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KEMIS, 29 DESEMBER 1949 
  

Pem.: INJO BENG GOAT 

Alamat: Pintu Besar 86- 88 
Telp. Red. Kota 589 
Telp. Adm. asas Ka 590 
Etjeran -senyomor 25 sen 
Perminta'an beriangzganan boleh 
sampekan pada telp. 590 kota 

#noneeaoarennan 

  

  

  

  

  

IMLEK zo TJAP-IT-GWEE 2590 
  

Langganan : dengan pos dan di 
dalem kota (diantar sampe ke 
rumah, perantaraan agen) f 6.— 

satu bulannja. 

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

Pembajaran lebih dulu. 

  

    
  

  

/mereka. ,,Karena perdjoangan 

Presiden 

foto KINGIO. 
Sukarno dan Njonja. 
  

Pidato Presiden 
3ORANG “BANGSA ASING HARUS 

KITA HARGAI” 
Saja minta sudara? mendjadi tuan rumah jang sopan”. 

,»Ampat tahun jang lalu, saja 
meninggalkan kota Djakarta”, 
demikianlah Presiden memulai pi- 
datonja, tetapi menurut perasaan 
saja seakan-akan adalam ampat 
puluh tahun”. 

Kemudian Presiden memberi 
hormat kepada para opsir, para 
pegawai, dan rakjat seluruhnja, 
tida ada jang diketjualikan, tu- 
kang betjak, tukang sajur -dan 
Gjuga pegawai rendahan”, ,,Seka- 
rang bendera Merah Putih berki- 
bar di seluruh Indonesia. Ini di- 
sebabkan karena seluruh Indone- 
sia telah berdjoang”. 

Presiden Sukarno menamakan 
penjerahan kedaulatan ini suatu 
akibat dari ,,goodwill” bangsa In- 
donesia dan Belanda dan djuga 
dari dunia internasional ,,untuk 
mana kita merasa sangat berteri- 
ma kasih”. "Tetapi ia adalah un- 
tuk sebagian besar disebabkan ka- 
Lana  perdjoangan dari Anak 
Agung, Hamengku Buwono, mr. 
Noh. Yamin, ,,Bung Karno”, Bung 
Batta, ja, seluruh rakjat, tida ada 
jeng diketjualikan”. 

Presiden menaruh tekanan ke- 
pada kenjataan, bahwa tida ada- 
lah "suatu kekuatan di dunia ini, 
jang dapat menahan rakjat Indo- 
nesia apabila ia bersatu, Kemudi- 
an beliau memperingati mereka, 
'ang telah gugur dalam perdjoa- 
Agan dan djuga jang Menegakkan 

1- 

ta, maka kita sekarang dari suatu 
“bangsa jang didjadjah telah men- 
djadi suatu bangsa jang berdau- 

— Jat” Jat?, 

Presiden Sukarno, jang hampir 
pada tiap-tiap kalimat diputuskan 
p.datonja oleh sorak-sorak, mene- 
angkan, bahwa sebelum achir ta- 
han 1951 Irian pun akan mendja- 
di bagian dari Republik Indonesia 
Sarikat, 

sUntuk hal ini kita harus be- 
kerdia, bekerdja, bekerdja dan 
berdjoang, berdjoang: berdjoang 
aa membentuk . kesatuan nasio- 
na?”, 

Kemudian Presiden meminta ke- 
pada pendudak untuk "mendiaga 
keamanan dan mempertahankan 
ketertiban. Orang-orang bangsa 
Asing, dan djuga orang-orang Be- 
Janda, harus dapat kita hargai. 
»Kita hidup dalam damai dengan 
ccang-orang Belsnda. Orang-orang 
Belanda adalah tamu-tamu kita 
jang harus kita hormati, dan per- 
»untaan saja adalah supaja sau- 
dara-saudara semua  mendjadi 
tuan rumah jang bersopan”. 

Setelah sekali lagi mengandjur- 
ken kepada rakjat untuk beker- 
“Ya. dan berdivang, maka presiden 

ngachiri pidatonja dengen ka- 
  

YG PO INI HARI. 
hari ini .terbit dengen 

'arga etjeran tetap se- 

1 

ta-kata: ,,Djangan berhenti de- 
ngan perdjoanganmu sebelum se- 
luruh Indonesia, termasuk djuga 
Irian, mendapat kemerdekaannja”. 

Dibawah pimpinan Presiden 
Sukarno dan para pembesar, ma- 
ka - kemudian  rakjat bersorak 
Merdeka” selama sepuluh menit, 
dan setelah itu presiden dengan 
disertai oleh sultan Djokja, masuk 
dalam istana, dimana beliau ber- 
sama-sama- dengan Njonja “dan 
suHtan Djokja menerima Komisa- 
ris Tinggi Belanda, dr. Hirschfeid, 
dikamar kerdjanja. 

NEGRI-NEGRI JANG MENGAKRUI 

RIS. 

Hari Rebo Amerika Sarilat telah 
mengakui pemerentah baru dari 
RIS dengen formeel. Merle Coch- 
ran telah diangkat mendjadi duta 

besar pertama di RIS. 

Belgie dengen resmi mengakui 
pemerentah RIS. Consul di Dja- 

karta telah mendapet perentah un- 
tuk memberitaukan hal ini kepada 
Presiden Sukarno. 

Birma telah mengakui RIS dan 
presiden Sao Shwe Hio mengirimkan 
utjapan slamat kepada Presiden Su- 
karno. 

Consul Philipina Pastrana telah 
Gateng ke istana Gambir untuk me- 

njampaikan surat pemerentah Phi- 
lipina dalam mana dinjatakan peng- 

akuan de jure pada RIS. 

Pemerentah Canada telah meng- 
akui RIS dengen penuh. Dengan 
Idua- surat jang tersendiri. perdana 
mantri Canada . telah memberitau- 
kannja . kepada perdana  mantri 
Blanda Dr. Drees dan perdana man- 
tri RIS Drs. Hatta. 

Pada hari Rebo mantri luar ne- 
gri Australie menerangken, bahwa 
pemerentahnja telah mengambil pu- 
tusan untuk mengakui RIS sepe- 
nuhnja. s 

Duta Besar Inggris Malcolm Mac- 
Donald telah gitrima oleh Presiden 
Sukarno. Duta Inggris menjampei- 
kan utjapan slamet dari radja Ing- 
gris. Lebih djau beliau menjatakan 
bahwa pengangkatannja sebagi. duta 
besar istimewa itu berarti pengaku- 
an de jure jang penuh dari Indone- 
sia oleh keradjaan Inggris. 

Djurubitjara kemantrian luar ne- 
gri Frankrijk menjatakan, bahwa 
mungkin sekali tida lama lagi 
Frankrijk aken mengakui RIS. 

Philip Murray, presiden perkum- 

pulan buruh Amerika C.L.O. jaitu 

federatie buruh jang meEputi 6 mil- 
lioen anggota telah kirim kawat 
buat memberi slamet kepada Presi- 
den Sukarno. Dalam kawat itu di- 
njataken bahwa hak buruh untuk 
menggabungkan. diri dengen suka- 
rela dalam perseriketan-perserike- 
tan guan memadjukan kesedjahtraan 
economie dan sosialnja telah di- 
djamin oleh dasar-dasar biagam   RIS dan akan mendjadi dasar ke- 
merdikaan, 

  

    

Ir. Sukarno 

kembali sebagi 

Pres. RIS. 
Sedari djam 11 pagi 

di istana Gambir. para 

tetamu terkemuka tida 
brentinja dateng dengen 
berdujun-dujun antara 

mana para utusan dari 

22 negri. Djuga tetamu- 
tetamu Blanda ada turut 

hadlir untuk menjambut 

kedatengannja Presiden 

RIS. 
Pada djam 12 dengan 

diiringi oleh barisan 
bermotor telah tiba sa- 

tu jeep depan istana 
jang ada membawa ben- 

dera pusaka. Bendera 
ini duluan buat pertama 

kali berkibar di Pe- 

gangsaan Timur 56 ku- 

tika Republik Indone- 
sia baru diproklamirkan 

pada tanggal 17 Aug. 

1945, dan kutika Presi- 
den Sukarno diasingkan 

di Bangka djuga bende- 
ra pusakgy turut diba- 

wa. Satu soldadu ada 

membawa nenampan di- 
mana ada ditaro bende- 

ra pusaka jang dibung- 

kus oleh kaen warna ku- 
ning. Bendera ini dita- 
ro di satu medja ketjil 

di bagian muka dari is- 
tana dengan didjaga 

bersendjata. 
Tida lama kemudian 

dari djalan besar kede- 

ngeran treakan-treakan 
dari rakjat jang meru- 
pakan satu tanda bah- 

wa Presiden Sukarno 
sedeng ' mendatengkan. 
President berdiri di au- 
to Packard openkap 
jang berwarna tjoklat. 
Dengan susah pajah 

lantaran musti liwatin 
djalan besar jang penuh 
dengan orang achirnja 
tiba di muka istana. Be- 

lau disambut oleh Anak 
Agung, Mr. Rum, Dr. Leime- 

na, Ir. Djuanda, tuan - tuan 
Kaliamsjah, Abdul Hakim, Mr. Ali 

Budiardjo dan Drs. Tan Eng Own. 

Mulai saat ini rakjat jang tida 
sabar lagi dari djalan besar telah 
masuk menjerbu sampe di tangga 
dari istana, sehingga barisan pen- 

djaga TNI dibikin tida berdaja. 
Lapangan istana dalam tempo seke- 
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oleh 4 soldadu TNI jang | 
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Bendera Pusa- 
ka, jang telah 
dihadiakan oleh 
Republiek Indo- 

nesia kepaia 
R.LS. lagi diba- 
wa ke Istana, 

Gambar di ba- 
wah: Bendera 
Pusaka itoe di- 
Mat dari dekati. 

  

  

djeban sadja merupakan lautan da- 

ri manusia. Banjak orang djatoh 
pangsan lantaran kena kegentjet. 

Setelah mantri dalam negri Anak 
Agung utjapkan pidato penjambu. 
tan kemudian Bung Karno telah 
berdiri di tangga istana buat utjap- 
kan amanatnja untuk puluhan ribu 

rakjat jang berdiri depan beliau. Ti- 
da brentinja pidato dari Presiden 
telah disambut dengan treakan mer- 
Gika oleh rakjat. Penjambutan jang 
dilakukan dengan spodtaan oleh 
rakjat Djakarta ada membuktikan 
bahwa biarpun sudah berpisahan am- 
pat taoa4 dari Djakarta toch beliau 

masi tetap ditjintai. 

Pada djam 2 siang para tetamu 
sesudah kasi slamat pada presiden 

kemudian pada pamitan. Pada djam 
2.30 presiden mengadakan lunch un- 
tuk para mantri dan wakil-wakil 
dari negara bagian. 

fb Di sini boleh ditambahkan bahwa 
djuga Sutan Sjahrir turut hadiir, 
Jang beliau masih tetap populair di 
antara para wakil luar negri telah 
dibuktikan oleh permintaan dari pa- 
ra wakil luar negri untuk sama-sa-   

  
Pres. R.LS. sedeng utjapkan Amanatnja pada rakjat 

ma dipotret dengan Sutan Sjahrir. 

   

  

NATIONALIST TIONGKOK 
MENGAKUI RIS, 

Taipei, 28 Des. (Antara-UP.): 
Pemerintah nasionalis Tiongkok 

mengakui de jure RIS pada hari ini. 
Djuru bitjara kementrian luar negri 
nasionalis - sewaktu. mengumumkan 
pengakuan ini menjatakan, bahwa 
mentri luar negri nasionalis Tiongkok, 
Dr.. Yeh Kung” Chao, lebih djauh 
menjatakan, bahwa pemerintah Tiong- 
kok bersedia untuk mengadakan per- 
tukaran misi diplomatik dengan peme- 
rintah Indonesia dengan selekas 
mungkin, G 

SIDANG KABINET RIS. 
Kalangan “resmi “menerangkan, 

bahwa segera setibanja Drs. Afon, 
Hatta di Djakarta dari negri Bl e a 

Jikabinet R.LS. akan bersidang. 

Xx 

TATENGKENG PERDANA MANTRI. 
Berhubung perlu diadaken 

han maka telah diangkat sebagi per- 
dana mantri NIT tuan J. Tatengkeng, 
merangkap sebagi mantri pengadja- 
ran. Lan Tek Heng mendjadi mantri 
keuangan, sedeng dr. Binol aken djadi 
mantri kesehatan. Sebagi mantri da- 
lem Negri diundjuk Sultan Ternate, 
Iskandar Moh. Djabirsjah. 

PEMBERIAN SLAMET DARI FEDE- 
RATIE TIONG HOA SIANG HWEE 

SELURUH INDONESIA. 
Pada Presiden Sukarno. 

Persariketan dagang tsb. kirim ka- 
wat pembersan slamet sebagi brikut: 
»Kami sebagai wakil dari semua 

kpetagang Tionghoa seluruh Indonesia 
anda kan paduka selamat da- 

" Djakarta serta mendoakan   NI : bahiagia dan berkahnja Tuhan 
atas batan paduka sebagai presi- 
dia Indonesia, ti 

dar : 
  

Upatjara penjerahan 
di Djokja 

Dalam amanatnja di wakiu upa- 
tjara penjerahan kedauiatan xe- 
pubiik pada KIS di vyokja Pres. 
Sukarno mengutib utjapan dari 
Pandit Nekhru, jang baru sadja 
ditrima paginja dengan surat, ja- 

lah ,,For a jighting nation tuere 
Is no journey's end” (bagi negara 
jang berdjoang tida aua kesuda- 
hannja untuk melaksanakan Ljiva- 
tjitanja). 

res, Sukarno mendjelaskan ke- 
pergiannja ke lIjakarta. benau 
pandang sebagi seorang daiam 
perajaianan dari satu ke laen sta- 
tion. Dengan sasunggunja “berau 
tida mengenal mengason, kerna 
sekalipun tjita-tjita mendapat ke- 
daulatan teiah tertjapal, di hnada- 
pan sudah ada pula jaen-laen hal 
jang harus ditjapai. 
Palam upatjara ini, Pres. pun 

(Sudah mengangkat sSumpahnja Mr. 
Assaat sebagi acting xwres. kepu- 

LT. DJENDRAL SUDIRMAN 
AKAN MENDJADI PANGLI- 

MA BESAR. 
Djakarta, 28 Desember (Aneta). 

an resmi menerangkan, 
bahwa sanget boleh djadi Letn.- 
Djendral Sudirman panglima besar 
angkatan perang Republik Indonesia 
akan diangkat mendjadi kepala staf- 
umum tentara R.I.S. 

Sebagai sekretaris djendral ke- 
menterian luar negri akan diangkat 
Mr. Moh. Asin, bekas gubernur Su- 

matra Utara. 
Sebagai thesaurier-generaal R.L.S. 

akan diangkat Mr. Sutikno Slamet, 
« penasehat urusan . keuangan dalem 
K.M.B, dan thesaurier-generaal Re- 
publik Indonesia. 

KAUM KIRI HARUS DUDUK 
DALAM KABINET, 

Djokja, 27 Dec. (Antara). 
Mr. Wongsonegoro dan Mr. Su- 

santo Tirtoprodjo hari ini berun- 
ding dengan Presiden Sukarno. 
Pada ,,Antara”- Mr. Wongsonego- 
ro, menteri dalam negeri, menga- 
takan bahwa hingga sekarang na- 
ma-hama tjalon-tjalon menteri ka- 
binet Rep. belum diketahui, tapi 
Mr. Wongsonegoro mengandjur- 
kan, supaja pembentukan kabinet 
Rep. baru itu dikerdjakan selekas- 
lekasnja. 

Ditambahnja, bahwa sebaiknja 
sebelum kabinet Rep.“ jang baru 
terbentuk, terlebih dulu susunan 
anggota KNIP dan B.P. KNIP di- 
sesuaikan dengan aliran-alirin po- 
litik jang kini belum duduk dalam 
pemerintahan. Mr.” Wongsonegoro 
sendiri setudju djika aliran-aliran 
kiri duduk dalam kabinet Rep, 
lang baru agar benar-benar dapat 
terbentuk kabinet nasional parle- 
menter, 

Selandjutnja mengenai berita- 
berita, bahwa daerah Rep. menu- 
rut beberapa aliran hendaknja sc- 
karang djuga diperintah dengan 
langsung dari Djakarta, Mr. 
Wongsonegoro mengatakan, bahwa 
aliran-aliran itu bukanlah datang 
dari partai-partai politik. Dite- 
rangkannja, bahwa aliran-aliran 
lang mengandjurkan hal itu, ter- 
utama karena terdorong oleh per- 
timbangan djika hal itu dilaksana- 
kan, maka dengan sekaligus tjita- 
tjita unitaris terlaksana, 

Dalem gambar 

tertampak Pres. 

Sukarno baru mau 

turan dari pesa- 

wat Garuda Indo- 

nesian Airways, 

jang membawa 

beliau dari Djokja 

ke Djakarta. 

Hak demeoecratie . 
tetep didjamin. - 

kata Gubernur Militer 
dalam pidatonja. 

Diakarta, 28 Dec. (Antara). 

Dalam pidato-radionja Guber- 
nur-militer Djakarta Kaya set. 
Kol, Daan Jahja antara lain e- 
njatakan, banwa pasukan-pasu- 
kannjia masuk Djakarta tidak se- 
bagai pasukan-pasukan musuh 

asing jang melakukan pendudu- 
kan, tetapi sebagai tenuera KLS) 
bahwa penduduk harus insyaf ba- 
hwa bersama dengan pensangka- 
tannja dikota ini diadakan mJliiter 
bestuar untuk waktu tidak lama 
kalau kota tetap aman: bahwa 
diiakukannja hak-hak demokrasi 
tidak akan diganggu, antaranja 
kemerdekaan menjatakan penda- 
pat, dan bahwa keadaan ekonomi 
tidak 'mengchawatirkan, sebab 
persediaan dikota tjukup. 

Dikatakannya, bahwa mendjadi 
kewadijiban penduduk untuk mem- 
bantu supaja segaia sesuatu ber- 
dijalan dengan bsik, hingga peme- 
rintahan militer ini dapat selekas- 
nja diganti dengan pemerintahan 
sipil. Dalam pada itu diperingat- 
kannja, bahwa Polisi Negara dan 
Algemene Politie, dibantu oleh 
TNI, : djukup competent untuk 
mendjaga keamanan, sehingga 
tiap-tiap permintaan untuk me- 
ngadakan pasukan-keamanan isti- 
mewa akan ditolak. 

ter diberikan petundjuk-pelundjuk 

sebagai berikut: 
Bagai alat-alat pemerintah: se- 

mua peraturan jang dibuat oleh 
PPN tetap berlaku, sampai ada 
perubahan-perubahan dari peme- 
rintah RIS, 

Pagi KL dan KNIL: sambil me- 
nunggu putusan-putusan, mereka 
dianggap sebagai tamu RIS. 

Bagai partai-partai politik: 
Partii-wezen diberi kemerdekaan, 
asal sadja keamanan dan keterti- 
ban tidak dibahajakan olehnja. 

Gerakan-gerakan-sekerdja: me- 
reka bebas untuk memadjukan 
dan menginsjafkan kaum buruh, 
asal sadja keamanan dan negara 
tidak dibahajakan olehnia. 
Kaum dagang: semua peratu- 

ran mengenai pengawasan-harga 
dan pelarangan menimbun barang 
tetap berlaku. Menaik-naikkan 
harga tetap dilarang. 

Kesan berbagi 
mantri. 

Setelah kedaulatan men- 

djadi kenjata'an. 
(Oleh wartawan Keng Pe) 

Berhubung dengan kedaulatan 
jang diidam-idamkan itu sekarang « 
sudah merupakan kenjataan bagi 
rakjat Indonesia, maka kita ke- 
maren di istana telah gunakan ke- 
sempatan buat minta beberapa 
mantri utarakan kesannja, 
Umumnja para mantri insaf be- 

tapa beratnja pekerdjaan, jang 
marika sekarang harus lakukan 
setelah kemerdikaan berada di 
tangannja, 5 
Anak Agung mantri dalam ne- 

geri njatakan bahwa tugas, jang 
diterima, beratnja sebagai gu- 
nung. Segala kesalahan sekarang 
tida bisa ditimpahkan lagi kepada 
laen orang. 

Mr. Rum, mantri negara, njata- 
kan bahwa kemerdekaan hanja 
merupakan satu sjarat dan bu- 
kannja mendjadi tudjuan jang 
terachir, Tudjuan jalah mentja- 
pei kemakmuran bagi rakjat. se- 
karang harus dilaksanakan tjita- 
tjita jang diidam-idamkan, 

Dr. Abu Hanifah, mantri pen- 
didikan, sebut kedjadian ini sung- 
guh mengharukan hati dan djuga 
beliau berpendapatan bahwa tu- 
gas jang harus dilakukan sungguh 
berat sekali. 

Dr, Leimena, mantri kesehatan, 
pun akui setelah Indonesia ber- 
daulat, tanggungan ada berat. 

Dr. HIRSCHFELD 
MENJAMPAIKAN ,,SURAT PEMBU- 
KAAN” KEPADA PRESIDEN RIS. 

Djakarta, 28 Desember 1949 (Aneta). 

Hari ini djam 17.00 Komisaris 
Tinggi Nederiand di Indonesia Dr. 
H. M. Hirschfeld telah ditrima oleh 
Presiden Sukarno di-istana Gambir 
guna menjampaikan ,,surat pembu- 
kaan” (inleidingsbrief) Sri Ratu 
Juliana berhubung dengan pengang- 
katannja sebagai Komisaris Tinggi. 

Dari gedung kediamannja Dr. 
H. M. Hirszhfeld didjemput oleh pe- 
nasehat kementerian luar negri Mr.” 
Subardjo dengan 5 orang pengawal 
bersepeda motor. 

