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Van Maarseveen 
ACHIR BULAN DJANUARI 

KE INDONESIA. 

Koresponden Aneta di Den Haag 
bahwa menteri 

urusan Uni dan daerah seberang 
lautan Belanda, mr. van Maarse- 
veen,. dalam bagian kedua dari 
bulan Djanuari akan ke Indonesia. 

Mungkin sekretaris - sekretaris 
negara Moorman (angkatan laut) 
dan Fockema Andreae (perang 
akan turut bersama menteri Maar 
seveen. 

' Mengenai kundijungan ini dikata   ini bersifat ,,penindjauan umum”. 

  

  
  
  

Presiden baru mem- 
bikin betul keru- 
dung njonja, ata- 

setiba-tiba si 
tukang potret jang 
nakal lantas ambil 
foto beliau. 

foto: Boshouwers. 

   
   

     

    

  

    

  

COCHRAN DUTA PERTAMA DARI | pimovtitoso sewaan 
AMERIKA UNTUK RIS. 

Waktu ia menjampaikan surat- 
surat kepertjajaannja kepada prec- 
siden Sukarno, Merle H..Cochran, 
njatakan: ,,saja telah mempunjai 
kepertjajaan jang teguh - dalam 
pimpinan dan dalam rakjat Indo- 
nesia dan Saja telah insjaf akan 
hak-haknja untuk mentjapai ke- 
merdekaan dengan persetudjuan 
adil. Saja mempunjai kepertjaja- 
an besar RIS akan menjongsong 
hari kemudian jang gemilang. Sa- 
ja merasa senang dapat mengabdi 
di Indonesia, di tengah-tengah ka- 
wan-kawan dan sebagai wakil 
“uatu #srepublik jang mempunjai 
:ta-tjita dan idam-idaman jang 
rupa. 

Selain daripada surat-surat ke- 
Sjajaannja Cochran pula me- 
npaikan surat dari presiden 
man. 

S3WABAN PRESIDEN SUKARNO. 

Presiden Sukarno menerangkan, 
ik pernjataan Cochran maupun 
rat pres. Truman telah menim- 
ikan perasaan, sangat terima 
asih dalam -hati ubari beliau. 
residen menjebut ngangkat 
ysehran sebagai dutabesar | : 
ika pertama suatu kedjadian 

jang sangat penting artinja, djus- 
tru karena Jang Muljastida hanja 
kita kenal sebagai sa! orang 
utusan dari UNO di bagian ini 
dunia untuk mengabdi kepada per- 
damaian dan demokrasi dengan 
keahlian tata negara dan penjele- 
saian jang gemilang. tetapi Jang 
Mulja djuga telah mengenal nega- 
ra kita”. ge 

Presiden Sukarno menerangkan, 
beliau -jakin bahwa tinggalnja 
Goehran- di: Indonesia akan mem- 
beri banjak bantuan dalam penje- 
lenggaraan hubungan jang baik 
dan kerdjasama antara Amerika 
dan Indonesia dan memberi kepas- 
tian, bahwa RIS dan beliau sen- 
diri akan berusaha sekuatnja un- 
tuk mendjelmakan keinginan ke- 
dua belah fihak akan adanja tali 
persaudaraan jang erat dan ker- 
djasama guna kepentingan kedua 
negara dan seluruh dunia, 

s- 

  

    

“SAJA MERASA SENANG UNTUK MENGABDI DI INDONESIA" 

Laen bulan beras dari Amerika aken sampe. 
Cochran mengadakan 

konperensi dengan pers. 

Sore hari duta besar Amerika 

jang baru mengadakan konpe- | 

rensi dengan pers. Ia menes 
rangkan, bahwa djumlah beras 

jang pertama dari ECA akan 

Japat ditunggu kedatangannja 
di Indonesia pada pertengahan 

bulan Djapuari. 
Mengenai pindjaman dari bank 

export-import, Coehran menerang- 
mengenai ini telah kan, bahwa 

diadakan abitjaraan antara Pe- 
ngurus ba: tersebut dan wakil- 
wakil Indokesia pada waktu ia 
kembali di' imerika jang achir 
ini. Tetapi be:umlah dapat ditan- 

da tangani suatu verdjandjian se- 

belum negara bary memberi kua- 
sa kepada wakil-wakilnja. Sangat 
boleh djadi menteri keuangan RIS 

akan berangkat ke Amerika. ,,Ki- 
ta telah memberi keterangan un- 
tuk keperiuan apa dapat diberikan 
bantuan oleh bank export-import”, 
demikian dikatakan oleh duta be- 
sar Amerika. ,,Pertama untuk per- 
tanian — tambah besarnja pro- 
duksi beras dari Indonesia akan 
menghemat ,,valuta keras” jang 
harus dikeluarkan oleh Indonesia 
untuk membajar pembelian beras- 
njz — kedua untuk alat-alat pe- 

ngangkutan dan seterusnja untuk 
pembangunan ekonomi jang dapat 

memperbesar eksport Indonesia 
.Coeh mengingatkan, bahwa 
banjak djembatan-djembatan “€ 
djalan kreta api telah rusak.” 

Mendjawab pertanjaan tentang 
kebenaran berita-berita, bahwa pe- 
purdaan kepastian tentang hari 
kemudian dari Irian adalah seba- 
gai akibat tekanan Amerika, 

Cochran. mengatakan, bahwa ti- 

dak ada tekanan-tekanan jang 
telah dilakukan terhadap siapapun 
djuga. Sen 

Selandjutnja Cochran memberi 
tahukan, bahwa ia sekarang telah 
keluar dengan resmi dari UNCI. 

Dr. Hirschfeld dan Presiden R.LS. V 

KLS. dan 
Pengakuan Komunis 

- Tiongkok. 
Kalangan politik Indonesia di kota 

ini tidak suka memberi komentar 
resmi mengenai pengakuan India 
terhadap Republik Tion7kok jang 

baru. Mereka tidak mengetahui, ka- 
tanja karena apa India bertindak 
demikian. 

ek 

Kalangan resmi R.ILS. djuga 
bungkem dan tidak suka memberi 
komentar. Mendjawab pertanjaan 
apa R.I.S. djuga akan mempertim- 
bangkan untuk mengakui Republik 
Tiongkok Baru itu, kalangan ini 
mengatakan, bahwa hal ini akan di- 
tindjau dalam sidang kabinet. Tetapi 
katanja, belum tentu R.L.S. sudah 
-memulsi pengakuan-pengakuannja 
terhadap negara-negara asing se- 

dang sendiri dia m“sti lagi diakui. 
Lain kalangan mengenai soal ini 

mengatakan, bahwa untuk R.I.S. da- 
lam beberapa bulan permulaan se- 
karang tidalah baik untuk sudah 
mengakui negara-negara lain. Ka- 
tanja soal mengakui ini istimewa 
untuk Asia harus ditimbang ma- 
sak-masak. Karena katanja, djika 
soal Tiongkok disinggung, maka 
djuga soal Vietnam harus ditindjau. 

(Foto Boshouwers) 

Apa kita harus mengakui Ho Chi 
Minh atau Bao Dai. Seterusnja di- 

katakan, bahwa politik jang sudah 
didjelaskan Hatta adalah satu-satu- 
nja politik R.L.S. jang dapat dite- 
rima dalam masa sekarang. Tidak 

: memilih pihak dalam pertentangan 
| dunia, djuga tidak memasuki blok, 
ataupun mengadakan tindakan, jang 
dapat menerbitkan salah sangka, 
kita memasuki pihak tertentu. 

    

ANAK AGUNG KE BALI 
Tadi pagi mantri dalam negri, Anak 

Agung, telah brangkat ke Bali dengan 
pesawat untuk beristirahat 2 hari 
lamanja berhubung dengan taon baru. 
Beliau ditunggu kombali kedatengan- 
nja di Djakarta hari Senen. 

SEBUAH PESAWAT SKYMASTER 
$ UNTUK G.LA, 

Ini hari, Saptu 31 , Desember 
aken tiba di lapangan terbang Ke- 
majoran dari Amsterdam pesawat 
Skymaster PH-TLW, pesawat mana 
disewa oleh ,Garuda Indonesian 
Airways” dari KLM, untuk dapet. 
mengangkut penumpang dan ba- 
rang-barang, jang sekarang sanget 
banjaknja. 

Baik Djawa, Sumatra, Kalimantan 
maupun Sulawesi mempunjai lapa- 
ngan-lapangan - terbang jang dapet 
dituruni oleh pesawat Skymaster.   

PW kn 

RIS DJENDRAL KEMENTERIAN 
PERTAHANAN? 

Sangat mungkin akan diangkat 
sebagai Sekretaris Djendral Kemen- 
terian Pertahanan RIS Mr. Alibu- 
diardjo, jang sekarangpun memang 

sangat banjak membantu Menteri 
Pertahanan Sultan Hamengku Bu- 
wono dalam urusan-urusan pertaha- 
nan dan keamanan. : 

Penetapan resmi atas hal ini di- 
tunggu sesudahnja kabinet RIS 
mengadakan sidang-sidangnja nan- 

PRESIDEN “AKAN . BERPIDAYO 

lam Selasa, jaitu 12 Rabi'ul Awwal, 
di Presidenan Gambir akan diadakan 

6 n Muhammad 

ngurus mesdjid dan surau masing- 

masing dengan berichtiar menjedia- 
kan pesawat radio, demikian di- 
umumkan oleh Panitia Maulud di 
Djakarta kemarin, 

Diakarta, 30 Des. (Aneta). 

Pemerintah Republik Indonesia 
Serikat mengumumkan, bahwa 
pemerintah telah menerima keten- 
tuan resmi dari pemerintah Be- 
landa. bahwa tuan dr. H.M. 

hmmm 

Djakarta, 30 Des. (Aneta). 

dan perikanan. 

ditetapkan lebih landjut: 

Sekretaris-djendral Ng at 

Direktur-djendral 

watan Pertambangan) - 

Pertanian dan Perikanan . 

