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KABINET RIS. 

Diperoleh kabar dari kalangan 

-pada tgl 4-1-1950. 3 

Antara lain jang akan men- | 

  

  
| positief baik #terhadap ' 

. ke dalam maupun ke luar :     
  

     
  

  

   

    
   

    

    

  

Negri Austra 

    

    

| Australia pada R.L.S. 
Niat 

  

“   

" 

C1 minta an bertangcunan boleh Ta 

SIDANG PERTAMA | 

4 JANUARI 

jang lajak mengetahui, bahwa |! 
sidang pertama dari kabinet || 

| RIS akan dilakukan di Djakarta | | 

| MENTERI LUAR NEGRI AUSTRALIA | 

RIS dan menjampekan | Jebih me 

| JANG SANGAT MENGHARUKAN. 

  

   

      

  

“sama itu   

   
      
  

        

    
| malam kabinet Djumhana 

: njerahkan portefeuillenja kepa- 
|. da Wali Negara- berhubung tugas- 

. nja telah selesai. 1 
—. Hari ini Wali Negara menerima 
permohonan itu aa agan iama 
nendjalankan pekerdjaan sehari- 

: i kabinet baru terben- 

    

   

     

   
   

   
   

"05. WALI NEGARA MENGA- 
»... DAKAN PEMBITJARAAN 

0000 KUSNA DAN DRS. YAP 
.... DIWAN BING. 

Pada tg. 29 Des. Wali Negara 
: Pasundan mengadakan pembitja- 

| aan orientasi dengan Djuarsa, 
Mr. Kusna dan Drs. Yap Tjwan 

- Diterangkennja, bahwa faktor. 
2. faktor jang harus diperhatikan, 

# dalah penindjauan kembali pemi- 
Le lihan anggota parlemen RIS, ha- 
3 | rus ada backing didalam masja- 
3 —-.rakat dan parlemen Pasundan, 

noodwet jang mendjamin kabinet 
1 selama masa tertentu, werk- 

am jang memenuhi kehendak 
mengenai status negara 

  

      
      

     
   

    

    

  

     

     

Le Uu an.. aa 2 

' Pokoknja Wali Negara setudju 
dan djandji tak akan menundjuk 

Kannja dengan organisasi, 
p irtai-partai. z 3 L 

| 1 Dikabarkan bahwa perundingan 
| » dengan partai-partai akan diada- 
4 Kan pada tg. 30 Desember. 

B
N
N
 

2 

rahkan portefeuille kemarennja ter- 
lebih dulu diadakan pembitjaraan 
informeel antara Wali Negara, ke- 
tua. parlement dan para pemimpin 
fractie untuk pembentukan kabinet 

Dalam rapat itu telah disetudjui 

  

            

         

   

    

   

  

   
bahwa tuan Djuarsa ditetapkan 

anggal 29 Dec. 

  

tetapi setelah      
    

  

   
       

  

dapat mengarti 
an kabinet Pa- | 

   

    

“Idi Pasundan. 

| Luar Negeri Mr. Subardio, 
| sesudah memeriksa barisan Peng- 

11938 ia bekerdja 

Dari “pertjakepan dengan bebrapa 
parlement Pasundan, kita bisa tari 
kesimpulan bahwa kabinet ng 
akan dibentuk bisa berdiri, asal. sa- 

| dja dalam politiek programnja di- 
tegaskan untuk selekas mungkin di- 
adakan plebisciet. 'Tjara begimana 

jini akan diaturnja harus dengan 
| setjepatnja dirundingkan dengan 
pemerentah RIS. 1 

dengan tuan Sujoso, kita mendapat 
keterangan bahwa untuk mendjamin 

|keamanan di Pasundan kabinet ha- 
|rus dipimpin oleh seorang jang pen- | Dekan mindokoti 

1 m .aliran Repu- 
blikein, supaja pemerentah menda- 
pat kepertjajaan besar dari sebagian 
besar rakjat Pasundan. Kata tuan 
Sujoso: ,,Soal status negara Pasun- 
dan harus ditetapkan selekas mung- 
kin, djika kita menghendaki keama- 
nan di Pasundan”.. 
Dalam minggu ini mungkin akan 

diadakan perundingan antara wali 
Negara dengan pemimpin fractie. 

Dari laen sumber kita mem- 

peroleh keterangan bahwa dju- 
ga namanja Ir. Ukar dan 
Sewaka ada disebut sebagi 
perdana-mantri Pasundan. Ir. 
Ukar jalah bekas wali kota 

| Bandung di djeman Republik 
sedang tuan Sewaka mendjadi 

'Djawa Barat, sekarang beliau 
mendjadi commissaris Republik 

  -. ag 
COCHRAN DI PRESI- 

DENAN. 
Pagi tadi djam 11.30 Cochran 

tiba di Presidenan untuk menjam- 

  
paikan surat-surat kepertjajaan- 
nja. ang 

Beliau disambut oleh penasehat 
dan 

'hormatan, beliau menaiki Astana 
Presiden untuk berunding dan 
menjampaikan surat-surat keper- 

- | tiajaannja. (Corr. K.P.) 

WAXSI:, AMERIKA DALAM 

Washington, 29 Des. (Aneta). 

s-! Gedung Putih mengumumkan, 
| bahwa Edward A. Dow jr. akan 
menggantikan Merle Cochran se- 
bagai wakil Amerika dalam 
UNCI, , 
Dow adalah anggota dinas luar 

negeri Amerika. Ia dilahirkan pa- 
da tahun 1912 dan dalam tahun 

selaku asisten 
“komisaris dagang di Djakarta. 

. NAMA-NAMA BARU UNTUK 

SENTRAL? TILPUN. 
Djakarta, 29 Des. (Aneta). 
Sedjak- tanggal 29 Desember. 

sentral-sentral tilpun di Djakarta 

          

   

  

   

| menggunakan nama-namanja ma- 
sing? dalam asa Indonesia ja- Gambir" untuk Welter   

    

  

Lebih landjut dalam pertjakepan 

'Gowverneur ' Republik untuk | 

| bagi mendjadi 4 provincie jajtu 

  

       
       

      

    
' berdiri berdjabatan tangan. 

a ke Djakarta ini, dan sewaktu berada di tenga 
jang banjak itu, saja merasa sebagai ikan jang kembali | 

sai kerbau pulang ke kandang”, demikian kesan 
| ditanja kesan beliau sewaktu tiba kembali di Dja- 
engenai resepsi pada hari Kemis malam itu beliau | 

aja merasa terharu atas kedatanga 
, dan tidak sedikit diantaranja sad 

'a tamu bangsa Belanda terutama saja hendak mengatakan, | 
sangat terharu atas keilatangan mereka jang banjak itu, | 

pernjataan selamat dan goodwill jang mereka tundjukkan itu 
uatkan kejakinan saja, bahwa dengan goodwill dan kerdja- 

: egara Indonesia jang muda ini akan ikut memberikan —. I sumbangannja buat kesedjahteraan dan perdamaian dunia”. 

Baru semalam dalem 

ah bangsa Belanda. 

sedjarah istana Gam 

- ditemPat tersebut dapa: 
perhatian paling be 

nesia. Pakean 

look” jang biasanja ad 
merupakan . meerderh 

oleh ,,sarong dan keba 
ja”. Suasana dari 

njapnja 

Menurut 

pada djam 8 

6.30. Ratusan auto tid 
brentinja bererotan me- 

Ribuan orang pada d 

teng untuk kasi. slam 

pada Presiden RIS. 
orang-orang jang diundang akan te- 

dapat undangan telah gunakan ini 

piri 
jang ditjintai. Tiga djam lamanja 

Presiden bersama istrinja telah ber- 

Giri untuk berdjabatan tangan de- 
ngan ribuan tetamu, jang pada ber- 
Giri dengan berbaris. Djika kita 

pukul rata saban orang berdjabatan 
tangan 2 seconde lamanja dalam 
satu minuut 30 orang dan dalam sa- 

tu djam 1800 orang, sehingga bisa 

mu jang semalam datang ke istana. 
Menurut anggota panitia upatjara 
penjambutan surat undangan hanja 
berdjumblah 2500. Y : 

Diluar duga'an kita bahwa djuga 
banjak sekali tetamu-tetamu Blanda 
pada turut hadlir dalam receptie 
antaranja admiraal Kist, generaal 
Buurman van Vreeden dan Hoge 
Commissaris Dr. Hirschfeld. Djuga 
tetamu-tetamu luar negri dengan 
| pakean nationaal bikin pemanda- 
ngan dalam receptie djadi tambah 
indah. 1 
Ruwangan istana jang luwas da- 

lam tempo sekedjepan sadja men- 
djadi padet sehingga banjak tetamu 
pada menjingkir ke kebon kembang 
lantaran kepanasan. 

Receptie ini jang menurut pro- 
grama musti berachir djam 10 te- 
lah diperpandjangkan sampe djam 
11 malam oleh kerna para tetamu 
tida bisa meninggalkan istana de- 
ngan tjepet. 

NOMOR AUTO PRESIDEN 

DAN MANTRI R.LS. 
Djakarta, 30 Dec. (Antara). 

Menurut pengumuman PPN, 
mengingat kebutuhan untuk me- 
netapkan bentuk - nomorplaat- 
nomorplaat bagi kendaraan-ken- 
daraan bermotor jang diperguna- 
kan buat keperluan Presiden dan 
para Menteri RIS, maka sambil 
menunggu ketetapan lain dari 
jang berwadjib kemudian hari, di- 
pandang perlu menjimpang dari 
aturan-aturan jang berlaku sam- 
pai sekarang, menentukan: 

Nomorplaat-nomorplaat jang di- 
pergunakan untuk kendaraan-ken- 
daraan bermotor ' i Presiden 
dan para Menteri RIS ditetapkan 
berbentuk: DASAR MERAH dan 
NOMOR PUTIH, dengan ukuran 
sebagai jang lazim dipakai, se- 
dang dibawah nomor itu tertulis 
dengan huruf" putih, perkataan: 
INDONESIA. 5 

SUMATRA 

DIPETJAH MENDJADI 
/ 4 PROPINSI 

(Pembantu K.P.) 
: Tentang Sumatra Mr. Sjafruddin 
menjatakan, bahwa tida perlu lagi 
diadakan wakil perdana mantri 
untuk pulo tersebut djika perhu- 
bungan terus baek. Asal sadja pe- 
merentah  Republiek  sungguh- 
sungguh memperhatikan kepcnti- 
ngan Sumatra, tida perlu lagi di- 
adakan kedudukan sematjam itu di 

  
Kota 

Manusia belian Sumatra akan,dt:”   8.14, Simatra 

1, Atjeh, 2, Sumatra Mp $ 
Tapanuli, 3. Sumatra 5 

Selatan. Nak 

    

    

    

  

2 : - 319 
ara tetamu jang 

   

  

  

   

   receptie jang diadakan 

dari fihak rakjat Indo- 
,mewi| 

receptie akan dimulai! 

akan tetapi berhubung) 

     

nudju ke istana Gambiry) 

Bukan sadjas 

tapi djuga banjak orang jang tida 
    

    

kesempetan untuk mengasi slamet$ 
(kepada marika punja   

dibajangkan brapa banjaknja teta- | 

Radja atawa Bukittinggi. |. 

can. 