Dr. Hirschfeld berpakaian resmi 
sebagai duta besar dengan 6 bintang 
tanda kehormatan di dadanja. Sehe- 
lum naik ke istana komisaris tinggi 

memeriksa barisan kehormatan ter- 
Giri dari pasukan CPM jang berbaris 
di muka istana. Dr. Hirschfeld di-   hantarkan oleh Jhr. Mr, de Ranitz 
dan Mr. Dr. de Beus. 
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"tersebut, sedang dirundingkan anta- 

“dan 16 sguadron pesawat pembu- 

  

: Perserikatan Russia — pemerintah Rakjat 
Tiongkok dalam lapangan militer, 

politik dan 

  

ekonomi ? 
gae xabas Wah Kiu Yat Po” pada hari Senin mengumumkan bahua 

1 et Russia dan Komunis Tiongkok 
buat saling-membantu dalam lapangan 

sedang menjusun satu perserikatan 
militer, Berita itu katanja didapat 

dari sumber diplomatik di Taipei, ibu-kota pulo Taiwan. 

Perserikatan itu, menurut harian 

ra Stalin dan Mao Tse Tung di 
Moskou, t . 

Menurut sumber itu, perserikatan 
Russia-Tiongkek komunis ada se- 
perti berikut: : 

.Perdjandjian mili- 
ter: Russia dan Tiongkok me- 
rah menjetudjui akan saling-mem- 
bantu djika sala-satu negeri itu-di- 
serang. Russia akan mengasi alat- 
alat modern buat mempersendjatai 
1S divisi Tiongkok komunis dan 

Perdjandjian poli- 
tik : Dalem perdjandjian bagian 
politik, ada disebut bahua Tiong- 
kok merah punja politik luar ne- 
geri dan perhubungan diplomatik, 
harus mengekor Russia. 

Perdjandjian ekoneo- 
mi: Dalem perdjandjian bagian 
ekonomi ada disebut exploitasi ber- 
sama-sama (orang Tionghoa dan 
Rus) pada sumber-sumber mineral 
di Tiongkok Utara dan Tiongkok 
Utara timur. Selainnja itu, pimpi. 
nan Rus atas perhubungan kereta- 
api dan lain-lain serta lain-lain uru- 
san technis, Russia dan Tiongkok 
merah akan tukar.menukar studen- 
ten. (AP). 

Chengtu djatuh. 
Hongkong, 26 Des. (Reuter).   Pada hari Saptu, Chengtu telah 

djatuh kedalam tangan kaum komu-: 
nis, demikian diwartakan oleh ha- 
rian Tionghoa ,,Wah Kiu Yat Pao”, 

Berita-berita Tionghoa lainnja pa- 
Si hari ini mewartakan pengangka- 
tan djendral Lin Piao mendjadi 
panglima besar angkatan perang 
komunis di Kwangtung Selatan. 

Menurut berita-berita - ini Lin 
Piao sedeng mengumpulkan 500.000 
soldadu untuk invasi kepulau Hai. 
nan. 

Pertjobaan. kurung tentara 
Hu Tsung Nan. 

Induk pasukan dari tentara djen- 
dral Liu Po Cheng telah meliwati 
Chengtu dan mengadakan serangan- 
serangan Gi sebelah utara dari kota 
itu untuk mentjoba mengurung pa- 
sukan-pasukan dari djendral Hu 
Tsung Nan di daerah Kwanghan, 
kira-kira 50 mijl di sebelah utaranja. 
Menurut sumber-sumber komunis di 
Hongkong  pasukan-pasukan nasio- 
nalis di luar kota Chengtu tida me- 
Pena perlawanan - perlawanan 
agi. 
Serombongan  ketjil pegawai-pe- 

gawai pemerintah telah memasuki 
kota bersama-sama dengan pasukan- 
pasukan pelopor dari.tentara komu- 
nis, jang mempunjai tugas untuk 
mendjaga keamanan di kota. 

Berita-berita dari Chengtu menga- 
barkan, bahwa di kota keadaan ada 
aman sedjak pasukan-pasukan na- 
sionalis meninggalkan kota itu, 

Di Tiongkok Selatan kaum nasio- 
nalis mengadakan persiapan-persia- 
pan untuk mempertahankan diri ter- 
hadap serangan-serangan “ komunis 
jeng mungkin akan dilakukannja, 
dan jang ditudjukan ke pulau Hai- 
nan, jaitu pulau jang terletak dekat 
pantai Tiongkok tida djau dari se- 
merandjung Liuchow. Semenandjung 
ini sudah djatuh ke tangan komunis. 
(Reuter). : 

Programma pertahanan 
Traman untuk 1950 
Pada hari Minggu U.P, mende- 

ngar dari kalangan-kalangan jang 
mengetahui, bahwa dalam angga- 
ran belandja untuk tahun - jang 
akan datang dari presiden Tru- 
man akan disediakan suatu djum- 
blah dari kurang lebih 13,5 mil- 
jard dollar untuk pertahanan, 
Dengan djumblah ini semua. ke- 

tiga “bagian -.dari alat militer 
Amerika — angkatan darat, laut 
dan udara — akan dapat dipeli- 
hara sekuat sekarang. ' 

Menurut “sumber-sumber jang 
berkuasa anggaran belandja Tru- 
man itu kira-kira berwudjud de- 
mikian: semua angka-angka me- 
nundjukkan djuta dollar). 
Angkatan Udara: 4100 (tahun 

jang lalu 455074 
Tentara: 3900 (4200) 
Marine: 3750 (4200) 

Kekuatan jang telah disetudjui 
untuk ketiga djawatan itu jalah: 
Tentara: 10 divisi dari 630.000 
»yaiig opsir dan serdadu-serdadu. 

Marine: 460.000 opsir dan anak 
buahnja, 3 kapal induk besar, 3 
carriers dari klas Essex, 4 carrier 
ketjil, 4 carrier pengawal, satu 
kapal penggempur (kapal ,,Mis- 
souri”), 13 pendjeladjah, 140 pe- 
rusak, 70 "kapal. selam, 10 air- 
groups untuk carrier, 25 sguadron 
pesawat-pesawat  pelempar -bom 

ru marine, 
Angkatan Udara: 416.000 opsir 

dan anak buahnja, 48 airgroups. 
  

Jugoslavia. mau netral. 
Jugoslayia tida Ingin mengambil 

bagian dalam perang dingin antara 
Timur dan Barat, meskipun perso- 
batan dengan Amerik4, Inggris dan 
Perantjis telah djadi makin rapat. 
Waktu pridato di kidapan parle- 

men, menteri luar. negeri Jugoslavia, 
Edward Kardelj, menjatzkan bahwa 
tida dapat disangsikan bahwa kita 
punja perhubungan dengan Amerika, 
Inggeris dan Perantjis sudah menda- 
pat kemadjuan, akan tetani, ita tida 
berarti berobahnja politik merdeka 
dari Jugos'avia. Menteri itu kemudian 
tjelah Russia sebagi negeri jang men- 
tioba ,,buht. merusaki kita punja 
kemerdekaan dan memperbudak kita”, 

Selama bebrapa . hari jang lalu, 
Jugoslavia sudah tanda-tangani perse- 

.tudivuan penerbangsa dengan Amerika 
Serikat dan membuat perdjandiian   
perdagangan sebesar stengah djutm 
dollar dengan Inggeris (AP). 

(UP) 

Pertama Indo-China, kemu- 
dian Siam, Birma dan India 
akan diserang, 

Chung Hsi. 

Djendral nasionalis Pai Chung Hsi 
menerangkan kepada pers di Hoi- 
how, bahwa negara pertama dari 
Asia Tenggara jang akan diserang 
oleh kaum komunis apabila mereka 
telah menguasai sc'uruh “Tiongkok 
ialah Indo China, demikian sumber 
setengah resmi dari Hoihow.  Se- 
sudah Indo China giliran akan da- 

| tang pada Siam kemudian Birma dan 
India, jang semuanja akan djatuh 
Gibawah kekuasaan komunisme: in- 
ternasional, kata Pai selandjutnja. 

Ia djuga meramalkan, bahwa pe- 
njerbuan ke Indo China itu akan 
didjalankan dengan mengadakan 
persetudjuan dengan Ho Chi Minh. 
(AFP). : 

Pemozokan di Hongkong. 
Hongkong, 28 Des. (AFP). 

Dalam protesnja jang diumumkan 
dalam harian komunis Ta Kung 
Pao”, serikat buruh tenun sutera 
mengantjam pemerintah Hongkong 
dengan akan diadakannja suatu ak- 

si dengan segera, apabila ketua or- 
ganisasi tersebut, Lau Chung Pia 
tidak segera dilepaskan. Lau Chung 
Pin ditangkap oleh polisi pada hari 
Saptu pagi karena telah mengha- 
sut kaum buruh untuk mogok. 

Selain itu ,,Ta Kung Pao” djuga 
mengumumkan protes keras dari 

komite urusan orang-orang Tiong- 
hoa diseberang lautan dari Kow- 
loon dan Hongkong, terhadap lara- 
ngan pemerintah untuk mengadakan 
pertundjukan besar guna merajakan 
»dimerdekakannja Tiongkok Sela- 

tan”. Yg 

Menurut harian "Sing Tao Wan 
Pao”, hari ini 1000 lebih buruh 

trem telah mengadakan rapat un- 
tuk membitjarakan soal ultimatum. 

Resolusi-resolusi jang diambil an- 
tara lain mentjela aksi pemetjahan 
jang didjalankan oleh pihak maska- 
pai. Dinjatakan bahua maskapai 

akan bertanggung djawab terhadap 

akibat-akibat dari tindakan sema- 
tjam itu. : 

tx 

UP wartakan, penduduk Hong- 
kong sangat menderita berhubung 
dengan pemogokan trem hari Rebo. 

Berhentinja djawatan trem selu- 
ruhnja adalah akibat pemogokan 
,g0 slow”, dimana pekerdja-peker- 
dja mendjalankan trem djuga akan 

tetapi tidak mau memungut baja- 
rannja. Menurut pekerdja-pekerdja 

itu pada hari Rebo pada mereka 
mendapati depot-depot tertutup dan 
Gidjaga oleh polisi : 

Djurubitjara maskapai trem me- 

ngatakan, bahwa penghentian dja- 
lannja trem harus dilakukan, sebab 
kalau tidak “begitu, maka trem 
akan membawa penumpang-penum- 
pang dengan tidak usah bajar, jang” 
berarti kerugian ' bagi maskapai- 
maskapai trem. 53, 

Dalam pada itu buruh maskapai 
gas, listrik dan tilpon telah me- 
ngadakan pertemuan massa, dima- 
na mereka mengatakan, bahwa me- 

reka akan membantu pekerdja-pe- 
kerdja trem jang mogok. 

KAWAT RINGKES. 
A.F.L. akan tuntut ke- 

Federasi buruh Amerika (AFL) 
pada hari Senen malam mengu- 
mumkan akan menuntut kenaikan 
upah ..jang besar” tahun depan. 
Diumlah kenaikan jang akan di- 
buntut itu akan lebih dari 10 sen 
setiap diam. Dalam menerangkan 
strategi-upahnja dalam tahun '50, 
AFL menjatakan, bahwa sebagian 
besar dari-kaum madjikan, djika 
mau, dapat memberi kenaikan 
dari 7 sen sampai 15 sen setiap 
Gjam dengan tetap mempertahan- 
kan harga jang sekarang. (UP.) 

Einstein dapatkan teori 
- baru lagi. 

Professor Albert Einstein, jang 
teori-relativiteitnja — telah — me- 
mungkinkan dibuatnja bom atom, 
pada hari Senen menerangkan, 
bahwa ia telah dapat menjelesai- 
kan sebuah teori baru lagi jang 
akan membuka  rahasia-rahasia 
alam, sehingga menggemparkan 
seluruh dunia, 

Teorinja jang baru ini disebut- 
nia teori gravitasi (kekuatan 
menarik) jang digeneralisir”. 
(OP 

Presiden @Ouirino henar 
akan menikah? 

Presiden @uirino, ketika kem- 
bali di Manila dari Baguio untuk 
mengadakan persiapan perajaan 
pelantikan jang akan dilangsung- 
kan pada hari Djumahat ini, tidak 
membantah berita-berita jang me- 
njatakan, bahwa ia akan menikah 
dengan scorang penjanji bernama 
Conchita Gaston. (UP). 

Aw Boon Haw menderma 
85.000 dollar, 

Reuter wartakan bahwa ,:Tiger 
King” Aw Boon Haw telah men- 
dermakan 85.600 dollar (kira-kira 
10.600 pond sterling) kepada ba- 
dan-badan pendidikan dan badan- 
badan umum di Penang sedjak ia 
datang di Malaka dari Hongkong. 

Rita Hayworth melahirkan. 
Rita Hayworth, bintang film jang 

terkenal, dan jang telah menggempar- 
kan dunia dengan  perkawinannja 
dengan Prins Ali Khan, pada tanggal 
27 Desember, telah melahirkan se- 
Orang - anak perempuan pada hari 
Rebu. 

“Anak itu, jaitu anak perempuan 
Rita jang kedua, dinamakan Jasmine. 

Fm oi 

Moss 

kata Pai 

— Lautan manusia di depan Istana Gambir 

   

   

  

    

UNDANG-UNDANG KEKUASAAN 
C0. MILITER. : 

“Gubernur Djakarta dan daerah seki- 
tarnia — dalam hal ini melakukan 
mi'iter — setelah mendengar guber- 
nur militer merangkap wakil koordi- 
nator kekuasaan keamanan untak 
daerah Djakarta Raya telah menetap- 
kan undang-undang, jang mulai ber- 
laku pada hari pengumumannja, 
tanggal 26 Desember 1949. 

— Undanz-undang ini adalah sebagai 
berikut: 

Fasal I. . 
1. Jang punja, pengusaha, direktur, 

beheerder atau “kuasa “dari .onder- 
neming-onderneming umum “untuk 
pengangkutan orang dan/atau barang, 
pula dari- lain-lain perusahaan ber- 
manfaat umum, jang ditundjuk oleh 
kekuasaan militer, selama masa dari 
mulai hari undang-undang ini berlaku 
sampe tiga puluh kemudian sesudah- 
nja, dilarang mengadakan peraturan- 
peraturan pekerdjaan guna orang- 
orang termasuk pegawai dari onder- 
neming atau. perusahaan -itu, jang 
mana pada sesuatu waktu dapat 
mengakibatkan ketertiban umum atau 
penghidupan ekonomi masjarakat ter- 
ganggu oleh karenanja, “atau pun 
sepatutnia dapat diduga akan beraki- 
bat demikian. 

2. Penundjukan onderneming-onder- 
heming atau perusahaan-perusahaan 
termaksud pada ajat diatus ini, dite- 
tapkan dengan surat putusan jang 
diumumkan dengan tjara dimuat 
Galam tiga warta harian ditempat, 
dalam bahasa Indonesia, Blanda dan 
Tionghoa, begitu pula dengan -di- 
umumkan dengan perantaraan radio. 

Fasal 2. 1 
1, Pelanggaran larangan termuat 

dalan fasal 1-dihukum dengan huku- 
man tutupan paling lama satu tahun 
atau denda paling banjak seribu. 
rupiah. 

2. Hal-hal jang diantjam dengan 
hukuman termaksud pada ajat diatas 
ini, dianggap sebagi pelanggaran. 

3. Djika pelanggaran itu dilakukan 
oleh badan hukum, maka perkaranja 
Gituntut dan hukuman didjatuhkan 
atas diri mereka jang memberi perin- 
tah untuk melakukan tindakan jang 
terantjam hukuman itu atau pun 
mereka jang dengan njata memegang 

pimpinan “dalam melakukan atau 
menunda tindakan jang dilarang. 

Fasal 3. 
1. Undang-undang ini mulai berla- 

ku pada hari diumumkannja. 
2. Undang-undang ini dapat dise- 

but , Undang-undang onderneming- 
onderneming dan perusahaan penting”. 
Undang? ini ditetapkan atas pertim- 

bangan bahwa perlu diambil tindakan- 
tindakan untuk menghindarkan dja- 
ngan sampe ketertiban umum atau 

“penghidupan economi masjarakat ter- 
ganggu, terutama pada masa sebelum 
dan sesudah hari-hari raja atau pera- 
jaan-perajaan jang berhubungan de- 
ngan penjerahan kedaulatan. 

PENDERITAAN PENDUDUK 
TIONGHOA KUTOARDJO 

Purworedjo, 27 Dee. (Antara). 

Dari kalangan penduduk Tiong- 
hoa didaerah Kedu Selatan, jang 
terbanjak mendapat kerugian se- 
djak gerakan militer dan selama 
pendudukan Belanda, adalah pen- 
duduk Kutoardjo. Menurut ketera- 
ngan ketua CHTH Kutoardjo ke- 
pada ,,Antara”, - djumlah rumah 
mereka jang terbakar ada 140, 
jang mengalami perampokan 316, 
meninggal 4 orang, luka berat 1 
orang, kerugian barang-barang 
jang bergerak (barang-garang da- 
gangan) f 4,8 djuta. barangba- | 
rang tidak bergerak f 2,8 djuta. 
Djumlah sokongan jang diterima 
selama pendudukan Belanda 
£ 8000.—. 

Semendjak TNI masuk Kutoar- 
“dio, keadaan tenteram dan aman, 
demikian . tuan Oei Gwat Ling, 
ketua CHTH Kutoardjo, 

Ma an Hatim ab 
Bandung, : Ss. ne » 

: Djalan kreta api antara Warung- 
bandrek dan Malangbong telah diru- 

| saken oleh orang-orang jang tida ber- 
djawab. . Djuga rel djalan 

kreta-api Tjibatu-Warungbandrek de- 
ket kilometer 218 telah diangkat la- 
pisan penahan (ballastlaag), Kare- 
na ini djalannja kreta api terlambat,   sebab orang harus menun dulu 
kreta bantuan dari Bandung 

  

Mr. WILOPO: 

Djokja, 26 Dec. (Antara). 
Pemisahan pegawai negeri dari 

buruh lainnja seperti terdapat di 

bat jang buruk. Di Indonesia hen- 
daknja djangan diadakan pemisa- 
han sematjam itu, Demikian kata 
Mr. Wilopo-hari Minggu pagi da- 
lam causerienja tentanr politik 
industri dan masalah buruh di- 
luar negeri, didepan lebih kurang 
400 pendengar. Buat pembangunan 
Indonesia ia tidak setudju dengan 
pemakaian rentiana Marshall, te- 
tapi tidak berkeberatan - dengan 
modal jang. sabar”. 

rian Perburuhan dan Sosial Re- 
publik jang telah diangkat men- 
diadi Menteri Perburuhan RIS itu 
selandjutnja membentangkan oleh- 
olehnja dari psrdjalanan studie ke 
Eropa Barat, Pakistan dan India 
baru-baru ini sebagai berikut: 

: Optimisme di Eropa Barat. 

kan kenaikan kapasitet produksi di 
Eropa Barat, sehingga disana ba- 
njak terdapat suara-suara Soptimis- 
tis, jang mengat-:kan, bahwa nege- 
ri-negeri Eropa Barat telah menem- 
puh djalan terbaik untuk mengata- 
si kesukaran-kesukaran sesudah pe- 
rang. Tjelaan-tjelaan terhadap sis- 
tim dagang, perindustrian dan per- 
buruhan jang sekarang berlaku di- 
sana dianggapnja sebagai aksi ko- 
munistis atau “edjekan jang tidak 
berdasar, 

Rentjana Marshall, 
“Djalan jang ditempuh negeri-ne- 

geri Eropa Barat itu ialah meneri- 
ma rentjana Marshall, dari USA. 
'Mr. Wilopo tidak pertjaja, bahwa 
djalan tsb. adalah djalan jang ter- 
baik, seperti jang dipropagandakan 
leh ECA (Economie Cooperation 
dministration) dan OEBEC (Orga- 

nization European Economic Coope- 
ration) bahwa tidak ada djalan lain 
jang lebih baik daripada menerima 
bantuan Marshall. . : 

Sistim ekonomi dinegeri-negeri 
-tsb. mempunjai resep jang tetap, 
jaitu mengintensifkan industri un- 
tuk export jang memberikan banjak 
dollar dan dengan begitu katanja 

memberi kemakmuran kepada rak- 
jat: untuk mengintensifkan indus- 
tri export ini memerlukan banjak 
modal, sedang modal ini bisa dida- 
pat dari USA. Menurut pembitjsra 
resep ini adalah adjaran USA 
berpendirian ,,continuously. expand- 
ing economy” jaitu ,,ekonomi jang   
beberapa negeri, mempunjai aki- f 

Sekretaris djenderal Kemente-: 

Angka-angka index menundjuk- | 

  

MODAL JANG SABAR. 
terus menerus meluas”, jang ber- 
arti meluaskan modal, keseluruh du- 

nia, r £# 3 

Filsafah jang keliru. 

Apabila banjak suara-suara cpti- 
mistis di Eropa Earat, sebaliknja 
Suara-suara rara ahli ekonomi dan 
keuangan dinegeri-negeri itu mala- 
han pessimistis dan selalu memikir- 
kan bagaimana ' melepaskan Eropa 
dari tjengkeraman modal asing dan 

, nanti djika bantuan 
Marshall sudah habis. 

Menurut Wilopo keadaan ekono- 
mi .di Eropa Barat kini adalah aki- 
bat dari filsafah jang keliru, sebab 
mendasarkan pokok kemadjuan in- 
dustri pada modal, sedang tenaga 
manusia dinomor-duakan. Ia berpen- 
Girian sebaliknja, tenaga manusia 
adalah pokok, modal nomor dua dan 
menegaskan, bahwa soal ini istime- 
wa sangat pentingnja bagi pemba- 
ngunan negri kita jang kaja tenaga 
manusia tetapi miskin modal uang. 