CINA Aan aa aa menua   

  

Perhubungan Luar Negeri . 

Penasihat Djawatan Umum . 

- Kepala, bagian Organisasi . . 

Maan 5 ag as   

  
Pada djam 20.00 hari Senin: ma- 

di Djakarta diharapkan supaja. pex 

Dr. Hirschfeld resmi m 

4 TIDA TERBIT 
| Hari Senen, hari rajah Maulud, 

Poaken tida terbit. 
ri ni Keng Po terbit dengen 

lembar: e 
    

ang akui R.LS. « 

#Sebegitu djau negri-negri 
: iang telah mengakui R.L.S. 

Bg adalah 19 negara, jalah: 

merika, Inggris, Australia, Ca- 
da, Birma, India, Pakistan, 
esir, Pilipina, Blanda, Thai, Swis, 
Igia, Tiongkok, Portugal, Ier- 
na, Prantjis, Turki dan Saudia 
rabia. 

     

   

  

   

     

    

    
   
   

    

     

    
    

     
    

  

     

  

   

   
   

      
   

    

    

   

  

   
   

    

    

   

  

      

Kedudukan Polisi 
di bawah mantri dalam negri 
atawa mantri pertahanan 7 

“Di kalangan kementerian pertaha- 
dan kementerian dalam negri 

ian akan menetapkan kedudukan 
watan polisi jang sampai achir- 

pemerintahan ' Hindia-Blanda 
merupakan bagian,dari departement 

arubaru ini departement B.B. 
n resmi telah mendjadi kemen- 
dalam negri di bawah pim- 

| Anak Agung Gde Agung, ter- 
ung pula didalamnja kekuasaan 

as djawatan polisi. 
etapi menteri pertahanan, Sultan 

Djokja, sebagai Koordinator Keama- 
telah mengangkat tuan-tuan 

ikamto dan Sumarto sebagai pemi- 
tr-pembesar jang bertanggung 

yab langsung kepada acting per- 
a-menteri. 

P2 kalangan pemerintahan ada 
jatu aliran kuat jang inginkan 
ar djawatan polisi langsung di- 
fik oleh perdana menteri seperti di 
epublik, tida merupakan bagian 
ri kementerian dalam negri. 
Kedatangan Moh. Hatta dari Ne- 
and akan mempertjepat penjele- 
n dalam soal ini. (BN). 

KOL. SANTOSO LETAKAN 

4.1 3 DIJABATANNJA. ia 
“Ig. Suria Santoso, kolonel artiffe- 

& dari Knil, atas permintaan sen- 
ri telah letakan djabatannja se- 

@gi secretaris negara urusan ke- 
amanan. - 

eridjadi Komm. Tinggi. 
Bapak ditetapkan mendjadi 

misaris Tinggi Belanda di In- 
donesia. 

'Pemerintah RIS telah menjetu-   
Pengangkatan pada Kementerian | 

Dengan putusan no. 2 ttg. 30 Desember 1949 dari menteri ke- 
makmuran tuan G. J. Schimmel telah diangkat mendjadi penasihat 

umum untuk urusan ekonomi. Dengan putusan itu pula ir. J. van 

der Ploeg diangkat mendjadi penasihat umum urusan pertanian 

Selandjutnja dengan -putusan menteri kemak- 
muran no. 1 ttg. 30 Desember 1949 berdasarkan pertimbangan 
bahwa keadaan memaksakan untuk mengadakan perubahan dalam 

susunan dan untuk mengadakan tambahan dengan beberapa te- 
naga, telah diangkat pegawai-pegawai tersebut dibawah, dengan 

tjatatan, bahwa pangkat dan gadji 

dari Urusan 
Ekonomi (termasuk pula Dja- 

Direktur-djendral untuk Dekan 

Direktur-djendral dari Tilu merch , 

Pegawai tinggi sada Urusan 
Umum Pertanian dan Perikanan 

Pegawai nana Geram untuk : 

Pegawai bagian Organisasi . L. Setijoso 
- Djawatan Perkebunan. . R. A. A. Moh. Sediono 

» » » A. Sofjan 
5 La .  Sosromuljono 

” » ” . Ir. Kasian 

3 Djawatan Pertanian . “Sutisna 

” ” ” « Sugiharto 

». Pjawatan Urusan Ilmu 
Alam 00 0G.» In Kusnnto 

: Institut Pendidikan 
Umum 2 Ta UEA Sumardjo 

» Djawatan Peternakan Dr. Idris 

” » » . Walandau 

» » Perikanan Laut Pranjoto 

” » Kehutanan . Ir. Susilo 

» ” Perdagangan Saroso 

» Kantor Pusat Import Mr. Y-mae' Thajeb 

as Fonds Bahan Makanan Sukardi 

3 Fonds Kopra . . . . Muh. Sata 

Pa Djawatan Perindustrian Suradibrata 

” 4 . Ir. Anondo 

» » Koperasi dan NN 
Perdagangan dalam 
negeri . . . . . . R. 8. Surianingrat 

2 Djawatan Penerangan . Samsudin 

5 8 Pertambangan Sunu , 

ja Bagian Urusan Ekonomi ! 

djui pengangkatan ini. 

  

dari jang bersangkutan akan 

Ir. Teko Sw.iodiwirjo 

Ir. Darmawan Mangunkusuma 

Drs. Hermen Kartowisastro 

. Dr. Sumitro Djojohadikusumo 

M. Wisaksono Wirjodihardjo 

Mr. Indrakusuma 

Abikusno Tjokrosujoso 

R. S. Suriaatmadja 

. Mr. Asmaun.   
  

KAPAL ,,VALENTIJN” DI- 
BOYCOT ? 

Sadiumblah 14 anak-buah dari 
kapal ,,Valentijn” jang sekarang 
berada di pelabuan Tandjongpriok, 
menolak melakukan dinesnja lebih 
diau. Marika ada terdiri dari 
Stoker, Olieman dan Tremmer. 
Tentang ini telah .dirapportken 
pada politie. (SM.) 

PERWAKILAN NIT DI SEMAKANG 
AKAN DIHAPUSKAN. “ 

Mulai tanggal 1 Fe. kita memper- 
oleh kabar bahwa perwakilan Neg: 
Indonesia Timur di Semarang 
dipimpin oleh tuan Andi P 
akan dibubarkan. 

  
    

   

PERDJAMUAN OLEH MASJARA- 
KAT INDIA. 

Untuk menghormat menteri kese- 
hatan India, Rajkumari Amrit Kaur, 
dan duta besar pertama India di In- 
donesia, dr, P. Subbarayan, pada hari 
Djumahat mulai pukul 11 siang di 

Des Indes telah diadakan per- 
djamuan oleh masjarakat India di 
Djakarta. 

SEMUA DJEPANG DIKIRIM 
PULANG. 

Pada tanggal 26 Desember jl. orang2 
tahanan Djepang, jang berdjumblah 
630 orang, telah dikirim pulang ke   

    

"ne a dengan kapal ,,/Tjisedane”. 
Belo ja brangkat oleh tentara 

a "narika diberikan pakean ter- 

susana sae 

"menteri 

arang sedang ditjari suatu penje- | « 

.nja telah dapat diundurkan 

India aku Pekin 
New Delhi, 30 Desember (United Press). 

Pemerintah India pada hari ini mengumumkan dengan resmi ba 
telah mengakui pemerintahan komunis di Tiongkok. 
Menurut djuru bitjara dari pemerintah India pemetjahsn semua 

hubungan. diplomatik dengan Tiongkok nasionalis menjusul segerk 
keputusan ini. Duta India di Peking 
demikian djuru bitjara itu. 

Missi diplomatik nasionalis : 
dipanggil kembali dari In- 
dia. 

Kedutaan Tiongkok nasionalis di 
New Delhi telah ngeluarkan ko- 
minike jang ditanda-tangani oleh 

Juar negeri nasionalis 
George Yeh dalam mana diumum- 
kan dipanggil kembalinja missi di- 
plomatik nasionalis. 

Kominike itu dikeluarkan setelah 
diumumkan oleh India bahwa telah 
Giakuinja kekuasaan komunis di 
Tiongkok. (Reuter), 

3 Keterangan duta nasionalis. 
Duta nasionalis Tiongkok di New 

Deihi, Dr. Lo Chia Luen, diduga 

akan berangkat dari kota dengan 

segera. Kalangan diplomat-diplo- 
mat disana sore harinja ditempat 
kediaman duta Amerika Serikat 
mengadakan perdjamuan perpisa- 
han. Dalam perdjamuan perpisahan 
ini hanja utusan Tjekoslowakia dan 
Rusia jang tidak hadir. : 

Dalam suatu pertemuan pers, Dr. 
Lo menerangkan: ,,Akibat-akibat 
jang buruk dari pengakuan peme- 
rintah komunis Tiohgkok akan da- 
pat dipertundjukkan sedjarah nan- 
ti. 2 tahun 8 bulan dulu saja datang 
ke India dengan harapan penuh da- 
ri pihak pemerintah dan bangsa 

saja untuk mempersaksikan dan 

mempertjepat kemerdekaan India. 
Mengenai hal ini missie saja itu 
sudah memenuhi kewadjibannja. 
Sekarang saja merasa gembira se-   kali, sebab India sudah merdeka dan 
bebas”. (UP). 

