah seksi itu, 
dan jang mampu-mampu pantes mem- 

| beri lebih besar dari ra miskin. de- 

| mikian anggepan seksi PKO Angkee 

jang harus ditambahken bahwa be- 

stuur seksi ini  sanget -actief dalam 
mendjaga keamanan dalam seksinja. 

VAN KLEFFENS BERKUNDJUNG 
/ PADA ACHESON. 

Washington, 24 Des. (Aneta). 
Duta besar Belanda di Amerika 

Serikat, mr. E. N. van Kleffers pa- 
da hari Djumahat sudah memberi- 

teri luar regeri Amerika, Dean 

HON KA XXVII — PAG, 

  

  

  

Sekolahan Wa Tak Belanda 
sebagi pengantar - 

tahanken.. 
Fihak jang mengetahui memberitau 

bahua sasudahnja R.I.S. berdiri seko- 

masih memake bahasa Blanda sebagi 

  

tida mau memberikan 
ngan. 2 3 

Sebab-sebabnja jalah: 

1. Untuk terus mengo: ! 
lahan-sekolahai itu 1 

da uang banjak a 
tida bisa beriken tunajai 

oleh 

  

ninggalkan Istana, di'ikuti 
delegasi pengantar. 

Djam 8.30: para penerima ke- 
datangan PJM Presiden RIS di 
Maguwo siap, demikian pula ba- 
risan kehormatan. 

        

   

    

   

    

  

|. Djam 9.00: 'kapal terbang me- | 2 bahasa resmi ada h 
ninggalkan lapangan Maguwo | nesia . jang bukan sadja ak 

.menudju ke ibukota RIS. ken di sekolahan-seko! 
t —. |dan menengah, tetapi juga 
Mp ara berbagai negeri lahan tinggi: 

bahasa Blanda setjara 
ada tida bertanggung Gjaw sena 
tida ada pertaliannja dengan milieu 
Indonesia,, dan jang bitjar 
Blanda ada terlalu se j 
golongan priaji dan sedi 
Tionghoa jang gunakel 

4. pemerentah jang 
tiari systeem baru buat 

    
1 yaa menghadliri upatjara 

penjerahan kedaulatan. 
: Berhubung dengen penjerahan 'ke- 
“Gawaran kepada KiS, perpagai negeri 
"sobat tejah mengirimkan utusannja 
ke sini puat metugeri Same. Antara 
aan adalah: 
: Wakil India. 
“ Menteri kesehatan India Rajkumari 
“Amrit Kaur, jang tiba di Djakarta ke- 
marin ionor. bersama behau dateng 
ajuga dr, P. AN ara duta India 
perama pada RIS 
«. Kemarin sore, diadakan resepsi di 
Bissenoppiein puat kenoimatanuja. 
3 Wakil Tiongkok nasionatis. 
| “Menurut UP, “Tiongkok nasiona.is 
“diwakili oleh djenderai Wu Teh Chen. 
“Djenderal Wu aan sebelum perang 
“pernah dateng di sini 

“Wakil Inggeris. 
Wakil Inggeris di Asia “Tenggara, 

Malcoim MacDona-d, hari ini akan 
tiba di Djakarta. (Antara). 

. Pakistan. 
Menteri perindustrian, Chaudiri 

Nazir Ahmed Khan dan pengiring-nja. 
: Filipina, 

Domingo Imperial, Salipad K. Pen- 
Gatun dan Benjamin Osias. : 

Burma. 
U. Myint Thein, U Hla Maung Gan 

U Myat Thein. 
Seiandjutnja menurut ,,Antara” ke- 

marin iba di Djakarta duta Mesir di 
Inua ismail Kamel Bey, dr. Vasco 
Garin wakil dari Portugai di India, 
duta besar Aignanistan ai New Delhi 
Naji-Ullah Khan dan wakil-wakil dari 
Saudi Arabia. 

HATTA TIBA DINEGERI BELANDA, 
Amsterdam, 25 Desember (Aneta), 
Pada hari Minggu pukul sete- 

ngah satu perdana menteri Hatta ber- 
sama sama dengan anggota-anggota 
Gejegasi Indonesia lainnja, teah tiba 
Ginegeri Belanda dengan pesawat ter- 
bang dari Djakarta. Banjak orang- 
orang Indonesia menunggu di rumah 
makan-lapang terbang untuk me- 
njambut kedatangan mereka. Dian- 

    

   

  

Gi atas Batan jang Naa tida 
aken memberiken lagi  tundjangan 
pada sekolahan-sekolahan jang sampe 
ini “waktu masih memake bahasa 

su matjen sekolahan aken ilang ter- 
“-ketjuali djika or: ang-orang partikulier 
piau kluarken uang dan Ini. P eraa 
tida mungkin. 

  
WISAKSONO DAN PROF. HUSEIN 

DJAJADININGRA 

Letakan iB Li 

nian dan perikanan, tuan. Wisaksono 
Wirjodihardjo telah di-idzinkan me- 
letakan djabatannja jalah pada saat 
penjerahan kedaulatan. 

Prof. dr. P. A. Hussein Djajadi- 
ningrat telah brenti dengan hormat 
atas permintaan sendiri dari dja- 
batannja sebagai sekretaris negara 
urusan pengadjaran, kebudajaan 
dan pengetahuan merangkap peker- 
djaan persiapan membangunkan de- 
partemen luar negri. Beliau djuga 
akan meletakan pekerdjaannja pada 
saat penjerahan kedaulatan. 

Sekretaris negara urusan pereko- 
nomian, mr. J. E. van Hoogstraten, 
telah di-idzinkan meletakan djaba- 
tannja atas permintaan sendiri, pa- 
da saat penjerahan kedaulatan. 

Mr, R. Suriotjokro, pe awai keha- 
kiman diperbantukan. 
Djawa Timur telah 

  

    

    

tara orang-orang Belanda tampak ha- | djadi pegawai kehakiman : 
diir menteri StiKker, van Maarseveen, Mr. F, Bonn dan mr. « ke R. SS: 
sekretaris djendral CMB, dr. M. J. | Soumokil, kedua-dua 8 pegawai 
Prinsen dan gecommitteerde urusan kehakiman. telah dia pula 
soal Indonesia, dr, Bannier. 

Dalam suatu pertjasapan singkat 
dengan wartawan Indonesia dan Be- 
landa, Hatta berkata diantaranya ten- 

  

SATU SEKSI TNI UNTUK SABANG.   Acheson, tentang diterimanja un- 

dang-undang penjerahan kedaulatan 
oleh Staten Generaal Belanda serta 
ditandatanganinja — undang-undang 
itu oleh Sri Ratu Juliana, dan bah- 
wa penjerahan jang sebenernja akan. : 

Amsterdam. 
' Van Kleffens menerangkan, bah- 

| wa Nederland akan mengakui rega- 
| ra baru RIS, dan menjatakan hara- 
pannja atas nama Nederland, agar 
Amerika Serikat selekasnja akan j 

| mengikuti teladan ini. | 
Menurut kabar jang diperoleh. 