   
   

   

    
    
   

  

   

    
    

   

       

     

   

          Ir. DJUANDA. 

  

jactip dalam pimpinan ekonomi 

ikulir. 

ada diktatoris, 
   

    

Ya, 

  

| mengenai peRerdjaan jang 

nian dan Perikanan. 

tjurahkan tenaga 

enjambut  pridato-pridato 

Gepartemen - departemen O oper 

i,- Pert onomi, 

: Ka hwa tenaga- 
tenaga jang tadinja merupakan lawan, 
kini mesti disusun untuk pekerdjaan 
jang konstruktif. Kepada bangsa 
Blanda diserukan -supaja insjaf akan 
kedudukan baru dari bangsa Indonesia 
sebagai bangsa jang merdeka. Ia per- 
tjaja, bahwa dikalangan Blanda tjukup 
tenaga-tenaga jang bersedia  mem- 
bantu kita 

Kita tida perlu malu-malu 
mengakui kekurangan-kekura- 
ngan dan akan meminta bantu- 
an kepada mareka jang mampu 
dan suka membantu kita. 
Kepada bangsa Indonesia diseru- 

kannja, bahwa kemerdekaan bukanlah 
hanja memegang kekuasaan, akan 
tetapi membawa kewadjiban dan per- 
tanggungan djawab. Kita harus ber- 
tanggung djawab kepada Parlemen 
atas tindakan-tindakan jang diambil. 
Pemerintah RIS akan mentjari djalan 
supaja Indonesia tidak sadja setjara 
politik, akan tetapi djuga mempunjai 
kekuatan dilapangan ekonomi. Kemak- 
muran Indonesia akan berarti pula 
kemakmuran bagi bangsa Blanda. 
Kemerdekaan memberikan kesempatan 
untuk berpenghasilan dan berkedudu- 
kan jang selajaknja, demikian Men- 
teri Kemakmuran Djuanda. 

Kemudian turut berbitjara tuan- 
tuan Schimmel dan Ten Hove, masing- 
masing sekretaris djendral kedua 
departemen, setelah mana upatjara 
selesai. : 

  

  

  

APA PANTJASILA? 

Corr. K.P. kawatkan: 
Susuhunan akan mengum- 

pulkan para ahli politik, fil- 
safjat, theosopi dan kebudajaan 
untuk peladjari artinja 

pantjasila, 

jang sebemernja, kerna se- 
ingga sekarang belon ada 
pedoman jang djelas tentang 
itu. 

Hasilnja .aken dimadjukan 
kepada Pamerentah R.I.8.     

    

    

n lautan 

  

    
   

  

    

    

   

anda oleh 
- “tuan Van 

Hoogstra- 

Mr. Van Hoogstraten mulai pri- 
| datonja dengen  undjuk Indonesia 
sekarang mulai mengindjak masa | 
jang baru. Dalam systeem ekonomi 
erpimpin (geleide economie) di sa- 
U pihak Pamerentah harus tjampur 

aken tetapi di laen pihak tida boleh 
halangi berkembangnja usaha par- 

Tadinja orang boleh bilang, bah- 
wa pimpinan departemen jang lalu 

aken teta- 
|pi sekarang berdirilah pemerentah 

intara Isin ia kemukakan penjeleng- 
araan rantjangan kemakmuran isti- 

jang sebagian telah dimulai 
$ 1 dalam.satu hal telah mentjapai 
hasil baik, jaini obat-suntik melawan 

F. »seudo-vogelpest”. Sebagai lambang 
programa | nenjerahan disampaikannja berkas- 

berkas berisi tjatatan dan keterangan 
: sedang 

Ididjalankan oleh Departemen Perta- 

Dermawan, Adpisur Djendral Depar- 
temen Ekonomi, atas nama pegawai 
menjatakan selamat datang kepada 

| Wenterr dan kesanggupan untuk men- : 

guna mentjapai 
# kebahagiaan bagi rakjat. 

tadi, 
Djuanda terangkan, bahwa kepa- 

nja diserahkan kewadjiban untuk 

“ai 

  

   

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

satu bulamnja. 

Adpertensi satu milimeter f 0.50, 
sekurangnia f 10.-—. 

Pembajaran lebih dulu, 

   
    

   

      

   

       

  

  

“Washington, 29 Des. (U.P.) 

Tn “| Diterangkan djuga, bahwa Dewan Keamanan 
» ngan kepa- | dari presiden sendiri, 
| da Ir. Dju-| penasehat politik luar 

Lain kawat UP dari Taipei war- 
takan, sumber pembesar tinggi di 
Taipei menjatakan, bahua nasiona- 
lis Tiongkok terutama harus menje- 
lesaikan 2 perkara penting, sebelum 
mereka dapat mendjamin keslame- 
tan Taiwan. 

Dua perkara itu adalah: Perta- 
ma, menjatukan komando militer 

jang bekerdja erat dengan admi- 
nistrasi politik. Kedua, mengusaha- 
kan bantuan dari orang-orang Ame- 
rika jang pande. 

di Asia. 

deal Weight D. Eisen- 
hower dan Albert We- 
demeyer ada disebut-sebut 

| sebagai orang jang accepiable. 

Sumber-sumber tersebut meng- 
akui djuga, bahwa sjarat pertama 
jang dimadjukan oleh Amerika Se- 

rikat sebelum bantuan militer, ke- 
uangan dan moral ini diberiken, pe- 
merintah nasionalis harus lebih du- 
lu memberi djaminan, bahwa mulai 

dari sekarang ini hingga pertjoba- 
an serangan jang betul-betul tiba, 
perintah-perintah dari komando 
jang sudah disatukan itu harus di- 
ikuti. 

Opsir-opsir Amerika tiba 
di Taiwan ? 

Pembesar-pembesar di Taipei 
tida begitu pertjaja kepada berita 
jang mengatakan, bahwa 32 opsir- 
opsir Amerika telah tiba di For- 
mosa, dan kepada desas-desus 
bahwa kepala-kepala staf bersama 
dari Amerika, Serikat telah mene- 
tapkan untuk mengirimkan sebu- 
ah missi militer ke Formbsa. 

| gatakan bahwa apabi 
la-kepala staf Amerika telah me- 
ngambil keputusan sematjam itu, 
mereka tentu akan menerima ka- 
bar. (U.P3. 

Persediaan tentara Ameri- 
ka sampai di Hainan. 
Menurut berita dari Hoihow, 

Hainan, di sana telah sampai per- 
sediaan-persediaan tentara Ame- 
rika untuk mempertahankan Tai-. 
wan, 

Di Taiwan sekarang dilakukan 
dinas tentara buat mereka jang 
berumur antara 20 dan 21 tahun. 

Latihan tentara darat akan di- 
pimpin oleh djendral Sun Li Yen. 

Dalam pada itu pesawat-pesa- 
wat nasionalis mengadakan sera- 
ngan-serangan pada pangkalan- 
pangkalan komunis di semenan- 
djung Liuchow, jaitu tempat lon- 
tjatan bagi komunis untuk penda- 
ratan amphibi ke Hainan. 

Selandjutnja diwartakan, bah- 
wa pasukan-pasukan komunis 
jang tida teratur telah memasuki 
Kunming hari Kemis. Pasukan 
guerilla itu dipimpin oleh djendral 
Chu Chi Pi. (U.P.-Reuter). 

Ratusan penasehat Rus mem- 

bantu Peking. 
Beratus-ratus penasehat militer 

dan teknik Sovjet telah dikirim ke 
Tiongkok komunis buat ,,menjovjet- 
kan” negeri itu dan memasukkan 
Tiongkok ke dalam strategi militer 
Rus. 

Makin besarnja pengaruh Sovjet 
.di Tiongkok, adalah sala-satu peru. 
bahan paling mengedjutkan selama 
saja berdiam di Tiongkok komunis 
9 bulan lamanja. 

Djuga katanja penasehat-penase- 
hat Sovjet ada membantu dalam 
persiapan untuk menjerang pulo 

Taiwan. (Oleh Chang Kuo Sin,   UP). 
  

Den Haag, 28 Des. (Aneta). 

Permusjawaratan jang pertama 
kalinja. dalam hubungan Unie, 
demikian djuruwarta Aneta di 
Den Haag mendengar dari kala- 
ngan-kalangan jang mengetahui, 
telah berlangsung dan memper- 
bintjangkan lapangan hubungan- 
hubungan luar negeri, antara lain 
tentang pengakuan atas kekuasa- 
an Mao Tse Tung dan pengakuan 
de jure atas Israel. Menurut war- 
ta 
pertama tentang hal ini dan soal- 
soal lainnja telah diadakan dalam 
saat segera akan mendjelang pe- 
njerahan kedaulatan. 