Pengakuan India tida meng- 
herankan London. : 

Pengakuan India pada pemerintah 
Mao Tse Tung tidaklah menimbul- 
kan keheranan dalam kalangan pem- 
besar-pembesar di London, karena 

Adpertensi satu m 
sekurangnja f 

      

    
    

      

hui 
akan diangkat dalam waktu 10 

     

  

   
     

aa. 

mereka itu tetap dalam perhubu 
ngan rapat dengan India mengena 
soal-soal iongkok - dan lain 
negara Asia. (AFP). Aa 

  

Fengakuan “inggeris, Aus- 
traua dan New, sealand, 

tgi, 7 Jan, $ 
Sepandjang warta terachir, penga-- 

kuan anggeris itu mungkin sekali 
diumumkan tg. 1 Djanuari, bersama- 
sama aengan pengumuman pengakuan 
Australa dan New Lealand, Daan 
pada itu udak ada keterangan-kete- 
rangan tentang tanggal resmi bagi 
pemyumuman pengakuan Afrika Selam 
Lan aan Pakistan. Pembesar-pembesar 

commonweaith menjatakan, bahwa 
alggola-anggota commonweadih tidak — 
terikat untuk bersma-sama menjatas 
kan pengakuannya. Dikatakan, bahwa 
india telah mengambil inisiatif dalam 
hal ini aan anggota-anggota lainnja 
boleh mengikuu atau tidak, terserah 
kepada kehendak mereka, dalam soal 
waktunja. Ceylon kabarnja akan me- 
nunggu kedatengan Bevin dulu. 
(Reuter), $ 

Sikap Perantjis. 
Sumber-sumber Perantjis jang ber- 

tanggung djawab di London menjata- 
kan, bahwak pemerintah Perantjis 
bersedia mengakui pemerintah Tiong- 
kok komunis, apabila sudah dapat 
diadakan permufakatan dengan ne- 
geri-negeri Barat. 5 

Perantjis djuga dikabhrkan telah 
minta bantuan pesawat-pesawat ter- 

bang spitfire kepada Inggeris bagi 
usahanja memerangi gerilja-gerilja 
Ho Chi Minh. Permintaan Perantjis 
itu kabarnja kamudian mendjadi da- 
sar pertukaran fikiran antara London 
dan Paris mengenai soal pengakuan 
dipiomalik terhaaep pemerintah 

« Peking dan pemerintah Bao Dai di 
Indo-China. Pemerintah  Peranitjis 
kabarnja telah menjatakan, bahwa 
pengakuan terhadep pemerintah Bao 
Dai dan bahwa dalam keadaan jang 

| bagaimanapun tidak bleh mengun- 
tungkan bagi Ho Chi Minh, (UP 

  

Hainan mulai diserang. 
Komunis Tiongkok telah memu- 

lai serangan mereka jang pertama 
atas pulau Mainan, demikian me- 
nurut laporan jang belum dapat 
dipastikan dari Hoihow. 10 sam- 
pan sungai jang digunakan oleh 
komunis dalam gerakan ini kata- 

dengan 
meritin, “Seketika” e 

hu-perahu ini mendekati pantai di 
Puchen, kira-kira 82 km sebelah 
timur Hoihow. Pasukan komunis 
jang lainnja, jang mentjoba akan 
mendarat disuatu tempat jang ter- 
letak kira-kira 80 km dari tempat 

ini, katanja dapat djuga ditolak. 
Djuga diwartakan bahwa aktivi- 
teit girilja komunis didalam pu- 
lau Hainan bertambah-tambah. 
(Reuter). 

Rentjana pembangunan 

pamerintah Rakjat Tiongkok. 
Rentjana pertanian buat 

tahun 1950 
Tudjuan pertama dari  rentjana 

pertanian pemerintah Rakjat Tiong- 
kok di taon 1950 'jalah menaikan 
hasil gandum mendjadi 5 djuta ton, 
menanem kapas hingga dapat meng- 
hasilkan 50.000 ton dan menaikan 
hasil-hasil perindustrian dan perter- 
nakan untuk export. « 

Djumblah hasil-hasil jang harus 
ditjapai itu dimuat dalam rentjana   jang dibuat pada konperensi perta- 
nian jang diselenggarakan oleh ke- 
menterian pertanian di Peking. 
(Antara—NCNA). 

Tentara turun tangan. 
Kesatuan-kesatuan tentara kemer- 

dekaan rakjat “Tiongkok jang tida 
mempunjai kewadjiban untuk ber- 
tempur telah membikin rentjana 
produksi taon 1950. Ini untuk me- 
menuhi andjuran Mao Tze Tung ke- 
pada tentara kemerdekaan rakjat 
supaja ikut serta dalam produksi 
serta pembangunan, agar meringan- 
kan beban rakjat. : 

Menurut rentjana, kesatuan:kesa- 
tuan tentara Tiongkok Utara akan 
mulai bekerdja dalam pertanian, 
perternakan, perikanan, perairan, 

pembikinan kertas, minjak dan bata. 

Tentara rakjat di Kiangsi, Shensi 
Utara dan Sinkiang membentuk 
panitia istimewa untuk memimpin 
pekerdjaan dalam. produksi bagi 
tentara. Tentara kemerdekaan rak- 
jat di Kiangsi telah membikin ren- 
tjana di mana ditentukan tiap orang 
dari tentara akan bekerdja melulu 
untuk produksi selama 60 hari di 
taon depan. 

Tentara rakjat di Sinkiang akan 
mengerdjakan tanah seluas 8.300 
acre. 

Tentara rakjat di Shanghai, Tien- 
tsin, Changsha dan Soochow mem- 
bikin rentjana untuk ekonomi dan 
produksi. Mereka penuh kejakinan 
akan dapat memenuhi kewadjiban 
untuk produksi dan pula untuk per-, 
tahanan. (Antara—NCNA). 

RUSIA TIDA AKU WAKIL 
NASIONALIS DALAM DE- 
WAN KEAMANAN. 

Wakil Russia, Jacob Malik, da- 
lam Dewan Keamanan PBB (Uno) 
telah menjatakan bahwa Sovjet 
Uni tida aku wakil Tiongkok na- 
sionalis dr. T. F. Tsiang, sebagi 
wakilnja bangsa Tionghoa dalam 
dewan tersebut. 

    Mulai tg, 1 Jan., dr. Tsiang akan 
duduk sebagi ketua dari Dewan   Keamanan. (Keuter). 

Y 

Politik baru Ams 

rika buat Asia.” 
Pada Hi jumahat, kema- 

rin, Amerika Sarikat telah ime- 
njusun satu politik bar — 
jang ditundjang oleh sata pa- 
sukan laut. j      
larnja komunisme di Timur 
Djauh. 

Pihak angkatan laut Amerika 
sudah umumkan bahua satu ka- 
pal induk dan dua destroyers telah 
dikirim buat memperkuat pasukan 
laut ke-7 jang berpangkalan di 
Filipina. Pengumuman itu dibikin 
sesudah Truman berunding dengan 
achli-achli militer dan dipldssatik. 

Kalangan dewan keamanan na- 
sional tida mau menerangkan apa 
jang sebenarnja telah terdjadi, 
akan tetapi sudah diketahui ba- 
hua aechli-achli sudah menjusun 
satu rentjana mengenai politik 
Amerika di Asia, buat disetudjui 
oleh Truman. (AP). 

Pemimpin? militer 

akan ke Japan. 
Kementerian pertahanan USA ke-- 

marin umumkan bahwa pada permu- 
laan Februari, kepala-kepala siaf 

Amerika akan mengundjungi Japan. 
Marika itu adalah: djenderal Collins 
(angkatan darat), admiraal Sherman 
(angkatan laut), djenderai Vanden- 
berg (angkatan udara) dan djende- 
ral Omar Bradley (pemimpin dari 
gabungan kepala-kepala staf). 
Mendjawab pertanjaan, — djuru-bi- 

tjara kementerian pertahanan Ame- 
rika menjatakan bahwa pemirznin- 
pemimpin militer itu tida niat me- 
ngundjungi Taiwan, Filipina atawa 
Korea. (AP). 

Tauks Amerika didaratkan 

di Taiwan. 
Taipei, 30 Des. (UP). 

Menurut kalangan jang biasanja 
dapat dipertjaja lebih dari 250 
tank dari Amerika telah didarat- 
kan di Tiongkok nasionalis se- 
djak pertengahan bulan Oktober 
untuk dipakai dalam pertempuran 
dengan kaum komunis. 

Kalangan jang mengetahui me- 

  

diperkuat di, 

“—. 

nerangkan, bahwa tank-tank itu, ,. 
diantaranja lebih dari empat pu- 
tuh jang besarnja sedang, telah 
didaratkan di Kaohsiung, Taiwan 
Selatan, dimana para pengendara- 
nja dilatih. Seterusnja diterang- 
kan, bahwa tentara penduduk 3 
nasionalis di Amoy, hanja berhasii 
memukul mundur pendaratan ten- 
tara komunis dengan bantuan 
tank-tank ini. Djuru bitjara resmi 
untuk pemerintah nasionalis, pada 
hari Kemis telah mengusulkan 
untuk mengangkat seorang djen- 
dral Amerika sebagai pemimpin 
gerakan-gerakan militer nasionalis 
Tiongkok “untuk mendjamin ke- 
amanan di Taiwan terhadap sera- 
ngan Rusia. 

Mao minta bantuan Russia 
buat sereng Taiwan 

dan Hainan? 
Menurut warta sumber nasionalis 

di Taipei, sala-satu tudjuan terutama 
dari kundjungan Mao Tse Tung ke 
Moskow, adalah buat mendapetkan 
bantuan Russia untuk menjerang 
Taiwan. 

Dikatakan bawa Mao telah minta 
pesawat dan kapal-kapal Rus buat 
serang Taiwan dan Hainan, (AP) 

. 
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   2 “NG KE 

T: I. Keadaan baru, sesudah kedaulatan-negara berada 
pada Republik Indonesia Serikat, Tea 

2. Undang-Undang dan Peraturan-peraturan jang 

gan maksud untuk mendjaga dan mempertahankan keamanan dan 
umum : 

-sementara waktu menetapkan Peraturan seperti berikut : 

Fatsal 1. 