Ia selandjutnja tegaskan, tida se- 
dju dengan rentjana Marshall te- 
pi tida berkeberatan djika  Indo- 

nesia buat kepentingan pembangu- 
nan perekonomiannja-menindiau mo- 
dal asing jang sabar, artinja modal 
jang tida lekas-iekas meminta bu- 
nganja. Soal ini menurut pembitjara 
perlu sekali, karena tenaga manusia 
kita masih harus melatih diri untuk 
memperbesar produksinja. Ia tegas- 
kan pula, bahwa kesedjahteraan la- 
pisan rakjat jang besar harus men- 
djadi tudjuan ekonomi bangsa Indo- 
nesia dan bahwa bekerdja adalah 
hak serta kewadjiban tiap manusia. 
Negara harus berusaha supaja dja- 
ngan sampai ada pengangguran. 

Djangan tiru India, 

Di India ada gabungan buruh jang 
sosialistis dan ada gabungan buruh 
jang diadakan oleh pemerintah, ka- 
rena pemerintah tida tjotjok dengan 
gabungan buruh jang sosialistis itu. 
Mr. Wilopo memperingatkan, bahwa 
Indonesia djangan meniru sistim 
demikian. Kalau ada pertentangan 
antara pemerintah dan gabungan 
buruh, pemerintah djangan lantas 
mendirikan gabungan buruh baru ' 
jang mau mengikuti politiknja dan 
dengan 'begitu menimbulkan keada- 
an-keadaan jang tida sehat. 
.Mendjawab pertanjaan, Mr. Wilo- 

po menerangkan, bahwa ia dalam. 
pririsipnja setudju dengan sistim 
perindustrian Eropa Timur, tetapi 
memperingatkan djangan tergesa- 
gesa kita mengiannja, Harus diada- 
kan experiment dulu dan penjesuai- 
an dengan bentuk dan susunan ma- 

  
  sjarakat kita, demikian Mr. Wilopo. 

Bee Be dek 2 5 5 ma Mada 

UANG ORI BERLAKU DI DAE- 
RAH REPUBLIEK. 
(Pembantu Keng Po) 

Mantri keuangan RIS, Mr, Sjaf- 
ruddin Prawiranegara, dalam per- 
tjakapan dengan pembantu K.P. 
menjatakan, bahwa mata uang 
jang beredar pada waktu ini di 
Indonesia tetap berlaku sampe ada 
aturan baru. Ini berarti bahwa 
ORI tetap berlaku didaerah Repu- 
bliek, sedeng uang federal berlaku 
terus di daerah laennja dan di 
tempat-tempat Cimana kedua uang 
itu beredar akan terus berlaku 
sampe ada perobahan tersebut. 
Pendek kata status guo sekarang 
ini masih dipertahankan. . 

»RADIO REPUBLIK INDONESIA 
: SERIKAT”, 

Dari fihak resmi didapat kabar, 
| bahwa mulai saat penjerahan kedau: 
latan, jaitu pada tanggal 27 Desem- 
ber 1949, fusi RRI — ROIO ini akan 
berlaku sebagi ,,Djawatan Radio 
Republik Indonesia Serikat” dan 
berkedudukan dalam Kementerian 
Penerangan RIS, sebagi suatu dja- 
watan tersendiri. 

»INDIA AKAN MEMBERI BAN- 
TYUAN SEDAPAT-DAPAT- 
NJA PADA INDONESIA” 

kata menteri Amrit Kaur. 
»Saja bergembira mewakili 

Pandit Nehru buat - menghadiri 
upatjara penjerahan kekuasaan di 
Indonesia” demikian menteri ke- 
sehatan India, Rajkumari Amrit 
Kaur, dalam perskonferensi pada 
hari Senin. AN SEN NU 

sTidak ada Aa jang lebih 
gembira menjambut “hari itu, di 
mana Indonesia akan  mendjadi 
negara jang berdaulat, 

Kepada Indonesia akan kita be- 
rikan bantuan sedapat-dapatnja 
dan disegala lapangan, Saja kata- 
kan sedapat-dapatnja, sebab pada 
waktu ini India sendiri sedang giat 
melakukan pakerdjaan pemba- 
hgunan di segala lapangan di ne- 
geri sendiri.” : 
Rajkumari Amrit Kaur menjatakan, 

pula pemerintah India berusaha untuk 
dapat membantu Indonesia dalam la- 
pang kesehatan djuga dengan pengi- 
riman dokter-dokter dan obat-obat. 
Dalam soal itu ditundjukkan oleh 
Menteri Rajkumari kerdja-sama jang 
telah diadakan antara Palang Merah 
India dan Palang Merah Indonesia 
sedjak aksi militer di Indonesia jang 
pertama. 

Menteri Rajkumari bermaksud 
kembali ke New Delhi tanggal 31 De- 
sember jad. 

WAKIL-WAKIL NEGARA DJA- 
WA TIMUR UNTUK PARLE- 

MEN RIS. 
Pada hari Kemis parlemen Dja- 

wa Timur telah memilih wakil- 
wakilnja untuk parlemen RIS. 

Antara lain jang terpilih ialah: 
mr. Indrakusuma, dr. Ateng, dr. 
Dradjat, mr. Augustin, Djaswadi 
Suprapto, Arso, Surjaningprodjo, 
Pranoto, Bahreisj, ir, Tan Boen 
An. Sudarnadi, Saroso Harsono, 
Langkai, Alwi Asi dan mr. Tjoa 
Sie Hwie, 

PERTJOBAAN GEDOR GUDANG. 
Gagal. 

Supaja tida terulang lagi, lelakon 
gedor pada gudang?, seperti dulu, te- 
lah dilakuken  pendjagaan terlebih 
kuat bebrapa hari ini. Selaen politie 
Pena keras djuga TNI djalan me- 
ronda. 
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| 

Pada hari. Penjerahan Kedaulatan, 
satu “gudang textiel di Kampung 
Bandan, telah disatronin oleh m- 
bolan pendjahat, tapi ' pertjobaan 
menggedor bisa dibikin gagal. 4 orang 
jang turut lakuken penggedoran itu, 
telah berhasil ditangkep di Gang Bu- 
rung, berikut djuga bebrapa blok tex- 
tiel. (SM), 

4 kepandean demagogie 

Bebrapa kesan. 
Istana Gambir kemaren, setelah 

bendera Mesah-Putih berkibar di- 
atasnja, bukan lagi sebuah istana 
jang letaknja djauh sekali bagi 
rakjat, maski ditengah-tengah ibu- 
kota. 

Ribuan rakjat, kemaren buat per- 
tama kali se-umur hidupnja, telah 
indjek tanah istana itu, dengan tida 
merasa segan-segan atawa ,angker”., 

Demikianlah perbedaannja perhu- 
bungan antara pemerentahan dan 
rakjat djeman dulu dan djeman se- 
karang. : 

». 

Tjaranja Bung Karno disambut 
oleh rakjat Djakarta, sanget meng- 
harukan, dan merupakan bukti se- 
kali lagi, betapa besarnja pengaru 
pemimpin ini. Akan tetapi bagi 
orang jang berpikir lebih pandjang, 
fjara demikian itu djuga menguatir- 
kan. " 

Berdiri ditengah-tengah kepadetan 
lautan manusia itu, “adalah Suatu 
perbuatan brani, terlalu brani me- 
nurut anggapan kita. 

Djika diantara ratusan ribu orang 
itu, ada. tersembuni dua-tiga orang 
sadja, jang gila dan nekat, apakah 
risiconja tida terlalu besar bagi 
president dan bagi negara? Ingat- 
lah riwajat pemimpin-pemimpin ter- 
tjinta dilaen-laen negri. 

Pidato pertama dari president 
Sukarno di istana Gambir, jalah 
suatu pidato menurut kesukaannja 
rakjat djelata, suatu pertundjukan 

jang sudah 
terkenal. Pidato itu ditudjukan ke- 
pada tukang sajur dan tukang betja, 
bukan kepada dunia international 
atawa kepada kaum intellect, jang 
boleh djadi merasa sedikit ketjewa, 
kerna menduga akan mendengar pi- 
dato dengan ragam dan perkataan- 
perkataan agung dan deftig, jang 

sesuai dengan keagungan sa'at jang 
beriwajat itu. 
Akan tetapi barangkali Bung Kar- 

no lebih bener merasai suasana ma- 
sjarakat. 

  

  

PUTUSAN GUBERNUR DJAKARTA 
DAN DAERAH SEKITARNJA. 

Djakarta, 26 Desember (Aneta). 

Sesudah bermufakat dengan guber- 
nur militer merangkap wakil koordi- 
hnator keamanan: daerah Djakarta 
Raya, gubernur Djakarta dan daerah 
sekitarnja telah memutuskan untuk 
menundjuk: 

1. Den Bataviase Veerkeersmaat- 
sechappij dan lain-lain onderneming 
umum untuk pengangkutan barang 
dan/atau orang, 

. Pabrik-pabrik es, 
- Pembikinan roti. 
. Perusahaan susu, 
, Pendjagalan. 
Gasmaatschappij. 

. Het electriciteitsbedrijf. 

Tempat-tempat pengisi bensin 
sebagi onderneming - onderneming 
umum dan  perusahaan-perusahaan 
bermanfaat bagi umum seperti terma- 
suk dalam ,undang-undang onderne- 

0 
J
a
n
 

'mipe-onderneming dan perusahaan- 
perusahaan penting”, 

KEWADJIBAN SUMITRO DI 
Zk s AMERIKA, sal 

. Merah-patih di New York. 
Den Haag, 27 Des. (Antara). 

Di kalangan delegasi RIS Antara 
mendapat kabar, bahwa Sumitrospergi 
ke New York sebagi utusan RIS 
dengan “pangkat menteri. Sumitro 
akan mengoper djabatan - djabatan 
perdagangan Pemerintah Hindia Blan- 
da di Amerika beserta segala perala- 
tannja. Sumitro bersama sekretaris- 
nja Miss Belt akan berdiam di New 
York dua bulan, kemudian kembali 
ke Indonesia. . 
Tentang Fox kontrak Sumitro mene- 

rangkan di Schiphol, bahwa antara 
Fox dan Pemerintah RIS akan diada- 
kan pembitjaraan lagi sehingga bagi- 
mana nanti Fox Kontrak itu belum 
ada kepastian. 
- Sumitro tiba di Schiphol siang tsel. 
26 Des. dan meneruskan perdjalanan 
bersama Palar malamnja. 

- Bertepatan hari penjerahan kedau- 
latan Palar tgl. 27 Des. di New York 
mengadakan upatjara menaikan Me- 
rah-putih dirumahnja, dihadiri Kira-. 
kira 5009 orang Indonesia. 2 

PPN MASIH BEKERDJA TERUS. 
Djakarta, 28 Des. (Aneta). 
Panitya Persiapan Nasional mengu- 

mumkan, bahwa sambil menunggu 
putusan menteri-menteri jang ber- 
sangkutan, untuk menghindarkan 
timbulnja suatu, vacuum”, maka pa- 
nitya-paritya dan sub-panitya jang 
tertentu aken bekerdja terus. 

IMPORT DJEPANG DISERAH- 
KAN KETANGAN PARTI- 

KELIR 
Tokio, 27 Dec. (Antara-UP). 

Selasa mengambil langkah besar : 
lagi dalam usahanja mengembali- 
kan perdagangan Djepang kes 
luran-saluran jang normal « 
ngan mengumumkan, bahwa us 
ha-usaha imnort akan diserahkar 
kenada pihak partikelir, Pengu 

Pengumuman itirantara lain me 
“iatakan, bahwa importeur-impor- 
teur Diepang dan asing disini di- 
perbolehkan membeli lisensi-lisen- 
Si import dari bank-bank jang di- 
tundiukkan tidak usah dengan   bersetudjuan pemerintah. 

  

  

Wakil Filipina sedang menghaturkan siamat,: 

Dienderal MceArthur pada hari - 

muman itu mulsi berlaku pada ts. 
1 Djanuari jad. ae 
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g dan (sementara dj bulet 

  

     

     

  

| Sadjumblah kaen, barang perhia- tor Ass. Wedana 
.D.M.- 

  

        
   | “pada Kita dikabarkan, kemaren : - Hohor  djam 13.30 di Mepan: “setang mentara) ber- | Gambir telah diketemuken satu peni- 

Wedana Pasar 

     
    

  

   t 

di kantor Ass. 
   

ti dari mas. Jang merasa keilangan 
    

   
   

   kanjor Yetnula, NORagUE 3. 

ga KMK. jang ada di kota (Stads- 
TA gemeente) Djakarta jaitu K.M.K.-Tg. 
ane | Priok — Djakarta dan KA Pa 

tinegara masing-masing mempunja, 
1 ata rian Penghubung: Masja- 

  

   
   

  

   
    

   

  

   

rakat (B.P.M.) jang merupakan 
(suatu djembatan antara masjarakat 
dan Tentara dan bahwa kedua Per- 
wira Territoriaal, jang ada di dae- 

    

      
   

   
   

   

  

  jarakat (B.P.M.). 

Pengadjaran dan Kebudajaan   

Pe Yng Dugaan ena 
IA” DENGAN BAGIAN-BAGIAN : 

    

    

      

   

     

  

   

   

jang tidak beridjazah, tetapi ber- | 

Perfukangan atau jang sede- | 

SMA. atau jang sederadjat. : 
Sek Landjutan.    

        

   

   
    

   
    

  

    

pada tanggal 27 dan 28 bulan . Negeri untuk Idjarah A dalam 
  

an Negeri 
ia    

   
  

  ursus-kursus 

    

    

    

   

   

da para pengikut Kursus dan bukan 
jang telah mentjatatkan namanja, 

1 bagi udjian itu dengan keterangan: 

s apa, dimana, berapa lama dengan 
8. & : ag 2 3 an . t 

mendaftarkan 
lah tjukup 

    

    

                            

   

  

“ Ijang ada 

1 marang. 

- Iseharga f 74000.— hanja sebagian 

Aigondo (SM). 

ng Bg asinag sapa » teritung sala - satu jang paling | 

“hranja berpajon atep, 

'kin besar. Kabarnja dalem fabriek 
Pitu, ada tersimpen minjak, benzine 

— dan ,tener” 
'heibat dari benzine). 

MP. Negeri atau jang sederadjat, Nani 

atas dari f 250.000.—. - 
“Tempat itu merupaken kampung 

| Tionghoa, maka jang djadi korban 

| ari Selasa jl. djam 6 pagi di satu 
Pengadjaran | 

“sudah bunuh sa 
« ternjata ada anaknja sendiri jang di- 

| PAPERANGAN 

“| luasnja dengen pungut retributie jang 
“ faken ditetepken blakangan. Menung- | 

(ribuan familie jang oleh peperangan 

aMROK PaOKAL: 

  

n tetapi pada politie-Sectie" 
di P (Baru tjengkauw itu 

elaporken bahwa: iapunja sudara 

  

   

        

   

   
   
   

      

   

    

| tiri jang rumadja-putri bernama 
ah- | Betty Liem sudah bawa lari barang- | 

| barang mas-inten seharga f 74.000 

tie. 

inten itu pada 24 December ka Se- 

Aken tetapi ternjata itu mas-inten | 

dari djumblah mas-inten jang tjeng- 
kauw itu ada trima dari laen-laen 
orang, dan jang sekarang sudah | 
ilang setjara aneh. Menurut kabar, 
orang-orang jang dirugiken ada ba- 

Injak antaranja njonja Lie G. H., 
Oey G. L., toko mas ,,Inten Musti- 

aan 
inten ilang dalem tangan tjengkauw, 

besar jang perna kedjadian di Dja- 
karta, ai 

deng dilakuken terus. 2 
  

46 pintu musna, 250 djiwa 
keilangan tempat meneduh. | 
Kerugian atas f 250.000.—. 

rah at Sa BU Pada Senen lohor, kira djam & | 
erang dju- | telah terbit kebakaran di Arumma- | 

g-masing suatu | Nisweg-Steenbakkersweg.. Rumah-ru- 

petakan, rumah biasa dan satu 
bengkel randjang: Kerna bahan- 
bahan rumah ada dari kaju, anta- 

maka dalem 
tempo 20 menit, telah terbakar mus- 
NXa. 2 aa £ 

Api mulai keluar dari Ledikanten- 
fabriek Yik On & Co. Setelah ter- 

| denger suara ledakan, api menjala 
pada kapuk, jang kemudian seming- 

(seripa minjak lebih 

alat peranti ngelas dari carbid 

mada Kapak Pen Na 
| Itu fabriek randjang jang musna, 
menurut tuan Liong tida dipertang- 
.gungken oleh assurantie, tapi ru- 
mahnja tuan Tjoeng Teng Hie ada 

| masuk assurantie sebesar f 30.000.—. 

Rumah-rumah petak jang terka- 
kar, kebanjakan ada kepunjaannja 
njonja Khouw 'Tjan Nio jang tida 

dipertanggungken oleh assurantie. 
Lantarzn kebakaran itu, 46 pintu 

| tempat meneduh. Kerugian ditaksir 

'kebanjakan ada orang Tionghoa. 

| AJAH BUNUH ANAK. 

paviljun di Laan Trivelli terdjadi Ima ramai angan. it Tan ediem 
di paviljun itu setjara kedje 

tingg 
pa 

ag anak ketjil, jang 

dapet dari perhubungan resia dengen 
babu. Pembunuhan ini sudah djato 

“Gi tangan politie. we 

HARGA MAS. 
Ini hari belon ada tjatetan, kerna 

“hari-hari vrij jang paling blakang. 
Djoega harga belon tetep, kira-kira 

  

VN-DAN ASSU- 
RANSI DJIWA. 

- Potongan percentage buat pe- Pan ie aan 
Verzekeringskamer di Djakarta jang 

rusahan assurantie di Indonesia me- 
mutusken buat menerima segala ri-, 

| sico-peperangan dalem artian seluas- 

gu penetepan percentage premie ma- 
ka'aken direserveer 207 dari dium- 
blah jang Ma supaja 
bisa diverreken pada temponia. Atu- 
ran ini terniata ada berfaedah buat 

| keilangan sanak-famille. 

  

: kepunjaannja tuan-tuan | 
Hamid dan Lim Sui Goan, demikian 

Itjengkauw itu. mengaku pada poli- | 

"| Menurut tjengkauw itu sudara | 
| tirinja telah kabur bersama mas- 

ika” nj. Tjie E. N., tuan H. dan Lim | 
S. G. Perkara ini ada perkara mas- | 

Pepreksaan oleh Hoofdbureau se- | 

IKEBAKARAN HEIBAT DI | 
| STEFNBAKKERSWEG. | 

  

mah jang terbakar, ada terdiri dari | 

telah musna dan 250 djiwa keilangan | 4 

melinuti amvir semua perusahan-pe- | 

    

       

      

  

  

ANG-1 
0. Mo. 1 Tahun 

2 

  

. bahwa keadaan 
tersebut,       

| Menetapkan Undang-undang sebagai 

      

D0 kan Undang-undang federal, 

  

  
dang-undang ini mulai berlaku p 

Acting MENTERI KEHAKIMAN 
tt. MOH. RUM 

No. 2 Tahun 

$ (Jav. Crt. 1941 No. 38a): 
Menimbang: 

Mengingat: a. pasal 68 dan 139 dari Konstitusi 

: | Pasal 1. 
Semua kekuasaan ,,Commandant der 

1941 No. 38a), serta »Staatsblad yan Indonesie 
— katan Laut Republik Indonesia Serikat. 
Ma aan dota TR Pasal 2. Ba: 

tersebut. H3 
Dalam hal diatas suatu kapal perang atau 

berada dalam perairan-territorial 

Pasal 83. 
Para Perwira-penghubung tersebut 

kum pidana dalam perairan Indonesia. 
: Pasal 4. 

tulis kepada seseorang atau 

itu diperlukan untuk kepentingan Maritiem. 
EN Pasal 5. 

Undang-undang ini berlaku pada 

MENTERI PERT , 
tt. HAMENGKU BUWONO IX 

Acting MENTERI KEHAKIMAN, 
tt. MOH. RUM.   

IR Sementara menunggu diadakan Undang-undang fsderal tentang mengumum- 
& | semua Undang-undang diumumkan 

| Presiden atau Menteri Kehakiman den 

bahwa berhubung dengan keadaan jang mendesak 
adakan peraturan jang mengatur sdal tersebut diatas: 

Aa wira penghubung dari Republik Indonesia Serikat seba 
: dari ,,Peraturan mengenai Angkatan Laut Belanda di Indo 

kedaulatan”, maka kekuasaan berada ditangan Perwira-penghubung tersebut diatas 
untuk memeriksa dan menjita kapal-kapal dan perahu-perahu jang berada dalam 

Ea perairan-territorial Indonesia maupun memeriksa dan menjita kapal-kapal dan pe- 
TEA rahu-perahu Indonesia, selandjutnja dalam hal 

punjai kekuasaan memerintahkan kepada sesuatu kapal kepunjaan bangsa asing jang 
Indonesia untuk meninggalkan perairan tersebut dan 

- pula mempunjai kekuasaan ad hoc berdasarkan atas pasal 7 (Regeling op de Staat van 
. Oorlog en Beleg” jo »Machtigingsbesluit van de Commandant van het Leger”) tersebut. 

ra serta mengawasi supaja aturan-aturan dalam ,.Territoriale 
ordonnantie” tersebut diatas ditaati, dan berhak untuk mentiari 

IN DAN | DARURAT 
1949. 

“ " “Presiden Republik Indonesia Serikat 
. Menimbang!" 