Beradanja delegasi Indonesia 
egeri Belanda memberikan ke- 

ipatan jang baik untuk melan- 
permusjawaratan itu, 

   

    

  
Ka, 

3jerahan kedaulatan adalah 
1 sebab untuk langkah- 

Tm 

IA AE dara Kupang TNI ma NN lada Wa isa Dan 3 

   

  

pembitjaraan-pembitjaraan 

  

Permusjawaratan pertama dalam hubu- 

ngan Unie telah berlangsung. 
langkah “diplomatik dari fihak 
Belanda di seluruh dunia. Untuk 
ini sebentar sebelumnja diinstruk- 
sikan dari Den Haag, semua wa- 
kil-wakil diplomatik Belanda 
memberitahukan dengan resmi 
kepada pemerintah-pemerintah di 
negara-negara mana mereka di- 
tempatkan, ' tentang penjerahan 
kedaulatan ini atas dasar hasil- 
hasil CMB, dengan mengemuka- 
kan harapannja mereka ini akan 
mengakui negara baru itu, Djuga 
mereka telah memberitahukan 
bahwa telah disampaikan wunda- 
ngan-undangan kepada negeri-ne- 
geri asing oleh panitia persiapan 
nasional dan WTM, Di negara-ne- 
gara, di mana djuga bekerdja wa- 
kil-wakil dari Indonesia, unda- 
ngan-undangan ini disampaikan 
bersama-sama oleh wakil-wakil 

| Nasionalis minta bantuan penase-- 
—.... hat militer Amerika. 

"e| Truman sudah mempunjai politik baru 
»jang positip” untuk Asia ? 

Pemerintah nasionalis Tiongkok telah meminta kepada pemerintah 
Amerika Serikat penasehat-penasehat militer untuk membantunja 
"mempertahankan Taiwan, demikian kalangan pemerintah menerang- 

pembesar-pembesar tinggi militer dan penasehat- 
negeri telah berhimpun sore ini di White House. 

Kalangan ini menerangkan, bahwa soal pertahanan Taiwan terhadap 
serangan komunis Tiongkok akan dibitjarakan. 

State department dan White House tidak mau memberi komentar 
| tentang laporan jang menjatakan, bahwa presiden Truman telah me- 
| ngadakan suatu politik ,,jang positip” dan baru mengenai keadaan 

Untuk pekerdjaan ini, nama djen- | 

  

   

      

D 

   

Nasional jang tersusun 

    
PBB dan Tiongkok. 

Nasionalis duduk dalam: 3 
badan penting dari PBB. 

k "Dalam bulan Djanuari Tiongkok 
akan memegang pimpinan atas tiga 
badan penting dari Perserikatan 
Bangsa? (PBB — UNO). Dr. T F 
Tsiang akan diangkat mendjadi ketua 
Dewan Keamanan dan komisi urusan 
»herbewapening” konvensionil dari 
yewan keamanan, sedangkan letnan 
djendral New Peng Tsu dari angkatan 
udara Tiongkok akan diangkat men- 
djadi ketua staf panitya staf militer, 

Jacab Malik, pemumnpin delegasi 
Rusia, akan mendjadi ketua panitya 
pengawasan tenaga atoamn, (Reuter). 

»Assembiee ketjil” dari PBB 
akan membitjarakan peristiwa 
Rusia — Tiongkok. 

»Assembiee ketjil” dari PBB, jang 
akan bersidang pada tgi. 16 Djanuasi, 
mungkin akan membitjarakan tuau- 
han-tuduhan jang diutjapkan olen 
Tiongkok . Nasionalis terhaaap Sovjet 
Uni. Peristiwa ini oleh Persidangan 
Umum telah diserahkan kepada assem- 
blee ketjil untuk dipeladjari dan dise- 
hdikinja lebih landjut (Reuter). 

KAW AT BELAKANGAN : 

AfikkiKA dan” TAIWAN. 
@ Bantuan sendjata ,,ter- 

batas” dan missi militer 
untuk nasionalis? 

@ Tentara Amerika tida 
akan ke Taiwan, 

Washington, 29 Des. (UP). 

Presiden Truman berkonperen- 
si dengan “pemimpin-pemimpin 
militer dan positik luar negeri 

inggi s 15 menit. 

  

      
     

    
    

  

    
    

      

   
   

  

     

  

   

    

    
    

    
     
   

   

  

   

  

     

    

    

    

   pa dewan Keama- 
nan nasional, tidak mau menga- 
takan tindakan apa jang teiah 3 
diusulkan mengenas bantuan ke- : 
pada Tiongkok nasionalis. naa 

Djenderal Omar Bradiey, ketua 
kepala-kepaia staf bersaima, me- 
ngadjukan beberapa usui dari pi- sa 
hak tentara untuk mentjegah ba- - 
naja komunis terhadap awan. 
bidapat kabar bahwa peymim- "Na 
pin-pemimpin militer  mengu- 2 
suikan supaja Giadakan kantuan 
seudjata kepada Nasionalis di 'Tai- 
wan seijara ,,terbatas” dan kirim 
surat mussi militer untuk beri na- 
sehati kepada Chiang Kai Shek. 

Kalangan sipii jang mengetahui 
mengatakan bahwa pemimpin-pe- 5 E 
mimpin militer bersama berpen- as 
dirian bahwa pertahanan Taiwan 
terhadap komunis ,,sungguh pen- 
ting”, tetapi tidak akan dikirim 
tentara Amerika kesana walaupun 
itu satu-satunja tindakan jang 
akan menjelamatkan Taiwan. 1 

@ MacArthur ingin pendudu- 
kan Amerika di Taiwan. 

Didapat kabar bahwa djendral Mac- $ 
Arthur tjondong terhadap pendapat“ “ . sa 
supaja Taiwan diduduki oleh Ameri- 2 
ka untuk mentjegah masuknja ko- 
munis ke sana. Sumber-sumber jang 
berkuasa mengatakan bahwa suatu 
hal jang mungkin akan dibitjarakan : 4 
dengan pembesar-pembesar sipil di , GS 
Ie 2 on 2 Pn aa 
ma Taiwan. Negri-negri j ! 
menduduki ialah Pena 
ikut serta dalam Panitya Timur 
Ne termasuk pula Sovjet Russia. 

  

    
   

  

   

@ Pasukan laut Amerika di 
, Asia, diperkuat. 

Kemis malam angkatan laut Ameri- 
ka menerangkan bahua satu kapal in- 
duk jang beratnja 27.000 ton dan 2 
Gestroyer akan dikirim buat ,,mem- 
perkuat” pasukan laut ke-7 di Lautan 
Asia. (AP). 

  
  

  

MENGGANTI PAMEREN:- .. 
TAH MILITER. 

(Corr. K.P.) 

Sumber jang mengetahui mem- 
beritakan Ypoada corr. kita, bah- 
wa untuk Sumatera mulai tanggsl 2 
1 Jan. 1950 akan dihentikan pa-” 
merintahan militer untuk diganti 
dengan pamerintahan Sipil, 

Seterusnja dapat diberitakan Ia- 
gi, bahwa untuk Atjeh telah di- 
tetapkan kedudukan Propinsi Ne- 

  

gara R.I. dengan kekuasaan 
otonoom. 

UANG BLANDA DI PASAR MER- 
DEKA. 

Turun lagi. 
10 hari sebelonnja penjerahan 

kedaulatan, tjatetan pasar merde- 
ka menundjuken f 4.35 buat saban 
rupiah Belanda. Makin dekat hari 
penjerahan koers uang tersebut 
turunan lagi, Pada tanggal 19 De- 
pn koers  menundjukkan 
&— . 
Dan sekarang koers itu t run 

lagi mendjadi f 3.80. Rupanja pe- . 
njerahan kedaulatan jang berdja- 
lan dengan litjin dan tentrem, bu- 
Kn sedikit nempengaruhi koers 
itu,   Indonesia dar Belanda. 

  

Djuga di Surabaja mempunjai 
harga sama,   

     
   

    

   
    

  

    

    

   
   

    

   
    

  

   

  

        

  

           

     

       
     

   

       

              
      

      
   

    
        

     

       

     

  

   

           
      
                
    

  

   
         

    

  

    
    

    

              
       

     

    



    

    

    

   

  

  

  

  

   
   
   
    

       
        
     

   

      

   

  

    
       

  

  

   

    

    
    
    

       

Ek Batikkeri sita TJOE LIONG. KoNGSIN “ai Padjompongan 11 

rah Batavia-C., “dari moelain tanggal 1 Januari 1950 saja tida 
kerdjaken lagi (toetoep). Dan dari tanggal terseboet. di atas soepaja ' 

semoea langganan mendapet taoe, dan segala oeroesan-oeroesan jang 
Tea Tjoe beng Kongsie tida Sa tanggoeng lagi oleh saja. 

An ae Bu Hye 

ba ai” 
$ “Dalam keadaan baik serta Basa | edmpiset Enya 
“1 Ford 4 autolette 1931, carroserie, bekleding tjat baru, keur 

“ masi 6 bulan. 
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“1 Chevrolet Pick Up kab 1941 bak dari kaju. 
01 Chevrolet autolette taon 1937. - 

1 Oidsmobile Sedan tahun 1944 lantas bisa ganti nama. 
1 Studebaker Sedan tahun 1939 - | 2 auto 
1 International Truck 3/7 ton 1938 band 4 baru ( 
MPareng Antang bisa preksa di 

—. DUCO INRICHTING KIM AN 

518 Sawah Besar 68, djam 8-5 sore, Djakarta. 

DIDJOE As 
S0 Anstin eight touring 1940 
000 Ford € iole 1933 

| 2 Chevrolet. truck 314 tom 1945 : 
3 Ford Truck 314 toa 1941 dan 1945 

TOKO "”LIEM e. Krekot 44, Jak Wel, 2628. 
ka 

    

        

     
MENKKKNNANMNMMANMMMARRRNI Ea x NK 

£ Berhubung dengan stockopname 

DITUTUP 
dari 39 Dec. sampai dengan 2 Jan. 1950 

are 

      
      

      GAZELLE HVIS 

| “Kabar Penting"! Hn 
Kita ada sedia Band Auto 70 : sampai 8096 baru, ukuran : 

2 18,25 X 20 — 9,00 X 20 — 10,50 X 20 — — 11,00 X 20 — 

: Dan Ta ea 4,00 X 18 — 10,50 X 18. 

KHIN HONG LIONG 

PENS . Kepu Selatan No. 134 — DJAKARTA. | Ta 

BOEKHOUDEN— .A 
| Begin Jan. '50 worden nieuwe cursussen geopend 

2 yoor Pa voor het pan aan — AA 

“Lespodd F 

       

   
     

  

      

    
   
   
    

   
    

     
    
    

          
    

    
      

     
    

    
   

      

      
   
       
    

      
    

    

       

    

    

      

  

   
    

    
   

       

  

  

  

    per maand. 