Semua Undang-Undang dan Peraturan-peraturan Negara jang hingga 
berada dan berlaku, TETAP-BERLAKU, ketjuali jang 

tegas bertentangan dengan keadaan jang baru. 

2 Yatsal & 

Peraturan ini mulai berlaku pada saat kedaulatan-negara berada pada 
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x 

  

MENGINGAT : 1. Keadaan baru, sesudah kedaulatan-negara berada 

& » pada Republik Indonesia Serikat : t 

2. Undans-Undang dan Peraturan-peraturan jang ber- 
at & sangkutan : - 5 : 

|. Dengan maksud untuk mendjaga dan mempertahankan keamanan 
| dan ketertiban umum, dan supaja semua pekerdjaan umum akan dapat 
« berlangsung terus. 

  

   

     

   
    

        

   

   
   

    

    
   
   

    

   
    

    

   
   

    

Untuk sementara waktu menetapkan Peraturan seperti berikut : 
: Fatsal 1 1 : 

Semua djawatan-djawatan dan pegawai-pegawainja berwadjib tetap 
mendjalankan pekerdjaannja masing-masing. : 

Fatsal 2 

Peraturan ini mulai berlaku pada saat kedaulatan-negara berada pada 
Republik Indonesia Serikat. 5 2 

" Dikeluarkan: di BANDUNG. 2 

Pada hari Selasa, tgl. 27-12-1949, djam 17.00 
GUBERNUR MILITER DJAWA BARAT 

: tta. 

del
 

et
ak

el
uh

 d
ust

aka
n 

te
la
h 

(Kolonel SADIKIN) 
iga 

  

  

. 14667 

Si K.M.D.V. Divisi IV- Slw. 
TN No. 5/12-1949. 5 

Ie 3 Para Intalid/dari Divisi Siliwangi jang kini berada di daerah KM.D. V. 
PAI Divisi IV Siliwangi, supaja selekas mungkin mendaftarkan diri setjara lisan 
: "5 “atau surat jang djelas riwajat dan alamatnja kepada Stafkwartier Brigade 

235, 20/K M.D. V. Divisi IV Siliwangi di Purwakarta. 

ne es : Dikeluarkan di : 
Be e : Stafkwartier Brigade 20/K.M.D.V. 

SA aa ' Divisi IV Siliwangi 

Fs Tanggal 23-12-49 
1 His Komandan Militer Daerah V (Djakarta) 

Li 2 Letnan Kolonel, 4 
SAMBAS. 

14689 : 
  

ni 5g 2 5.5 5 ET “PEMBERITAHUAN. 
Dengan perantaraan Kantor Lelang Negeri Djakarta tanggal 5 Djanuari 

1 1950 djam 9.30 akan diklang umum barang-barang jang disita (beslag) 

: oleh Pengadilan Negeri berhubung dengan menunggak padjak-padjak 

Hat deepunjaan: 

tuan: TAN KENG GAK 

berumah di: . Pantjoran 483 

“5 Smisalnja: Satu hotelinventaris. 5 

Barang-barang tersebut bisa dilihat sedjam sebelum pendjualan dilakukan. 

Inspektur Keuargan kelas 1, 

Kepala Inspeksi Djakarta. 

PEMBERITAHUAN. 
Dengan perantaraan Kantor Lelang Negeri Djakarta tanggal 5 Djanuari 

1950 djam 9.30 akan dilelang umum barang-barang jang disita (beslag) 

oleh Pengadilan Negeri berhubung dengan menunggak padjak-padjak 

“kepunjaan: . - 5 

tuan: S. SAID b. MOEHAMAD BADJERI 
5 berumah di: Gg. Maphar I No. 6iD 

| misalnja:  lemari-lemari,- medja-medja, bahan-bahan gelas, dll. 

Barang-barang tersebut bisa dilihat sedjam sebelum pendjualan dilakukan. 

Inspektur Keuangan kelas 1, 

Kepala Inspeksi Djakarta. 

PEMBERITAHUAN. 
|“ Dengan perantaraan Kantor Lelang Negeri Djakarta tanggal 5 Djanuari 

“1950 djam 9.30 akan dilelang umum barang-barang jang disita (beslag) 

tanggal 2-7-1949 oleh Pengadilan Negeri berhubung dengan menunggak 

padjak-padjak kepunjaan: 5 3 2 

“ fuan: POEK HOEN KONG 

berumah di: Chasseeweg 19 7 

misalnja: 1 piano, 1 portable mesin-tulis, 1 salon radio -- pick up, 1 mesin 

2 mendjahit Singer, 1 wandklok listrik, tempat-tempat tidur, 

5 lemari-lemari d.Li. f : “ 

: “Barang-barang tersebut bisa dilihat sedjam sebelum pendjualan dilakukan. 

Sa Inspektur Keuangan kelas 1, 

146177 Kepala Inspeksi Djakarta. : 

PEMBERITAHUAN. 
' Dengan perantaraan Kantor Lelang Negeri Djakarta tanggal 5 Djanuari 

1950 djam 9.30 akan dilelang umum barang-barang jang disita (besiag) 

tanggal 2-7-1949 oleh Pengadilan Negeri berhubung dengan menunggak 

padjak-padjak kepunjaan: S3 ena 

an: KHOUW CHIN KIANG 

berumah di: Gg. Ketapang 52. E : 5 

misalnja: Frigidaire General Electric, Mesin tulis, Lemari-lemari katja, 

5 W.C. closets-closets (dalan peti-peti) dan lain meubilair. 

Barang-barang tersebut bisa dilihat sedjam sebelum pendjualan dilakukan. 

Inspektur Keuangan kelas 1, 

Kepala Inspeksi Djakarta. 

PEMBERITAHUAN. 
Dengan perantaraan Kantor Lelang Negeri Djakarta tanggal 6 Djanuari 

1950 djam 9.30 akan dilelang umumsbarang-barang jang disita (beslag) 

oleh Pengadilan Negeri berhubung dengan menunggak padjak-padjak 

kepunjaan: “ah 5 

tuan: ' S. BADAR b. SAID ALOEWINI 

berumah di: Salemba Utan No. 40, Djatinegara 

misalnja: tempat-tempat tidur Kero, lemari-lemari katja, 
: meubel ALI. 

Barang-barang tersebut bisa dilihat sedjam sebelum pendjualan dilakukan. 

" Inspektur Keuangan kelas 1, 

. 14675 
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staalbuis 

blik Indonesia Serikat. L & 

5 Dikeluarkan di Bandung, | 
A pada hari Selasa, tanggal 27-12-49, djam: 17.00 

GUBERNUR MILITER DJAWA BARAT 
“Sa ttd. (Kolonel SADIKIN) 

“PERATURAN PEMERINTAH MILITER DJAWA BAKAT 
Pa NO. 2 : 

. GUBERNUR MILITER DJAWA BARAT: : 

| Dalam tindakan — memadjukai 
Economie, bangsa Indonesia dja 
ngan sekali tergesa-gesa dalam 
sepak-terdjangnja, sebab keuntu- 
ngan jang didapatkan dengan t 
ra demikian tida awet, segala ap. 
harus didjalankan dengan teratu 
dan rapih”, demikian antarank 
menteri Kemakmuran RIS, Ir 

Djuanda katakan dalam pidatonji 
di hadapan kaum pedagang segak 
bangsa, jang diundang dalam re 
ceptie secretariaat Dewan Ekongs 

cEusat di hotel des 
4 3      

    

        

mi Indonesia 
Indes semalam. , 

Kaum dagang asing akan 
ikasi kans sepantasnja. 

Mengenai kaum dagang asing, 
Ir, Djuanda "mengatakan, bahwa: 
mereka akan dikasikan kans se- 
pantasnja, sesuai dengan tenaga 
jang Wberikannja. 3 

Tetapi ada tudjuan pertama dd- 
ri kementrian Kemakmuran buat 
menghapuskan kepintjangan dah 
memadjukan  pereconomian daki 
bangsa Indonesia sendiri sampai 
tingkatan sama dengan golongan 
asing, sebagaingag lajiknja dala 
negeri merdeka. Tentang perobtk 
han-perobahan dan kedudukan bas 
ru dari bangsa Indonesia ini, hda 
rus diinsaf oleh kalangan dagang 
asing disimi. s 35 

Selandjutnja Ir. Djuanda, mes 
ngutjapkan selamat dengan ter- 
bentuknja organisatie Dewan Eico- 
nomie Pusat tersebut dan mengs 
andjurkan supaja atur segalanja" 
dengan rapih dan djangan tjepat 
bosan. : 5 

Badan perantara antara 
“ pemerintah dengan kala-' 

ngan dagang dan pengu- 
saha laen. Re 1 

Ir. Djuanda mengandjurkan su-' 
paja organisatie Dewan Ekonomi 
Pusat itu merupakan badan “er: 
antara antara pemerentah dan ka 
langan pedagang, keuangan daa 
pengusaha laennja, agar dengan 
tenaga bersatu membantu dan 
menggampangkan pekerdjaan pes 
merentah, , 
« Djuga kepada golongan Indones 
sia beliau memberi ingatan, bahw 
wa kemerdekaan ada conseguens 
tienja.dan membawa pertangzu- 
ngan djawab berat. Kita harus 
memberi ,,isi” kepada kemerdeka- 
.. jang sekarang berada kepada. 
sita. 

MENTERI AGAMA RIS DAN DE- | 
LEGASI SAUDI ARABIA BER- 

SEMBAHJANG DJUWAT 
Dimosdjid Tanah Abang. 