Aneta, tindakan resmi sedemikian 
djuga dilakukan oleh missie diplo- 
matik Belanda lain-lainnja di luar 
negeri, atds andjuran pemerintah 
Belanda. : L 

-PALAR TIBA DINEGERI 
BELANDA. 

Amsterdam, 25 Dec. (Aneta). 
. Pada hari Minggu sore djam 
15.45 Palar, wakil KIS di Amerika - 

Serikat telah tiba di lapangan ter- ' 
.bang Schiphol dengan sebuah | 

Stratocruiser dari American sapa 
o 

banjak orang-orang Indonesia. 

Palar menerangkan, bahwa ia 
datang ke negeri Belanda untuk 

perundingan-perun- 
dingan dengan Hatta dan ia akan 
kembali keesokan harinja, karena 
berkenaan dengan penjerahan ke- 
daulatan djuga di Amerika akan 
diadakan upatjara ketjil-ketjilan. 
.Masjarakat Indonesia di saga 
akan datang kerumah saja untuk 
menjaksikan pengibaran Sang 
Merah Putih dan untuk menja- 
njikan Indonesia Raya.” 

Atas pertanjaan tentang sifat 
dari pembitjaraan jang akan dila- 
kukan itu, ia mendjawab: »Arah 
jang harus saja tempuh di Lake 
Success: Karena sekarang Repu- 
blik Indonesia sudah tergabung 
dalam RIS maka kami tentu ha- 
rus menjesuaikan diri dengan ke- 
adaan ini, Sajang sekali soal Irian 
peloni diselesaikan. Saja berharap, 
bahwa hal ini tidak akan mendja- 
di soal, Kami telah tjukup ber- 
tengkar”, “keta Palar sambil ter- 
senjum, Saja selalu bekerdja 
10076. Sekarang persetudjuan su- 
dah tertjapai, hal mana sangat 
menggembirakan saja, Apakah 
saja djuga puas 10096 La men- 
djadi soal. Sekarang kita harus 
menjelenggarakan persetudjuan 
sesuai dengan kehormatan dan ke- 
insjalan kita”, 

GANGGUAN UDJAN ANGIN. 

Semarang, 23 Des, (Antara). 

Tanggal 22 Des. djam 16.00 terdja- 
di hudjan angin besar di 'Tandjung 
15 km. sebeah Barat Brebes, Pohon- 
pohon banjak jang terbongkar, kawat 
telepon ada jang putus dan sedikitnja 
10 rumah rubuh dan banjak rumah- 
rumah lainnja rusak. 

Korban manusia belum diketahui. 

BOMBALI MENGAKU TENTARA 
TN. 

Satu kawanan djahbat, terdiri 3 
orang mengaku ada tentara dari 
TNI, pada waktu malam telah sa- 
tronin rumahnja tuan Mochtar, 
Sprean dari Kelurahan Menteng. 
Dengan antiaman, membikin tuan | 

| Mochtsr serahkan iapunja revol- 
ver berikut sadjumblah patroon- 

Ta   Inja, jang katanja mau. 
Lekjema” Ko (BM) 

dilangsungkan pada hari. Selasa di 4 ha 
   

| rut bertanggung djawab atas politik 

tang kabinet pertama, bahwa orang 
merasa sangat perlunja suatu zaken- 
.kabinet, jang tidak terlepas dari 
“partij- partij. Kabinet sekarang ini, 
“demikian Matta, sesungguhnja meru- 
ipakan suatu kompremi aniara tiga 
Pa arasiha ah, suatu zakenkabinet dengan 

Lt j. Atas 

Panitya Militer dan Keamanan PPN 
mengumumken sebagi berikut: 

Telah dipastiken berangkatnja satu 
seksi TNI dari Atjeh untuk Sabang 
guna menerima tanggung-djawab ter- 
ritorial atas pulao tersebut. Bersama- 
sama dengan seksi Ini an an berangkat 

      
    memberikan suara- 

Mungkin tida akan bisa diper- ' 

lahan-sekolahan jang sampe ini waktu, 

penganter mungkin tida bisa diper- 
.005 tahanken terus dan pemerentah djuga 

dimuka Istana. Presiden RIS me- gi tundja- 

ah | Sekarang 

3. pladjaran jang diberiken dalem 3 
pregnaoreati 

Blanda sebagi bahasa penganter, dan pol 

Sekretaris negara urusan perta- 

SAWAH BESAR, 

Pada Saptu 
Leng Kiat dari Drossaersweg bin- 

'nen, telah djadi korban peraganer 
kan. 

Itu 
“tuan 
koffer pakean dari 
mau ke - station Gambir 
Dena ke Surabaja. Buat da- 
pat 
tja tapi masih ada penumpangnja. 
Tapi oleh tukang betja, didjandji- 

pagi, kira djam 5 Ust, 

rumahnjae, 

numpangnja turun di djalanan tja- 

sadja, tida lama kemudian, ' tu- 
kang betja datang dan tuan Khouw 

sebagi penumpangnja, 
Buat menudju ke station Gambir, 

“ “#tukang betja bukannja ambil dja: 
lan dari Petjenongan jang diketa- 
|hui lebih deket, tapi ke djurusan 
Gang Alhambra, dan pada waktu 
mpe di djalan tjagak, oleh se- 

orang tida dikenal, jang diduga 
ada penumpang betja tadi, tuin 

'Khouw ditodongi revolver, Tuan 

   

   

: | Khouw terpaksa serahkan koffer 
: jang sedang ditenteng, djuga djas 
“jang sedang dipake dilotjotin oleh 

itu “pendjahat! 
“ “Itu waktu keadaan masih gelap 
'dan sepi, sesudahnja pulang ke 
rumah barulah toean Khouw ber- 
|treak: .ada rampok, ada. ram- 

Tapi pendjahat Sudah 
ambil langka seribu...... 

Bisa dituturkan djuga, tuan 
'Khouw sunggu sedang bernasib 
kurang mudjur, pida bebrapa ha- 
ri jang lalu, kutika berada di sta- 
tion Gambir hendak ke Surabaja, 
dompet uangnja kena ditjopet, 
achirnja urung lakukan perdjala- 
nan, begitupun Saptu pagi, ia kom- 
bali alamkan kedjadian terlebih 
heibat...... (SM). 

CHERIBON. 

. Pembantu m2.” kabarkan: 

Ampat politie Pasundan 
ditjulik D.I. 