  

Tn alan exira-lessen gegeven. - 
ja » Boeken en dictaten krijat U gratis in bruikleen. 

P “Iedere leerling krijet garantie in slagen. 
TS | Inichtingen cike werkdag v. 0—12 “en v. 16—21 u. 
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KONDJUNGILAH 

.jang ngk Man oleh Kementerian Penerangan 

, . Negara Indonesia Timur 

| dari | AN des Indes pada tanggal 4 sampai 

landjutnja berbatas, “intan ia batik F Het a 

j ea 12.00 “dan na 16.30. — 19.50. 

a 

  
  

“DISS LURUR Inpongsia 

i setab itu BERLANGGAN! sekarang djuga mz “ajalah : 

EN BAHASA INDONESIA” 
. @nbonka 9 2. ae s. TAKDIR AL133. Peni 

ap. ne “ka ba an Dana aa HNluara ISTILAH 

“mengupas soal- soal tatabahasa, terdjemahar dsb.    

| NSTITUUT H u N TT gagang 109 PAV. | 

1 'Setsieng GAMBAR. Ta 
(serta perwira Belanda meninggal- 
Ikan Madura-kade dan anak buah 

f 15.000.— | 

saree har aa aa. leerlingen worden zonder bijbe- 

14 

    

  

               | “Insiden 3 dak terdjadi selanya, per 
.I rahan Kan itu. : 

landjutnja dinjatakannja, 

2 

“ra Pa 

ga bangsa: -bangsa merdeka 
hn je 5 Saman eng Indone- 

sia Taat anggota UNO. Indones 
telah mendemo: bi 

2 ang sesungguhuja “bagi In- 
donesia. dan bahwa tindakan-tinda- 
kan agressie dan usaha-usaha dikta. 
tor-diktator Juar negeri untuk me- 
penang kemerdekaan jang baru di- 

      

.PANGKALAN MARINE” 
SURABAJA 

lan marine Surabaja kepada ke- 
| pala Staf ALRIS, Kolonel Su- 

biakto. 
Setelah anan tembakan me- 

riam 21 kali, bendera Belanda | 

diturunkan dan diganti oleh | 
Sang Merah-Putih. : 

kers dalam pidatonja mengutjap- 
kan selamat pada pembesar-pem- 
besar RIS jang hadir dengan ter- 
tjapainja tjita-tjita mereka.  Se- 

bahwa | 
atas permintaan pemerintah RIS, 
marine Belanda dalam periode 
penarikan mundur tetap mendja- 
lankan ' pekerdjaan sebagai | besi. 
kat: an Aga Mp3” “3 

(a) Membantu bagian ALRIS 
jang djalankan patroli. 

(b) Bersihkan randjau-randjau : 
| serta mengadakan pembersi- 
“han umumnja, »duik” 

: — sbergingsbedrijf”. TE 
(c) Hydrografi. 
(d) Membantu bagian pena 

ngan marine, 

Djuga akan diperbantukan pe- 
nasehat-penasehat, ahli-ahli teh- 
nik dan instruktur-instruktur da- 
lam pendidikan personil. : 
Kolonel Subijakto menjatakan 

 kpertanggungan djawab keamanan, 
'pertahanan di laut tiba kepada 
ALRIS. Kepada segenap anggota 
ALRIS di seluruh pantai dan lau- 
tan Indonesia diserukan supaja 
ingat kepada kewadjiban. 

Selandjutnja atas nama peme- 
rintah RIS disampaikannja terima 
kasih “atas kesanggupan marine 

    

  

“Belanda akan membantu 
Sebagai penutup Kolonei Subijakto 
berkata: ,,Kita kenal marine Be- 

| janda sebagai lawan jang berani, 
dalam perhubungan kerdja sama 
kita mengharap akan mengenal 
marine Belanda Kenaat teman 
jang baik.” 

Ppatja “penjorahah 2 
korvet. 

Pada tg. 28 Dec. djam 09.00 di- 
jangsungkan upatjara penjerahan 
2 Ha jaitu ,/Tidore” Sasana »Mo- 
rotai 

Dalam pidato mu Com- 
mandeur Beckering Vinckers me- 
njatakan, bahwa ini baru permu- 

Flaan dan dia jakin ALRIS dalam 
waktu singkat  mendjasi tjukup 
kuat untuk mendjalankan kewa- 
diibannja sendiri. 

Sesudah Kolonel Subijakto 
utjapkan pidatonja lalu diperde- 
ngarkan lagu Wiihcimus aan di- 
turunkanlah bendera Belanda dari 
kedaa korvet dan naiklah Sang 
Dwi-Warna. Kemudian anak hah 

ALRIS naik ke atas kapal-kapal 
tersebut jang oieh Presiden di- 
beri nama » Hangtuah” 
dan ,, Patiuanus” masing- 
masing dipimpin oleh Major Rais 
dan Major Martadinata. 

Parade bersama. 

pada ts, 27 Dec. dimuka markas 
divisi A' dilangsungan parade 
bersama, disaksikan oleh Kolonel 
rSungkono, Djenderal Major Schef. 
felaar serta pembesar-pembesar 

| kedua pihak, 
Sebataljon TNI berbaris rapi 

dimuka sebataljon tentara Be- 
| anda. 

“ Petang harinja dikantor Guber- 
nur berkumpul pembesar-pembesar 
dan ribuan rakjat mendengarkan 

: siaran radio sekitar penjerahan 
kedaulatan. Kota Surabaja men- 
djadi lautan merah- putih. Djuga 
bangsa asing semuanja mengibar- 
kan bendera kebangsaannja dise- 

| belah kiri Sang Dwi-warna. Djuga 
ada dikibarkan sedjumblah bende- 

g diketahui insideu-   

| oraryang “PENYERAHAN 

dilakukan penjerahan pangka- 

Commandeur Beckeringo Vinc- | 

dan 

sa-bangsa Amerika dan Indonesia, 
ra Pena aU 

Ae ata dengan ai 
amai dan dengan diadakannja 
tudjuan, jang menurut mana 

Dan "negeri Belanda.” 

dari    

-.. menjat 
jabat 2 Kementerian 

    

   

  

i mungkin ke- 

Negara Tn anta Serikat 
     

    

    

  

    

    
      

  

   
         

     
     

    
    

  

      
       

  

   

   
   ohomi untuk Hen hua ini, ma- 

Bank Export-Import bersedia 
untuk mempertimbangkan pembe- | 
rian pindjaman'atau berbagai-bagai 
pindjaman. 

     
   

   Tentang bantuan sendjata. 
Keputusan tentang bantuan 

Isendjata untuk Indonesia adalah 
Berlatar dalam tangan Presiden 
|Truman. Dalam rentjana bantuan 
militer jang berdjumlah 1.814 

juta dollar. jang diterima oleh 
ongres jang achir ini, Truman 

dikuasakan untuk mengeluarkan 
sdjumlah 75 djuta dollar di 
dingkungan umum” dari Tiong- 
ok. Ia belon menggunakan fonds 

dari djumlah ini semata-mata un- 
tuk der dag Indonesia djika ia 

ihwa negara baru 
Sa Na lingku- 

ngan Tion ,Pembesar-pem- 
besar Pawan Luar Negeri 

           

       

   

    
    

      

  

   

    
    
   

          

   
     
          

     

  

    

     

  

     

. 

     akan memadjukan usul-usulnja 
berkenaan dengan hal ini kepada 
Presiden mungkin dalam beberapa 
minggu ini. Tidak ada pengundiu- 
kan sampai sekarang berapa be- 
sar bantuan untuk Indonesia itu 
akan dimintakan, tapi pembesar- 
pembesar itu menjatakan bahwa 
Indonesia ,/adalah sudah selajak- 
nja benar-benar” untuk mendapnai- 
kan bantuan militer itu. Truman 
menjetudjui sekali adanja Indo- 
nesia jang berdaulat sebagai ben- 
teng en Mn komu- 
nisme. 

STAND TOMBOLA 
. diubrak-abrik 

Kaum Student turun 
tangan. 

   

Solo, 29 Dec, (Antara). 
Beberapa orang pemuda berpa- 

kaian putih berdasi hitam telah 
mengobrak-abrik. stand tombola di 
pasar malam Sriwedari, alat-alat 
tombola dirusak. Sebelum bertin- 
dak seorang diantaranja naik ke- 
medja tombola dan berbitjara di 
muka penonton, mengatakan, bah- 
wa tombola adalah djudi jang ha- 
rus diberantas. Oleh pemuda-pe- 
muda itu disiarkan pula pamflet 
jang dironeo jang berisi seperti 
pidato di atas dan ditanda-tanga- 
ni oleh Harun Alrasjid. 

Oleh pihak polisi jang kemudi- 
an datang, 7 orang pemuda jang 
melakukan keonaran tsb. telah di- 
tangkap, 

Peristiwa itu terdjadi “pada ma- 
lam pembukaan an pasar malam, 

DITEMBAK LANTARAN KABUB 
DARI TAHANAN. 

Douglas Piet, seorang tahanan 
di Det. Bd. Makasar kabur se'agi 
di waktu mandi. Setelah dikasi 
peringetan, jang ia tida gubri3, 
oleh pendjaga dilepas tembakan 
dan mengenai telelr, hingga bina- 
sa. (SM.) 

DEWAN EKONOMI PUSAT. 
Sebentar djam 8 malam di Hotel 

“| des Indes akan diadakan pertemuan 
perkenalan antara kaum dagang 
Indonesia, Belanda dan Tionghoa. 

Akan hadlir djuga menteri-menteri 
Kemakmuran, Keuangan dan Perhu- 
bungan RIS. 
Undangan dapat diperoleh pada 

Secretariaat, Dj. Pintu Aer 36, Dja- 
karta. 