Djakz-ta, 81 Des. (Antara). | 
Kemarin Menteri Agama RIS 

Wachid Hasjim' dan delegasi Saudi 

pa   
   

  

penjerahan kedaulatan, 
sembahjang Djum'at dimesdjid Tas 
nah Abang. Mesdjid tsb, oleh kare-: 

manja mendjadi penuh sesak Seng 
kaum muslimin. — 

MARIJKECLUB DI SURABAJA Di- | 
KUNDJUNGI - ,TETAMU”, 

Surabaja, 396 Des. (Ahneta). : 
Dua orang Belanda Indo, pada 

Djum'at pagi hari telah mengadaken . 
perampokan atas prinses rijkeclub | 
Gi Surabaja. Mereka telah memaksa i 
kasir Tionghoa dari club tersebut un- ! 
tuk menjerahken uang sebanjak ku- 
rang lebih 6000rupiah, 

Surabaja dua 

3 
t 

Pada hari Kemis di 
buah mobii telah ilang 

RALAT, 
Dalem adp. kemaren tentang Con- 

gres Muslimin Indonesia di. Djok- 
djakarta dalem garisan ka-tiga di- 
sebut ,,ini kami sebagai Katua ba- 

dan tersebut uciatas”, sabetulnja ha- 

  

Ita api 
     

    
   

     

      

     
    

   

Itu 

Arabia untuk menghadiri upatjara ' 
telah ber-'. 

| semua 

  

ta 

PERHUBUNGAN ANTARA 
200. DIOKJA-DJAKARTA, 
Semarang, 30 Des, (Aneta). 
Mulai hari Kemis 29 Des. dari 
omarang ke Djakarta  ketjuali 

4“ 

P3 

“dang biasa akan djalan djuga sua- 
1. tu kreta api tjepat istimewa, Kre- 

a api ini berangkat “pada djam ' 
9.45 dari stasiun Semarang, Ta- 
ang,» 5 “ix 

“Kreta tjepat dari Djakarta tiba 
5 TN pada Tan Du 
agi sambungannja berdjalan bus- 

bus ke Diokjakarta 7 
Diuga pada pagi hari berangs 

bus-bus dari Djok 

Djakarta. Dengan dijalan. ini 
dielmaken perhubungan dalem sa- 
“hai antara. Djokjakarta- 

Djakarta, 

PER MINTA PASUKAN-PASUKAN 
TNI UNTUK MAKASSAR. 

Makassar, 30 Des, (Aneta). 
Partai Kedaulatan Rakjat dalem 

suatu rapat telah menerima satu re- 
solusi, dimana didesek supaja dengan 
setjepat-tjepatnja  dikirimken pasu- 
kan-pasukan TNI ke. Makassar. PKR 
berpendapet, bahwa dengan  adanja 
pasukan-pasukan TNI rakjat aken 
meliat sendiri pula perobahan' dalem 
keadaan, jang ditimbulken oleh ter- 
dapetnja Kedaapn dan kemerde- 
Taan. 4 

  

IRIAN TERMASUK RIS. 
Makassar, 30 Des. (Aneta). 
Di Makassar telah didiriken se- 

buah panitia, jang bertudjuan: 
memasuken Irian dalem RIS. Pa- 
ae tersebut diketuai oleh Radja 

Oa. 

DEWAN KABUPATEN SURABAJA 
MENJETUDJUI NEGARA DJAWA 

TIMUR DIHAPUSKEN. 
Surabaja, 30 Des, (Aneta). .. 
Dewan upaten Surabaja dengan 

suara bulet telah menerima sebuah 
mosi, dimana didesek supaja negara 

“IDjawa Timur dengan setjepat-tjepat- 
nja digabungkan dengan Republik 
Indonesia. 

DYAM MALEM DI BANDUNG PADA 
MALEM TAON BARU 

dihapuskan. 
Bandung, 390 Des. (Aneta)s 
Pada malem Taon Baru djam ma- 

lem dikota Bandung dihapuskan, te- 
tapi mulai maam 1 Djanuari djam 
malem tersebut mulai berlaku  kem- 
bali dari djam 24 (tengah malam) 
hingga djam 5 pagi. ba 

“GANGGUAN PADA DJALAN 
KERETA API. 

Biindung, 80 Des. (Aneta). 
Pada hari Kemis djalan kreta api 

Tjibatu—Tasikmalaja diantara Wa- 
rungbandrek dan Trowek telah di- 
bongkar di 10 tempat . sepandjang 
djarak 17 km. Djuga kawat-kawat 
tilpon dan tilgrap telah diputuskan. 

Kreta api pekerdja jang hendak 
menudju ke tempat itu telah ditem- 
baki dan terpaksa kembali. 
Dengan demikian maka djawatan 

kreta api tida dapat mengexploiteer 
djalan kreta api jang menghubung- 
kan Tjibatu dengan Tasikmalaja. 

»DIE  FLEDERMAUS”. 

Di Garden Hall semalem  diputer 
premiere dari film Duits- bewarna. 
Opzet dan. opmaak dari fiim - terse- 
but ada saga sajang terchni- 
color masi belon berimbang dengan 

| Tjerita ada gembira dan brapa ba- 
gian ada lutju sekali. Permulaan dari 

lelakon ada “urusan tetek-be- 
ngek, demikian djuga dengen itu ,,Fle- 

rmaus” (kalong), satu tonil-direk- 
tur jang merasa dirinja diakali. sebab 
nalem? - didjandjiken mau dianter- 
Ken keru dengen mobiel, tetapi 
“ternjata ditinggalken begitu sadja 
didjalanan oleh kenalannja. 

f 20.000— DARI BOND BETJA KE- 
PADA PPRI DJAKARTA. 

Pada tg. 24 Des. 1949 Bond Betja 
Djakarta, telah menjerahkan satu | 
check sedjumblah f 20.000.—' ke 
PPRI jang diterima oleh ketua 
Pangau dan bendahara. 

HARGA KARET DI DJAKARTA. 

    

    

PEMBANTU PENDJAGA'AN | Belon habis Hore 

'Fkilat ini jang merundingkan ke- 

|kan, " 

si dari tempo jang lampau, 

'Penghubung Masjarakat, “jaitu 
i badan perantaraan antara pendu- 
'duk kota ini dan basiscommando 

|ronda kampung dengan pengurus 

2 

KEAMANAN DI 12 

DJAKARTA. 

Te Rapat kilat PKO. 
Kemaren Ilohor  P.K.O.-Pusat 

adakan rapat kilat dalam gedong 
Chung Hua Tsung Hui di bawah 
pimpinan ketua “tuan Ang Jan 
Goan, Bestuur semua seksi-seksi 
P.K.O.- jang tersebar di Djakarta 
perlukan sangat hadlirkan rapat 

PA ea TN Ta MAN nana 

ada suara memaki. 
en Na Ta NT Pemali ngasi 2 RA 

Baru sadja R.LS, berdiri, lantas” | 
kita trima banjak surat-surat terang. ”' 

dan gelap dari segolongan rakjat, 
jang mengritiek dan mentjatji pe- 

merentahan R.I.S., mentjela 'L.N.L, 

menijela pemimpin-penumpin poli- 
an mentjela ambtenaar-ambtenaat 
& 

Kita dapat mengerti perasaan kes 
tjiwa itu, kerna memang pikiran 

rakjat bagian besar, Seperti anak- ' 

anak, jang mengira bahwa satu kota 
bisa didirikan dalam tempo satu 
hari, dan satu negara makmur dan 
adil dalem tempo satu minggu 

Maskipun kita mengerti perasaan 
ketjiwa itu, kuta tida Gapat mem- 

benarkan eritiek-critiek demikian 
Kita tahu, bahwa bemerentah 

F.N.L, dan banjak Clang jang me 

mangku Gjabatan runting, telah berbuat kesalanan-kesalahan bukan 
sedikit, akan tetapi Siapa tida bar 
buat kesalahan didalam kerdjaan- 
nja? Apa lagi djika ditimbang be- 
ratnja, besarnja dan Sukernja peker- 

'mungkinan P.K.O, akan dibubar- 

Ketua P.K.O. tuan Ang Jan 
'Goan - buka rapat dengan mene- 
rangkan, P.K.O. sebenarnja sudah 
kira-kira 2 taon berselang diniat 
dibubarkan, tetapi sebegitu Tama 
tida kedjadian kerna keadaan jang 
belon mengidjinkan. Tetapi seka- 
rang R.LS. sudah berdiri, dan me: 
liat beberapa hari jang achir ini 
keadaan sangat “baik, sebaliknja 
dari dugaan orang, maka semua 
ini mengasi alasan kepertjajaan 
keadaan di R.IL.S. dan di Djakarta 
akan sangat baik, hingga P.K.O. 
tida perlu lagi, kerna kita akan 
tinggal lebih tenang dan tentrem 

2 : djaan itu, jang har . 5 
Kemudian ketua P.K.O, perke- : Yus dikerajakan 

nalkan tuan Suhaja dari Badan 255 dengan serba kekura- 

Mareka itu hanja ti . 
sadja, bukan metana HN 
bisa bekerdja setjara sunggia: J « g 

ngan sekedjepan mata sSadja aa Se- 
tjara sempurna Serapi-rapinja Gak 
se-adil-adiinja. 2 

Maka kita anggap tida 
orang maen Sikat sadja, 
rampangan, dengan tida 

djasa-djasanja dan meni 
adaan. 