Satu autobus “jang berdjalan 
dari Tijileduk ka Losarie, kutika 
hari Rebo (14-12), kira djam 2 
siang, baru sadia sampe didjala- 
nar desa Kali Buntu, sudah di- 
stop oleh gerombolan D.I. 
Ampat oran” politie dari Pa- 

sundan jang ikut merumpang, 

ikut marika berikut sendjatanja. 

20 anggota D.I. dibekuk. 

Kutika hari Djumahat (23-12) 
siang, fihak Dil.  tjicba ganggu 
post-post TNI di Prapatan (Djati- 
wangi). 

Tapi ternjata fihak TNI tjukup 
tangguh dan berhasil dapat mena- 
wan 20 D.I. 

- Majoor Umar Wirahadikusuma, 
sebetulnja seblah tangannja  se- 
deng bisul, selagi berada di Pra- 
batan, djustru terdjadi pertempu- 
ran. telah gunakan piso potong 
bisulnja untuk lakukan stoot, se- 
karang masih "Cheribo dir 
sakit Kosambie, PL 

ie. Bae aa g   
  

. » 1 (1 te 

nja tentang hasil CMB, Hatta men- 
ah bahwa Sjahrir tida mau tu- Olah Bayi: : 
di k Ik 

Na ae anjona kn. 5 Sepak Bola. Atas pertanjaan lain, ia mendja- 
wab, bahwa pasukan-pasukan Belan- 
da akan ditarik kembali dalam waktu 
jang sudah ditetapkan. Hingga seka- 
r “ pengosongan-pengosongan da- 
erah-daerah berlangsung dengan me- 
muaskan dan perhubungan antara mi- 
liter-militer ba ang dan Indonesia 
disebutnja baik. Di Djakarta diada- 
kan pertandingan sepak bola antara 
kesebelasan militer Belanda dan In- 
donesia. 

KEBAKARAN DI PETAK-. 
SINKIAN. 

Tadi djam 2 Ilohor, terbit keba- 
karan di udjung Madu-weg diantara 
rumah-rumah bilik dan papan dan 
atep kira-kira 50 meter dari veld 
bola U.M.S: di Petak Sinkian. Api 
dengen tjepet mendjalar, dengen 
enak memakan itu semua rumah- 
rumah dari bahan jang gampang 
terbakar. 

Asep item menggulung dengen te- 
bel di udara. 

DJAM MALAM DI BANDUNG DI- 
... MADJUKAN. 

Mulai hari Minggu tanggal 25 De- 
sember sampai waktu jang akan di- 
umumkan lagi permulaan djam malam 
di Bandung diadjukan dari pukul 
24.00 mendjadi pukul 22.00. Achir djam 
malam stay pada pukul 05.00. 

SKYMASTER INDIA SINGGAH DI 
DJAKARTA. 

Pada Minggu kemaren satu pesawat 
terbang India dari ,,Bharat Airways” 
telah singgah buat pertama kalinja 
dilapangan terbang Djakarta. Pesa- 
wat itu jang dipimnin oleh Anand 
membawa lima puluh orang penum- 
pang bengsa Junani dari Ranskok ke 
Australia, dan akan berangkat hari 
Ta Dg pagi-pagi ke Port Darwin, Aus- 

ak 

KAPAI? PERANG BELANDA 
MENGIBARKAN . BENDERA 

MERAN-PUTIH. 
Diakarta, 25 Dec. (Aneta). - 
Untuk menjingkirkan salah fa- 

ham bagi umum, mulai dari hari 
penjerahan kedaulatan, tiap-tiap 
kapal perang Belanda, jang dipa- 
ke oleh Republik Indonesia Seri- 
kat untuk membantu melakuken 
perondaan di peraeran Indonesia 
aken mengibarken, selaen dari 
pada bendera Belanda di temvat 
biasa, djuga bendera Merah-Putih 
Tn demikian ' pengumuman 

PAMERESAN DI BOGOR. 
Pertama. ada kedjadian saorang 

sigenaar transport onderneming dida- 
tanzkan oleh orang-orang jang me- 
mintah uang sepuluh ribu rupiah. 
Disusul dengan sesorang dari satu 
penggilingan beras. ,dipindjam” de- 
ngan bon uangnja seribuh rupiah. 
Satu pedagang di Lawang Seketeng, 
kedatangan saorang jang meminta 
toekar uang Ori dengan uang biasa 

  
  

  

  

Buat pertama kali « Wecapark 

  

PERTANDINGAN KONGRES PORI 
DI DJO KJA, 

PSIM Ng — PORIS Se- 
ma 1-9, 

Pertandingan jang diadaken berhu- 
mh dengen kongres PORI antara 
asebelasan PSIM  Djokja melawan 

Poris dari Semarang dilangsung- 
ken di Kridosono dengen mendapet 
perhatian besar. 
Dugaan banjak orang bahua PSIM 

aken dibendjolin telah meleset. 
sebelasan Djokja bikin perlawanan Sg 
dan lebih tinggi peilnja. Fihak Se- 
marang seaen kurang productief, pun 
tida mempunjai teamwork. 

Goal satu-satunja dibikin oleh Mar- 
mo sasudah haiftime. 

COMPETITIE VBO. 

    1515 M.P, — LTD 2—9 
Dan saorang pedagang lain, dimin- Oliveo — BBSA l—1, 

takan “uang sebanjak lima ratus L. Genie — ADL 3——1. 
rupiah. SSS — SVBB Il, 

PARTAI BURUH BARU DT NIOKJA. UMS — PORI.   Kita dapet kabar, pada Minggu te. Di Djokjakarta telah didirikan par- 
i |8 Januari jad. di lapangan Petak Sin- buruh baru dengan dasar demo- 

krasi dan tudjuan membangun masja- | kian UMS aken maen melawan ke- 
'rakat sosialis. Pengurus besar pa tai | sebelasan Pori Djakarta. Pendapetan 

dan |dari ini rta ada buat 

   

  

  
kema- 

ren “sore Sang Dwiwarna berkibar 
dengen bendera tiga warna. 
Gambar bawah: : 

Overste Taswin telah buka pertandingan 
kemaren. 

SIR Co ANA Kikan 

PERTEMUAN PERTAMA AT: AS 

LAPANGAN IDJO 

antara T.N.I, dan Militer 
Blanda. 

Kesebelasan T.N.I. dikalah- 
kan 13—2, 

Di Juar dugaan waktu 
kemaren sore diadaken 
pertandingan sebagi tan- 
da persobatan antara ke- 
sebelasan dari Garnizoen 
Batavia melawan kesebe- 
lasan dari TNI, djumblah- 
nja penonton ada begitu 

15.060 penonton kemaren 
sore bikin sesek lapangan 
Decapark. 