UPATJARA PE AHAN BENG- 
KEL KERETA I MANGGARAI 

KEPADA RIS. 
Di Bengkel Kereta Api Manggarai 

penjerahan kepada RIS dilakukan 
bada tgl. 29 Des. 1949 dengan menga- 
agen upatjara dihadliri oleh selu- 

pegaweinja, dan turut hadlir pu- 
la Ba ea wak dari para pegawei Ke- 
reta Ari Republik Indonesia jang ma- 
sih belum bekerdja kembali, dipim- 
bin oleh tuan Hudiono selaku wakil 
DKA. aa | 

   KEBANDJIRAN Coprn. 
Kema Je eakan tempat,   

| tah golongan Indonesia. Disel lah 

2, Salah mendjadi ke- | 
baginja.untuk memadju- 

ikan saling mengerti antara bane- | 

n perasaan P 
a katag. saja | 

n diadakan kerdja sama des: 

sn pe- 

geri menjatakan bahwa | 2 
Amerika Serikat mungkin g 

Pertahanan merentjanakan | 

ba- 

1 jang ditulis di | ana tersebut 

  

  

“Mantri Yemonuta kdi degan E, 
bahwa dengan terbentuknja 

“maka selandjutnja hanja dikenai 
suatu golongan pendudi 

   

   
    

   
   
   

  

mana termasuk 

|orang Blanda, jan 
an bebrapa. hal : 

   

   

  

    
   

merentah kasi tundja 
mungkin pada pers,    

bagi pekerdijaan philantroop, hanja | 
| rhemang ada mendjadi kewadjiban 
Pamerentah dan dalam pada itu 
dianganlah  hendaknja dikira be- 
lau akan meminta pers selalu 
.membeo kepadanja, 

Mengenai usaha Pamerentah, 

    

“(beliau . undjuk sedapat- dapatnja 
haruslah dikedjer tjita-tjita akan 
membawa kemakmuran, baekpun 
lahir manpun bathin untuk rakjat 
kerna kemerdekaan belaka z0: nder 
kemakmuran tida ada artinia. Se- 
gala usaha jang dilakukan di hari 
depan ditudjukan kepada »cerje- 
lenggaraan Pax Indonesia. 

re-kira diam 7. 

PROGRAMMA RIS, 
“Tadi pagi djam 10 mantri Pe- 

“nerangan RIS tuan Mononutu bi- 
|.kin pertemuan dengan para war- 
-tawan dalam dan luar negri, di- 
mana ia terangkan lijn-lijn besar 
dari programma RIS. Ia bitjara 
atas nama sendiri,: tet tapi la La 
tjaja bahwa apa jang ia be . 
kan dibawah ini djuga 

/pat dari seluruh okabi 
Ketentreman Mom 

Sebagi ipunt pertama 
rangkan, bahwa pamere 
menjelenggarakan supaja 
peran kedaulatan di Tg "“lapa: 
ngan terdjadi sesaksama 

Ketentreman akan Tah kan. 
T.N.I. akan diperbaeki, Ta di- 
bubarkan dan sesudahnja itu 
memperbaik tentara RIS. Djuga 
pengembalian tentara KiL. ada 
tudjuan pertama. 
Dalam soal ini :kita melihat kepada 

peraturan-peraturan buat ana 
pekerdja, tani dan buruh bt. di- 
atur. Seruan saja ialah ke “buruh 

  

    

   

     

   
     

      

        

  

    

   
   

      

      

len PA k 

en anggota - pem, Sa mel 
pem. kebangsaan suatu pem. semen- 
tara dalam arti kata, kita hanja da- 
pat memberi kebeneran pada tjara 
pemerintah ini dibentuk. Bukan pem- 
bentukan pemerintah ini pada pokok- 
nja tida sesuai dengan - dasar-dasar 
"pembentukan pemerintah jang demo- 
kratis, tetapi hal ini sedemikian di- | 
atur hingga selekas mungkin peratu- 
ran-peraturan dapat diadakan buat 
pemilihan umum untuk - konstitusi 
jang . tetap, konstitusi mana buat 
membikin undang-undang dasar. Atas 
undang-undang dasar ini tentu sadja 
harus sedemokratis-demokratisnja se- 
tjara azas tudjuan kita semula. Ba- 
rulah dapat parlemen definitif dan 
pemerintah definitif terwudjud. Se- 
lain dari pada itu pemerintah semen- 
tara ini selajaknja akan berbentuk 
bersamaan dengan parlemen dan Se- 
hat. Dalam waktu jang singkat akan 
terbentuk undang-undang dasar fe- 
deraal untuk plebisciet. 

'Perbaekan nasib buruh dan 
tani. 

Memang satu kewadjiban luhur da- 
ri pemerintah keadaan ekonomi rak- 
jat diperbaiki dan mengadakan per- 
siapan untuk djaminan sosial. Dalam 
djaminan sosial terwudjud djaminan 
keadaan “kaum “buruh. Menurut fa- 
ham saja sendiri ini penting, karena 
hanja dengan setjara demikian pe- 
merintah dapat menghindarkan se- 
baik-baiknja sociale onrust di negri 
ini. Dengan tegas pemerintah tegas- 
kan buat buruh antara lain peraturan 

Berikut ape yan Dia tenaga-tenaga 
kembali di dalam masjarakat akan 
dapat perhatian sepenuhnja dari pe- 
merintah, supaja penggangguran da- 
pat dihindarkan sebaik-baiknja. Ke- 
giatan ekonomi dari fihak Indonesia 
dan dari fihak “usaha bangsa asing 

oseh pemerintah, tetapi 
atas sjarat mutlak, bahwa tetap mus- 
ti terwudjud kemakmuran rakjat se- 
juruhnja. 

Irian akan dibereskan setje- 
“pet mungkin. 

Atas tingkatan Uni jaitu tingkat 
kerdjasama antara Indonesia dan 
Blanda 'sanget disesali, bahwa soal 
Irian tetap merupakan suatu conflict 
antara Indonesia dan Blanda. Dari 
fihak Indonesia di-ingini conflict ini 
dapat diselesaikan selekas-lekasnja 
dengan djalan damai dengan penger- 
tian, bahwa dari territoir Nederlands 
ide dahulu tetap territoir R.LS. 

Dalam hal ini selaku menteri pene- 
rangan saja akan memberikan 
saja, supaja terwudjud  penjelesaian 
soal Irian dalam arti Republik Indo- 
nesia Serikat dari Sabang sampai ke 
sfarauke, 

' Pact Indonesiana. 
| Terhadap luar negri. dari tempat 
ini menjerukan kiranja penghargaan 
Gan simpati jang besar jang kami 
lihat pada saat penjerahan kedaula- 
tan dapat diteruskan dengan kerdja- 
sama jang erat, tida sadja setjara 
moreel, tetapi teristimewa setjara la- 
hir, supaja selekas-lekasnja kemak- 
muran rakjat terwudjud dan terpeli- 
hara sebaik-baiknja. Dari fihak kita 
diharap, dapat menundjukan ini de- 
ngan terang pada luar negri, bahwa 
atas dasar Pact Indonesiana maupun 
Blanda atau »angsa asing dapat ker- 
dja dalam tanah air kita dalam sua- 
sana tenteram dan damai. 

Djakarta nama resmi. 
Menteri penerangan Mononutu te. 
rangkan bahwa nama resmi dari ibu 

kota pemerintah RIS ada Djakarta, 
menurut apa jang tertulis di con- 
stitutie sementara RIS, djadi bukan 
Batavia lagi. 
. Dan spellan ajugt. turut seperti   

an 
bakalan RIS, Mononu u dan | 

| Sekretaris Diendra lantrian | 

Inai dua soal ini, 

RIS, 

  

         
    

  

   

  

hai itu bukanlah dimaksudkan se- | 

Pertemuan ini telah ditutup 'Ri- | 

“| bon. 

  

tani memberikan backing hingga box : 

    

L ' minologie. 
  

Kenapa pertemuan mentri pu 
an Arnold Mononutu dengan kat 
artawan, mentri itu telah member 

ementrian penerangan itu. 

| tuan bangsa. 

Memang, pada waktu sekaran 
ini, accent dari penerangan peme: 
'rentah kepada rakjat, harus menge- 

jang bersangkut- 
paut rapet satu kepada jang laen. 

Pax (jaitu Salam-damai) di selu- 

hankan dengan tentara jang 'kuat, 
n - |dengan dibantu oleh penerangan dan 

“didikan setjara intensief dan luas 
ntara segala golongan dan lapi- 
akj t- 

taan, | 
membu 
tiban, supaja bisa sembuh dari luka- 
luka parahnja 

Dan keam: 
itu, tida dapet: 2 
bila rakjat Indonesia 
kan dan diperingatk: 
rus, bahwa disampingnja perbedaan. 
perbedaan faham politiek, perbeda- 
an-perbedaan suku-bangsa, perbi 
daan agama dan perbedaan turunan 
nama dan adat, perbedaan warna 

Ka “negri ini terutama 
    

  

     

   
    

  

tahankan -apa- 
a di-insjaf- 

semua perbedaan dan perselisihan 
itu, adalah kepentingan negara dan 

Itanah-ser bersama-sama. 

Semua perselisihan itu, harus di- 
pandang ketjil dan harus ditundukan 
dibawah kepentingan bersama, jaitu 
kepentingan National, kepentingan 
tanah tumpah-darah bersama-sarpa. 

penuh harapan dan sangat berharga, 
djika didjalankan dengan kebidjak- 
sanaan. 

(paling suker, jalah tindakan perta- 
ma, jaitu soal terminologie (mene- 
tapkan arti-arti perkataan). 

Apa artinja ,,bangsa”? Sampe se- 
karang ini, orang masih mengguna- 
kan perkataan ,,bangsa” setjara 
kliru, umpamanja djika orang sebut: 

»bangsa Ambon”, ,,bangsa Djawa", 
»bangsa Bangsawan”, atawa ,,bang- 
sa Tionghoa (peranakan)”. 
Dalam arti modern, orang harus 

sebut: Bangsa-Indonesia, suku Am- 
Bangsa-Indonesia turunan 

Tionghoa, dan. Bangsa-Indonesia 
agama Islam, Bangsa- -Indonesia aga- 
ma Christen, d.s. 

Perkataan-perkataan Natie, natio- 
naliteit, Ras, - Warga-negara, dan 
laen-laen perkataan harus dikupas 
dengan teliti dan digunakan setjara 
tepat dan djitu oleh alat-alat pene- 
rangan pemerentah, wetgever, pa- 
MOnEpI is, dan sekolah-sekolahan. 

atjauan arti dan tafsiran 
perkataan itu sudah 

P Ka japa 
Yr y N 
jaitu mengadakan 

pagar it national. 