Membela jang lema 
bukan berarti 

T,N.I. pada para hadlirin. Tuan 
Suhaja mendjelaskan -pengumu- 
mam resmi dari gobernur milirer 
Djakarta-Raya mengenai pendja- 
gaan keamanan kota Djakarta, 

Tuan - Suhaja — menerangkan, 
Ronda kampung jang diaku sah 
sekarang ada ronda kampung jang 
dibentuk dalam rapat jang dipang- 
gil berkumpul oleh lurah kampung 
itu dimana dipilih pengurus ronda 
kampung itu, terdiri dari 7 orang, 

Pengwus berhubungan dengan 
lurah jang dapat 2 pembantu KMK 
Lurah dan 2 orang ini berhubu- 
ngan langsung dengan KMK dalam 
mana kampung itu termasuk. Para 
wedana dan ass. wedana ada hu- 
bungan dengan KMK dan bantu- 
awasi kerdjaannja lurah dan 2. 
orang KMK itu. , 

Akan tetapi ronda kampung ha-. 
nja boleh dibentuk atas-dasar su- 
karela, dan tida usah dibentuk 
bila kampung itu tida perlu ada 
ronda kampungf kerna misalnja 1, 
aman. Tiap orang dari semua go- | 
Tn Jana atu dalam kam- 
pung itu berhak ikut dalam orga- Sebagaimana di ri 
uisasi ronda itu. Diperbolehkan anna Sean perhubu 
adakan tukang-tukang ronda jang | lakukan dengan San Ta 5 
Gibajar. Semua hadiah dan perm- | Djendral di Singapura des Kn 
bajaran penduduk kampung hanja j lalui bank-bank. Oleh kas Sangga 
boleh diberikan pada pengurus. demikian, maka telah Nai 5 

Ronda kampung itu harus lan- |njak pekerdjaan extra. Untuk me- 
tas laporkan sesuatu pengatjauan | nutup ongkos-ongkos jang diperlu- 
pada KMK, berhak menangkap |Kan, maka mulai 1 Tjanuari 1950. 
orang jang selekas mungkin dise- | Sari uang jang disetorkan kepada 
rahkan pada polisi negara. Tetapi | Konsol Djendral untuk keperluan 
ronda kampung tida diperbolehkan | perdagangan akan dipotong 1, pCt. 
bawa sendiafa api atau golok, ha: | guna ongkos-ongkos tadi. Demikian 
uji diperbothkan bawa bambu | antara lain berita jang ditrima oleh 
rujung. Tuan Suhaja selandjutnja | Antara. 
menerangkan mengena PKO beion 
diadakan keputusan apa akan di- 
bubarkan atau tida. Ia akan daja- 
kan supaja seksi-seksi PKO jang 
dipusat kaum dagang dapat, di- 
pertahankan, dalam bentuk seperti 

adil, djika 
Setjara se- 
menimbang 
mbang ke- 

bnar dan miskin, 
: kita ' wadjib 

membeo sadja, apa jang dituntut 
oleh fihak jang lemgh itu, Pertim- 
bangan tentang adil atawa tida-adil 
bukan monopolie orang kaja, dan 
pemimpin-pemimpin, tetapi djuga 
bukan monopolie dari mareka jang 
menamakan dirinja 
»Marhaen” @.s. 

Pada masa sekarang ini kita & 
ngat membutuhkan Dn y 
kan optimisme mimpi dengan mg 
Tn si Optimisme wasp 
engan mata dan kupin Ta ping terpent 

  
  

Yo BUAT ONGKOS kKoNsuL/ Dj ENDBA ON SULA 

Djakarta, 31 Des. (Antara). “ 

  

S.L.T. DIAKUI SEBAGAI 1 SEBAGAI UNIVER 
Dari pengurus Sekolah Landiutan 

Tinggi, (SLT), fang telah didirikan 
di Djakarta oleh Perkumpulan Me- 
madjukan Ilmu dan Kebudajaan pa- 

da tgl. 15 Oktober j1, 
Har, bahwa SLTP Inf Te Jabat. Kas 7.orang jang berhubungan dengan 

sekarang oleh lurah dengan pake tetap nama : : 
PKO tetapi dibawah nama TKO | Kementerian Pendidikan, Pengadja- 

“itu harus diterangkan nama kam- | Jan dan Kebudajaan Republik Indo- Data Ebi nesia di Jogjakarta telah diakui se- 
£ bagai universiteit. : 

Pengakuan resmi ini perdjalan 
sedjak tanggal 22 Desembur Ihao” | 
Bagaimana sikap Kementerian 

Pendidikan RIS sendiri terhadap 

perguruan ini nanti, belum diketa- 
hui lagi. $ 

MAU DJUAL: 

DISTRIBUSI ROTI BANDUNG. 

Dalam adv. D.D.P. Bandung, jang 
dimuatkan kemarin, untuk pengam- 
bilan roti buat masa 5. Djan. s/d. 4 
Pebr. 1950, nomor zegeinja tida ada 
disebutkan. Sekarang D.D.P. kabar- 
kan nomor zegel itu adalah nomor   rus “ini kami sebagai Ketua | Tjatatan tg. 30 Des.: C. 619. 2 10.000 M2 tanah & 

B.P.D.H.LI. (Badan Penolong Dje- | - Sheet no. 1 130 bh.d. Nan harga pantes, Jean aki Oennah 
ma'zh Hadji Indonesia), kerna tuan Crepe no. 1 1.78 HARGA MAS. Tjipanas/Sindanglaja, Sar 
H. Mustafa ada Ketua dari jang Sheet no. 2 1.365 b.d. Ini hari tertjatet harga pasar f 42.50 Surat-surat pada adv. Ng. 14651 p/a 
tersebut belakangan. Keadaan pasar teguh. per gram. KENG PO. Pa. 
        

kembali. 

oleh : 

Photo ketika berumur . 
3 th. dan hingga kini 
hampak mukanja tak 

berubah banjak. 

AK HILANG 
MOHON pertolongan umum, OEY BIAUW TJIANG, 
laki-laki, umur 13 tahun, tinggi -”140 M., berkulit 
langsat, rambut kasar potongan scheiding, dipipi 

dekat kuping-kiri bertanda hitam. bundar-ketjil, 

suara bisa besar-dan ketjil, berpakaian kemedja 
tjoklat-muda dengan short tjoklat-tua kotak-halus 

dan kaki hanja bersanda!, semendjak 27 Des. 1949 
djam 9 malam keluar rumah hingga kini belum 

jang bisa memberi keterangan hingga 
anak tsb. didapatkan kembali, dengah sangat 
berterima-kasih semua ongkos akan diganti pantas 

Keluarga OE X. 

Alaydrusiaan 68, Djakarta. 

atau tilp. 4322 WL. 
14658 

  

  

MAOE BELI: 
Satoe Kapal tongkang (Kajoe ata wa besi) Capaciteit moeatannja paling 

koerang 40 ton, Machine Diesel dan keadahan moesti baek. Surat-surat 

pada, Advertentie No. 14548 Keng Po. 
seng nbbaman amen 

BANNER AT NENEK N EAANKAT G LENGAN KET RNEAN SAK DAS LT BET NG 
  

  

Membutuhkan dengan segera: 

Indonesia dengan sempurna. 

— NX. Gebroeders VETWS Handel Maatschappij 
Kali Besar West Nr. 49. 

SEORANG KLERK jang tjakap, dan faham bahasa Blanda/ 

Lebih disukai jang bisa berbahasa Inggeris, dan faham peker-. 

djahan boom. Lamaran dengan lisan atau surat. 14673 
  

DITJARI : 

dengen segera beberapa 

Lamaran lengkap dengan   14679 Kepala Inspeksi D'akarta. 

.. 

    

14660 

- 

Oleh N-V. H- . OVING JR'S NTEK EN SPAALHANDEL 

Pezawai Administrasie 
se-bisa-bisa beridjazah Boekhouden. Kebangsa'an ta? terketjuali. 

surat, menerarifkan pendidikan, 
pekerdja'an dahulu dsb. pada alamat: 

DEN SALEH N 0.40. 

  

MAA AAA AK KAKEK 

"MENGHATURKEN TRIMA KASI 

| pada Tocan/Njonja, Sobat dan Sanak-familie jang sudah 
hadlirken pesta pernikahan dari kita punja anak pertama 
dengen -membri. bantuan, bingkisan serta mengirimken 
bouguet d.LJ. 

Nj. Wed. SOUW GIOK & Farnilis 
14669 KHOE BOE- SIANG dan Njonja, 

PEMBERIAN TAU 
Mulai tanggal i Djanuari 1950 

Kantor Pusat dari 3 

$ GARUDA INDONESIAN AIBWAYS W.V, 
Noordwijk 15, dapat disampaikan dengan telepon nomor : 

Gambir “5 — 4860 — 4840 — 3797 — 3516 — 2399 

Mulai tanggal 1 Djanuari 1950 - 

Kantor Pusat dari 

KONINELIJKE LUCATVAART MAATSCHAPPIJ y Y 
Noordwijk 15, dapat disampaikan dengan telepon nomor: 
1a7o4 Gambir 4839 — 4820 — 4506 — 2388,   
  

SIREKKAKASA « 
9 

'DIDJOEAL: 
Vanillin 1097, Crystals "P. & Sz” & "Rhodia” 
Saccharin "Monsanto” & ”Rhodia” 
Caporist 354 
Nitrate of Soda, U.S.P. 
Hypo dalam blik dan drum 

Sodium Uydrosulphite 
| Sedium Sulphite 

Kleurstoffen boeat  Batik-Tensen-Saboen-Koewe- Sa 
Kertas Cigaret dalam rieman dan rollen . San 
Kertas Houtvrij-Doorslag dan laen-laen matjam kertas dah djoe: 
roepa-roepa barang. C2 

  

»
 

TAS: 

KANTOOR : 

THE DOSIS COMPANY, 
Gang Waroeng Tinggi No. 3y, 

MIKTA BELI: se. 
0 Pepsermint Olie 

Prop Gaboes No. 
Prop Gaboes No. 
Prop Gaboes No. 
Prop Gaboes No. 