Muziek dari  orang- 
orang pompa bantu mera- 
mekan suasana di. lapa- 
ngan. 

Antara penonton di 
tribune keliatan beberapa 
pembesar TNI, Sultan 
Djokja, Kol, Simatupang, 
Daan Jahja, overste Tas- 
win, Mr, Rum dan di fi- 
hak . pembesar Belanda, 
generaal-majoor Van der 
Hem, Van Leeuwen dan 
Yan Langen, lebih djar 
wali,kota: Djakarta. | 

Sesudahnja lebih dwi 
diperdengarkan lagu In- 
donesia Raja dan Wilhel- 
mus, permaenan dimulai 
dengan overste Taswin, 
jang bakal djadi basis- 
commandant Djakarta, la- 
kukan tendangan perta- 
ma. 

Pertandingan ada djau 
dari menarik, tapi dilaku- 
kan dengan sangat fair. 
Fihak Garnizoen banjak 
lebih kust dari lawannja 
jang tegas keliatag selaen 
asing sama keadaari lapa- 
ngan, pun tida marun 
training. 

Sampe 'alftime stand indah 
7—0 buat militer Belanda, dalam 
babakan kedua kemenangan. itu 
ditambah 6 lagi, djadi 13, Dua 
goals jang dibikin oleh TNI ber- 
asal dari kakinja Susinggih (pe- 
mimpin dari kesebelasan TNI ter- 
sebut). 

Kesebelasan TNI jang kemaren 
sore terdiri sebagi brikut: 

Vdr. Enoch 
Lt. Mus 'Lt. Dahlan ' 

Vdr, Don Lt. Adang Sgr. Hidajat 
Korp. 'Apong Lt. Susinggih Sgr. Widolo 
Lt. Huzaini .Lt. Gaffar 

Seabisnja maen pada Brons, captain 
$ dari team Garnizoen dibrikan beker 
dan medailles dan pada captain Su- 
Peak dibriken medailles peringe- 

8 

MUSEUM. , 
Dari hari Senen sampe Rebo Muw 

seum di Gambir ditutup, demikian 
pun Museum ,,Oud Batavia” (Stad- 
huisplein), 

HARGA MAS, 
Ini hari tertjatet harga Bu Ff 13.50 
Ine Da Had penerang ' 305 Singapore   

PELUKAN “Ii niawak - 

agi, tuan Khouw 1 
   

Khouw dengan menenteng . 

buat 

andaran, ia ketemu satu be- .. 

kan, ia akan kembali sesudah pe- 3 

gak dekat Gang Alhambra, Betul 

sudah dipaksa turun dan musti 

kerna "3 

besar, hingga  kaartjis- 
sedari siang-siang  ter- 
djual “abis. Kita taksir 
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—ENIRALE 

Mr.-Cornelis 

4.30 — . 6.30 — 9 malem Ti 
Lag 2 10.30 Aa 

  

   
Diande. pg Musa 

, EN Di Jogja WTM    

      

  

“LU ENG N Io 

dengen 
THUNG ONG LOEN 

? Pada hari terseboet diatas, saja 
menoenggoe 'Toean2, Njonja2 

| dan sekalian familie poenja : 
. koendjoengan boeat bantoe me- 
Tn dimana aken dibikin 5 

5 jamoean Thee-hwee di saja 
Kaka roemah: Handelstraat 
108 Buitenzorg. . 

3 Thee-hwee aken dibikin dari 
| djam 10 sampe 2 siang. 

Kiongtihioe dan hormat. . 
LU GOUW- HOAT en Njonja. 

2 2. Torn TER PENG Nae 

    

4 Djakarta-kota. h 

ga. Oo n Kwa 
(Blumenhandel aan en ja 
hubungar dengen ad- 

  
— baker 

        

    

        

   
   

  

   

  

    

   

| Tau pa aa jang 3 aa Ian 

unjai kapentingan diharep be- | 9 'MENGATOERKEN BANJAK 
n eng Dalan tuan Gouw 'Kwee ja TRIMA KASI. 

——. Pada semoea familie dan sobat 
ande, atas bantoewan, kedate- 
ngan, soembangan, krans serta. 

' menganter di harian koeboernja - 
saja poenja Soewami, Papa, 
Engkong dan ea jang. ! 
tertjinta. 

Atas namanja Na : 

fami'ie : 

LOA KENG SOEY.: 

  

    

   

  

    

  

' KHOE LIANG NIO (Lies) 

dengan 
OEY KIAT TENG 

“Djakarta, 22 December 1949. 
14258 , Aa 

14507 

    

   
   

    
    

| 14367 

| MAOE BELI: 

MAOF DIOEAL, 2 Ni Radio “Minerva 
39YU double Sprekers 9 lamnoe. 
1 Radio Astoria, keadaan: “baek. 
“Boleh liat pada: : & 

» 'Bord, Ate. LTE 

Pi Moteniet 1 West 193, Taka aa kota. J 
  

'Maoe dioeal: 
23 Sedar 

seralanja teristimewa. Model paling 
blakang seblonnja perang, 
assurantie Ned. Lloyd. 

'Preksa saban hari di: : 
Dialan Prita 11 A 

(Mangga Besar). 
  

Mesin djait, mesin toelis-reken- 
hitung. 

Toko "ASIA?" 

14485 Te'f. WI. 4415. 
  

  

1
      "Menghaturian trima 

kasi 
Pada semua familie dan sobat 
ande atas perhatian sumbangan 
dan turut anter pada waktu 
dikuburnja saja punja suwami 

. Gan papah: 

TAN KON G HAN 

' Njonja Tan Kong Han — Liem. 

Tan Tjong Ging — Lie 

dengen Familie, Bandung. 

  

“segala bangsa. “untuk dlanatam 

' Sekertaris. Kedudukan Surabaja, 

'gadji bagus. Lamaran disertai 

. keterangan lengkap selekas BN 

kin pada : 

SFESAPERO” 
| (Federasi Gabungan Perusahaan 

: Rokok Seluruh Djawa), 

Bothstraat 21, Surabaja.        
  

sena mapan sapa“ : maha 3 

: Residen Bantam karena sakit. 

ra beliau diterima Iman gan Islamnja oleh Tuhan Jang Maha 

14257    

  

   

    

       

   

  

Na ia 

  
  

  

2 ion didjoesl : : 
Ket FORD MERCURY 1940 masi dipakei Giat “an 2.30 - 4.30) 

- 1 Partj Hulpstukken Waterleiding. 