    

MINGG MENDJADI MINUER. 
Den Haag, 29 Des. (Aneta). 
Dengan Penetapan Radja tanggal 

24 Desember maka mulai tanggal 27 
Desember nama ,,Ministerie van Over- 
zcese Gebiedsdelen” (Minog - kemen- 
terian urusan daerah seberang lautan) 
Girobah mendjadi ,Ministerie voor 
Uniezaken en Overzeese Rijksdelen”, 
disingkatkan Minuer (Kementerian 
urusan Uni dan bagian-bagian kera- 
djaan sehgrang laut). 

  

ITU MAS INTEN SEHARGA 
RATUSAN RIBU RUPIAH 

Menjambung kabar kita kemarin 
tentang partij mas-inten milikn 2 

banjak orang seharga ratusan ribu 
rupiah, jang mendadak sontak se- 
-muanja ilang “ ditangannja njonja 

Lie Kian Tjie di Krekot 27, selan- 
djutnja didapet kabar, bahwa pe- 
milik-pemilik mas inten sanget tju- 
rigai njonja Lie Kian Tjie. 

Daftar dari pemilik-pemilik mas- 
inten jang dirugiken besar ada njo- 
nja Lie Gie Han seharga f 74.000.— 

njonja Sen via tuan Hamid seharga 
f 40.000.— tuan Lim Sui Goan se- 
harga f 14.500.—, toko ,,Inten Mus- 
tika” di Pantjoran seharga 
Ff 35.500.—. Ini  totaai 
f 118.500.-—. Tetapi masi ada bebera-: 
pa orang lagi jang dirugiken totaal 
kira-kira f 70.000.— antaranja njo- 

nja Tan Eng Nio. 
Urusan 'ini sebenernja akan tertu- 

jaitu toko ,Inten Mustika” ditawar- 
kan satu tjintjin seharga f 16.509.— 
oleh seorang jang ternjata dari toko 
mas ,Gouw & ” di Sawah Besar. 
Dengen terkedjut . nluten 

ada barangnja sendiri jang sedeng 
dibawa oleh satu tjengkauw buat aa 

Sesudah politie-sectie ena ra 
-kdiminta tjampur tangan, ternjata itu... 

serahken san tjengkauw sudah 
itu pada njonja Lie Kian Tjie jang 
telah djual itu pada toko mas ,,Gouw 
& Co” di Sawah Besar, zonder "lantas 
bikin peritungan dengen tjengkauw- 
nja ,Inten Mustika”. pula njo- 
nja Lie itu djual tjintjin itu dengen 
harga jang djauh lebih rendah dari 
harga f 22:500— dari ,/Inten Musti- 
ka”. Begitulah urusan laen-laen mas- 
inten itu dari laen-laen orang Pp 

pemilik mas-inten itu dengen te 
.djut. denger barang-barangnja te 

Tjie. Perkara ini sekarang seden Ta 
preksa dengen teliti oleh Hoofd 
bagian Kriminil Reserse, aaana 
ilangnja itu mas-inten dan Pena 
mas-inten itu telah bisa 
orang jang dirugiken “#jurigai 
njonja Lie Kian Tjie ae anggep ba- 
hwa di blakang njonja Ini ada beker- 
dja satu ,,brain” (orang) jang tjoba 

  

jalah mulai daur Dj bukan J se- 

perti spellam Inggris. 
Kesulitan tentang nama tersebut 

adalah buat dunia luar, jang keba- 
njakan hanja menapak nama Ba- 

tavia maja:   

uraian tentang titik-beratnja tudjuar 

kulit, disampingnja dan di-atasnja 

Pekerdjaan ini berat, akan tetapi - 

Ki Pan besar setjare Si 

'Jalah: Pax Indonesiana aan kesa- 1 

"jruh daerah negara Indonesia hanja' 
dapat diselenggarakan dan diperta-. 

— Setelah mengalamkan 7 taon pe- 
perangan, | kekatjauan dan penderi- 

tuhkan keamanan dah keter- 

dan . per Naaan 

rus-mene- 

    

  

Menurut faham kita, fatsal jang ' 

maka lebih... 

Mulai kapegang ,udjungnja”. 

njonja Alatas sehsrga f 14.500. 

sudah : 

tup terus buat sekean waktu, djika 
tida terbongkar setjara kebetulan, 

Mustika” dapat kenjataan itu tjintjin : 

djadi terbongkar, di mana pemiliks. 

ilang di tangannja njonja Lie Klan 

Lu 
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         egang Pala pekaraja: Groep' 1 — Ta (aki-laki- & prempuan) 

Pung tjetakan Kota dan Reg. BDG. 

   
    
     
            
    
    
          
    
    
    
    

    

       

  

    
     

  

    
    
   

  

   LB W Kg Pedah f 041 an 
Ba “Toko-toko Distributie Bandoeng: Liem Hok Hin — Yaploenstr, 25, Yoe See Mn Jan — Yaploen str. 28: Kho Youw Kan» — Yaploen str. 215 Kwa Giauw 

Sing — Yaploen str. 195 Yoe Thiam K: 
Yong Tjwan — Yaploen str. 5 Aj ag an Tjw 1 st 
Tjioe Kie Lim — Yaploen str. 5, Liem Thian Kay — Yaploen stw. 3, 
Liem A Soey — Pasar Andir: Tio Tjin ' 

en 'Tjhing Kee — Yaploen str. 4: Ang Hoe Li “Sepatstrpat 14: 'Tan 

Tek Ie — Sepatstraat 24: Ko Sing Tjong — Taplosp str. 49. 
| Tjimahi: Toko Kim-Kim — Cantineweg. & 

Masa distribusi: 25 Dec. s/d. 5 Januari 1950. Ta 
Ini harga berlaku djuga di toko-toko distribusi jang terletak didalam perwa- 
'tesan Gemeente Bandung. 

. x dur 5 a " OUAN-, . Distribusi dari ikan asin Ya laen-laen Kabupaten-kabupaten akan diumum- 

CK : Tg ME Rn) Ta r waw Bandung, 24 koro 1949, aa D.D.P.-BANDUNG. 

   
   

  

  

ee an Yaploen stir. 11, Firma 

  

        

  

   
  

  

    

    

. 'Penarohan oewan 
Ha PA Oma "3 di Nassaulaan dengen tanah Eigendom 

FN lebarnja 1567 M, pelsapetan sewa per Kn f 287.50. 

: tatpak F Lena 

     

— #nacosra BOULEVARD 5 PAV. 
BANDOENG. 

  

  

         

  

      
    

3 JANUARI 2050 VOOR ONS SECRETARIAAT 

na EeEn T YPISTE 
| Bisa Hat di: A " Do liefst met enige kennis van Engels. 

| 14608 2 Pivierlaan 4 (am HAN 7 Aa 1g RUprAam) 8 Zich persoonlijk agnmelden: 
Pa : Ab r EAGLE-LION DISTRIBUTORS LTD., 

na (5 Sinisbragplein No.1 — 
KET (Etiket balik) dengan tinta | 14603 bia Maria Meme na Maba 1 dacelijks tussen 9 10 uur 'sochtends. 

nie ae DITJARI: 
rang KAJU-BESILKALENG 2g Verkooper jang bisa bahasa KHE, soeda ada pengalaman 

Menara Me SPE- |. DJOKAL ROKOK, dan mempunjai Rijbewijs A- 
an sedia SANAK, TEMPEL | | Jang tida berpengalaman, djangan melamar. Pelamar diminta oen- 

2 Nate | er Ag Sera ang djoeken salinan soerat-soerat soeda perna bekerdja dimana, dan bra- 
ung, Ular jang adjaib-adjaib dan | Pa gadjih diminta. 
gah jang permai. Harga 1 5 Na. £ / NP den Na Kaaa Soerat-soerat lamaran pada Adu. No. 14590. 
uka, dikirim tekend. "au 
THE TERERM? | NN nopa D I t J A R I 
andelstr. 163, BOGOR (JAVA). DUA TYPIST(E) DENGAN PENGALAMAN. # 

AR WEEKLY Te 3 KANTOR NOTARIS RADEN KADIMAN 

Si “may DenayaL: 
wd Tanayavar « “UNDERWOOD besar 

 (lange wagen) Keadaan hampir baru 

   

    

    

  

   

  

    

   
   

        
        
       

  

    
    
      

  

     

        

  

      

    

  

      

     

     
       

        

    

  

        

     
   
   

      

    
    

  

   
  

         

        
   

()-kepatia sekalian sanak-keluarga UV | - 
dan sahabat-handai buat mereka UI. 

Bira perhatian, kedatangan, 
eria b antaran, | 2 

  
    

  

  

  
  

   

    

   
  

   
  

  

       GiNTIIa $ spasi DEKET. 
  

   

  

   
   

    

    

   

    

   

  

      
   
       

   
   
      

     

  

  

      
       

      

     
   

  

ft Po x LDIANYART 10 Xx | SN Pe ata 
“Lekas pesen bempat dari sekarang, TIMBANGAN : £ MAOE D O Es 

| oentock. PERMANENT-WAVE dengen ik Peranakan Tionghoa sebagi warga | : J EA 1 2 
8. v 3 : speciaal obat 5 Pa na ta NT theorie| 1 Auto Buick Eight Sedan tahon 1940. Duco en bokloding baroe 

: D0 Melene Curtis U.S.A, DALAM NEGRI: 
Tuan TAN TIIN tove jang kita baroe trima lagi. '&k RIS, mulai dengan dapat sala 2 den Tn tr : 

CI IN Direktur firma TAN TAT HIN M| Dioega sedia Franse Haarvert "Ime- | 0.” So0dwill besar dikalangan inter- "en obekkpa ya keaban Da sp Sa ia 2 et An Ke a an Toko Java “ s5 Bond @iS/Koniai oentosie “tia Be 8 Tana On Depan, on 14600 GOENOENG SARI 64 — Batavia-C. 