2 

berikut: 

Ditetapkan di Jogjakarta 
“pada tanggal 27 Desember 1949. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, 
tt. SOEKARNO 

Diumumkan 
pada tanggal 27 Desember 1949. 

tt. SOEKARNO 

1949. | 
Presiden Republik Indonesia Serikat 

Menimbang: bahwa berhubung dengan ,,Peraturan mengenai Angkatan Laut Belanda se- 
| sudah penjerahan Kedaulatan” kepada Republik Indonesia Serikat perlu 

. diadakan peraturan mengenai pemindahan berbagai kekuasaan berdasarkan 
atas ,,Territoriale Zee en Maritieme Kringenordonnantie” (Staatsblad van 
Indonesia 1939 No. 442) serta Regeling van de Staat van Oorlog en Beleg. 
(Staatsblad van Indonesia 1939 No, 582 jo — 1940 No. 18) jo. ,, Verordening 
Militer Gezag No. 171/DvofVII A-3” (Jav. Crt. 1942 No. 17a) dan ,,Mach- 
'tigingsbeluit van de Commandant van het Leger No. 1823 ddo. 6 Mei 1941 

perlu dengan segera 

bahwa berhubung dengan penjerahan kedaulatan di Indonesia oleh Keradjaan Belanda pada Republik Indonesia Serikat dibutuhkan suatu peraturan, tentang 
. mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunja Undang-undang federal: 

jang mendesak memerlukan mengatur dengan segera soal 
» nang P3 

pasal 68, 139 dan 143 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat: 
E K3 2... Memutuskan: Hn ... 

oleh 
gan perantaraan radio dan penjiaran 

jiaran dengan perantaraan radio sadja dianggap sebagai pengumuman. 
ada saat penjerahan kedaulatan. 

| PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, 

NDANG DARURAT 

di- 

Sementara Republik Indonesia Serikat?” 

saat penjerahan kedaulatan. 

Ditetapkan di Jogjakarta 
pada tanggal 27 Desember 1949, 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, 
t.t. SOEKARNO 

Diumumkan 

pada tanggal 27 Desember 1949. 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, 

t.t. SOEKARNO 
4 

b. pasal 192 jo 193 ajat (1) Konstitusi Sementara Republik Indonesia 
Serikat: 5 : 3 

Pa Memutuskan: 5 S 

Menetapkan peraturan sebagai berikut: au 

Zeemacht” berdasarkan atas ,/Territoriale Zee 
en Maritieme Kringenordonnantie” (Staatsblad van Indonesia 1939 No. 442) 
van den Staat van Oorlog en Beleg” (Staatsblad van Indonesie :1939 No. 
No. 78) jo. ,,Verordening Militer Gezag” No. 171/Dvo/VII A- 
dan ,,Machtigingsbesluit van den Legercommandant No. 18 

» »Regeling 
582 jo. 1940 

3 (Jav. Crt. 1942 No. 17a) 
23 ddo. 6 Mei 1941” (Jav. Crt. 

1947 No. 122, pindah ke Kepala Staf Ang- 

j3 SEA 5 
# 

| (1) Para Komandan kapal-kapal perang Keradjaan Belanda serta para Perwira bawa- 
| hannja dari ,,Koninklijke Marine”, jang termasuk dalam 
officieren-vlieger, officieren-zeewaarnemer”, dan para Perwira dari 
rine Reserve”, jang termasuk ,,Korpsen” tersebut diatas, melakukan kekuasaan jang 
diberikan kepada #hereka menurut ,,Territoriale Zee en Maritieme Kringenordonnan- 
tie” dan ,,Regeling van de Staat yan Oorlog en Beleg” jo. ,,Machtigingsbesluit van 
de Commandant van het Leger” tersebut diatas apa bila kepada mereka diwadjibkan 
mendjalankan tugas sebagai tersebut dalam pasal 7 sub a dan dari »Peraturan me- 
ngenai Angkatan Laut Belanda di Indonesia sesudah penjerahan kedaulatan”, Dalam 
pada itu apabila diatas sesuatu kapal perang atau pesawat-terbang terdapat se- 
orang Perwira-penghubung dari Republik Indonesia Serikat sebagai dimaksudkan da- 
lam pasal 14 dari .,Peraturan mengenai Angkatan Laut Belanda di Indonesia sesu- : 

5 dah penjerahan kedaulatan”, maka para perwira tersebut dalam permulaan pasal ini 
as — tidak mempunjai kekuasaan lagi untuk memeriksa dan menjita kapal-kapal dan pe- 
Pe rahu-rahu jang berada dalam perairan-territorial Indonesia maupun memeriksa dan 

menjita kapal-kapal dan perahu-perahu Indonesia diluar perairan-territorial Indone- 
sia, selandjutnja dalam hal jang sedemikian mereka djuga tidak mempunjai kekua- 

| saan lagi memerintahkan kepada sesuatu kapal kepunjaan bangsa-asing jang berada 
dalam perairan territorial Indonesia untuk men 

—. tidak mempunjai kekuasaan ad hoc berdasark 
(A. van Oorlog en Beleg” jo ,,Machtigingskesluit van de Commandant van het leger” 

»Korpsen Zee-officieren, 

»Koninklijke Ma- 

inggalkan perairan tersebut dan pula 
an atas pasal 7 ,,Regeling op de Staat 

pesawat terbang terdapat seorang Per- 
gai dimaksudkan dalam pasal 14 

nesia sesudah penjerahan 

jang sedemikian mereka djuga mem- 

dalam pasal 2 diwadjibkan pula untuk memeliha- 
Zee en Maritieme Kringen- 

segala pelanggaran hu- 

Para Perwira-penghubung dan para ,,Commandanten van Maritieme middelen” terse- 
but pasal 2 diberi kekuasaan untuk memerintahkan baik dengan lesan maupun setjara ter- 

beberapa orang segala apa jang tertjantum dalam pasal 7 
ajat (1) dari ,,Regeling van de Staat van Oorlog en Beleg” tersebut diatas, apabila me- 
nurut pendapat para - Perwira-penghubung dan ,,Commandanten” jang bersangkutan hal 

14580 
  

  

ELECTR. KOELKAST / 
2 Ga enoa senen 23 1600.— 

51 Pa 

350.— 

   
   

      

zonder montuur ... ,, 

“kebenninana 

       

     
     
  
   
    

» 150.— | Boleh dateng liat peda: - 

  Maoe djoeal spoed: 
1 Auto Fiat Wegluis 500 Cabriolet 

1938, masin keadaan baek, bekle- 
ding Javabox. Soerat-soerat com- 
pleet, harga f 7.250.—, 

Harga f 3.250.—. 2 

142177   
An 

| 

1 Matorfiets H.D, 1940 pake zijspan. 

, »OOLUMBIA" 

PEMBRITAHUAN 
Wali Kota Djakarta memperingatkan dengan ini, bahwa », PADJAK 
ANDJING” untuk tahun 1950 harus dibajar dalam bulan Januari 
1950. Dari mulai tanggal 1 Februari 1950 padjak itu dinaikkan 259. 

| Wali Kota tersebut,,” 
Mr, R. SASTROMOELJONO. 

  

     
Petjenongan Ga, telf. 928 Djakarta. | 
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Entah tertjapainja Pa 

   

   

  

  

EA DH Ce AAA TE 3     
DECA #$ #8 REX 

Ini hari penghabisan : 1 

JEAN SIMMONS — DONALD HOUSTON 

»THE BLUE LAGOON” 
2 / Colour by Technicolor. 4 

0 Eagle- Lion Dist. 3 tahon keatas. S| 

ORION 1:00 720 " SHANGHAI 
pe MALEM PENGHABISAN: 

»TJITR A” 
dengen: NILA DJUWITA — R. SUCARNO — R. ISMAIL 

A.A ken dakeng: Aken dateng: 

The Man in Yhe iron Mask| The Phantom Empire 
dengen: LOUIS HAYWORD d.LI. . dengen:. GENE AUTRY d.LL 
14574 : 

MAU DJUAL: 
2 LEMARI KATJA BESAR 
(buat toko), ukuran 224 X 

180 X 45. | 

- Boleh liat djam 5—7 sore di: 

STEENBAKKERSWEG 153. 
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OEIJ KIEN NIO (Evy) 
|... Sengen 

LIE TEK KONG.     

    

     

  

    
   

   

        

     
   

     

   

lap It Gwee 15-2500. 

" Januari 3:1950. 
  

  

: 14554 

ne MIbh 

Mau diual: 
3 Autolette merk Chevrolet taon 

1940 — 1941. 

2 Sedan merk Chevrolet taon 1940. 
Semua tjat baru, keadaan baek, 

ada surat cigendom. 

| Bisa liat di: 

2. MS5T - SAWAH BESAR 24. 

— Xotbtbtbtbbbbbibibtbbibibbibbt-. 

 MOELAI 1 JAN. 1950 
Lever makan masakan Soerabaia, 
speciaal boewat orang Djawa Wetan. 

Franco roemah tarief pantes. 

  — 

  

ALHAMDOELILLAH 
Sekarang Indonesia telah kombali 
kepada, Bangsa Indonesia, marilah 
kita bersama- bersatoe tekad: Se- 
Na MERDEKA TETEP  MER- 

Kita angina harga-menghargai dan 
hormat-menghormati. 

HIDOEP REPUBLIEK INDONE- 

  

  

- TOKO OEKON   14492 Mevr.: SIE Tol 
13 Pintoe Aer 31/D blakang Rex Tailor Riiswiikstraat no. 14 

2 Peranan Tel. 347 Djak., Djakarta. 
  

  

— Menjambut Tahun Baru 1950 ! 
BERSEDIA MENERIMA: 

2 
D0 dari cobperasi? KERADJINAN NASIONAL). 
1.2. barang? bikinan pabrik dan industri umum. 

3. 

# | dalam kertas atau kaleng.. 

| Firma kami mempunjai lapangan pendjualan diantero tempat diseluruh 

5 kepulauan Indonesia dan Luar Negeri. ' 

“2 Direksi SUMBER'S & COMPANY 

. 2 142174 4. Pasar Pagi Petakbaru No. 29A — Djakarta. 

          

   
   

REPUBLIR- INDONESIA Hua 

MN Hadis keradjinan rakjat dan bikinan industri (terutama 

bahan? makanan mentah, maupun jang sudah matang jang Uibaoekas . 

  

  

Ea TON 
MARGARINE 

  

d CHARUE BARNET - 

    
   

HONOR) 

   
8 mn HUGH HERBERT BENNY GOODMAN - 

TOMMY DORSEY » LOWIS ARMSTRONG 
IONEL HAMPTON.- MEL POWELL 

SUCK & BUBBLES.» THE GOLDEN GATE GUARTET 
THE PAGE CAVANAUGH sa . RUSSO AND THE SAMBA KINGS 

Bo Is Tan 
Kotor ay TECHNICOLOR 
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GP REM ERE: 
Mi 

3.30 - 6.30 - 9.30 
Saptoe - Minggoe - Senen 
extra 10 pagi. 

REX 
- - 

Saptoe - Minggoe - Senen 
extra 10.30 pagi. 

      

  

          

   an “9 

     
Pesen tempat 1G —1 

SEMOEA OEMOER. 
& : 14510 

SKI SN NA NS TNNN NIA SEKAR 
  

  

ONITED CINEM2'S . COMB, 
menyengantehkan ini hari:   
ASTORIA : 10:36-2.30-5.36-8.39 

Penghabisan 

. »KING'S ROW" 
14453 :    

  

Ann Sheridan — Renald Reagan 

— Betty Fields 

Moelai besok : 

”ADAM and EVELYNE” 

    2g 

| SKK ERA RERE RE       

      

  

MENTENG : 

       

    

      

    

3.00 — 6.00 — 9.00 
2.30 — 1.30 — 9. 30 £ 

Ini hari ”ADAM and EVELYNE” 

- "LOST CITY : NA gn Teen 
Jane Adams — Russe wi 

Baye Luke, dll. aa taNja 
: 15691. 

CAPITOL : 10.30 — 5.30 —8.30       

    GLOBE: 1100 — 6.00 — 9.00     
  

”CAPTAIN from CASTILE” 

Technicolor 

| Tyrone Power — Jean Peters — 

Lee L. Cobb 

       

  

  

     
y CINEMA: 10.390 — 5.30 — 8.30 

GRAND: 3.00 — 600 — 9.09 
     

     -7THE. SWORDSMAN” 

.Technicelor 

  

    

  

| Larry Parks 
14565 

  

Ellen Drew 
KPAI ISSI «| 

3 
DOS  A AA ! 

x 

. MENGHATURKEN TKRIMA 

KASIH 
pada sekalian familie dan sobat- 
ande jang suda kundjungi kita 
punja theehwee dan mengirim | | 
canteran waktu kita bertunda- : 

ngan. 

    

        

   

  

— TIALIA — 
Ini hari-djam 2-7 -9 

'Rentjong Atjeh 
dengen Mochtar, Hadidjeh, 

& Bisoe. 

  
NIEKE TJOE 

OEY. ENG GWAN. 

Dp Dec. 1949. 

SSH MA HI 

14571      
  

Mentjari perhubungan 

N.V. Exo HANDEL MU. 
Malaya-Indonesia (Malindo) 

v/h BAGINDA ZAKARIA. : 

Gang Nangka I No. 27 (Kwitang) Djakarta. 

4 

Dab 
Agent: 

Pasar Djawano 7 ata 

TIf. 437 PADANG Ba sasak 

Bahagian: Auto i Beach Road 

Transpor Phone:. 80953 
Djalan Sositet No. 9 Ginger 

  

Telf. No. 415, Padang 

ESTABLISHED 1915 

Satu Pedagang Bangsa Indonesia | berpengalaman dan ee 
Perusahaan dan Perdagangan seperti 

Berniaga sebagai Importer-Exporter Fidsilebutai: Copra-Pinang-Pala-Damar- 
Tjengkeh-Getah-Kulit2 (Reptile skin) d.ll. 

Annmer dan menjelenggarakan : 

“Pengangkutan? untuk onderneming2. 
Pos Auto Transpor Dienst. 
Pemborong pengangkoetan buat Militer 

Pernah mendjadi agen dari: Auto Ford-Chevrolet-B.P.M.-Mesin Djahit Singer- 
Band Auto Dunlop-Goodyear-Continental-Michelin al. 

PARA, penajuan perhubungan dengan Tuan? jang berkepentingan. 

Directeur: BAGINDA ZAKARIA   Ond. Directeur: A. RAZAKZAKARIA 

CAK AA PS EKA $ 

  

  

MEA 

| sTHIRTY 
SEGONDS 

OVER 
TOKYO” 

VAN JOHNSON 
ROBERT WALKER 

SPENCER IRACY 

SEDIKIT HARI LAGI: 

CAPITOL GLOBE 

. 

na 

  

x M
E
A
 

M
e
o
n
s
e
m
 

x 

14568 

KEB bbbbtabtbbbiitabbbtt t KEERN ARENA ANA ANANAN, 

CINEMA - GRAND 
SEDIKIT asa LAGI: 

“Mr. lamnik Young 

of Africa" 
(PENDJELMA'AN dari KING RON) 
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Satoe R. K. 0. FILM PENOEA SENSAT!F ! 
14597 

SASAK KISI KHAS INK KASI KAKAK KAKAK 

D KE - 600-915 Ini HARI PENCUARISAN: 
(CARDBOARD CAVALIER) 

SIG FIELD — MARGARET LOCKWOOD 

: - 13 taon. 
aa Wenen  dend Na aN BL ENG N 

BESOK PREMIERE : 

   Aga Cd Girauss 
GROOTSTE EN BEROEMDSTE OPERETTE 

| .die Hedermas”” | 

£ mi | r 
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Sa Me NE Tari si 

  

1pbpbpbpbbbppbppPbbB ERP sopebbbbbobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbnnbbbbbbbbbt Sbb bbbbbibibibibtbbbbbtbbtbtbbtbtbtbatbtbttat tt tt 

(SELAMA PENJERAHAN KEDAULATAN PADAESR. I. S. 
' Persediahan RUPA-RUPA BARANG untuk: KEPERLUAN RUMAH- TANGGA 

£ dengan HARGA JANG SELALU-KITA PASANG MURAH! 
penenenan eter Mann Naa a Nana aaN NRP NNNNNNNNNNNaNENNNNNNN NN NN NAN 

i | "NAN »Keng Po” — Oplaag: 19.000 ew, (verg. mo. 96989/FV-96a). 

TOKO 

Mei 
Film Djerman bewarna pertama setelah perang. f 
13 taon 14570 3 

Use Dot pe0mameeoaa : 

.HOTEL YIN PIN 
PHO BOEN KIEM 

Djakarta. 

0BRAL” - 
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) 2 aa if 5 nat A 

NA nana On Sa ai Han MA SA See RE ATU Maen
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“ KEMIS, 

MBARAN KADUA 
29 DESEMBER 

  

1949 
    

sambar kiri: Tetamu-teta- 
mu dari luar negeri jang memerlu- 
kan datang ke Djakarta untuk 
saksikan upatjara penjerahan ke- 

J. Lovink K anan: Tuan H. 
sedeng menanda tangani surat 
penjeraran kekuasaan Pemerentah. 

  

DR. HIRSCHFELD TIBA DI KEMA- 
' JORAN. 

Kira? setengah djam lebih dulu dari 
pada dugaan semula pesawat terbang 
jang diantaranja membawa Komi- 
saris Tinggi Belanda di Indonesia, 
Gr. Hirschfeld dan Hn an ar. 
.I. Weisglas tiba apangan terbang 
#lemajoran. 

Dr Hirschfeld disambut oleh adju- 
san Wakil Tinggi Mahkota, menteri- 
menteri Anak Agung Gde Agung dan 
nr. Moh, Rum dan beberapa orang 
anggota pemerintah federal semen- 
tara. 

PENGUMUMAN RESMI INGGERIS. 
London 27 Des, (Antara). 
AFP kabarkan. kementerian luar 

negeri Inggeris dengan resmi kabar- 
kan, bahwa Ingzeris akan mengakui 
pemerintah RIS segera sesudah penje- 
rahan kedaulatan. 

  

  

bendera Blanda 

  

21 ORANG DARI PASUNDAN 
DIPILIH UNTUK PARLE- 

MEN RIS. 

Berlaku sebagai dewar pemili- 
han untuk Pasundan dewan per- 

kilan sementara negara Pasun- 
dan, dalam sidangnja pada hari 
Dium'at jang lalu telah memilih 
21 orang mendjaZli wakil-wakil ne- 
gara dalam parlemen RIS. Mereka 
itu ialah: 

1. Anwar Makarim (anggota 
parlemen, rolongan Arab): 2. Ha- 
rur Al Rashid (Fraksi Demokra- 
si): 3. Drs. Tan Eng Oen (golo- 
ngan Tionghoa): 4. Mr. Lie Kian 
Kiem (golongan Tionghoa): 5. Ir. 
de Vries (Fraksi IEV): 6. M. S.' 
Nana (Fraksi Indonesia, merang- 
kap anggota Partai Politik dan 
Agama di Sumedang): 4. Odjo 
Mangunsastra (Juar parlemen. 
wakil ketua dewan propinsi di 
Tasik dan djuga anggota college 
yan gecommitteerden dan anggota 
Parinira disana. Diabatannja ada- 
lah pengusaha pabrik keramik): 
8. Suradiradia (sekarang menteri 
nerekonomian Pasundan): 9, Moh. 
Kurdi (Fraksi Parki): 10. Akil 

  

SULTAN DJOFJA: 

Bantuan rakjat perlu buat me- 

njelenggaraken keamanan. 

Di mana perlu, akan diambil tin- 

dakan jang keras dan radikaa!. 

  
Sultan Hamengku Buwone selagi berpidato depan radio. 

Dalam pidato-radionja tadi ma- 
lam Koordinator Keamanan dalam 

PPN Hamengku Buwono IX menja- 
takan, bahwa menurut keinsjafan 

beliau, keadaan luar biasa pada 
waktu penjerahan kedaulatan dan 

sesudahnja, dimana pihak militer 
dibebrapa daerah memegang kekua- 
saan tertinggi dalam pemeliharaan 

keamanan udak akan berlangsung 
lama dan lebih banjak bantuan rak- 

jat, bantuan partai-partai politik, 

pantuan golongan-golongan lain da- 

lam masjarakat, lebih tjepat akan 

selesainja peralihan dan lebih tje- 
pat pula pemerintahan sipil dapat 

mendjalankan kembali kekuasaannja 
dalam alam biasa. . 

Diterangkan oleh pembitjara, bah- 
wa untuk penjelenggaraan keama- 

nan itu dari pihak Indonesia telah 
sedjak beberapa lama diadakan per- 
siapan-persiapan oleh PPN jang ter- 
diri dari wakil-wakil Republik In- 
donesia dari wakil-wakil negara-ne- 
gara serta daerah-daerah jang be- 
kerdja sama dalam BFO. 

Sampai sekian semuanja dapat 

berdjalan lantjar dan selamat. Apa- 
kah persiapan-persiapan dan penje- 
lenggaraan selandjutnja akan dapat 
berdjalan dengan lantjar dan sela- 
mat, menurut pembitjara sebagian 
tergantung dari suatu factor. pe- 
meliharaan keamanan diseluruh ke- 

pulauan. 4 
Apabila keamanan terganggu, 

akan sukarlah langsung hidupnja 
RIS. 
bahwa didalam masa peralihan se- 
belum dan sesudah pemulihan ke- 
daulatan, anasir-anasir jang tidak 

| senang akan kemerdekaan Indone- 
sia akan melakukan siasatnja un- 
tuk menghalang atau merintangi 
berdjalannja RIS. Selain dari itu 
dapat diduga pula, bahwa anasir- 
anasir jang selalu berhasrat meng- 
untungkan diri sendiri dengan tidak 
mengingat kepentingan negara dan 
bangsa akan men kan masa 
peralihan ini untuk mentjapai tudju- 
Annja 

Diseluruh Indonesia pembitjara te- 
lah selesai mengadakan perundingan 

  

Maka dari itu dapat diduga, 

  
Lan ka Pita 

Panas Mendunia 

Gengan pembesar-pembesar militer 

Belanda dan pembesar-pembesar si- 
pil. Hasil perundingan itu ialah, 

bahwa dengan persetudjuan pihak- 
pihak tersebut pembitjara tempat- 
kan wakil-wakil didaerah Distrik 
Federal Djakarta - dan sekiternja, 
Djawa Barat, Djawa Tengah, Dja- 

wa Timur, Sumatera Selatan dan 

daerah Riau, Bangka dan Belitung. 
Wakil-wakil Koordinator Keama- 
nan, diantara mana ada jang ber- 
kedudukan Gubernur Militer, dikua- 
sakan mendjalankan kewadjiban de- 
ngan bertanggung djawab langsung 

kepada pembitjara, 
Dengan sengadja kekuasaan ter- 

tinggi ditiap-tiap daerah jang di- 
maksudkan di atas, alat-alat kekua- 
saan Negara diletakan oleh pembi- 
tjara dalam satu tangan militer, 
oleh karena hanja dengan demikian 
dapatlah terdjamin koordinasi, effi- 
ciency dan ketjepatan dalam segala 
tindakan jang perlu guna memeliha- 
ra keamanan dan membantras ke- 
katjauan. Adapun pemeliharaan ke- 
amanan di daerah-daerah jang tida 
berada di dalam keadaan bahaja 
atau staat van beleg, dilakukan oleh . 
alat-alat kekuasaan sipil. 