: Kantoor: 
Gang Kenanga Noord No, 49, 

Senen, Djakarta — Tel, Gambir No. 1459 

O
a
 
M
X
 

Molenvliet Oost.— Djakarta 

« 
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F Djam kerdja: 8.30 pagi — 4 siang, 

  

el 
»rakjat djelatg”——.. 

H
N
 

ta
ma
n 

AE
 

sm
a 

d 
O 

GR 

& 
4 

| 

  

  

 



  

   KAV PAG. Ih          

      

  

  

            

   

        

   

    

   

  

   

  

   

        
  

  

  

  

  

  

  

    

    

  
  

  

    

       

  

    

    

  

   

      

   

          

   

   
   

  

   

    

          

    

    

   

   

  

  

  

  

             
   

          

     

  

   

   
   

  

   
    

  

   
    

        

    

   

  

   

      

    
        

   

  

    

  

  

  

     

         

      

   

   
     

      

      

       

  

   
    

  

     

! 1 Pa San Na Mr. H. L. 'sJacob akan | . 

. Hotel da Indes. & 

. Berhubung dengan kesibukan pada hari-hari perajaan jang 

“baru lalu dengan menjesal tidak dapat mengirimkan surat- 

5 surat undangan chusus, sehingga terpaksa harus ditjukupi 

“dengan pengumuman ini sadja. Da 3 MM6EO” 
en , 23 & tan : 

: Basi pemegang Dion dari N.V. Meroahsanis Bouwbedrijven dioendang 

| aken dateng lalem Algemeene Vergadering N.V. Vereenigde Bouwbeirijven 

| jang dibikin di kantoor N.V. V.B.B., Noordwijk 35B pada djam 3 lohor, 
ie hari Senen, tgi. 16 Januari 1960. 

LA AEnaaa seper sriko 5 : 
1. Tamba kapitaal Sem mendjoeal aandeel baroe : 

2. Rondvraag. 5 
Tenten Batavia, 30. December 1949. 

NY. VEREENIGDE BOUWBEDRIJYEN 
DE. DIRECTEUR. 

NN. ASSUBANTIR MAATSCHAPPIJ 

IJDE NEDERLANDEN”, van 1845 
Binnen Mengger tragi 4. — BATAVIA, die 

1 zoekt , 2 3 E 

| TWEK TRANSLATEURS 3 
: 3 voor de Behasa Indonesia. 2 

st Landaard onverschillig, doch Indonesiers genieten de voorkeur. 3 
5 Sana ente S.v:p. persoonlijk of schriftelijk. 14656 an 

— 

1 Di 1 t ia 2 Fe 1 da . Brood & Banketbakkerij 

KAMER m/z KOST oieh i a x "KNPu SUW GUN! pa. Da z oleh sai | sKR KKOT | & 

MEA 5 cal soerat pada: | Krekot 18, Tel. 3711 Welt. Bat.-0. 0. : 
17.00: "Diana He dam erat 3 ke MUNTOK (tjoema boeat "3 A3 Tjideng wes 2G Djakaela: f- Pesenan dianter er atis en? Moga. 14633 

dan penocempang, SINGAPORE, BELAWAN-DELI. -yaga8 SNN ANN NN Dn Hanoman nanaanaanna nge anan man mnnn—n : 
| no: Is. ,Daua” lijn ? ke CHERIBON, SEMARANG, SOERABAIA, AMPE- | 2. oo mena - : Ba TAN 

NAN, MAKASSER, PARE-PARE, BONGGALA, TOLI-TOLI, MENADO, | —- —— - ne —. : Ih 
TERNATE. Dak SK KE RK RKA NK KRESEK KE KBM BKK KKR KANKER an 

2 »Blinjoe” Uijn 48) ke CHERIBON. Ka 5 : 3 at » ms. ,Kampar” Cijn 40) ke OOSTHAVEN. : p #3 
E Saptoe 14 Januari 5 2 3 2 

"ms. Kaimana” din & ke SOERABAIA, OOSTHOEK, AMPENAN, | 4 Te 
S WA-BESAR. 23 5 . 

"Td aob ae |ataynst" Gin 6 ke MUNTOK, PALEMBANG . 2 "£ 12.00: Pane Michiels” (ijin 2 ke. TANDJONG-PANDAN, PON- 7 : | 

06 | 1600: ss. Merak” Cijn 52-dinas tjepat) ke SOERABAIA. 2 pe "3 
09.00: ms. Balikpapan” .(lijn 58) ke KALIANGET, BENOA. : 2 2 

Senen 16 Januari : 221 2. : E TT YA F 2 
12.60: ms. ,Dammar” Cijn 45) Ke TANDJONG-PANDAN, MANGGAR. “R G A S T T IM & 3 4 $ 7 Et 

Meh eng : ) : ga si K 
in- | koet, ketjoeeli hoeat kapal-kapal jang berlajar 'Onlem Kpo-tin 1 ten Sa kt 3 
ai 'boeat mana pemoewatan barang: -barang Gitrima sampe paling: Jam » - 

Aa Pa ntt -B uat tjita KATUN, dan 2 IRA DARI : | 
Ba Na : RUPA -RUPA OUALITET! $ 

x 5: 
: S . : 2 : 4 £ 

mean Hn 2 Tn Pa Baru trima lagi: Bembergzijde Kembang, Sutra » 8 
E aa Besar Timur Pa - 2 2 Ra a : 2 f & Tea SEN Moge Pete a AN EN, 2 mi AP Kembang, Linnen Polos/Kembang, : 

1010 | Sharkskin Bambu, Woll streep 8 
2 : . . R 

Senin ana dan polos, dan banjak laennja  # 
k 4 : 2 Sg jang aan disaksikan lekas. 

"3 
£ ag x 2 

z DATENG TJEPET, BEARTI IRITKEN ONGKOS 
aa . . : 
Tx PEMBELIAN UAlL TAHUN BARU 

“. Djangan lupa mampir sekarang! 

| JAVA PACIFIO LINE - 

Ana nan HURARMAL Kon. Mana N.V. x : je 

:'/ PASAR BARU DG - DJAKARTA. 
1 laa 3 Janusri 1060 Sari 1 x PAS : ) 

10 Jauari 1060 dari | x HARI MINGGU BUKA SAMPE 1.30 
5 g. 

3 ai uwat Aa ANTA PACIFTO. - | Xx Mn anna SIAK 
$ 2, JAWA aa INDIA : : | KANAK Ana KKR EREKK EK KKARKKIKKK KAKAK : 

Law Gan) : x ” 
“berangkat 20 Januari 1989 dari x BENANG TENUN merk RED ROSE 

0 iwak Pladjoe dan Madras ke k | dikeluarkan dalam semua Maan 
Fee CALCUTTA. x Ca - Terkenal buat iapunja kwaliteit seperti : 

Divas Ka £ 2 muak PERSIA x KERATAHAN, KEKUATAN dan MENGKILAPNJA. 2 
VERBEAM” ») : i ee 

.. berasighat 22 Temuari 1050 ar x | Terbikin dari : . , Pt. 

T en man g | oleh Maan Morin PD 2 
ajaran kapal-kapal tersebut diatas x | dan menurut PENGETAHUAN PATING BARU. 
nggah di pelabuan-pelabuan jang ti- | : 

utkan Tian maksud membongkar 2 ! Buat kepuasan, pakailah selamanja : 
at ba menurunkan atau “sam £ z : sa : 1G : 

PN aan a Te i x uR E D R 9 3 E 5 x: ) 

  

Sole Agent buat seluruh Indonesia : 

5. IX £ : N.V, BANDEL MIS. ,SANTR100”. 
kera Beana “yh FIRMA SA MPORONA" 

    
Chartered Bank Building 

NA an Ken 
 —#&. Tel. Bat. Kn:    1 

Ti 

Maa Ta | 
And al IA DRA ROE | da 

: . HONGKONG COTTON MILLS, LTO, BANDUNG 25. DIABARNG 
HONG KONG, 14097 : 

KIKI BRK TI 

PA San YA Ka jaan batin Saba bb SEA AA DN asn biakan Da ANE ar



   
     PE Aa. Li9nn 

(NN BERKKKKKA 

AGEN    

  

   

  

0 Pasir Kaliki Peng 
s3 PP. 1 I1-1800. 
  

  

“3 1 “Ketua Tina dan Sean umanta Pengurus PPRI- 
| (Panitia Pen ang Untuk P an 

    

2 menjampaikan Har para . dermawan. jang petak memberiken 
 sumbangannja: TENAGA, IKIRAN MAUPUN BENDA 

SELAMAT HARI RAYA NATAL — TAHUN BARU 

224 Januari 1950 

(0 Secretariaat PPRL 

  

    
  

         
Alamat jang tak asing Ta Na 

ALAT-ALAT TULIS-MENULIS, KEPERLUAN 

& KANTOOR DAN SEKOLAH 

WOONAN 
".. Noordwijk 10  —— —Telf. Wit. 4113-3801 

Pi Kena an 5 5 

  

     

    

     

        

      

Menpan, 

Slamet Tahoen Baroe 

“Toko Tjoan Bie Hoo 
vh LIM TJIM 

Pekiringan 10 Teli. 423 
Ckeribon. 

.Firma T TJENG KHE TH, 
Agenturen 

Petjinan 25 Cheribon 

  

  

  

.Import - 

Postweg sana 1 Batavia-C. 

BP. 1-1-1960. “ 

     

  

SWEE HONG & Co. 
Importers & Exporters 

DEALERS IN MOTOR SPARE PARTS & ACCESSORIES. 