Buton Bwpaofena : 

“Xv. INTERCO 
: f Bagian: INTER-IMPORTI. 
Kl pa Ya Ae 23 Maman Pelan Oi, Telf. 1418 Djak   
  

Vanillin 1007, Na mp. & S1” & ”Rhodia” 
. Saeccharin ”Monsanto” & Lae na! 2 

: Carporiet 35K : 
Nitrate of Soda, USP. 
.Hypo dalam blik dan drum 

Sodium Hydrosulphite 

2 Sodium Sulphite 

" Kieurstoften boeat Batik-Tenoen-Saboen-Koewe-Lemon-Stroop 1 
— Ketas Cigaret dalam rieman dan rollen ) 

| Kertas Houtvrij-Doorslag dan Jaen-aen matjam kertas daa djoega 
| roepa-roepa barang. 
“Kantoor : f 

       
    
    
    
     

    
    
    
    
     

     
    
    
    
    
      

    
      

      

& 
, — MINTA BELI: HE A 
An AN Penpermint Olie 

Pro,» Gaboes No. 2 
Pror) Gaboes No. 3 

    

“THE DOSIS COMPANY 
Gang Waroeng Tinggi No. 37 

Pro19 Gaboes No. 4 ag : 2 
Pro» Gaboes No. 8 NE Oost — 1 Pangan 

(Kantoor: PN 
6 1 : Gk Kenanga Noord No. 49 

$ Senen, Batavia-0. — Tel. Wit. No. 1450 

Djam kerdja: 8.30 pagi — 2 siang, 

   

14256 ' : 5 i 
MKNANAN KN 

| kaan | MINTA BELI. 
“Olie-Olie (Eiie-bibity Bai de Cologne T, Marfa (P & S) dan NEROLI, 
BERGAMOT!, CITROEN MESSINA, PETITGRAIN MEN ak 

Penawaran pada : 5) 

2 sem 

    

  

   
1m : 

No. 19, Batavia.     

  

   
   

    KPM. — le Haven. 

/ GUNUNG SAHARI 60, Telf. 1418 V Hbitor Pusat: 
Me ae 'DJAKARTA. 

  

TAI na RINGAN 
PERLAJANAN RADJIN 

| WANJA KETERANGAN LEBIH DJAU.- 

  

    
  

  

  

# 

Mase djoeal: 
Satoe Auto Sedan 
Merk ”AUSTIN”. 

Bisa liat di: 

Siuisweg 24 — Mangarai. 
  

  

    

TE koOp: 
Sindoroweg 4   Chaulanweg 39 
Kebon Sirih 115b 

Moesiweg 39 
»Menteng 32 
Petodjodwarsweg 22 

| lestraat 38 en 40. 

49 G & S 2 

KALI BESAR WEST 38 
TELP TOL BAIK 

141282     

    

  

Di djozal lekas: 
1 JzhP FORD 1949 

Keadain baik, duco en bekleding 
baroe, brikoet erk. v. Eigendom. 

Boleh liat sembarang waktoe. 

14481 MR.-CORNELIS. 

KKKEKKKKEKKKKKKKKHK 

Perdjandjian tg. 12 Dec. 1M9 kita 
soedah trima accoord. Sampe kl tg. 15 

Jan. 1950 kita aken pergi kloear Negri. 

Hal itoe tjonto tjita jang kleur Biroe 

  

  

|dan Idjo memang kwaliteit baik, 
| tentoe tida nanti loentoer. 

| Kalo memang masih memboetoehken, 
kita masih ada barang, 
kabarken sesoedahnja tg. 15 Jan. 1950, 
Adv..dalem Star Weekly tg. 25 Dec. 49. 

soedah ketelandjoer ditjitak, mangka 

harep dimaifken. Trima kasih. 

14087 stan 

DE 0:Y 
  

bbbbbbtbbbbbbtbbbtbtat 
  

PRINSENSTRAAT 

PRACATIG 
BOUWTERKEIN 

Kepiknan 
oedangs 
anftforen o

s
 

FE, 30— 

per M? 

E!GENDOM 

ah 
Kali Beta West 38 — Telf, 1122 

Batavia. 5     . 14381 
    

KISTEN MAKERIJ 
KHO LENG TJIN 
Petodjo Binatu Gg. 2, No. 3     

Diskarta 

| Baloetiweg (Gg. Barak) 29, 

bila mace | 

Personenwasen merk Stude- | 
'hamrion taon 1942. keadahan | 

Molenvliet Oost LE — Djakarta, | 

.ties 

1 : MPA ken ak TA 2 En 

TAMON KA XXVII — PAG 
  

  

& 

  

mag mana 

G 

58 

     

    

— General Motors " 
memBuka pintu 

kearah mempertinggi 
tingkatan penghidupan 

Dengan kunrgji penghubung An) terbukalah 

seluruh daerah-daerah, daerah-daerah jang 

perkembangannja dapat dilaksanakan setjara 

tjepat. 

Kuntji inipun mendjadi satu symbol untuk 

Kemanusiaan dan, teristimewa, dari bahagian 

jang keluarannja GENERAL MOTORS meme- 
nuhi dalam banjak lapangan. Didjalan raya 

sebagai kendaraan mobil atau truck: ditanah 
ladang sebagai tractor atau sumber tenagas 

didalam rumah-rumah atau di dalam Industri 
Industri senantiasa bertemu dengan 

an keluarannya 

General Motors 

CHEVROLET @ GMC @ BEDFORD TRUCKS @ GM DIESEL 0 FRIGIDAIRE 

ana 

0 

  

Geslaagd voor LERARES 
in Knip-Cursus, 

Jang ambil exaimen pada tg. 12, 13, 14 
December 51949 dan geslaagd untuk 

LERARES ada Nona-nona ' 
Neliy The 
Thung Ai Nie 
Lily Tan 
Oey Tjiu Kiok 

Ceostumiere: Hie Lilian 

Mulai tg. 1 Januari 1950 bisa lagi 
terima murid-murid baru untuk Cos- 
tumiere. Coupeuse dan si na 

s Kembang... sik 

Modern »C HEN? s 
Gg. Tengah 16, Noordwijk 

(belakang Toko COMEMO) Batavia-C. 
14484 

DERNE SC SCHOOL 
Mona Len 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. »KHOE SIN HOAT”. 

  

| 14373 
  

Diberi 
HADIAH pada Umum!! 
NOOT beserta TERSNJA Lagu INDO- 
NESIA RAYA 
Sedia : BENDERA bahan ISTIMEWA 
(Sutra Bemberg) dari harga f 1.15 
sampai f 21.50 

GAMBAR ”PERSIDEN” bewarna, dgn. 
Lentjana plat kuningan bergambar 

Gisertai HADIAH, 

Toko "AZ H AR” 

Kramat 30c — Djakarta. 

f 1.50, ukuran 22 X 32 per stel f 1.50. 
| Dur ajuga 

14469   

KKKKKK KAKAK K KAKAK 

MOELaI 1 JAN. 1950 
Lever makan masakan Soerabaia, 

speciaal boewat orang Djawa Wetan. 
Franco roemah tarief pantes. 