Diterangkan pula, oleh pembitjara 
bahwa di dalam memelihara keama- 
nan dan ketertiban pembitjara sela- 
lu berpendoman kepada persetudju- 
an-persetudjuan jang tertjapai di 
KMB dan kepada Undang-undang 
Dasar Sementara RIS. Dalam hal 
ini dikemukakan pasal 192 dari Ke- 
tentuan Peralihan jang berbunji: 

1. Peraturam-peraturan  Undang- 
undang dan ketentuan - ketentuan 
tata-usaha jang sudah ada pada 

saat Konstitusi im mulai berlaku 
tetap berlaku dengan “tida berobah 
sebagai peraturan - peraturan dan 
ketentuan “- ketentuan RIS sen- 
diri, selama dan sekedar peratu- 
ran-peraturan dan ketentuan-keten-. 
tuam itu tida ditjabut, ditambah 
atas diubah oleh. Undang-undang 
dan ketentuan-ketentuan  tata-uasa- 
ha atas kuasa Konstitusi imi. 

2. Pelandjutan  peraturan-peratu- 
ran Undang-undang dan ketentuan- 
ketentuan tata-usaha jang sudah 

   

(Fraksi Parki): 11. Njonja Emma 
Puradiredja (luar parlemen, ang- 
gota Parkiwa): 12. Utom Sumaat- 
madjia (luar parkmen, anggota 
pengurus besar PSII di Sukabu- 
an): 13. R. Sujoso (Fraksi Indo- 
nesia): 14. Hasan Natanegara 
(Fraksi Indonesia): 15. R. Sutar- 
to (Fraksi Indonesia): 16. M. 
Adierar Djajaprawira (Fraksi 
PDRI): 197. Ios Wiraatmadja 
(luar parlemen, anggota Parki, 
sekarang pegawai tinggi pada ke- 
mepterian pengudjaran Pasun- 
dan): 18. Muhamat Buchron Ra- 
diamenggala (luar parlemen, ang- 
gota PDRI): 19. Tan Eng Djien 
(colongan Tionghoa): 20. Hasa 
Natapermana (Fraksi Kesatuan, 
pegawai tinggi kementerian dalam 
negeri Pasundan): dan 21. Dr. 
Jusuf Kusumah (luar parlemen, 
anggota partai Indonesia, djaba- 
tannja dokter chewan). 

parlemen B.I. $, menim- 
bulken reaksi di Pasun- 
dan. 

Bandung, 27 Dec. (Antara). 

Berhubung dengan tjara pe- 

milihan anggota-anggota parle- 

men RIS jang telah dilakukan 

baru-baru ini, di kalangan par- 

tai-partai politik dan buruh 

timbul rasa ketjewa dan tidax 

puas karena tjara pemilihan 

itu dianggap bertentangan de- 

ngan kepentingan umum. Par- 

tai-partai politik, buruh dan 

pemuda berhubung dengan itu 

telah berkali-kali berunding 

dan menjatakan protes. 

Partai Kebangsaan Indonesia 

(PARKI) jang mempunjai 5 

wakilnja untuk parlemen RIS 

tidak turut dalam Front Nasio- 
nal tsb. 

Menurut Aneta, maka Komisi 
pemilihan anggauta-anggauta par. 
lemen RIS dari Negara Pasundan 
mengirimkan sebuah tilgram ke- 
pada ketua dari Panitya Persia- 
pan Nasional di Djakarta, dimana 
dinjatakan, bahwa hasil pemilihan 
anggauta-anggauta parlemen buat 
RIS tertanggal 23 Desember tidak 
diakuinja. Komisi tersebut meng- 
anggap tjara pemilihan tadi tidak 
menurut aturan, hal mana djuga 
telah diadjukannja kepada Nega- 
ra Pasundan. 

Apabila hal ini tidak diperhati- 
kan, maka komisi tersebut merasa 
bertanggung djawab atas akibat- 
akibatnja. 2 

  
AFRIKA SELATAN MENGAKUI RIS. 

27 Des. (Reuter). 
Mulai hari Selasa, maka pemerin- 

tah telah mengakui Republik Indone- 
sia Serikat, demikian suatu pengumu- 
man dari kementeran luar negri dari 
Uni Afrika Selatan. 

  

  

ada sebagai diterangkan dalam ajat 
1 hanja berlaku, sekedar peraturan- 
peraturan dan ketentuan-ketentuan 
itu tida bertentangan dengan keten- 
tuan-ketentuan Piagam Pemulihan 
Kedaulatan, Statuut Uni, Persetu- 
Gjuan peralihan ataupun persetu- 
djuan-persetudjuan jang lain berhu- 
bungan dengan pemulihan kedaula- 
tan dan sekedar peraturan-peraturan 
dan ketentuan - ketentuan itu tida 
berlawanan dengan ketentuan Kon- 
stitusi ini jang tida memerlukan 
peraturan Undang-undang atau tin- 
dakan-tindakan diperdjalankan. 

Sebagai penutup kata Sultan 

tegaskan: semua alat-alat ke- 

kuasaan negara kita. Tentara, 

Polisi Militer, Polisi Sipil Je- 
ngan segala alat persendjataan- 

nja, lagi pula Pamong Pradja 

di seluruh Indonesia telah siap 

mendjalankam kewadjibannja. 

Mereka siap untuk bertindak 

dimaana sadja ada keka- 

tjauan atau kerusuhan. Dan ka- 

lau mereka terpaksa memberan- 

tas k€katjauan atau kerusuhan, 

mereka akan bertindak tj e- 

pat keras. radikal 
dan di mana perli dengan ke- 

kuatan sendjata, 

Mudah-mudahan tidak perlu- 

lah diadakan tindakan jang de- 

mikian itu, agar pemulihan ke- 

daulatan akan berlangsung de- 

blik Indonesia Serikat dapat 
mulai hidupnja dengan selamat   

       

Tiara memilih anggota? 

Com, Suriadarma, 

tnja Hilman Djajadiningrat, 

pada waktu apa sadja dan 

ngan lantjar dan Negara Repu-, 

$ dan tiada rintangan suatu apa 

  

Republiek Indonesia: Seriket Merdeka 
Dengen perasaan terharu-gembira ' 

di istana diganti 
oleh Sang. 

Merah-Putih 
Sedari djam 3 kemaren sore 

para tetamu datang dengan ber- 
dujun-dujun ke astana Gambir di 
mana upatjara penjerahan kekua- 
saan akan dilakukan, sedang de- 
pan astana biarp9n udara ada ge- 
lap sudah menungga ribuan orang 
untuk  menjaksikan kedjadian 
jang bersedjarah. Pendjagaan de- 
pan astana dilakukan dengan ke- 
ras oleh TNI dan politie Republik 
Sehingga tida terdjadi sesuatu in- 
cident jang permula dikuatirkan. 

«. Upatjara jang bersedjarah ini 
disaksikan oleh 22 delegatie luar 
negeri antaranja India, Pakistan, 
Thailand, Afghanistan, Birma, 
Tiongkok, Egypte, Etdiopia, Phi- 
lippijnen, Saudi Arabie, Malaya, 
Singapore, Belgie, Inggris, Frank- 
rijk, Portugal, Amerika Sarikat, 
Australie, Zwitserland, Denemar- 
ken, Finland, wakil consulaire- 
Corps, utusan Paus, dan wakil-wa- 
kil Unci. Jang paling besar djum- 
blahnja adalah delegatie peme- 
rentah Nationalist dari Tiongkok 

“jang terdiri dari duta istimewa 
generaal Wu Te Chen, consul ge- 
neraal Tsiang Chia Tung, dua ad- 
viseur, ampat seeretaris dan satu 
militair attache. Amerika Sarikat 
sendiri hanja diwakilkan oleh con- 
sul generaalnja. Umumnja keba- 
njakan negri hanja diwakilkan 
oleh satu orang. sadja, sedang 
Pakistan dan India oleh tiga 
orang,  Delegatie-delegatie Saudi 
Arabie, ada jang paling menarik 
dengan pakean nationaal dan pe- 
dang dari mas, 

Pada djam 16.45 telah masuk 
delegatie RIS jang terdiri dari 
Sukan Hamengku Buwono, Anak 
Agung, Mr. Rum, Mr, Kosasih, 
Dr. Abu Hamifah, Ir. Djuanda, Mr. 
Sjafruddin, Dr. Leimena, Ir. 
Laoh, Mr. Moh. Yamin, Abikusno, 
Kol. Simatupang, Kol. Nasution, 

Tahya, nona 
Erna Djajadiningrat, njonja Mr. 
Maria Ulfah, Delegatie Belanda 
terdiri dari para secretaris nega- 
ra, Mr. 's Jacob, gen. maj. Buur- 
man van Vreeden, dan Vice admi- 
raal Kist. 

Tetamu jang laennja terdiri 
dari anggota-anggota negara ba- 
gian dan tetamu Belarda 2a 

rs 
Sastromuljono, president-presi- 
dent Jevase Bank, Hooggerechts- 
hof, Universiteit van Indonesia 
dan Voorzitter Alg. Rekenkamer. 

Pada djam 16.50 Wakil Tinggi 
Mahkota Lovink bersama Sultan 
Djokja masuk ke ruwangan jang 
disambut dengan berdiri oleh pa- 
ra jang hadlir. Setelah WTM dan 
Sultan “ Djokja masing-masing 
utjapkan pidatonja kemudian di- 
batjakan Besluit Keradjaan dan 
Besluit President RIS, Achirnja 
dibatjakan protocol dalam bahasa 
Belanda dan Indonesia. Protocol 
ini jang mengenai penjerahan ke- 
kuasaan di Indonesia ditanda ta- 
ngani oleh WTM Lovink, Sultan 
Djokja, Anak Agung, Mr. Rum 
dan Mr, Kosasih. 

Achirnja setelah. para jang 
hadlir mendengar pidato Sri Ratu 
Juliana via radio kemudian para 
jang hadlir pada menudju ke la- 
pangan depan astana di mane ada 
berbaris pasukan marine, K.L. 
Knil dan TNI, Depan astana sebe- 
lah kiri pada berdiri delegatie 
RIS, sebelah kanan delegatie Be- 
landa sedang-para tetamu luar ne- 
geri berdiri di belakangnja. Pa- 
ling depan berdiri Wakil Tinggi 
Mahkota dan Sultan Djokja. 

Saat jang mengharukan hati te- 
lah tiba kutika bendera Blanda de- 
ngan plahan diturunkan dari atas 
astana dengan dibarengkan oleh 
lagu kebangsaan Wilhelmus sedeng 
WTM dan Sultan Djokja pada mem- 
beri saluut. Suasara jang mengha- 
rukan ini, lantes berobah mendjadi 
kegirangan kutika sang merah pu- 
tih berlambai-lambai di astana am- 
bil tempat kedudukannja bendera 
Blanda dengen dibarengken oleh 
lagu kebangsaan Indonesia Rajah. 
Treakan dan suwitan jang seru ke- 
dengeran dari djalan besar dimana 
ribuan penonton sudah menunggu 
sekean djam lamanja untuk me- 
njaksikan saat jang bersedjarah ini. 
Demikianlah “kedaulatan dari Indo. 
nesia jang di'idam-idamkan sedari 
17 Augustus 1945 sekarang .meru- 
pakan satu kenjataan jang tida bisa 
dibantah lagi dan Indonesia telah 
masuk dalem keluarga dari negara- 
negara jang berdaulat di lapangan 
internationaal, 

Tuan Lovink meninggalkan 
Indonesia. 

Setelah upatjara bendera berachir 
kemudian WTM telah berpamitan 
dari Sultan Djokja dan para jang 
hadlir. Dengen didului oleh barisan 
bermotor WTM. menudju ke lapa- 
ngan terbang Kemajoran, dimana 
pesawat ,,Gouda” dari KLM sudah 
menunggu buat membawa Wakil Ting- 
gi Mahkota jang paling ' pengabisan 
Gi Indonesia ke tanah airnja. 

Antara minister-minister RIS jang 
mengantar sampe di Kemajoran ada- 
lah mantri dalam negri Anak A 
dan mantri negara Mr. Rum. Para 
secretaris negara dari . 
Federaal Sementara, Mr. yg, 
Koets, dan legercommandant Belanda 
djuga turut mengantar. Di lapangan 
terbang WTM. lebih dulu telah in- 
specteer barisan marine Belanda dan 
tentara KL. Pada diam 18217 nesawat 
Gouda jang membawa WTM telah 
naek ke udara. 

TNI mengoper pendjagaan 
istana. 

Tidak lama kemudian dimuka ge- 
dung pendjagaan dimuka istana Gam- 
bir telah dilangsungkan pula upatjara 
penjerahan pendjagaan oleh militer 
KL kepada TNI. , 
Untuk ini pasukan pendjaga KL ber- 

diri dalam barisan disebelah kanan 
sedangkan “ pasukan TNI disebelah 

«Kemudian terdengar orang mem- 

        

    

  

kt tah, mula-mula dalam 
| Belanda kemudian dalam ba- 

Selandjutnja seorang 
4 dan seorang kopral 

rfcama melakukan peng-   

Ba 

  

Gambar atas kiri: 
Gambar kanan: Sang Dwiwarna 
Bawah: 

bendera. 

  

dan Berdaulat. 

Bendera Blanda sewaktu mau diturunken. 
ketika dikerek naek di Istana. 

Para pembesar dari kedua pihak sedeng mengasi saluut pada 

(Fotos Spec. Keng Po). 

  

Upatjara Penjerahan Kedaulatan 
Negri Blanda 

! 
f 

  

Sri Ratu Juliana 

Upatiara sederhana jang telah 
diadakan berkenaan dengan penje- 
rahan kedaulatan kepada Indone- 
sia dan jang memuntjak dengan 
diserahkannja - kedapatan - oleh 
Ratu Juliana dan Siterimanja ini 
oleh delegasi Indonesia dengan 
perantaraan drs. Mokamad Hatta, 
berlangsung selama tiga perempat 
djam. 2 

Setelah Sri Ratu dan - prins 
Bernhard masuk dalam troonzaal 
dan telah duduk masing-masing di- 
tempatnja jang telah disediakan 
di medja ditengah-tengah ruangan, 
dimana djuga telah duduk para 
menteri-menteri, tindakan jang 
pertama dari Ratu Juliana ialah 
menanda tangani kata pengakuan 
ketata negaraan baru, sebagai ter- 
tiantum dalam induk resolusi, 
rantjangan persctudjuan dan se- 
gala surat-menjurat ' jang telah 
diadakannja. 

Perdana Mantri 
Negri Blanda : 

Dr. Drees 

  

Setelah perdana menteri dan 
menteri daerah djadjahan sebe- 
rang djuga menanda tangani do- 
kumen ini — djuga menteri-men- 
teri Belanda dan Indonesia lain- 
nja harus menanda tangani doku- 
men ini dan berikutnja, tetapi un- 
tuk mempertjepat upatjara ini di- 
tunda sampai selesainja upatjara 
di troonzaal — dr. Drees meng- 
umumkan tindakan jang berarti, 
bahwa penjerahan kedaulatan 
oleh negeri Belanda telah mer- 
djadi kenjataan ialah pada waktu 
penanda tangan ,,akta penjerahan 
dan kedaulatan dan pengakuan” 
oleh ratu Juliana, sesudah mana 
diumumkan oleh perdana menteri 
Belanda tentang berdirinja Uni 
Indonesia-Belanda dan drs. Hatta 
menerangkan, bahwa beliau mene. 
rima kedaulatan. 

Sesudah itu ratu Juliana me- 
ngutjapkan sabdanja jang nondek 
dan kemudian diperdengarkanlah 
dengen carillon di Dam ,Indonesia 
Raya” jang di-ikuti oleh ,,Wilhel- 
mus”, 

Pada saat Ratu Juliana ber-   sabda, upatjara penjerahan ke-   daulatan dimulai di Indonesia. 

Minister dae- 
rah sebrang 
Van Maar- 

seveen 

  

Istana di Dam, 
upatjara jang bersedjarah 

satu gedong 
Untuk 

ai telah terpilih salah 
jang paling representatif dan jang te- 
rindah jang terdapat di Negeri Belan- 
da. Pembangunen dari gedung ini di-   mulai pada tahun 1648 atas perintah 

di 

pemerintah kota Amsterdam, 
pada waktu itu merasa  sederadjat 
dalam kekuasaannja dan  kehorma- 
tannja dengan radja atau pemerintah 
manapun, dan karena itu telah me- 
merintahkan pembuatan suatu balai 
kota, jang dalam pandangannja ada- 
lah megah, dan jarig dinamakan oleh 
Vondel dan Huysens, ,,kedjaiban 

dunia jang kedelapan”,-berhubung de- 

ngan ' ukuran-ukurannja jang buat 
waktu itu sangat besar. : 
Radja-radja dan radja-radja putri 

Belanda menerima tamu-tamunja di- 
sini, dan pada hari xxi diruangan ini 
dilangsungkan upatjara  penjerahan 
kedaulatan kepada" Republik Indone- 
sia Serikat. Guna upatjara ini, maka 
ditengah-tengah Burgerzaal ini telah 
ditempatkan sebuah medja jang di- 
tutupi dengan kain hidjau, pada me- 
dja mana terletak dua peti indah dari 
kulit merah jang berisikan dokumen- 
dokumen, jang masih harus ditanda 
tangani. 
Pada medja ini duduk PJM Radja 

putri, JM Prins Bernhard dari Negeri 
Belanda, menteri-menteri Belanda, 
dan anggauta-anggauta delegasi In- 
donesia, wakil-wakil dari Suriname 
dan Antillen Belanda,.dan beberapa 
pendjabat-pendjabat djabatan-djaba- 
tan tinggi. 
Dibelakang tempat duduk PJM Ra- 

dja Putri terdapat dua barisan kur- 
Si-kursi. “untuk  anggauta-anggauta 
istananja. Disebelah kiri dan .kanan 
terdapat kursi-kursi untuk anggauta 
kabinet dari Radja.  Dimuka medja 
terdapat kursi-kursi buat kira-kira 
250 orang tamu, jang  menghadiiri 
upatjara ini, al. anggauta-anggauta 
madjelis tinggi dan rendah dan ang- 
gauta-anggauta. 

Diluar di Dam berbaris suatu bari- 
sah kehormatan. 
Beberapa menit sebelum  djam 9 

perdana menteri dr. W. Drees tiba, 
dan pada sa'at itu dimainkan dua 
kuplet dari lagu Wilhelmus. Sepuluh 
menit kemudian tibalah drs. Moh 
Hatta dimuka istana. Dengan disertai 
oleh dua Koplet dari lagu Indonesia 
Raja beliau memeriksa barisan ke- 
hormatan, dan kemudian beliau ma- 
suk dalam istana. Para tetamu sudah 
Saga berada didalam Burgerzaal 

jang 

: Pukul sepuluh. 
Pukul sepuluh rombongan mente- 

ri-menteri, anggota-anggota delegasi 
Indonesia, wakil-wakil Suriname dan 
Antillen Blanda dan penibesar-pem- " 
besar lainnja didahului bleh kedua 
perdana menteri keluar dari ruangan 
tachta dan memasuki Burgerzaal. 
Mereka kemudian mengambil tem- 
pat mereka masing-masing. 

Atas permintaan perdana menteri 
Blanda, dr. W, Drees kemudian se- 
kretaris dewan menteri, dr. Prinsen 
membatjakan protokol jang berbu- : 
nji: 

»Memahamkan pertama bahwa 
induk persetudjuan bersama dengan” 
rentjana  persetudjuan-persetudjuan 
dam surat-surat jang ditukar jang 
segala-galanja itu telah ditrima oleh 
sidang umum Konferensi Medja Bun: 
dar di kota 's Gravenhage pada tg. 
2 Nopember 1949, sekarang telah 
djadi ditrima bleh keradjaan Ne- 
derland dipihak satu dan oleh segala 
daerah jang berhimpun dalam RIS 
dipihak Idin, sehingga oleh karena 
itu dokumen-dokumen tersebut pada 
induk persetudjuam itu harus dipan- 
dang telah diratipikasi, djadi karena 
itulah tertib hukum barulah dikabul- “ 
kan sesuai dengan jang ditentukan 
pada undang-undang dasar untuk 
keradjaan Nederland pasal 211 ajat 

1, 
»Kedua, bahwa delegasi jang me- 

wakil RIS pada penjeraham kedan- 
latan dan pemimpinnja drs. Moh, 
Hatta, jang anggotanja dr. Supomo, 
Sultan Hamid dari Pomtianak, dr. 
Suparno, mr. dr....Kusumaatmadja, 
dr. Sukiman Wirjosandjoio dam mx. 
Sujono Hadinoto, berkuasalah akan 
mewakili RIS. 

Ratu Juliana masuk ke Bur- , 
gerraal. 

Sesudah protokol ditanda-tangani 
perdana menteri dr. W. Drees dan 
menteri urusan daerah sebrang lau- 
tan, mr. van Maarseveen menudju 
ke ruangan tachta. 

Tidak lama. kemudian rombongan 
itu'kambali beserta ratu Juliana, prins 
de Nederlanden dan anggota-anggota 
istana. 