Soza 1 £ 50.—, Tobiti f 80—|H mandelaren. 1 Anna KAPSALON RITA" 23 Aan an i 1 Fa 1 Ne na TAMAN NAK | MAT NA ' Dokter OEI BIAN LIEP 2 an bar z1, tanggal 8 14635 -k Mag Tse Tung kaliatan miring Oo ter 
     

  

    

      

          
    

      

       

pada Stalin, Amerika bales 
Januari 1950 djam 7.30 pagi sa dengan perkuatkan Japan.. H4 

IKEL : $$ : 
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di
 

. 

RAWA BANGKE 11b   

2
 

  

        

    
  

  

BHELENE CUuktis 3 a Banana PINDAH TG 38 JANUARI 1950 : 
12. - TNI. 4 t bar-gambar). Le | | an aa I Bi adat tas: pan Cortman 2, PASAR LAMA ZUID 24 — Djatinegara (Mr. Cornelis). 

: Ie Oversie Taswin — A1 Ma 2 : maen . Ceng anak di. KE Bnnai, bean Penaaan a DJAM Na 8 — 11 PAGI, 5 — 7 SORE. 14366 
" rina : “ling strategisch. 

— Importeur : 3 Asal-usul Pe 2 - 
F “Xp » 5 Bagaimana pe 

”"NEOLA”, Telf. 84 Mc, adwan jang beharga Pa BA 2 

3 |. Matramanweg 84, Batavia. 'INDUSTRIE : e 
14591 - 14585. sa kk Perusahan pemasakan kulit 

PA Na | TAMBAHAN 

dan lain-lain Tuna   
  

  

   

       

        

       

    

   

   
   
   
    

         

       
    

         
     

      

     

   
   

    
         
     

  

   

   penganten. 
TIERITA, PENDEK : 
xx  Tierita jang ka-1001 (Hsao Hua). 

“GANNANG KROMONG, TARZAN, 

00 PER EX. f 1— 
(disiarken Saptu-sore). 

HAARVERF (sepuhan Fambut) 
made in Frans, kwaliteit istimewa. 

Kantor Adp. LR.A.B. 

Drossaersweg 1. Djakarta 

: xx Jack Dempsey tentang kampiun- | « “- 

“DIDJOEAL : MEltnamtn | (wlomersa nan) CR) . 
: 2 a Sekolahan untak tjalon-tjalon : K E SE L AMATA N 5 5 

2 ROEMAH di Javaweg: 
. Sewa f JI, 

Mao ban goa Nee a 2 
Makelaarskantoor F. W. van GENDER EN 

Molenvliet West 7 Telf. WI, 3840/3820 3 

Recht yan “erfpacht.    

  

  

  

  

  

  

  

    “| 4607 

1 ROEMAH di Ba Kanarielaan 5 & 7 Recht KASEHATAN DAN KASENANGAN Dn f 
van Eigendom: Sewa f 215,— p.b. Harga f 15.000,— Ba uk Pe 5 - 
Keterang an: Na enam apn Hah an an 3 g 

t : Yayan : aka dja. putuskan penghara- AR "TEE ! boleh consult prof. A. L. Nasrut. . Tidak: ada bei TiMonie 28 Makelaarskantoor F. w- van GENDEREN Koe. Habib Pe uns Nababan ata : Han ja 
Molenviiet. West t Telf. 2 — ang Path terkenal. pi 1 Diabarta Djamb. « Gapat mendjaga keselamatan nata 

ha n 4 — 6 sore e : , Kg £ 5 14620 Bf anak Wal Pandouk bkin titan bang sebesar-besarnja atau Jang lebih Mn gu 
Bauran Ga : Mena aan — : " | 2gr f 10— Obatin wasir dan kwamia. 5 f Ne 

mnamohn nang banana oma : sa aa " — : uslanja.... " 

ai a : . Brood & & Banketbakkerij LE na Dengan loopviak Goodyear jang teguh, jang 

Bi 3 NS 33 KREKOT . Ssi . g memberi ,,tjengkaman”, jang kuat didjalan Kn 
Baba Men : 99 Ka dengan lapisan canvas ,,Supertwist Cord” jang 

sp Tepat ekot 18, Tel. 3711 Welt. Bat. -C. : sengadja dibuat dalam Pa Sa . 1g Toon 
Pen Ta ring jang ta” mungkin mendja uruk dar 
K3 Tali dastipoi mane pet” »Carbonsteel Wire”, jang disengadja dibuat untuk | ' : 1 AK

 

    

mentjengkam velg...... pengetahuan: dam 
pengalaman bertahun-tahun adalah hasil pemusatan 
dari pengalaman tehnik pembuatan ban” jang 
paling modern di dunia. 3 

hari keraja. dari pk. 12-14 telepon Batavia 570 dan s1, 1 2 Tidak mengherankan, bahwa ban-ban Goodyear 

dapat memberi hasil jang tiada bandingannja, oleh   

  

  

  

  

  

     

  

an 1 Keadaan pagar? : Keadaan susu Ta sebab ia tidak lekas panas, mempunjai kekuatan 

- —motn aan mma mm snoneslip” jang teguh, dan daja penahan rabak 
Pela-Lama 2... Djelek Agak tjukup : dan memar jang menga Daban petjahnja ban, , 
Mamp. Tegalparang Djelek Agak ea bian 

Mamp. Tegalparang Djelek Agak tjukup : siinja: 

Tjipete-udik SEN MURRAA 21RIOK | Sinds ma kilometer, tambahan keselamatan, 
: Kuningan Djelek Agak tjukup | 827 Ng « 

ig 3 “Kuningan » Djelek 5 Agak tjukup Ta | : ' 
$ LL Prapatan : Agak tjukup — Djelek : SJ Belilah jang terbaik 

Ta 1 Ka Kay 2 - riiswijkstraat 5 

ne 3 | Belilah 2 | 
    ban Goodyear TBEALIA 

Ini hari dim 2- 7-9 
. Mu, Disukelh- an December 1949.6 Kk E N Z I 

Wali Kota Djakarta, 

:. : , Mr. R. Sas tro inoelj on 9 Satu film Mesir « penuh 

    

      

  

Untuk BATAVIA: VON & Co, TBIO LIM, TOKO OLIMO, 3 Ie 
GENERAL TRADING SOCIETY, TOKO SOENG dan semua Na na 

IMPORTEUR AUTOMOBIEL. : 
Selandjutnja Agen-agen diseluruh Indonesia, 1g 
& 13916 MA 

      njanji, lelutjon dan tari. 
14631     

£ 1 $ 5 ag 

AAA ANE AAN WN MA sb MT BAR BAN 3 La MN aa LAU SR DNA UDA BASA aah , Fa



   

  

   

    

    

  

' Mulai ini hari sampe dengan 4 am 
4 Pebruari 1950, bisa dilakukan pesen 
bon-bon pesenan jang @itanda-tangani 

Zegel untuk groep Roti dan Beras jalah c. 3 na Ya » 
Harga roti untuk masa jang baru ditetapkan : CI 

£ 0.17 tiap roti dari & 240 gram 
Lt Tu 2 Ana      

ini punja depot-depot. PAN Fa . SA Sena 

  

  

    

"(MAREKA YA? MAU PERTJAJA AKI 8 
ROBERT YOUNG — SUSAN HAYW ARD 

  

  

ai TA Tia 

EOWARD SMALL presents 
Alexandre Dumas" Adventure    

  

   

A James Whole Production 

storring    

   

   
   

   
     

  

  

    
   

  

3.00 — — 
Minggoe extra djam 10.30 Pag 

"THE sea 

Sen 

  

  

  9.00 ApbneppOnBpbN 
ih $ ag : x 

: Posoenyhone "see Si 3 A hk: H A M B R 
- ALAN HALE " San 2 x 

Ea 14631 | X 3. 4.30 — 6.39 — 9.00 - 
sman —— 2 Minggu Extra : 1100 pagi “K 
TO 2.30 — 1.30 — 9.30. X4 FILM INDIA JANG BARU X 

” PHANTOM EMPIRE" (ke Udar isi. 3 
: dengen Gene Autry dll. Xx Miss RAMOLA 
Atomie — penuh dengen perklaian!! 1 Akancdatang: ”The man from : 

SEROEH ! ! GEMBIRAH !! — HEIBAT! ! |x sa Texas” 3 
“ KIKIII III SISA TITIK 
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CAP ITOL : 

"Yan Johnson - Robert Walker - 

  

    

  

    

   
   

   

    

Jt 

HARI SELASA J.A. D. 

dengan 

Ng an ani 

  

STRAUSS.    
  

  

Spencer Tracy 
Satu Metro-Goldwyn Mayer-Film jang heibat! 

JENIS NN NAN AN SASAIAIA SANKSI ASI SAS AIAITA AK 

“Mr JOSEPH YOUNG of AERICA" 
 TERRY MOORE — BEN maa 

PENDJELMA'AN DARI KING KONG dil ANG MENGGEMPABKAN | : 

FILM DJERMAN BERWARNA PERTAMA SETELAH PERANG 
MEMPERSEMBAHKAN OPERETTE TERSOHOR, DARI JOHANN 

  

  

  

  

    

    

      

     

   
     

      

   

      

      
      
    

    

  

MARGARINE 

TERBIKIN NOOkA DARI TUMBUHZAN 
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GLOBE 

M
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GRAND) 

            

  

ANAK EEKA 

    

    . These GIANTS OF Jaz2 

doing their famous Heat 

BENNY GOODMAN 

TOMMY DORSEY 

LOVIS ARMSTRONG 

LIONEL HAMPTON 

CHARIE BARNET 
MEL POWELL 

BUCK & BUBBLES 

      

     
        
    
        
     

  

    

    

   

  

    

3.09 
6.00 
9.00 

   

        
    

   

      

  

5.30 sore — 1.30 — 9.30 Malam. 
Minggu extra 10.30 pagi. 

| INI HARI DAN BERIKUTNJA. 