14492 Mevr.: SIE 

Pintoe Aer 31/D blakang Rex Tailor 
Seibtbtbibtbtbtbtbtbbtbtbbbtbtbtbaat- 

Roemah-rvemah matjem apa, 
Di straat mana toean mace? 

Fanjak pada: 

SIE DJIS LIONG, MENTENG 20. 
14491 

  

  

99 BISCUIT, BANKET & STROOP-FABRIEK 

Terdiri tahun 1914 

Eig. Na Eng Bouw nama Perusahaan ,,N E BO” 

Pembikinan kaluaran di atas, bukan sadja Kwaliteit no. 1 djuga terdiri 

| dari bahan pilihan jang enak dan sehat. 

Djenis tepung djaksa. Ratjun-ratjun bahaja tidak ada, Kwaliteit 

bischuit tjukup baek, keresikan berada di bawah penilikan doktor 
kasehatan. Bikin matjam-matjam dan jang masih baru. 

Terkenal di seantero Java serta dapat banjak pudjian. Persediaan hanja 

sedikit tapi dapat banjak pesanan, maka itu diminta suka ambil perhatian 

untuk matjam-matjam kaluaran dari NEBO. 

NIEUWSTRAAT 3 — BANDUNG (JAVA). 
14498 
  

  

    

   

      

   

    

   

   
   
   

        

   
   
    

     
      

    

     

            

      
        

      
       

     
    
    
      1 
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Ini hari Tana 
4 "ALWAYS IN MY HEART” 

# Besok : 5 
”LOST CITY ef JUNGLE” 

  

    

      

  

   

    

duur & ane 

Molenvliet West 193 — Djakarta-kota: 

Ada sedia: Poeloehan tjonto GAM- 
BAR-GAMBAR BORDUUR, dengen 
goebahan 
jang paling baroe, 

Seperti: BENGAWAN SOLO, KEM- 
BANG KEMANTEN, SEHIDOEP 
MATI dl. 1 

  

TJONTO-TJONTO pinggir K 
ocekoeran kertas 45 X 25 Sara PE Pe 
Ff 1.50 dan tjonto kembang besar-besar 
oekoeran 59 X 35 mela 4 tr f I— 
per lembar. 
Segala pesenan, harep dibrikoetken 
sekalian wangnja ! : Ni 

SENI-LUKIS 
Pahat dan Ukiran 

Diusahakan oleh "US.I.” 
Sekawan Indonesia) Bagian Industeri 

? batu dan lukisan. ' 

—. Pjalan Bujut (Pesajangan) HAN: 
3 Tjirebon. 

Menerima pekerdjaan membuat : 

Gambar? jang timbul, Tugu peringa- 
tan, batu kuburan dll. pekerdjaan 
dari batu (marmer). 

Djuga. menerima pekerdjaan naam- 
borden, fotos vergroten dl.L Takut 
djaan gambar. 

Sg 

Sab Enok 

      

   
   

   

  

     

  

  

X HARIAN SINTJHIA SUDA 
DEKET ! 

..
 

  

Pesenlah. ad mulai sekarang 
buat Njonja & Nona: -punja 

Permaneni-Wave, 
Stroomioos- Wave, : 
Long- Wave, Punt-Wave. 

Glod- Wave (Helene Curtis) 

Water- Wave, Hafropmaak. 
Merias penganten compieci.! 

Dipimpin oieh Gezusters TAN. 

Pns oggn 
Ps. BARU 50 (Sabelah Toko 

De Zon) 14351 
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Semoca orang heran kenapa itoe se- 
pasang swami-istri bidoepnja sebagi 
Mimi Tidak lain, kerna seng istri - 
selaloe minoem djamoe GALIAN 

awan IKET. 

NN Tia ia Pe 3 2 
He BI La 
AN LO BI ena et eN 

MOU Ie aed Id At aa an   
Harga 1 blik 150. 

Pesanan sedikitnja 2 blik dengan 

seluruh Indonesia. : 

MINTALAH DAFTAR HARGA ! 

" | antaranja : 
“MAKASSAR : Mesmanlaan 21. 
PONTIANAK : p/a Agent Balai Pus- 

taka. 
TEMBILAHAN: Toko King Seng. 
BOGOR : Pasar Baru 84. 
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“LILE? pi 

boengah istimewa, model 1 

SE- | k 

“si 

   
   

14489 

1 Sea 

kirim uang dimuka, kita kirim franco | 

Agent2 terdapat di seluruh: Nan 

Masih ditjari Agent? di seluruh Indo- | 
nesia. 

TEE EN TEA NE ea 

La OOP BB CDOP DI DUA 

  

n sbanjaknja orang-orang jang ingin menonton. 

  

  

     
     

    

       

    
   

   

  

SATU PESTA DARI MUSIK DAN WARNA 

  

DIE FLEDERN AUS 
FILM Cena BEWARNA PERTAMA SETELAH PERANG.     

  

   ( MENTENG. Tai 6-00 — 9.00 sore. 

BESOK PREMIERE : 

»ADAM and EVELYNE" 
dengen 

Jean Simmons dan Stewart Benoa 

Pertama kali kedoea bintang film dalem satoe comefie 

.jang loetjoe. 14516 
KANAN NBA AR SR KN 

pebbtbttbabfobababbabbbtbbbbbbbobbbbbbbtbbtatat pak 

ASTORIA: Boeat 3 hari sadja. 

BELASA, 27 — REBO,28 dan KEMIS, 29 DEO. 

5.30 — 8.30. 5.30 — 8.30. 10.30 — 2.30 — 5.30 — 8.30 » 

»KINGS ROW“ 
Ann Sheridan — Ronald Reagans — Betty Fields. 

Warner Bros Pict. 14515 MPEA. 

en ee ee aa ee enam 3 

DECA 2 
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INI 
RAR 

diam 6.30 en 9.30 . djam 6.60 en 9.00 

JEAN SIMMONS NALD HOUSTON 

»THE BLUE LAGOCN”. 
Colour by 'echnicolor- 

| Bagle-Lion Ba 

Perhatiken: 2 
14511 

    

KANAK SEMU KAKAK 

z ALHAMBRA 
Tanggal 26, main djam 1i. — 6. — 9. 

INI MALEM DAN BERIKUTNYA 
UNTUK MENJAMBUT HARI PERAJAHAN KEDAULATAN 
FYLM INDIA JANG MELUKISKEN KEISLAMAN 

pOMAR EHAY YAM” 
" SAIGAL SURAIYA LAILA . 