Ratu Juliana masuk keruangan 
Burgerzaal dengan" d ikuti oleh men- 
teri Drees dan van Maarseyeen, se- 
dangkan Prins Bernhard di iring eleh 
nara ketua dewan-dewan dari Staten 
Generaal, 

Ratu Juliana duduk dibelakang 
medja antara perdana menteri Blanda 
Jan perdana menteri Indonesia, dr. 
Drees dan drs. Hatta, sehingga Hatta 

9 (Lebih djace Liat di pag. 2) 
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    » Dalam pidatonja Sri Paduka Ha- 
S. mengku Buwono IX di Istana Gam- 

“bir antara laen-laen menjatakan : 

»Kita semua merasakan betapa 
pentingnja saat ini: bagi bangsa | 

—-Blanda dan Indonesia, malah bagi 
semua bangsa di dunia ini”. 

    

    
   

   
    

   

     

    
    

| Iennja sedjarah bangsa-bangsa di 

  abad ke-sembilan 

5 seluruh Asia. Bangsa-bangsa Asia | 
| jang selalu mengikuti pimpinan dari 

atas kekuatan diri sendiri dan ka- 
rena itu mulai bergerak untuk me- 
megang pimpinan sendiri dalam se- 

  

hidupan bangsa jang merdeka. : 
| Gerakan untuk mengedjar kemer- | 

| Gekaan ini pada umumnja menda- 
—- sarkan diri atas dalil-dalil politik, 

sosial dan ekonomi jang datangnja 
«dari negara-negara Barat. Penger- 

tian-pengertian tentang demokrasi, 
hak-hak azas bagi rakjat, sosialis- | 

   

   

              

   

  

   

    

   

   

          

   

    

   

                      

gainja, mengalir ke daerah Asia se- 

bagai arus jang makin lama ber- 
tambah kuat dan besar dan dengan 
tjepat mempengaruhi - pandangan 
hidup dan tjara . berfikir bangsa- | 
bangsa seluruh Asia. 

- Di dalam gerakan jang besar ini, 
jang dengan kata-kata Paduka Jang | 
Mulia didorong: oleh ,geest van 
voorwaarts gaan”, bangsa Indonesia | 
tida mengasingkan diri: pada waktu 
itu timbullah. djuga gerakan ke- 
bangsaan di Indonesia. 

Mula-mula memang sukar sekali 
untuk menerima pengaruh Barat 
jang kuat itu dengan mempertahan- | 
kan ,eigen geestesbezit”, Sering ter- 
djadi orang Indonesia bersemangat 
»lebih barat dari orang barat”, ka- 
rena demikian besar pengaruh Barat 
itu, hingga orang tadi terlepas dari 
dasar-dasar ketimuran. 

' Tetapi lambat laun bangsa Indo- 
nesia berhasil “mendasarkan diri 
kembali pada ,,eigan geestesbagit” 

dengan tida m 
buah fikiran dan kebudajaan jang 

dibawa dari. dunia Barat. 

Walaupun pada waktu itu dari 
bebrapa pihak - ada banjak salah 
pengertian atau salah tafsiran ter- 

«- hadap gerakan kebangsaan Indone- 
.sia, tida kurang pula diantara orang- 
orang bangsa Blanda jang menun- 
ajukan pemandangan jang luas dan 
Gapat menangkap djiwa kebangsaan 
Indonesia. 

pe “. noptn san Kana « 
Kepertjajaan “dau ketabahan wadia 1 tjukup, 

kata Sultan Djokja. 
njaklah negara Naa jang mendapat 

Barang siapa memperhatikan aja, | 

“Asia, mengetahui, bahwa pada achir | 

. bangsa-bangsa Barat, mulai insjaf 

gala lapangan jang mengenai ke- | 

me, liberalisme dan lain-lain seba- | 

ibuang inti-sari atau 

Sesudah perang dunia kedua ba- 

  

'kemerdekaannja, kita ingat kepada 

kaan Indonesia mendapat bentuk 

Sedjak tanggal ini amat tjepat- 

dekaan 

| mengetahui. : 
Sri Sultan kemudian pudji pahala 

C.D.B. (UNCI) dan Dewan Keama- 
nan. 

hari Int menghadapi Indonesia 
| masa baru, masa jang membawa 

  

tetang Ga irg NN Memalanga “aa 
Didalam masa perdjuangan jang baru 
lalu timbul'lah keberanian dan keper-' 
fjajaan pada diri sendiri dalam djiwa 

djiban pembaharuan dan pembangu- 

lahir ini. 
"'Fapi sdah berang benitia keberanian 

dan kepertjajaan pada diri sendiri 

'kewadjiban jang berat dan banjak 
itu. Maka dari itu kita dengan segala 
senang hati akan menerima bantuan 
tenaga-tenagan dari lain bangsa, teru- 

| tama dari bangsa Blanda, jang tjakap 
dan berpengalaman serta mempunjai 
hasrat jang djudjur untuk membantu 
hangsa kita. 
Pun dalam kerdja-sama jang pada 

Blanda-Indonesia dapatlah diambil 
| kesempatan-kesempatan untuk saling 
bantu-membantu uniuk kepentingan 
bersama dan untuk keluhuran bangsa 

| Blanda dan Indonesia. 

banjak jang dibangunkan di Indone- 
sia, jang seslai dengan sifat-sifat 
kebangsaan “Indonesia. Bangunan- 
bangunan itulah akan kita djadikan 
dasar “untuk usaha pembangunan 
“dalam waktu jang akan. datang. 

Sultan - berdoa, mudah-mudahan 
masa jang akan datang buat selama- 
lamanja berdjiwa Hari Natal dan 
membawa ketenangan dan ketentera- 

bangsa Blanda, bangsa Indonesia dan 
“bangsa-bangsa lain diseluruh dunia. 
( 'Setibanja W.A.M. di negri. Blanda 
Sultan partjaja beliau akan dapat 
menjebarkan benih persahabatan an- 
tara bangsa Blanda dan bangsa Indo- 
nesia, sehingga tertutupnja hubungan 
jang lama antara bangsa Blanda dan 
bangsa Indonesia pada hari ini dapat 

| disambung dengan hubungan 
"berdasarkan baru untuk kepentingan 
Kita bersama. 

     
  

   
    

      

   

      

   

    

   
    

    

   

    

   

   

   

      

     

        

   

    

    

     

     
    

    

     

'RUM WAKIL MANTRI 
LUAR NEGRI. 

Menurut keputusan Presiden RIS, 

Moh. Rum, selama PM jang djuga 
Nan naa Menteri Luar Negeri ad 

interim, belum kembali di Indone- 
sia. ' PA 

PERHUBUNGAN ANTARA 
PANGSA INDONESIA DAN 
TIONGHOA AKAN LE- 

. BIH KEKAL, 

kata an Wu Te-chen., 

| Djakarta, 27 Dec. (Antara). 
Wakil Tiongkok Nasioralis jang 

“ tiba di Indonesia ” untuk turut 
menghadapi upatjara penjerahan 
kedaulatan, menteri negara djen- 
deral Wu Te-chen, antara lain 
“menerangkan, bahwa peristiwa ini 
adalah peristiwa bersedjarahjang 

hubungan antara bangsa-bangsa 
“Indonesia dan Belanda. Ketjaka- 
pan sebagai ahli negara dari pe- 
mimpin-pemimpin kedua, bangsa 

. tu menundjukkan, bahwa mereka 
"- mentjukupi tuntutan masa 

 Sidan membuktikan, bahwa tidak | 
ada sesuatu perselisihan interna- 
“sional jang tidak bisa diselesaikan 
: . ngan goodwill dan saling- -penger- 
-tian. 

Kata djenderal Wu selandjutnja, 
bagi pemerintah Tiongkok dan | 

“rakjatnja, kedaulatan jang diper- 
Oleh bangsa Indonesia adalah pen- 
ting sekali, karena sudah berabad- 
abad lamanja satu djuta orang 

  

dan kebudaiaan negeri ini jang 

“miaan sendiri. Karera merekalah 
maka tali persaudaraan antara 
bangsa Tionghoa dan Indonesia 
.makin kekal, demikianpun 
nerssudaraan antara “bangsa 

: “Tionghoa dan keradjaan Belanda. 
5 Dergan mulainja masa baru ini 

saic jakin, kata @jenderal Wu, 
| bahwa pertalian ini/ akan lebih 
kuat lagi, bukan sadia untuk ke- 
Benginna bangsa-bangsa itu, te- 
tapi duga urtuk perdamaian 

dunia. & 

an 

ker, Maarseveen ketua Kerste Ka- 
mer, Prof. Kranenburg dan handai 
taulan diantaranja Timverley. be- 

ing sekretaris KTN jang 
tulan ada di Nederland- dari 

is, Mendjawab pertanjaan 

      

        

      

    

    

“rangkan bahwa Komisaris Tinggi 
RIS belum dipasti betul» masih 
'harus dirundingkan. pa eni ka- 
   

    

rs Tingsi 
gkatarnia" 

Can bahwa » pe- 
hanja menungsu 

neroesahan kabinet RIS- Hatta 
tidak - mau- membenarkan atau 

Tanjakan sadja membangknja. 
kepada Presiden, katanja. 

Siabrir, menurut Hatta sukar 
mendjadi Menteri “Luar Negeri 

- gung di atas beleid, peme- 
rintah jang menghasilkan perse- 
tudjusan KMB. Hatta dengan rom- 
bongannia akan pulang ke Indo- 
nesia pada tg. 31 Desember, ? 

itmapinits Kementerian Luar Nege- | 
ri RIS diserahkan kepada Menteri 

membuka masa baru dalam per- | 

MENTERI SOSIAL R.LS.: 

»Jang paling urgent harus 
Iekas diselesaikan”. 

Mr.- Kosasih “Purwanegara, 

tjakapan dengan ,,Antara” me- 

nerangkan, bahwa soal jang pa- 

ing urgent di lapangan sosial 
ialah hal pemuda-pemuda jang 

tidak berdjoang dengan me- 
manggul sendjata lagi supaja 

.djadi produktif bagi masjara- 

'kat dan rakjat jang menderita 
kehilangan harta benda dan ru- 

mahnja “dapat mendjalankan 
lagi kewadjibannja. 
Kalau hal-hal tersebut tida Nania 

lekas diselesaikan, demikian Mr. 
Kosasih. nistjaja akan timbul kegeli- 
sahan masjarakat atau tida aman 
sehingga pembangunan tida bisa di- 

| djalankan. 
sUntuk mewudjudkan usaha ini” 

kata Menteri tersebut, ,,kita harus 
memperhatikan soal-soal posisi ke- 
uangan dan ekonomi Indonesia dan 
sampe di mana usaha itu dapat dilak- 
sanakannja, sehingga tiap-tiap sen 
jang kita keluarkan harus dapat 

| mentjapai tudjuan jang dikehendaki. 
Tentang tjara-tjara supaja orang- 

orang tersebut di atas mendjadi ,.s0- 
cial minded” lagi, Mr. Kosasih 'ber- 
anggapan, bahwa mereka itu -harus 
mendapat pendidikan dalam vak-vak   

: “ang asalnia dari Tiongkok hidup / 
.dan bekerdja disini dan memberi- 
kan sumbangannja Galam ekonomi ' 

telah mereka pilih sebagai kepu-. 

tali 

Ker Beri Lara Stil : 

tawan-wartawan Hatta mene- 

mid oleh Sukar no seb: “gai to     
LET - 

arena Aa tidak mau tang- |   

jang “disukainja, seperti “pertanian, 
ternak, perikanan dan laen-laennja, 
schingga dengan pengetahuan . itu 
sebagi bekal -dan sedikit sumbangan 
uang sebagi modal dapat mendjalan- 
kan perusahaan sendiri. , Kementerian 
Sosial tida akan memberi tundjangan 
tetap . sehingga orang mendjadi be- 
“Toepswerklozen”, demikian Kata Mr. 
Kosasih. » 
Diterangkannja bahwa imtuk ini 

adalah. dua. sjarat jang venting: per- 
tama jang dididik itu harus tjukup 
mempbunjai kemauan, dan ini kiranja 
tak akan begitu sukar kalu orang 
mempunjai tjita-tjita jang - sungguh- 
sungguh ingin membesarkan, dan ke- 
dua jalah fihak pegawai sosial sen- 
diri harus bersikap sebagi 
jang mendidik kepada tudjuan jang 
tertentu itu. 
Mengenai pegawai 

sangat hargai mereka jang terdjun 
sendiri. dan memperosktekkan tjara 
bekerdja dengan njata dan bukan 

Mr. Kosasih 

. ena, djual omong sadja. s 
Menurut keterangannja, Erna Djaja- 

dininerat: jang sudah membuktikan 
| ketjakapan “dalam 
sudah difnintanja “untuk bekerdja. 

. Nona “Erna “pada prinsiphja . tidak 
"menolak. - 

-Selandjutnja perhatian Mr. Kosasih 
tertudju “bada Mr. Sumantri dari 
Kementerian Sosial dan Perburuhan 
Repuklik Indonesia, jang djuga akan 

' dimintanja. 
Achirnja dinja takannya." bahwa ia 

: tidak dapat mendjandjikan tertjapai- 
nja tjita- tjita Ta MN muluk-muluk. 

KOL. “SLAMET RIJADI 
. MASUK KATOLIK. 

. Pada tg. 24 Desernher malam 
Let. Kol. Slamet Rijadi Koman- 
dan tentera dan Territorial Sura- 
karta dan Adjudannia I.et. Dioko- 
muliono telah dinermsndikan men- 
diadi Katolik di Geredia Purbajan 
Solo. Mereka itu dipermandikan 
oleh. Pastoor Pusposuvarto S. J. 
Dengan demikian sangkaan bahwa 
Let. Kol: Slamet Riiadi iya g Ona 

" #epaaa adalah Sana benar. 
TA 

basa ca “banyak dan amat mung- 

India, Pakistan, Ceylon, Burma dan | 
'Pilipina. Adapun gerakan kemerde- | 

jang tegas dengan Proklamasi pada 
Tltg. 17 Aug, 1945 6 

inja: berkembangnja gerakan kemer- | 
ini. Bagaimana kemudian | 

A itu, umum tel balka” Inndaiian 3 |tumbuhnja gerakan itu ah | 

. menggetar gerakan kebangsaan di | 

bangsa kita. Maka dengan dasar itu- | 
lah kita sanggup mendjalankan kewa- | 

nan dalang Negara kita jang baru -— 

| sadja tida tjukup untuk melaksanakan 

DJAM MALAM 
Gubernur Militer Djakarta 

Raja pada tg. . 27-12”49 me- 
ngeluarkan “pengumuman no. 
1 tentang pas an Naa 
NO as 

(1) Pas Ea malam “onde 
klokpassen) jang hingga 
sekarang dikeluarkan oleh 
Basis-Komando, Algeme-   dasarnja teratur dalam Statuut Uni ' 

man lahir: dan bathin dalam hati. 

jang " 

Menteri Sosial RIS dalam per- 

Dalam tahun-tahun jang lalu telah 3 

pamong | 

lapangan sosial | 

'|loniale complexen. 

, » Politie dsb.nja mulai tg. 
ne Politie dan  Militaire 

27 Desember 1949 djam 
24.00 tida berlaku lagi. 

»Surat- izin djalan ma- 
lam” jang baru, dikeluar- S- 
kan atas nama Gubernur 
Militer Djakarta - Raja 
oleh Major Sudirgo Ko- 
mandan C.P.M. B.8. Det. 
Iv. 

Untuk pemberian pas- pas 
djalan untuk djam malam 
ditundjuk Det. P.M. IV 
bertempat di J.P. Coen 
Internaat. » 

Keterangan tentang pe- 
raturan-peraturan menda- 

pat pas dsb.nja dapat di- 
peroleh antara djam 09.00 
140. 
Djam malam untuk dae- 
rah Djakarta Raja tetap 

berlaku mulai djam 02.00 
sampa djam 05.00. 

) Diketjualikan dari 
ega imi ialah: 

Anggota-anggota TNI 
(termasuk C.P.M.) 
jang melakukan tugas 

' dinas. 
. Perwira-perwira TNI 

# (termasuk... ..C.P.M:). 
SAN jang termasuk lingku- 

ngan G.M, anna 
Raja dengan MempU- 
njai tanda djabatan 
€ ligitimatie- bewijs) “da- 
ri G.M. 
Anggota-anggota Poli- 

-si Negara dan Alge- 
mere Politie jang ber- 

—  fugas dinas. 

Penetapan ini berlaku 
mulai tanggal 27 Desem- 
ber 1949 djam 24:00. 

(2) 

(8) 

(4) 

m
l
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 pas 
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— Tenrang PAS - pa 

    

Teo 

- Nasehat Ruslan Abdulgani: 
Orang Indonesia  djangan 
membawa sikep pembrani. 
Orang Blanda-Tionghoa dja- 

ngan menghormat ena me- 
A liwati wates. s 

»Peralihan kedaulatan dari bang- 
sa Belanda ketangan bangsa Indo- 
nesia ampir tida memakai waktu 
peralihan sehingga segalanja harus 
didjalankan dengan setjepatnja”, 
demikian Ruslan Abduigani, sekre- 
taris djendral kementerian penera- 
ngan RIS pada saat hendak terlak- 
sananja penjerahan kedaulatan da- 
lam keterangannja kepada djuru- 
warta Aneta. ,,Dalam hal ini jang 
penting jalah, bahwa roda pemerin- 

    
tahan harus berdjalan terus sekali- 
pun dengan dasar laa 

Hubungan antara Be- 
landa dan bangsa Ind tida 
akan baik dengan akan sikap 
pemberani dari kita dan sikap ma- 
nis dari Belanda. Melainkan hu- 
bungan itu akan baik, bila ia ber- 
dasarkan atas sikap mengetahui 
akan harga masing-masing seba- 
gai warga kedua bangsa jang sa- 
ma sudah dewasa dan oleh kare. 
na itu sama mengerti akan kewa- 
djiban dan kedudukan masing- 
masing. Hanja dengan sikap jang 
djadjur baik dari fihak Indonesia 
Gan fihak Belanda « akan timbul 
sikap harga-menghargal. 

Apa jang mengenai bangsa Be- 
landa itu berlaku pula bagi banjak 
bangsa kita jang lebih dahulu telah 
kerdja-sama dengan Belanda dan 
bagi bangsa Tionghoa. 

. Djangan sampe hanja mengibar- 
kan bendera Merah-Putih di waktu 
mobilnja masuk daerah Djokja atau- 
pun mau menghormsi bendera kita 
dan biasanja dengan tjara jang ter- 
lebih-lebihan sesudah peralihan ini. 
Semuanja ini akan melandjutkan 
pada hakekatnja djiwa koloniaal di 
masa depan. Tida ada benih jang le- 
bih berbahaja dari pada benih ko- 

Hendaklah kita 
saling melihat masing-masing de- 
ngan mata terbuka jang mentjer- 
minkan djiwa jang sedar dan kuat. 

Bangsa Blanda dan Tionghoa dja- 
ngan sampe kuatir” akan tjemerlang 
api kemerdekaan. Bangsa Indonesia 
djangan sampe silau pandungamnja 
karena tjemerlangnja kedjadian di 
muka kita itu. Kita akan menempuh 
udjian sedjarah. di masa “depan bila 
kita berhadapan muka sebagai ,.two 
strong men who stand fare to   | face”, Tan Ruslan Abdutyami. 

  

  

  

9 

bukan sadja | 
hanja tamu, 
tapi djuga 
SOBAT dari 

| bangsa 
— Indonesia. | 

Ae 
4 

Kana Di bawah ini adalah 

1 isinja. pridato dari Wa- 

tuan H. J. Lovink, jang 
|. telah diutjapken sewak- 

“tu hendak mengoperken 

kekuasaannja pada wa- 
kil perdana mantri R.I. 

S., Sri Sultan Hameng- 
ku Buwono, di Istana 

Tg 

| Kutika 7 bulan jl. saja dilantik 

Orang Blanda : 

| mana-mana dapet diliat. Di Ma -.$ 
y| jang disebabkan bukan kerna ku-' 

kil Agung “Mahkota | 

  

Djakarta pada hari 

penjerahan kedaulatan. 

Pada hari penjerahan kedaulatan 
dan hari kemarennja kota Djakarta 

| telah diriasken dengan bendera Me- 
rah-Putih dan bukan sadja rumah- 

I rumah, tetapi djuga kandaran turut 
memake bendera. 

Tionghoa Totok kebanjakan . me- 
ngibarken dua matjem bendera ja- 
lah Merah-Putih dan bendera 
Tiongkok Nasionalist dan Tiongi 
pranakan sebagian besar tjuma me- 

ngibarken Merah-Putih sadja. 

Djuga bendera Bintang Lima di- 

   ga Besar, kantor Sheng Huo 
dan di Sawah Besar, Nan Yang 
Post, telah terdjadi sedikit incident | 

| lantaran dikibarkennja. ini bendera. 

€ Sheng Huo Pao pada ai nesoabaowan 
djam 10 pagi telah didatengken po- 

“litie ,,/Mobiele Brigade” jang turun- | 
ken itu bendera dan pun di Nan 
Yang Post. Alesannja jang diberi- 
ken-jalah: pada tanggal 2: D» 
ber sampe djam 4 sore pemerentah 
Blanda masih tetep berkuasa dan 

   

boleh dikibarken. Tetapi fihak pe- 
| masang bendera tida mau mengarti 
dan achirnja marika lantes pergi kes| 
kantor Gouverneur Militer dan oleh   sebagi W.A.M. saja telah bersumpah 

akan tjurahkan segala tenaga untuk 
membantu terlaksananja ketertiban 
iukum baru. Saja telah tjoba ber- 

(tindak menurut sumpah itu. 
Sekarang susunan pamerentahan 

iang lama terachir dan mulailah 
- jang baru. : 

Kemudian beliau Mn naa sai- 
ran Potgieter jang melukis orang 
harus mengikut djeman. 