Film M.G.M. jang tersohor dan Berwarna: 

“BATHING-BEAUTY” 

dengan Esther Williams — Red Skelton 

Ballet di air jang gilang-gumilang. Romance jang mengeterkan hati, 

Dansa dan njanji Jang nan, dan Merdu. 14613 

RIALTO-SENEN 

  

     
  

.sensaasa ata 

  

- PAGE CAVANAUGH TRIO ” 
GOLDEN GATE GUARIET 

RUSSO ond the SAMBA KING SAPTU 

SAPIU Ge MINGGU 
MINGGU DAN ni Kaya 4 SENEN 
SENIN VIRGINIA MAYO £ EXTRA 
EXTRA A Sorg Is Born' # 10.30 PAGI 

E R M A U s 10.00 PAGI »one TECHNICOLOR h 

3 Tn PESEN 
SEMUA aa TEMPAT 
UMUR 2 10-1 

14630 2 Ka 
NA ea SE EKKKKKKKRKKKKKAKKKNI SNNNANANNNNARNNAN 

an co Hidangan | PERTAMA di IBU-KOTA RIS M SENI SANDIWARA .GAPURA” dari BANDUNG, Pimp.: R. ARIPPIEN. mempersembahkan : a 2 
2 $$ KAIN BATIK jang BERSEDJARAH dalem ROMANTIKA PER- . 5 3 ng Oa | 1 » GAMBIR- SAWIT DJUANGAN, karangan Ma na SELINGAN: | Y ” . 

s6 A ENGAGUM- - Slam Sea “5. »CUNTINENTAL CIRCUS CABARET" 2 Pimp.: C.M.cHuUm lalu 
Alx! papa SAT BERSEDJA- 3, sBENDBEK-BANDUNG (D Oleh: Mang Eptn-—Zus Tien dan Bung Ishak W & ci 

RAH KARTJIS: f 10.—, 7.50, f5.—, f 250. Pesen tempat: (050. Mulai sekarang beli di: 1 
» " | mai .. Ka sana HOTEL MATARAM, Molenvliet 32 BR Di GD. KEMIDI, 3 Baru, Kofflehuis Milika dkckatas Grand s » 

ain g@jam malam. Theater. Mulai djual 31 Dec. djam 9 pagi sampai 8 m             

  

  

     

     
    
   

  

   
      
     
   
    
    

    

   
   

          

    
   
    
   
   
   
   
   
    
    

  

KIM KIAM YAN| 
atawa 

NONA GAGAH DARI HONGKANG 

: Ditoetoerken oleh : 

: Pd 3 Oo, KE. T. “ 

$ mina 
Cat 

| mana, sadjek berdiam di Tjan-kee- 
| fjhung, kadua sudara Tjan ada sa 
nget perhatiken marika, lebih-lebih 
Yok Lin jang pinter, beradat alus 

—. dan tjakap, sedeng sikepnja tuan 
. dan mjonja rumah ada begitu ma- 
'nis, malah si nona tekh diangkat 

  

satu Ne Gs miunjenangiken 
| merupaken djodo pengasi 

Thian,” maka ia kasi nasehat baek 

berdiam di dusun tersebut. Ia. 
2, dengen perginja ini, setau 

sampe kapan ia bisa dateng pula, 
5 i bajangannja si nona sudah 
eresep di dalem hatinja. Maka di 
2 hari, 1, ada Kana, ja 

'Kamudian Kiam Tjioe undjuk begi- 

sumoay itu djangan bersangsi | 

aken dateng pula, aken pasang 
omong sama si nona, buat bitjaraken 

hal-hal selama, perpisahan marika. 
Achirnja Kiam Tjioe minta itu 
Sumoay rawat diri baek-baek dan 

djangan buat pikiran padanja. 

Membatja itu, Giok Kim mengarti 

ngarti. 

»Rupanja ia menjangka aku tjin- 
| tai Yok Lin?” kata ia dalem hati- 
nja. ,Kerna itu ia menjingkir, su- 

| djadi rintangan bagi kita Ia berla- 

Naa aa . Tapi, Kiam Tjioe, 
kliru! “Kitkotang sudah bergaul 

dua taon, mustail kau tida ketahui 
hatiku?” 

Matnden dengen berbareng, aer 
| matanja ampir-ampir mengetel tu- 

run, sukur ia mampu kuati hati. 
Djustru itu hartawan Tjan suami- 

-istri dan Song-sie dateng, ia sam- 
but marika. & 

Yok Lin pun muntjul dengen pak- 

kabar seperti iapunja ajah dan ibu 
Gan enso, malah ia sigra dului min- 
ta katerangan.      an Ea Oa aa jang su- 

terdjadi. 

bahua Kiam Tjioe sudah salah me- 

paja beradanja ia di sini tida men- 

lu La mp diam, melulu buat 

: Nona Poei mendjadi berduka dan : 

saken diri, sebab 'a Jlantes dapet | 

Giok Kim simpen surat buat ia, 
ia tjoba berlaku tenang. 

»Heran, kenapa tuan Gak ber- 
lalu?” kata hartawan Tjan. ,,Kita 

djustru belon Tana bales budinja 
tuan penulung itu... Sebenernja, 
kenapa sih maka ia berlalu dengen 
diam-diam?” 

Song-sie tegor suaminja, jang di- 
tanja kenapa tida pergi susul Kiam 
Tjioe. 

Bong Him banting-banting kaki. 
»Sedari tadi pagi-pagi aku telah 

susul ia!” ia bilang. ,,Tapi kerna ia 
memang berniat pergi, aku mana 
mampu tjari padanja?” 

Yok Lin samentara, itu berdiam 
sadja, kerna ia sudah batja surat 
buat ianja, kutika kamudian.: ia ber- 
paling pada Giok Kim, ia liat nja- 
ta nona ini tjoba melengos, kadua 
pipinja bersemu dadu. 

»Pasti di antara marika ada sua- 
tu sebab” pikir Yok Lin, jang pin- 
ter. ,,Tentu Giok Kim ada mendapet 

Yok Lin pun pura-pura tanja, kata- 
nja : 

»Ada urusan apatah maka sudara 
Kiam Tjioe pergi demikian kesusu?” 
»Aku mana tau?” saut si nona,   | jang djadi sanget ibuk. 

nernja mau pergi sama-sama aku 
ka Kun Lun San, aken sambangin 
suhu, siapa tau sekarang ia pergi 

lebih dulu" dengen meninggalken 

Aku og 

nja kasusu sekali!” Yok Lin kata, 

sambil tertawa. ,,Sekalipun ia mau 

(pergi ka Kun Lun San, seharusnja 
ja kasi tau, adeku...!” | 

Giok Kim berdiam, ia tida  dja- 
wab pengutaraan itu. 

»Tuan Gak sudah pergi, ia tida 
bisa disusul lagi,” hartawan 'Tjan 

kata pula.  ,,Melaenken sajang, ia- 

punja budi jang besar, aku belon 

mampu bales, sekarang tida bisa 
laen daripada bersabar, menunggu 
sampe ia dateng pula... Anak, 

aku minta sukalah kau berdiam sa- 
ma kita, buat “bebrapa bulan Ja- 
manja, supaja kitaorang bisa terus 
berkumpul . 

»Aku pun harep adeku lebih baek 
djangan turut pergi,” Yok Lin tu- (tau tetapi ia tida merdika buat kat il ia awasin it Masi tan 'itu padu kita Na rata sambil ia itu 

Maskipun ia berpikir demikian, 
Giorz Kim kombali, tida sautin itu 

anak muda, 

Kena Kiam Tjioe sudah pergi, 
orang semua melaenken merasa me- 
njesel, lebih-lebih Bong Him, jang 
berulang-ulang ngotje sendirian ter-   Ai sabe- 

Ket Tan GAS 

sajang-sajang, sebab Kiam Tiioe te- 

    

,Ja, sudara Kiam 'Tjioe kaliatan- 

lah tulungin ia dan suka adjarken 
ia ilmu silat. 

Beda daripada iapunja enko, Yok 
Lin adalah tida menjesel atas kaper- 
giannja Kiam Tjioe. Ini adalah kerna 

halnja Giok Kim, oleh kerna ia men- 

duga pasti, anak muda itu brangkat 
lantaran urusan ia dan si nona. 

»Paisti ia mengalah padaku, supaja 
hatinja Giok Kim ada padaku, dji- 
kalu tida, mustail ia pergi setjara be- 
gini mendadakan?” demikian ia pikir. 
»Tjuma aku belon tau, begimana, nan- 
ti pikirannja Giok Kim...... 

Lantes Yok Lin djadi berkuatir, 
kuatir si nona nanti ambil sikep se- 
perti Kiam Tjioe jaitu angkat kaki 
dengen diam-diam. Kerna itu, ia lan- 
tes undang nona Poci dateng ka ka- 
marnja, buat pasang omong. 
Giok Kim lulusi permintaan itu de- 

ngen terpaksa. 
Demikian marika berada di dalem 

kamar, berduaan sadja, duduk ber- 
hadepan di medja di deket djendela. 

»Sudara Kiam Tjioe brangkat se- 
tjara begini mendadakan, ia bikin 
Sita sanget menjesel,” Yok Iin mulai 
bitjara. Sekarang aku minta kau, 
adeku, sukalah kau tetep berdiam di 

sini, aku harep kau djangan djadi 
berduka kerna kapergiannja sudara 
Kiam Tjioe itu.”   #ngko,” Otok. Kim 2. »aken teta. | 

»Trima kasi buat kebaekan kau,   
3 asap 

bi kerna aku memang niat pergi ka ' 
Kun Lun San, aku kuatir aku tida ' 
bisa berdiam lama-lama di sini......” | 
“Yok Lin berdiam mendrcger djawa- 

ban itu, jang bikin ia masgul. 

Giok Kim pun, satelah berkata de- 
mikian, buat maen iapunja djeridji 
tangan di mana kuku-kuku jang mu- 
ngil dan bagus. 

»Kemaren aku ada omong prihal 
berpisah dan berkumpul, dengen sa- 
benernja, itu adalah gangguan pengi- 
dupan jang heibat,” achirnja Yok Lim 
bisa djuga berkata pula. ,,Liatlah kau, 
adeku, kau dateng belon lama, lantes 
kau hendak pergi pula, ka Kun Jun 
San seperti katamu. Menginget -begi- 
mana kau telah berkorban aken tulu- 
ngin aku dari Liong Ong Bio, aku tida 
tau dengen tjara begimang aku nanti 
bisa bales budimu itu ....... Itu ada 
budi jang besar sekali ...... " 
Anak muda ini mengelah napas Sa- 

telah ia mengutjap demikian. 

Giok Kim angkat kapalanja, me- 
mandang itu anak muda, ja tertawa. 

(Aken disamboeng) 
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