PERHATIKAN DJAM MAENNJA. 
MULAI TANGGAL 30 Desember Fila IN DIA 

”SHUKRIYA” Miss RAMOLA. 14512 
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Menjambut PE JERAHAN KEDAULATAN 

dengan lagu aa Mala 

“INDONESIA RAYA” 
Teks dan nootnja bisa dibeli pada: 

“PUSTAKA RAKJAT 
: : Di. Paseban 58 — Djakarta. 

: Harga selembar '. . ... f 0.20 
, 100 lembar keatas . . . ,, 0.15 5 

TN Ta oa Na na ah 14266 

  

pada nam bari tg, 87 dan 28 Docembor 1019 2 

"ru 18 Universal Pict. ' 

       
    
    

  

IV MENTENG: Adam and Evelyne | 

    

         
   

  

| | GLOBE : 

| Perhatiken djam mainnja 

    

   

      

   

' OPERETTE PALING BESAR DARI JOHAN (3 ge 

    

   
   

      
   

Hati SELASA NN ea   
13 tahon keatas. () | 

Hari Selasa dan Rebo, tida ada voorvERKoop. |) | 

TAHON KA xxvil - 
  

  

   

    

   
   

  

    

Laughton - — Eranchot Tone, 
M.P.E.A. 

Semoea cemoer. 

Moelai besok : 

ASTORIA : ,Kings Row” 

1 

TOL: 1030 — 5.30 — 8.30 
F perhatiken djam maennja) 
| Senen: extra 2.30 siang. 

11.00 — 6.00 — 9.00 1 
X Senen: extra 3.00 siang. 3 

      

    

   
    

  

    

”CAPTAIN from CASTILE” 
.. Technicolor. 

) Tyrone Power — Jean Petters 
| — Lee L. Cobb. 
20th Gentury Fox Pict. M.P.E.A, 

17 tahoen keatas. 

   

  

   

  

- CINEMA : 10.30 — 5.30 — 8.30 

Senen: extra 2.30 siang. 
3.00 — 6.00 — 9.00 

THE SWORDSMAN” 

Technicolor. 

“Larry Parks — Ellen Drew. 

$ Columbia Pict. M.P.E.A. 

13 tahoen keatas. : 
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THALIA 
: INI HARI PENGHABISAN: 

STarZan and the 
“Green Saddess 

BESOK DAN LUSA - 
RENTJONG ATJEH 

Maen malem sadja djam 7-9 

“1 Degung ngan aa SELAMAT 

»Hari Penjerahan Kedaulatan Indones 
27 DECEMBER 1949. 

RAMA STORES LimreD. 

Djakarta : 19 Citadelweg. 
Singapore : 35 A Markstreet. 
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PENGRAWATAN MUKA 
   
  

  

7 dan Ah DIAM MAKNA P dari: 

ST PN kan ses 

sa... om.. 

#n.ooencaneanaunuenana 

RTUNDJUKAN 

      

     

   

      

   

    

   
   

5.30 dan 8.30 sore. 

6.00 dan 9.00 sore. 

5.30 dan 8.30 sore. 
6.00 dan 9.00 sore. 

530 dan 8.30 sore. 
6.00 dan 9.00 sore. 

14514 

  

Sa rr an ar IK 

  

3.05 
7.39 
9.39 SHANGHAI 

EXTRA 

Tr 
NILA DJUWITA 

R. SECARNO 

11.30 pagi 

x 

Film Indonesia paling bzru dan paling modern 
  

        

      

   
    

   
14529 

(KAKAK MAKMUR KKM KAMAR 
“2 

SAMUEL GOLDWYN 
PRESENTS £ SATU «x 

: “3 D DANNY KAYE s3 
E VIRGIN e B3 : 7 

2 24 c wih “ 3 
ha "1 A nd hettest 3 HL A 2 

2 & 5 Mp Bapa Das F dan mun E" 1g 5 in A 
& | 8 NU TA 

“3 BNrUR 3 

E MA LAMA 4 
BERHY GOODMAN "OMMY DORSEY « k' 2 

Xx LBUIS ARMSIRONG (HARUE BARNET - DAN £ 
LUONEL HAMPTOM - MEL POWELL 
BUCK & GUBBLES - Tit SOLEN GATE OYARTETr BARU z 

IE PAGE CAVANAUGH TRIO « RUSSO AND TME SAMBA KINGG 

14509 8 |   
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“Mr. Joseph Young of Afrika" 
  
  

14517 
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: atawa 

— NONA GAGAH DARI HONGKANG 

Ditoetoerken oleh : 

OK. T 

1 engan 
167). 2 7 

suhengnja bisa. tulungin Bong Him, 
ia lantes minta katerangan. 

»Bersama Lie Peng aku sampe 
di kota radja, ia terus urus pakerdja- 
annja, aku lantes bikin penjelidikan. 

'Lebih dulu dari itu, kita tjari hotel. 
Aku dapet denger, sudara Bong Him 

nunggu papreksaan. Kamudian aku 
tjari rumahnja Ie Tjeng Sin, ma- 
lemnja aku satronin padanja, selagi 

| ja duduk sendirian di kamar tulis 
“ memereksa surat-surat, aku menim- 

ratnja, jang mana siang-siang aku 
telah sediaken, selagi ia kaget, aku 
'antjem lebih djau, kataku, 'Djikalu 
kau sajang kapalamu, djangan kau 
fitenah orang baek-baek!  Lantes 
aku pulang. Besoknja aku pergi ka 

kamar tahanan 

     
    
     

  

   
    
   tanah buat. 

        

smpat E! Bong Him ka 

f menulungin sudara Yok Lin. “sabe-: 

- Giok Kim pun girang mengatahui 

| pinter dan brani. 

sudah ditahan dalem rendjara, me- 

— puk dengen piso blati jang ada su- | 

|sajang dirinja. Orang tersesat pun 

Bong Him | 

ika mari. Aku pun pikirken kau, 
sumoay. Sukur kau djuga berhasil 

Kemudian. selandjutnja,  Kiam 
'Tjioe dan Giok Kim. diminta tinggal 
terus di Tjan- kee-tjun, selama sa- 
tengah bulan, Bong: Him minta 
Kiam Tjioe kapalai iapunja per- 
kumpulan silat, pada kawan-kawan- 
nja ia perkenalken penulungnja ini 
sebagi kiamhiap Kunlun-pay. 
Samentara itu, maski Yok Lin punja 

kaki baekan, ia lalu dapet sakit de- 
mem, rupanja bekas terseksa dalem 

tahanan, kurang makan dan pake dan 
itu malem, selagi ditulungin, ia angin- 
anginan, Lantaran ini, Kiam Tjioe 
dan Giok Kim djadi tida bisa buru- 
buru brangkat, sedeng sabenernja ia 

|ingin lekas-lekas brangkat ka Koen 
Loen San, aken tengok guru marika. 