Bilamana kita pada djeman Pot- 
gieter mendenger utjapan anggota 
Madjelis Van Hoevell jang menga- 
takan: ,,Saja pun kehendaki bahwa 
daerah-daerah djadjahan memberi- 
kan sumbangannja untuk Negri Ibu, 
tapi bagi saja tidalah sama, dengen 
tjara bagimankah hal itu akan di- 
lakukan” dan bila kita madju terus 
ke tanggal 4 April 1919, jalah se- 
taon sedjak berdirinja Volksraad tg. 
18 Mei '18, maka kita akan memba- 
tja utjapan mantri djadjahan Iden- 
burg, di dalam mana kita djumpai ' 
kissah peristiwa - peristiwa besar 
jang kita, Indonesia dan Nederland, 
mengalami dewasa ini dan jang ber- 
bunji: : . 

»Kewadjiban jang harus kita 
penuhi dewasa ini didaerah-daerah 
djadjahan, adalah beda sekali da- 

“ripada kewadjiban, jang harus di 
penuhi oleh Jan Pieterszoon Coen. 
Alat-alat dengan mana kita be- 

- kerdja  sekarangpun berbedaan 
djuga. Kewadjiban kita berbeda, 

"jang walaupun tida lebih ringan, 
“adalah lebih halus. Kewadjiban 

| Seandenja padakita masih ter- 
dapat djiwa Coen ini, jaitu keta- 
bahan jang dimilikinja, maka de- 

Ik ngan. memenuhi kewadjiban kita 
aan 9g ini dengan tabah, 
Dobkan Serai MP GBLA tenaga kita 
untuk usaha meninggikan marta- 
bat kebendaan, ketjerdasan dan 
politik dari Hindia-Blanda, maka 
kita akan memetik hasil daripada- 

dalam menjaksikan kemadjuan 
rakjat itu, tetapi pula dalam me- 
njaksikan, bahwa ikatan jang se- 
dikit banjak bukanlah sewadjar- 
nja, jang dahulu dengan kekera- 
san telah dipaksakan oleh - Coen, 
akan berobah mendjadi suatu ika- 
tan jang sewadjarnja, jang seba- 
gaimana lajaknja segala sesuatu 
jang sewadjar dan bersifat orga- 
nis, adalah djau lebih kokoh dan 
lebih tahan lama daripada sesua- 
tu jang dibikin-bikin atau jang di- 
buat dengan paksaan”. 

Kini tiga puluh tahun kemudian, 
kata-pembukaan Statut Uni antara 
Keradjaan Blanda dan Republiek 
Indonesia Serikat berbunji demi- 
kian: 

»Setelah memutuskan untuk 
kerdja-sama setjara persaudaraan 
atas dasar suka-rela, persamaan 
dan kemerdekaan penuh dan un- 
tuk mewudjudkan kerdja-sama di 
kemudian hari dalam Uni Blanda 
—Indonesia”. 

Bilamana kita dengan asik mem- 
peladjari sedjarah Indonesia dari 
masa sebelum abad ke-17, djadinja 
sebelumnja bangsasbangsa Barat 
dengan kapal-kapal dan meriam- 
meriam sundut mereka mengundju- 
ngi bagian dunia ini, maka dalam- 
nja djiwa dan kemuliaan pikiran 
jang terdapat pada masa itu akan 

ini kantor telah di'idzinken buat | 
mengiberken itu bendera. Selaennja 
di kedua tempat jang tersebut di 
atas bendera Communist Tionghoa 
djuga keliatan di Kramat, Pintu 
Besi, Molenvliet, Pantjoran, Tanah 

Abang dan Angke. 

Maskipun toko-toko semua tutup, 
keadaan ada rame sekali dan teruta: 
ma bangsa Indonesia ada sanget 
gumbirah. Fihak B.V:M. tida pungut 
bajaran pada orang-orang jang naek 
di aanhangwagen dan dari itu ini 
selalu sesak dengan anak - anak 
bangsa Indonesia jang bertreak- 
freak ,,Merdeka”. 
Kampung Blanda seperti biasa 

ada sepi dan djuga jang mengibar- 
kan bendera djumblahnja bisa di- 
itung. 
orang Blanda pada diam di rumah. 
Keadaan di Tandjong Priok djuga 

ada rame dan pintu gerbang istime- 
wa membikin suasana mendjadi le- 
bih gumbirah lagi. Djuga di ini tem- 

  

pat Merah-Putih sampe di ala 
ploksok keliatan berkibar-kibar. 

Tangerang djuga tida mau k eting- | 

  

galan dan upatjara penjerahan ke- 
daulatan di ini tempat tjuma dilaku- 
kan setjara sederhana. Pada tang- 
gal 27 sorenja telah dilakukan upa- 
tjara bendera dan pada hari kema- 
rennja, tanggal 28, telah diadakan 
arak-arakan dan pertandingan sepak 
bola. 

Sukur sampe sebegitu djau tida 
terdjadi incident-incident apa-apa. 

UPATJARA PENJERAHAN KE- 
DAULATAN DI NEDERLAND 

  

disebelah kirinja.... 
Pa duduk nona" 

  

Soktetartn dewan menteri dan para 
menteri Blanda. Sebelah drs. Hatta 
duduk anggota-anggota delegasi Indo- 
nesia. 
Dihadapan Ratu Juliana duduk Prins 

Berhnard dan kedua ketus dari Staten 
Generaal. 
Sesudah semua hadlirin duduk maka 

atas permintaan perdana menteri 
Blanda, sekretaris dewan menteri dr. 
Prinsen membatjakan acte pembena- 
ran. Sesudah ini direktur kabinet, 
nona Tellegen menjampaikan dokumen 
ini kepada Sri Ratu untuk ditanda 
tangani. Sesudah Ratu Juliana me- 
nanda tangani dokumen tersebut dju- 
ga perdana menteri dan menteri dae- 
rah seberang lautan membubuhkan 
Ta tangannja dibawah akte terse- 
ut. 
Selandjutnja perdana menteri Blan- 

da memberitahukan bahwa akan diba- 
tjakan akte penjerahan dan penga- 
kuan. 3 

Sesudah Sri Ratu djuga -menanda 
tangani dokumen ini perdana menteri 
Drees dan menteri- van Maar- 
seveen telah membubuhkan pula tan- 
da tangannja, maka perdana menteri 
Drees menerangkan dengan suara 
njaring. bahwa Uni Indonesia Blanda: 
dengan ini sudah didirikan. 

dari itu bendera Bintang Lima tida | 

Sebagian besar dari orang- | 

(Samb. dari pag. 1) 

duduk disebelah Kan dan Drees 

  

abinet Ratu Juliana, ar. Prinsen, 

    

H Tetamu-tetamu agung 
-0leh berbagi-bagi ne 

akan menjaksikan dan mi 
.kan slamat berhubung deng 

| njerahan kekuasaan dan berx 
| R.LS., mungkin sekali, merasa 
rang senang didalam hatinja, keX 

| penjambutan dari fihak IndonesN 

Akan tetapi kita harap sadja, te- 

ma'afkan segala kekurangan itu 

rang perhatian, tetapi kerna keku- 
-rangan orang, kekurangan organisa 

Ro jang sangat Tag 

Lebih Bart dari 

jang disangka. 
  

  

Pemindahan kekinian di Djakar-,. 
ta, tel Pan dengan teratur, 
Anna beres dan dengan gangguan- 
anggu minimum, jauh lebih 

Nan daripada sangkaan oran. g b 
njak, baek dari pengawas-pengawa: 

| asing, maupun dari sangkaan pen- 
duduk sendiri. 

Djakarta terbukti tida mendasin 
ketjuali dalam runtunan pengoveran- 
pengoveran kekuasaan diberbagi- 
bagi daerah dan kota-kota besar, 
jang sudah dilakukan dengan beres. 

Sueces ini rasanja buat bagian 
besar, disebabkan oleh semangat 
muda dari kaum officier - officier 
muda, terpladjar dan djudjur jang 
mendjadi kern dari T.N.I. 

Mareka itu bukan sadja mempu- 
njai intellectueel overwicht akan 

“tetapi djuga moreel overwicht (bu- 
kan sadja dipandang dan disegani 
kerna terpladjar, tetapi djuga kerna 
mareka tida mementingkan ke-un- 
tungan diri sendiri). 

Kita harap sadja, bahwa moreel 
Ooverwicht ini dapet dipertahankan, 
sebab inilah jang mendjadi modal 
dan sendjata utama dari tiap-tiap 
tentara. 

x 

Berkat atawa 

  

hukuman ? 

  

Sekalipun orang jang bukan sa- 
habat dari tuan Lovink, G.G. (ELV. 
K.) jang penghabisan dalam daftar 
G.G. jang pandjang sedari djeman 
J.P. Coen, sekalipun orang jang se- 
dari dulu membentji pendjadjahan, 
telah merasa terharu, kutika melihat 
tuan Lovink dan sekalian pembesar- 
pembesar Blanda, mengawaskan ben- 
dera Rood-Wit-Blauw diturunkan 
dari atas astana Gambir. 
Kita Dana Jane gan 

  
didalam Merana 

Akan tetapi apakah pertjobaan 
dan penderitaan batin, tida sering 
belakangan ternjata suatu ,,blessing 
in disguise”? (penderitaan jang se- 
benernja suatu berkat Tuhan?) 

Kita jakin, bahwa bangsa Blanda 
dan turunan Blanda, baru sekarang 
ini mendapat kutika akan hidup be- 
runtung bersama-sama dengan anak 

tida lebih nikmat daripada “berse- 
nang sendiri? 

  

Kemudian drs. Hatta mengutjapkan 
pridato, jang menjatakan bahwa bagi- 
nja, sebagai pemimpin delegasi RIS, 
adalah suatu kehormatan besar untuk 
menerima kedaulatan atas Indonesia 
sesuai dengan akte penjerahan kedau- 
latan jang telah diatjakan oleh sekre- 
taris delegasi Blanda. 

»Saja berharap, bahwa perhubungan 
antara kedua negri ini, didalam hubu- 
ngan Uni jang didasarkan atas per- 
Samaan sebenuhnja, kemerdekaan dan 
kesukarelaan akan berkembang ke- 
arah kemakmuran dar kebahagiaan 
kedua bangsa”, demikian Hatta. 
Kemudian berpriiato Ratu Juliana.   

  

Indonesia mulai saat ini akan me- 
megang nasibnja sendiri. 
Dalam menjedari dirinja mengenai 

pembangunan  ketata-negaraannja, 
sebagi jang termaktub dalam Un- 
dang-undang Dasar (UUD), menge- 
nai hak menentukan nasib sendiri 

|dan kebulatan kebudajaan dan so- 
sial-ekonomi mengenai pembangunan   mengharukan djiwa kita. 

Sri' Paduka, bahwasanja rakjat 
(bangsa) Sri Paduka di dalamnja 
mendjumpai kembali semanget dan 
tenaganja, dengan mendjadi muda 
dan baru sama sekali, adalah dja- 
minan jang sebaik-baiknja bagi ma- 
sa depan. 

Belum 'begitu lama lagi berselang 
Presiden Tuan telah membentangkan 
pantja-sila, ke-5 buah sendi, sebagi 
iman-kepertjajaan politik dari Repu- 
blik Indonesia Serikat, ja'ni: Ke- 
tuhanan, Rasa Kebangsaan, Kerak- 
jatan, Keadilan sosial dan Prikema- 
nusiaan. 

Bilamana kedua bangsa kita ini 
berdasarkan kerelaan, persamaan 
dan kemerdekaan jang penuh seki- 
ranja bersama-sama melalui djalan 
Ini, sesuatu akan berdjalan dengen 
lantjar dan akan dapatlah.kita ber- 
dua sepenuhnja menjumbangken te- 
naga kita untuk perdamaian dan ke- 
tertiban dunia, terutama di Asia Ti- 
mur. 
Maka hal-hal jang belum kita ke- 

tahui di masa-depan itu, tidalah usah 
mengandung antjeman bagi kita. 
Bilamana kita dalam garis besar 
menjusun neratnja, dari tiga abad 
jang terachir dari pekerdjaan Blan- 
da di Indonesia ini, maka tida ada- 
lah terdjadi pengasingan atas sifat 
tersendiri dari negara ini.. Semoga 
kerdja-sama dengan Nederland mem- 
berikan sumbanganlah hendaknja, 
bahwa kedudukan jang akan ditem- 
pati oleh Republik Indonesia Serikat 
fang merdeka, mudah-mudahan akan. 
bertambah penti dan mendjadi 
subur dalam kebesaran untuk kese- 
djahteraan dirinja - sekalian ma- 
nusia.   7 Nan Sesndahnja mengalami masa ya, 

  

suatu bangsa dalam arti jang seluas- 
luasnja, pendek kata dalam mentjip- 
ta suatu wudjud hidup bangsa Indo- 
nhesia sendiri akan ternjatalah, ba- 
hwa di dalamnja terkandung suatu 
m jang pada taraf jang ter- 
achir kembali pada keputusan-kepu- 
tusan kerohanian, 

Terhadap unsur-unsur kebudaja- 
an Barat jang mendesak madju, In- 
donesia dapat memadjukan bagian- 
hagian jang berharga dari milik ke- 

: Fohaniannja jang saja sebutkan tadi. 
| Dalam hal ini saja mengingat pada 
wudjud-wudjud demokrasi Indonesia 

jang timbul dari suatu rasa tang- 
gung djawab kolektib (beramai-ra- 
mai) jang telah berakar dalam. 

Ibarat pembikinan suatu rumah 
sering dipakai dalam menindjau per- 
tumbuhan bangsa Indonesia. Kini 
saja tida mau lebih dalam membi- 
tjarakan pengaturan dan atap dari 
bangunan jang pederatip dan de- 
mokratis ini se dirantjang- 
kan oleh delegasi-delegasi Indonesia 
di Den Haag, tetapi dalam hubungan 
ini saja ingin meminta perhatian 
tuan untuk dasar-dasar, di atas ma- 
na bangunan itu berdiri. Supaja da- 
pat bertahan terhadap tekanan jang 
mungkin akan dialami rumah itu, 
maka akan Perlulah suatu bagian- 
bawah jang kokoh, di mana perlu 
diperteguh dengan sendi-sendi baru, 
jang disesuaikan dengen tjara jang 
tjctjok dengen maksud tudjuannja. 

Dalam hal imi Indonesia dapat se- 
nantiasa mengharapkan - bantuan 
Nederland, dengen mama ia terikat 
dalam suatu Umi, di mana dan bila 
jang sedemikian itu Sena diang- 
gap perlu olehmja, dan Nederland 
.akan tetap bersedia untuk di mana 
perlu Ponse Ngada 

LK 

  

dan pada semangat gotong-rojong |. 

nja jang sebaik-baiknja untuk me- 
nolong menundjang gedung ini. 

Kemudian dengan tida mem- 

perketjil arti kesulitan jang 

Mahkota undjuk kepertjajaan 

beliau, kepada tenaga-tenaga 

membangun dari ra'jat Indone- 
sia dan kepada kebidjaksanaan 

pemimpin-pemimpinnja untuk 

melindungi negara baru dengan 
penuh rasa tanggung djawab 

akan kekuasaan dan keterti- 

ban. 
Beliau njatakan harapan, semogah 

susnja “untuk pembangunan Pena 
baru. 

Dalem penutup pridatonja 
achirnja menegeskan: 

beliau 

Dalam saat kami mengalami pero- 
bahan-perobahan dalam hubungan 
kita ini, maka kami bangsa Blanda 
bukanlah hanja sebagi tetamu di 
Negri Paduka ini, tapi djuga sebagi 
kawan sobat di dalem rumah tangga 

"sanakan kerdjia-sama di antara kita 
ini, kami tida hanja akan tahu me 

dengan perhubungan kawan — dan 
tetamu itoe, akan tetapi djuga pertjaja 
sepenuhnja akan davat menjelengga- 
rakannja dengan disertai do'a semo- 
gah Tanah dan Bangsa Paduka men- 
djumpai keslametan dan kesedjah- 
traan. 1 
Semogah penulis sedjarah di abad- 

abad jang akan dateng dari Negara 

terlukis dalem pengumumannja Tjang- 
gal dalam tahun 732 di raman Radja 
Sendjaja berkuasa di Djawa: 5 

bahwasanja, rakiat dengan sedikit- 
pun tak takut akan adanja bahaja 
tidur di djalan raya, dan rakjat jang 
harum namanja, merasakan kenikma- 
tan jang baik, bermanfaat dan senang.   Semoga Tuhan an Negara 
dan 3 Paduka, 

  

tida begitu baek sebegimana sehaN 
rusnja, wakil-wakil agung dari ne- N 

| gri-negri sahabat selajaknja ditrima. ' 

tamu-tetamu agung itu hendak me- 

   

  

    
tie dan kekurangan alat, dalam tem- 

  

   

negri. Bersenang bersama, apakah - 

dihadapi R.LS. Wakil Agung 

tenaga muda mendjadi pendofeng ciu: /" 

Paduka ini, dan dalam pada melak- 

hargai perlakuan istimewa berkenaan 

baru ini dapat mengulang apa jang 
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DELFIA 
 MENGAGUMKAN 

    

Pakailah Delfia, diika 
Njonja ingin menjediakan 

$ 3 masakan jang lezat dan. 
. gurih. Delfia tidak muntje. 

rat dan tidak mempunjai 
bau atau rasa, sehingga 
baik sekali untuk segala 
goreng-gorengan. Delfia 
“dibikin dengan sungguh' 

: menurut aturan kesehatan, 
maka dapat tahan lama. 
Warna jang sangat djernih 
mendjadi tanggungan 
kemurniannja. Delfia 
sungguh mengagumkan. 

HARGA SEKALENG 

. GP 2 KG. F. 5.20           
OLIEFABRIEKEN CALVE BATAVIA 

5 
DEL. 907-105. R 

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  
  

  

  

   
   

    

  

   

   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

      

  

          

   

   

                  
  

2. Jkasuss Sea agen Tea $ 
14505 |” PS et Ma RT z TT 2 

Pn ana maa dh ELSMERKEN - 
K3 ESEK KEKE KK KK KEKE KE KK RE KK EK AAA AA EA akknnngNeena f SLAMET. PENJERAHAN KEDAULA- Telah DIDEPONEERD dalem OPENBAAR REGISTER : 

6 8 5 . Kd TAN PADA R.I.S. : 

Pa nak Tn ban Ka La 2. | MEN G OEN DAN G Handelsmerken : Nommer : Kepunjahan : 5 

'gungan lebih disuka). Terangken | Pengen hormat, N. V. INTERCO TJAP OBOR OLYMPIC 38384 Pang Lay Tjioe — Band — 
| gadjih, dll. Tulis p/a Agentschap Saja mengabarken pada Toean, Njonja dan sekalian family, jang TJAY TJOE SIOE B8425 L 0 Bebe Inoon 2 Banga 2 

“ | ,Keng Po”, Pasir Kaliki 69, Bandung, aa mena ang 2 : Perankan, 1949, dan 1 Januari 1950, atawa Gunung Sahari 60, Telf. 1418 | TJAP PRABOT RUMAH Pe et 35 
- pitgwee ato hari oe dan Minggoe siang d 1 AKAR i 1 : TS 

ta bawah No. 14270. . saja hendak merajahken hari nikahnja saja pesnja Bae Tek 14267 Te Tn Aan Ta - Eta an bari aan S3 : 

A Di ' JARI: Aa & ANG TJIN TJIAH - : TJAP DUABELAS , 38524 TAG Ke State. Band Banfung : 5 
1 2 Sai 3 : TUAN-TUAN TOKO, SAUDAGAR. | TJAP LIMA SINGA 2 Teng | | dapet pada | SAUDAGAR BESAR DAN FABRI- | TJAP SEB en aa aa aan 3 

m/kost oleh pemoeda 23 TJIA SOM NIE : | KANT-FABRIKANT DI LUAR STOP VRY mna oa 
Tionchoa jang bekerdja.. | anak prampoean dari Toean dan Njonja TJIA TJIN LIANG, Batavia- KOTA Gs aa im Soey Kian — Bandung 
Soerat-soerat pada advertentie Stad. | Tuan tida usah buang tempo atau | TJAP SALAM 39036 Lisa Too Min 3 Cerah 

.No. 1 14546. : f Maka ng Laga terseboet. pe 2 merasa an 2 Toean, # kluarkan banjak ongkos-ongkos untuk | TJAP GUTJI 2. 89144 Ne Me anu utean 

- 2 berharga boecat dateng mengoendjoengin saja poenja pesta ketjal Ta 5 Malaga Ge Bana Pn, na An are aa pe o"Saarna : 

“ aken di bikin di Gang Trate No. 31, Batavia-Stad. - punja en na Bata TRIO Ta Ta Tan. Poen An — Batavia-Stad 
fr DiTi ARI K APLT AAL. menbengeng" ng mg an Ta poenja kedatengan saja Kota Batavia. An TURKEY RED OIL 30324 Ine Sisa, xoe SA nga 

e: - 23 

B3 Ehm aka Ha: aa Kiongtjhioe dan hormat, j 2 Bagian Inkoop Met TIGA MENDJANGAN 39417 Sie Yan Hong — Surabaja 

! roesahan BENGKET, SPEDA ANG TIAUW LIE & NJONJA. | MODE ATELIER "AMELIA" BS Ba Sa t 2. Tanah Abang Wekt 64, Batasi TERATE 39586 Jo Hok Kie — Bandung 
I- jang ini waktoe Iagi berdjalan N.B. Djikalu di antara tuan, njonja dan family ada jang tida dapet Biermar HO BIE” SI NG” OLEH-OLEH BANDUNG 39594 Oey Seng Peng — Bandung P3 
! bagoes dan berkedoedoekan di trima surat undangan, harep ini advertentie di anggep Yen 14254 2 -« | TANAH AIR 39709 Tjiong Soey Bouw — Bandung 

: Sa na jang rame - p Ba “suka dateng bersama-sama. 4102 j | TJAP LIMAPULUH 39766 Kwee Tjie Hie — Bandung 
: jap. nditie menoeroe » CKEEKKKKAKKAKN ena : en si 9 TJAP AJAM 39771 Yo Tjoen Po — Tasikmalaja 

: Soerat-soerat- pake motto : , ke 4 £ PERALATAN TEKNIK SAN-SAN 39772 Yo Tjoen Po — Tasikmalaja 
: 1 : $ $ TJAP MATJAN 39841 i — # 
: KAPITAAL 2 3 na Peh Kim Seng Medan 

I- pada Agent KENG PO di - | Menjempurnaken kwaliteit dan capa- | TROPIC 39357 Yo Tjeng Koen — Bandung 
FA Na M : citeit Industrie Tuan, dan iapun | TJAP KEMEDJA 39874 Kang A Bok — Bandung 

aka Tjilatjap. N AOE BELI: | menekan kostprijs. Misalnja dengan Pia AUTOPED 39875 Kang A Bok — Bandung 

i H : Bs “ai : j 39908 Tan Tjioe Goan — Bandung 

ag Satoe Kapal tongkang (Kajos atawa besi) Capaciteit moeatannja paling 1 MESIN MEMBIKIN TABLET Tae Tan 2 Tjiang Bong — Surabaja 
— k Nana si TN Na 2 : i d : ' joe Toen Tjong — Bandun 

E x a Ya 2 n. | DelAnE 40 Ann nana mana dan keadahan moesti baek. Surat-surat untuk Ban Ba Dea gan TJAP KAPAL, DAKOTA 40041 Iisa AN “Wonng MAN — banting & 

pada Advertentie No. 14548 Keng Po. Pn Sa bana Sebagai | Oo SANA GARUT, 400657 Tan Poo Kam — Bandung 10 
Sai : gan, mudah ikinnj DODOL GA 

: /“BANDOENG ENGLISH An : menurut rentjana constructie kita, | KUSUMAH Nan Doni San Tan Poo Kam — Bandung 4 

aa . CONVERSATIONAL ScHooL. an : SE PG ongkosnja hanja f 30.—. GARUT 40059 Tan Poo Kam. — Bandun 
£ Le Naa , Silahkan mirta prospectus rentjana | TJAP TJADAS 40062 Jo Kian Hien — Bantuan 

. BATAVIA BEANCH : aa PEMBERI AN T AS. . matjam-matjam alat teknik jang | TJAP BAND 40063 Oey Ie Tjiang — Bandung 

-JAVAWEG 3 disediakan oleh: Hp Kena 40064 Oey Ie Tjiang — Bandung 
2 maan DENGEN INI SAJA UMUMKEN BAHWA NANTI MULAI TANGGAL Technische Consultatie Bureau ea 10108 Souw Tjian Lim — Bandung 

Tana examen nversa- 2 5 : 
tion (Dip A) jang . Nakan BAAa 1 JANUARI 1950, DENGEN MAUNJA SENDIRI, SAJA AKEN ' ADMINISTRATIE- & EFFICIENCYKANTOOR 

tg. 17 ... 18 Dec. di Bandoeng ada BRENTIH DARI : $ U c c Er s 6s : 
sebagi brikoet: ea 29 

ana ten Maa Mba N.V. HANDEL MIJ. SIEN & co.. DJAKARTS. Postbox 61/B — Bandung. Dalem Kaum 108 BANDUNG, Telf. Z. 77! 