Pada suatu lohor seabisnja minum 
obat, Yok Lin rebah di pembaringan- 
nja dengen kasepian, kebutulan Giok 
Kim tengokin ia. Si nona tanja kese- 
hatannja. 

»Aku sudah sembuh banjak, brang- 
kali lagi bebrapa bunekus obat, aku 
aken sembuh betu!,” Yok Lin kasi tau. 
»Aku menjesel, lantaran diganggu pe- 

njakit, aku tida bisa selalu lajanin 
kau, ade Kim.” 
sDjangan bilang begitu, engko,” 

Giok Kim bilang. ,Aku girang buat 
dapet tau kau sembuh banjak.” 

nernja, sudara Yok Lin djato di ta- 
ngan siapa?” : 

Giok Kim tjeritaken iapunja pa- 
kerdjaan, tapi ia tida sebut hal ia 
gendong Yok Lin. : 

Kiam Tjioe pudji itu sumoay jang 

»Nona bernjali sanget besar!” 
Bong Him turut memudji. ,/Tjilaka 
adalah Tjiauw Tay Koan, jang ber- 
hadepan sama kau!” 

,Tjiauw Tay Koan sabenernja ada 
liehay,” Giok Kim aku, ,sudah ia 
pande gunai goatgee tong'iu, pun ia 

bisa lepas pana resia jang beratjun, 
sajang ia djalan kliru dan telah sia. 
siaken japunja Kepandean itu. Aku 
bunuh ia kerna terpaksa.” 

»Memang paling tjilaka djikalu 
orang djalan tersesat,” Kiam Tjioe 
benerken. ,,Sabenernja, siapa ada 
punja kepandean, ia musti terlebih 

dapet kutukan dan tjatjian umum...” 
Hartawan Tjan benerken itu anak 

muda. , 
Sg itu, familie Tjan djamu 

Kiam Tjioe brikut Giok Kim, seka-     Nona kita mau duduk, liat di 
      

lian buat undjuk kagirangan jang. 
Tung, Marika    

»Dengen sabenernja aku sanget 
bersukur dan bertrima kasi pada 
kau, ade,” kata pula Yok Lin sam- 
bil tertawa, »Kau telah masuk da- 
lem gowa harimau buat bisa tu- 
lungin aku. Begimana aku bisa ba- 
les budimu itu?” 

»Tapi aku tida mengharep itu,” 
Giok Kim bilang sambil bersenjum. 

»Sadjek duluan kau tinggalken 
aku, adeku, kau senantiasa berba- 
jang di depan mataku,” Yok Lin 
aku. ,,Aku merasa, dalem idup 
kita, berkumpul dan berpisah ada 
hal jang menggontjangken hati. 
Aku ingin dalem kamus tjuma ada 
huruf 'berkumpul tapi djangan ada 
huruf "berpisah'...”j 

Denger orarig punja perkataan, 
Giok Kim tundukin kapala. 

»Apa kau djemu terhadep utjapan- 
ku ini, adeku?” Yok Lin tanja. 
,Aku bukannja lantjang, aku sa- 
benernja ingin kau tinggal di si- 
ni, berkumpul sama aku, supaja 
aku tida kasepian dan selalu men- 
dapet hiburan.” 

Kau bener 
Lin,” achirnja 
tau, kitaorang 
berpisahan pula. 

djuga, engko Yok 
Kata nona kita. ,Kau 

lekas djuga bakal 
Aku dateng me- 

  

djandji buat brangkat ka Koen Loen 
San, aken sambangin gurur kita, 
malah ia niat brangkat lantes, tapi 
aku minta ia suka menu be- 
brapa hari lagi. Aku tida tau, be- 
gimana nanti kau pikir tentang ke- 
brangkatan kita. Aku kasi tau 
pada kau, sekali ini aku pergi, aku 
nanti buktiken djandjiku pada kau. 
Aku aken lantes pergi ka Houw- 
lauw-kwan, kapan aku balik, ten- 
tu dengen bawa hasil. Aku harep 
kau rawat dirimu baek-baek dan 
tunggui kabar girang dari aku!” 

Mendenger . begitu, aer mukanja 
Yok Lin berohah djadi gurem dan 
lesuh,  kagumbiraannja linjap de- 
ngen lantes. buat sasa'at, ia diam 
sadja. 

»Hatiku ada tida tentrem sekarang,” 
achirnja ia berkata djuga. ,,Aku minta 
adeku ma'afken aku tetapi aku mau 

bilang trima kasi tentang kebaekan- 
mu, jang hendak tjariken pasangan 

Lbuat aku. Sekarang ini pengharepan- 

ku ada surem... Adeku, kau bisa me- 
mikir, mustail kau tida bisa pikir ten- 
tang hatiku? Kenapa sekarang kau 
mau brangkat pula? Apa kau tida bisa 
tunggu pula bebrapa hari lagi? Apa- 
kah itu perkataan 'berkumpul' bener   lulu buat sambangin kauorang, sia-   yu Ipa tau, kita ajustru Mane    lungin    

  

se Ba Api ah ika An 

   saya Ma 
mirip Ta mega jang melajang- 

| bujar?” 

     

a94 : 
P Maen en sn 1 ce aa PL MEME LETAK 

K IM KI A M Y AN mondok. Baru sadja berdiam satu | sukur puas itu sepasang anak muda, | anak muda, maka ia lantes duduk | kau dan sudaramu. Kita — aku' Giok Kim tida bisal lantes mendja- set 4 : £ «1 | hari, kita lantes brangkat menudju | jang djadi penulung marika. “di pinggir pembaringan. dan suheng — sabenernja sudah | wab tetapi ia meng 'kombali djala 
tjinta aken menungk! "up Yadanja, 

»Tidakah aku dateng buat tjari ka 
ruwetan melulu?” ' ia. ,,Begimana 
aku bisa hiburken Ta jang rindu 

   

      
ini? Ia harus dik tetapi ia pun 

lutju! Berak 0 bisa bikin ia ber- 
sengsara?... 3 : 

Kamar itu aidati & winget sunji, teta- 
pi sepasang r telah mengintip ka 
dalem dari luar djendela, waktu nona 
Poci angkat kapalanja, mata itu me- 

ngilang dengen tjepet, di luar taunja 
siapa djuga, elaenken matanja si 
nona, jang lantes kabentrok matanja 

Si anak muda, hingga ampat mata sa- 
ling mengawasin...... 

Kek 

Sinar matahari mentjorot ka dalem 
djendela, burung-burung berbunji di 
ne goutong, seperti tanda girang 
menjambut, musin semi. 

Giok Kim duduk di tepi pembari- 
ngan, matanja bonkeidakagan langit ke- 
lambu. 

(Aken disamboeng) 

    

PENJITAK: ,,KENG po” 

Oplaag: 19.000 ex, 
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