Nj. T. S. L Tamboenan (dgn. poedjian) | SEBAGAI PROCURATIE: D 14096 kaga : 2 at Tin mia » Dag Pemeran HOUDER DAN PENGURUS BAGIAN : 

im Wie Djin (dengan poedjian) | 2 : " 

j La ae ag poedjian) | DJABATAN COMMISSARIS SAJA. MASI PEGANG TEROES. PANGAN MEMOEDJIKEN SENDIRI ! ! ! 
mona an Basa daan” 14556 Die Frna sana — TETAPI MINTA BOEKTIKEN SENDIR# 1!!! 

. Moelai cursus baroe 2 Januari 1960. »BEDAK VIRGIN” ada satoe Bedak jang 

: MENGYATURKAN SELAI T4 dari Tanah “Indonesia, hoowat. mendi A BAR AGI A dari Tanah, sa yana mendjaga” .. 
2 a poenja an dan pe- 

Pada berdirinja / ar koelit, pakelah selamanja dengen ini 

PAMARINTAH REPUBLIK INDONESIA SARIKET Mean 
Kirim franco f 0.10 bisa dapet gratis 2 

1 Ih Tt 9 E f g OA 2 pakjes Monster BEDAK VIRGIN. 
un Poofd-Depot Firma CETIN LIM & Ga. 1 
nan Pasar-Senen 175-177 — Telf. 5 bhn Tea Pasar Glodakpiein No. 2 — Telf. No, 165 Bat. - 

4 RS 13525 

| NN ee eren njamoe PIK TAY SKEMA KAMMMMMMKM KKM KAKAK KK KKR AKAL 

Ta 2 k - Menjemboeken FE 

: Ki : A mengeloewar?ken Dan IA DALAM SUASANA ZAMANNJA, PERKENALKAN IA E. 
“ax 4 dar poeti, peroet ae ENGAN ILMU DAN TEKNIK JANG MENGUASAI MASA INI $ 

Nana Han i 1x “must ZIJN VRIEMPER EN BELATIES X rasa mbeles tjahaja Ma an seba 
, DAMAI, terima resep Dokter x .. meeka etjet dan 

aa EN VOORSPOEDIG 19504 | 4 Sada Ieroe ILMU, TEKNIK DAN HI 
3 Silahkanlah datang ditanggung - " z 

| an menjenangkan.. : nia : Nembak ta bIAM—DE TJAP HARGA LANGGANAN : 
5 £ 3 x 8 A K K E R Is 0 TIK .& TE Ta Jaan AA INDUS/TRIE 12 NJONJA 1 Kwartal 8 N 1. Dibuka imulai djam 8 p AS Ox : z ala akan a omor) f 5— (1 Nomor lepas (1 lembar) f 1.75 

“ sore. LN An ea AN an : # pen epan aa Ra Telf. Wi, 191 18 Li below, : Ngaglik, 38 tak MA ak se ) Sampaikanlah segera poswesel Tuan kepada alamat Tatausaha : 

: HARI MINGGU teri S: L | : 1 x Kosi liat 110 2 pekat, 14341 Dj. Paseban 58, Djakarta, Telpon Mc, 426. 

| s Na £ £ by 7 : £ : » 
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. dipimpin oleh Mr. S. TAKI 
Satu-satunja madjalah jang : semata-mat: b 
bahasa Indonesia. : 

| Tiap-tiap terbit memuatkan Manan ISNLAH 
“dan mengupas soal-soal tatab: ihasa, terdjemahan dsb. 1 

“Langganan setahun f 2— Bag | Sekwartal s 3.— 

PUSTAKA Ab 

  

    
   
           

   

SISTERS PILLS : 
Ini OBAT terbikin d 5 obat-obatan jang terpili dan harganja tinggi. 
Speciaal oentoek roepa-roepa penjakit orang prampoean jang dateng kotor 

: tida tjotjok, sakit peroet abis dateng kotor masi sakit, liwat waktoenja tida 
dateng, maoe dateng tida kaloear, daranja djadi warna tjoklat atawa bekoe, 
abis branak masi sakit peroet dan dateng darah badan lemas, kepala poesing 

“dll Soeda mincerm ini obat lantas bisa baek. Prempoean hamil dilarang 
. Minoem. 

“Kita soedah trima banjak soerat-soerat poedjian dari orang “jang Gapet 
--kafaedahannja dengan ini obat. Harga per botol ...... Haa FI — 
» Bisa dapet beli di antero Roemah-roe mah Obat dan Waroeng-waroeng. 

“Dikaloearken oleh KOH LOK MEDICAL, Swatow-China. 

Hoofdagent: - Toko Obat ,T AY AN- HOO”" 
Siodak Plein No. 19 — Teri. 1620 BATAVIA. 

    
  

OBAT 
TJAP ,SEGI TIGA” 

Kwaliteit jang paling mustadjeb. kalu 
! dipake tanggung memuaskan. 

00 WERBIKIN OLEH: 

|. FABBIEK OBAT NJAMOES 
NAM TEOENG” 

FE PEKALANGAN & BATAVIA. 
-10178 2       

Up 000 »HOK TJIANG” 
senen 113 - M5, mena WL, Batavia-0. 

    
    

  

aan: Bultzak2 dari roepa-roepa oekoeran 
dengen harga pantes. 
Penggal “Kapak dari kwalitett No. E, 

ver kilo dan per pikol 

Djoega ada sedia klamboe, hoeat Pe 

ten, berkembang matjem2 dan bisa beli per ' 
meter atau terima djadi, & 

Ae 8 sore. Hari Minggoe dari djam 9 pagi 
sampe 12 siang. 

1 Bepe Toga en: HAN: BN BE ON 

   

  

Ng wa GARUDA BOLA DUNIA 
| Anggur ini sangaf baik untuk prampuan jang 

' badannja lemah, kaki tangan dingin, datang 

“bulan tidak fjotjok jang membikin perut sakit, 
“Pik 21 pinggang sakit dil Pun baik untuk laki: 

        
     

rig TETTAN Aa Pen 

  

   

          

  

“ Bisa dapet beli disegala Kirana Obat dan Toko P. & b. 
“Agent: Batavia: PING PING & Co. Glodok No. Il dan ENG AN HO, 
Pantjoran Na. 31, 11434 

  

  

    

        

  

      

   
     

   

     

      

   
    

   
   

          

   

        

    
   
    

     

      

   
   

      

   

  

ae AA aka | 

GS JaMOEK: 

STAALBUIS TEDIKANTENFABKILK 8 

Diboeka dari : Gian 8 Dea mann Aan | 

  

pers an 

  
Koerang aja oten bisin 

: ss 

  

Menoenggoe Gengen hormat 

BENGKEL BESI FANG CAN Toasebio. 107, Batavia-Stad, 

13173 
  

  

(RASANJA SANGET LEZAT ! 
  

  

  

  

Patisserie E:: 

  

& TANGGOENG Porwas. 
1 | Djoega terima pekerdjaan mesin. | 

Telf, 1485 Koti. 4 

  
HOTEL SHUTTE RAAFF | 

Kotingsplein Oost 12 
Telefoon Kantoor 2 

  

Gasten 
Patisserie 22 

Sneeuwballen ......... f£ 0.59 per 
Berinerbellen ......... » 0.50 per s 
Saucikenbroodjes ... ,, 0.50 per 
Garnalenbroodies .... ,, 0.50 per stu 
Ananasbolen ......... » 0.75 per si 
Patas ana 5: 0.50:per 
Croguettes 0... A00, “050 pers 3 
Roomitruffels .......... 5». 115:per onsg 

| Bonbons iii... 0 mhki5-per ons 
Pagi3 aga Ea akan ra | 

. aa En 

Brood & Banketbakkery 

SKREKOT? 
Krekot 18, Tel. 3711 Welt. Bat.-0. 

Pesenan dianter gratis sampe diroe- 
mah 14218 

   

      

  

“LOTERU - WANG F13—, 4 f T—, 

  

  

  

Farkak Tama MAN 
Sudahkah Tona dapat lagi 
bermain. main dikebun? 

  

onar, Tidaklah itu menadiabkon?). 
  

  

  

aga Ya kautoeal basil jang 
  

  

     jang apa singkat? 
       

  

  

  

  

  

    (f aa aa palammakan jang Teu” 
Dan itu adalah pekerdjaan cari Palmboem, 
margarine jang lezat-nikmat. 

    
    

(ruak tuan Yk lelah Kemen nase- 
hai untuk memasak makanan dengan 

Palmboom, sehingga ini bertambah ke. 
  

  

  

    

  
| “Apakah Ta jumbut begija saaja dalam | 

5 pikirammu : 

Pora: Nona e 
Palmboom senantiasa mentjiptakan. su 

istimewa. Margarine tulen berwa 

meninggikan rasa asli dari tiap maka 

hidangan mendjadi hidangan pest: 

ketjuali dari ita “ia sungguh menjeha 

kekajaannja akan vitamin? A dan D. 

  
  

    

  

D lmboou 
- MARGARINE 

“BANJAK MENGANDUNG VITAMIN A 8D 

  

   

   

  

   

  

     
lezatan dan NNe 
dahannja. 
sungguh m me 

ngag umkan/k 
   

  

     

   

    

    
    

  

  

Ih f 4—, Trekkl & Ongk. vrij. Pese- 
nan lot langsoeng di Semarang. VI- 
TANOL: tangg. bisa kasi tenaga baroe. 
DARSALIN: Bikin istri singset, ken- 
tjeng Af 13— -Ongk. kir. f 150. 
Prijse. vrij, Firma DE INDISCHE 
KRUIDEN. &. Tericah 22, Semarang 
Agent b/Batavia: Gg. Toahong I No. 
19 pav. 

  

   
Memegang Buku A dan Steno ”Groote” 

Dua-duanja dalam bahasa Indonesia. 

Dikirim seminggu sekali 10 halaman. 

Pembajaran dimuka f 10.— sebulan. 

13765 ! 14289 
”"P RAXIS” Instituat 

Tegallega Timur 8 — Bandung. 
  

    
  

     
   
    
    
   
   
   
    

  

   

   

   
   

   

      

     

  

    

  

   
    

    

    
    

   
     
   
   

   

Tan, Kiam T Tjioe Suhernig dalan orang 
satu-satunja jang paling tjotjok! Ke- 
napa sekarang muntjul satu Yok Lin, 
jang tergila-gila sendirinja? Kemaren, 
selama bitjara di kamarnja, ia sudah 
utaraken njata rasa hatinja. Begima- 

na aku bisa hiburken padanja? Aku 

.KIM KIAM YAN 
atawa 

NONA GAGAH DARI HONGKANG 
5 Dituturken- oleh: n 

O 2 Pe 

    

3. | I punja ketjantikan tida kalah dari aku, 
iapunja bugee pun tjukup, maka djus- 
tru Yok Lin ingin dapet istri jang pan- 

de silat, aku pertjaja sudara Tjay 
Hong ada tjotjok buat ia. Tjuma ke- 
maren Yok Lin bilang, pengharepan- 
nja sudah surem dan ia kata, kenapa 
aku tida bisa mengarti ia. Rupanja ia 
mau undjuk padaku, kalu aku bisa re- 

kokin djodonja, kenapa aku tida mau 

Labenemnia harus aa ma Lama 

pikiran melajang. ,,,Orang sebagi Yok 
Lin ada suker Gitjari ka-duanja...... 

“Tapi akupunja angen-angen ada laen. 
Sadjek pertemuan berbahaja di Han- 
kee-tjhung, Kiam Tjioe Suleng selalu 

temenin aku, malah ia telah tempu 
bahaja, aken bantu aku | wudjutken 
pembalesan sakit hati ajahku, hingga 
aku bisa bikin puas roch dari ajahku , 

di dunia bakah: “Ia memang kalah 
alus dari Yok Lin, ia memang kalah 

ganteng, aken tetapi 'iapunja ' kega- 

gahan, iapunja tudjuan luhur, itu se- 
mua tjotjok Gengen tjita-tjitaku: Se- 

begitu djau aku telah perhatiken ia, 
sekalipun belon perna ia njataken 

nja padaku, toch terang ia se- 
menjajang aku dan iringi segala 

“kahenda uu, Siapa tau djikalu iapu- 

nja hati sabenernja “ada Ia aku? 
Menurut lagu suaranja, suhu dan In 
Sam Nio pun njata sekali ingin djodo 

| “kita berdua terangkep mendjadi satu 
H MAAN Ga satu kali aku TAN 2g 

kau mana tau resia hatiku? Biarlah 
aku siasia hatimu, biarlah Jukamu 
kambuh pula...... 3 

“Giok Kim merasa bahua ia Siiaan 
masuk dalem djaringnja sang tjin- 
ta, maka  sendirinja, aer mukanja 

| bersemuh dadu, 

Yok Lin belon perna liat Tjay 
Hong, maka ia bilang pengharepan- 

nja surem, kalu ia sudah - pandang 
itu nona, aku pertjaja hatinja bero- 
bah. Tida bisa tida, aku musti per- 

|gi ka Houwlauw-kwan, aken dapeti 
“nona she Song itu. Aku tida ho- 

#1 berdiam Jebih DNA pula di 

   

  

    

  

    

  

  

berbangkit, aken turun dari 

rasa aku musti dapeti Tjay Hong. Ia- | 

rekokin @jodoku sendiri, Oh, Yok Lin, 

Satelah pikir begitu, nona Poci 
per- 

baringan, djustru budak jang biasa 
lajanin ia masuk membawaken ia 
aer tjutji muka. Ia  lantes  tjutji 

muka, sisirken rambutnja dan dan- 
dan. Baru- sadja ia slese, budak ba- 
waken ia bubur terate. Meliat ini 
makanan, ia djadi inget kedjadian 
dulu, waktu ia baru sampe di Tjan- 
kee-tjun dan dapet sakit, lantaran 
ia suka bubur ini, Yok Lin Jan- 
tes prentah satiap pagi bawaken 
ia makanan itu. 'Toch ia dahar 

bubur itu, maskipun dengen hati 
jang melajang-lajang. 

budak tadi 
dengen tersipu-sipu. 

Belon lama, masuk 
pula, 

»Nona, toaya minta kau lekas 
dateng, katanja ada urusan penting,” 
kata ia. 

Giok Kim heran, tapi ia. lekas   
    

pergi kaluar, Di thix ia dapetin 
Bong Him berdiri Jerigen tolak 
pinggang, romannja Aug CU ung: 

S9 “ 

Nong, inilah aneh!” kata Si gru- 
buk itu. nh 

»Apakah itu jang aneh? PA 
kita djawab. 

Na      

     

,Sudara Kiam Tjtoe telah bm 
bia?   

Bener-bener Giok 
djat. 

»Apa, ia brangkat?” ia tegesin. 

Kim terpran- 

“Kenapa? Kenapa ia tida pamitan 
lagi?” 

,Ini sebabnja, nona, maka kita 
merasa aneh!” saut Bong Him. 
,Mari nona ikut aku,” 

Giok Kim ikutin si sembrono per- 
gi ka kamarnja Kiam Tjioe, jang 
kosong. 

»Begimana toako ketahui ia su- 

dah brangkat?” nona Poei tanja. 

»Apa nona tida liat itu surat?” 
saut Bong Him, jang menundjuk ka 
medja. 

Di situ ada dua surat, jang ada 
tulisannja Kiam Tjioe, jang satu 
buat Giok Kimy jang satunja pula 
buat dua sudara Tjan, dan jang 
blakangan ini sudah terbuka. : 

Lantes nona kita batja surat buat 
Yok Lin dan Bong Him. Di situ 
Kiam 'Tjisoe haturken trima. kasi, 
jang.di Tjan-kee-tjun ia sudah di- 
lajanir, dengen hormat, tapi ia 
pergi katanja terburu-buru, dan ba- 
hua ia tida pamitan lagi, itu dise- 
babken ia kuatir, orang nanti tfe- 
ga brangkatnja, tapi ia djandji bila 
ada kutikanja, laen waktu ia nanti 
dateng pula. Ia minta disampeken 

Ia tulis, suratnja buat Giok Kim. 
si nona sudah | berhasil 

sakit hati, di mana ia itu ada sa- 
batang karang, sudah sampe waktu- 
nja buat ia itu tjari tempat meme- 
lihara diri. Ia pertjaja, dua suda- 
ra Tjan itu bisa hiburken Giok Kim. 
Achirnja ia sampeken  hormatnja 
pada hartawan Tjan. 

Membatja itu, Giok Kim kaliatan 
menahan napas, tapi lekas djuga ia 

bersenjum tawar. ,,Bener-bener ia 

sudah brangkat!” be.kata ia. 

»Bener, ia sudah brangkat,” 

Bong Him benerken. ,,Ini pagi aku 
niat adjak ia pergi memburuh, aku 
telah samper ia di kamarnja, daon 
pintu dirapetin, aku tolak dan ber- 

tindak masuk, siapa tau sudara 
Kiam Tjioe tida ada, aku dapetin 
hanja dua putjuk surat, jalah ini 

surat buat aku dan kau, siotjia. 

Aku buka surat buat aku dan dapet 
kenjataaan ia sudah brangkat. Aku 
lari ka blakang, aku liat iapunja 
kuda tida ada, begitupun iapunja 
burung, aku lantes naekin kudaku 
dan pergi menjusul, sajang aku tida 
bisa tjandak ia, terpaksa aku pu- 

lang dan prentah orang kabarken 

kau, nona. Kenapatah sudara Kiam 

Tjioe pergi begitu mendadakan?” 

Giok Kim goleng kapala. Kamu- 
dian ia batja surat jang dialamatken   
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pandjang- Kiam Tjioe 
lebar, mulai dengen pertemuan ma- 

menulis 

rika di Han-kee-tjhung Sampe 
landjutnja, sebagi suheng ' dan su- 

moay, marika berdua senantiasa 
berada bersama-sama, sebab ternja- 

ta, tudjuan marika ada sama de- 

mikianpun marika punja kasudahan, 
kadua hati seperti ter ngkep. Ia 
menjataken girang, jang si nona 
sudah berhasil mentjari bales, djadi 
tidalah siasia jang none itu telah “ 
mengumbara dan ment erita. Ia tu- 

lis begimana ia turut sumoay itu 
pulang ka kampungnja, buat sem- 
bahjang di kuburan, bahua si nona 
ada manis budi, hingga ia tida bisa 
lupai pergaulan marika jang rapet. 
Tapi sekarang, tida bisa tida, ia 
musti tinggalken sumoay itu, lanta- 
ran ia ada punja urusan penting. 
Bahua ia sudah tida mengasi tau 
lebih dulu, itulah disebabken 'ia 
kuatir sumoay itu nanti tjega ia, 
ia kuatir itu aken menamba karu- 
wetan. Ia kata, ia pertjaja Giok 
Kim ketahui iapunja maksud itu. 
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