KALILIO 6 — Phone 834 Djkt., nana 

Le 5 par. 1-1-1950 

    

  

AA 

   

    

  

MEN EROBRKEN 'SLAMAT TAHON BAROE 

THIO KENG DJOEN | 
Frisiastraat 3, ane 

5 Molenviiet Oo. 16, Pan, 

  

      

"Bangka aEhan Slamat Taon 1 Baru 

TRANSPORT & TRADING COY. »HIMALAJA" 

Directeur: LAUW HOAY LEE 

: Tan Tt, 81 Telef. Zuid 1212 —     

  

“Morena SUPRA" 
| POSTWEG NOOBD 13 — DJAKARTA. 

: MENGHATURKAN SELAMAT TAHON BARU. 
  

  

Toko, Mas. FO. SIN. 
aa SAWAH Ba 17B at 

Pada semua peaan 

   

  

Pj - i daa 1950. 

  

SLAMAT TAHON BAROE 

TAN KIM SEN 

(Drogisterij ,PROBITAS”) 
Pantjoran-straat 26 — DJAKARTA — Telf. 1455 Kt, 

Tn Pa an uu aa 

    

  

    

    

    
   

     

& 2 14613 

: AGA Pore 2 
Pasar Baru 2 — Tel. 337 Djakarta. ts 

: ISTS IN SPORTS & MUSIC. an 
Semata PRA BEOU BAN DENGAN PERTJUMA. 

p.f. 1-1-1950. 

Reel. - ca Ady. 

(&
 

3
 

    

Bur. 2 I F E” 

    

           

     

  

   

        

: 8 WGLOBE : 1100 — 640 — 200 () 

otaviet Bare TB — DJAKARTA. | |& Gwema: | 
Hn 5 An an Ar ) Saptoe/Minggoe/Senen extra 2.30 () 

0 

Eh 

O 
0 

  

4# Ta la aa : 

14672 

     

    

   

    

   

    

10,30 — 5-30 — 3.30 
  

CAPITOL 
Magpi-Groa extra 2.30 siang. 

“THIRTY SEGONDS- ag TOKYO" 
VAN JOHNSON — ROBERT WALKER — SPENCER TRACY 

  
  

    CLOBE 
11.00 — 6—9 

angan extra 3 siang. 

« 

  

    

  

    
   

  

SATU METRO -   

Hen LN exira 230 # | Ei Pemonan 

  

| . Saptoo/Minggoe/Senen « extra 3.00 

  

10.30 — 5.20 — 

5 | Tyrone Power - — - Jean a Peters — NA 
: ane L. Cabh." si NN 

      

"Mr. 

  

ke Pa Han 

”THIRTY NONA OVER 

V 
| 
U 
| 
| 
| 

“3 KYO” : | . 

| 
0 
| 
0 
P 
5 
0 
U 

      

10.30 — 5.30 — 8.30 

    

9 GRAND : 3.00 — 609 — 9.00 | : 
An Minggoe Senen extra djam | 11.60 

: Pagi. 

  

Penghabisan : 

»THE SWORDSMAN” 

Technicolor. 

) Larry Parks — Ellen Drew. 

1 CINEMA/GRAND : 
Besok Premiere : 

Mr. JOSEPH YOUNG of 

? 5 AFRICA. 5 
14692 

      

dengan: TERRY 
KONG 

    

— JEERMOELAAN TAON 1533 | 

BEAN EN AAE ASIA EN ian kake nlate: Ao eibakakakakonad 

— Senen extra Z0 tai 

- JOSEPH 
   

MOORE -— BEN JOUNSUN. PENDIELMA'A 
G ,JANG MENGGENEABKAN | 

TOKIO PERTAMA KALI DI BOM. 

“GOLDWYN MAYER - FILM JANG HEIBAT. 

r
o
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
t
-
 

  

Ng 3.00 — 6.00 — 900 2 
S3 |. Minggu-Senen extra: 11 pagi. 
BESOK PREMIERE: en 

YOUNG of AFRIKA” 

IN THE TEN MOST TERRIFIC 
THRILLS EVER PICTURED! 

BABY GORILLA 
REARED BY GIRL: 

    

  

       
TORMENTED. 
GOES WILD! 

RIPS IRON 
DOORS. STEEL BARS 

WRECKS PALATIAL 
NIGHT CLUB: 

      
   

TIGHTS CAPTURE BY 

MEN AND HORSES: 

Opa clus STAR: o 

OUT-MUSCL£S 10 
STRONGEST MEN: 

Oa PIANO. 
GIRL OVER HEAD: 

          
DErIES PoLicr 
MACHINE GUNS!       

    

     

RESCVES CHILDREN 
FROM BIG BLAZE: 

AN Dani KING        

  

  

    

MENGHATOERKEN 
SLAMET TAON BAROE. 

PF. 1 Januari 1950, 

x 

“NY. Handel Mij. 

5 Minas extra : 11.60 pagi" 
Ini hari dan brikutnja : 

- -— 3 - 

Patekoan "8,. Dasa Rain 

RN 
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DJAKARTA. : 
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P.f. 1-1-1950 14687 - 

SANAIANENSAAA 

Baroe trima. 
satoe part i 

DONGKRAK kloearan EBUROPA 

merk SIMPLEX, kew- 

koeatan angkat 10 :ons, pake 

2 handle en bisa moendoer- 

Boleh liat dan preksa di: - 
. # 

E PENDJARINGAN 51. 

14668 Ten : 2 
- 2.30 — 1.30 — 9.30 

Minggu extra 11 pagi 

Ini hari 

IN THE NAVY 
Bud Abbot- Lou Gastello 

TEKI KKEKKK KESAN 

ONG KHENG YONG 
en keluarga 

Pasar Senen 103 

Kanonlaan 16 

Pf. 1-1-1950, 

    £ Harep dateng lebih siang supaja 
#£ bisa dapet er ama : 14702 

KEK MKAMMMKRKERRTA 
  

  

  

     
     
     

      

  

POEDJIAN. 

Kepada Tabib KARDIN, Kramat 124, 

Telf. 2013 Welt., jang menjemboehken       

   

  

17 hari. 
LI KIM SWI 

.Gg2. Siong Pek 130 (Belandongan) Kota, 

14615 

PEMBERIAN TAMU ! 
Aken dibuka mulai tgl. 5 Januari 1950 

KURSUS RADIO MONTEUR bagian 

pazi. Karena Kursus Malam telah 

penuh dan misih banjak djuga jang 

ingin mengikutinja. 

  18202 

KKK KAK KK KK AKA KAKAK AK 

NJOO TENG BOK 
.- PERUSAHAAN DAGING - 

Berendrechtslaan 36 

Telf. 1923 Djakarta, 

Slamat 1 - 1 - 1950. 14645 
dab | 14684 

Dr. TJAN ING LIM 
Nge 3 JANUARI 1950 BOEKA PRAKTIJK 

at di TOKO TIGA 49 

“Special becht penjakit dalem dan anak-anak 

Pagi djam 8 — 10 
Sore djam 4 — 6 

Pendaftaran mulai sekarang di: 

“ KURSUS RADIO MONTEUR 
Oude Tamarindelaan No. 18, 

DJAKARTA.   
  

     
          
  

“Diikter 'OEI BIAN LIEP 

RAWA BANGKE 11 b 
PINDAH TG. 8 JANUARI 1950.   
  

  

   
   

      

  

    
  

ASTORIA: 
HARI SELASA PREMIERE : 

“A Letter to Three Wives" 
Mae CRAIN — 

LINDA DARNELL — 
ANN SOTHERN. 

  

10.30 — 2.30 — 5.30 — 3.30 
  

  

14695 

  

  

WASIR saja jang amat brat dalam 

  
N 

  

S
A
 

MENTENG: 3-6-? 
HARI SELASA PREMIERE: 

»THEY WON T BELIEVE ME“ 
(MAREKA TA' MAU PERTJAJA AKU) 

ROBERT YOUNG — SUSAN 

HAYWARD — JANE GREER 

Berdosa... kerna terlampau banjak pertjintahan 
14694 : | : 

  

  

INI HARI DJAM 2 — 7 — 9. 
TH A LI A FILM CARTON TIONGKOK 

.. See Yoe Goenoeng Spi 
KAUW TJEE TIAN CONIRA GOE MO ONG 

RAME ! “HEIBAT ! ADJAIB ! : 

TG. 1 JAN. 1950 MAEN 5 KALI : 
DJAM 10 — 12 — 2 — 71 —9. 14707 
  

NN AA AA 

IM, perhatiken “djam mainnja 
- SAPTUr ? 

SENEN $ 10 pagi :4 — 6.30 — 9.15 

4 MINGGOE 10 pagi: 3 — 5.30 — 10.30 malen 

Dmntolkanar dgn, Cencert) : 

DIE FLEDERMAUS 
OPERETTE JOHANN STRAUSS berwarna. 

14698 13 

  

PRRKUMPULAN PEDAGANG KETJIL DJAKARTA- 

Memberi Selamat kepada segala lapisan 7 

Tamba tahun tamba madju. 

»OEN" 
1618 
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- -0 1 Gang Pesajuran No. 8, Djakarta. : 

Reparatie Atelier Hoofdkantoor Telf. Bat. 177 Transport Onderneming 

5 : “SIAPA TJEPAT TENTU DAPAT 

M- Rs. berdiri. Hubungan luar-dalam terbuka. Perusahaan tuan mau 

. L 7 23 1 t BE Lir A 1 5 kia - 

“Truck Chevrolet '41 dibengkel kami, 

Mesin baik. Surat? k t. Harga damai. 

SEKALI DJALAN: KEUNTUNGAN DAPAT. 
SEKALI MOGOK, TETAP MATJET 

“Hari ini matjet: esok hari pintjang 
Kesal dihati bukannja kepalang. 

BIKIN BETULLAH 
Mobil tuan dibengkel kami 

P3 DENGAN 
Montir? berpengalaman, pekerdjaan teliti. 

Begitu djalan, selamat djalan. 5 

- PENGEMUDI GIRANG : PENUMPANG SENANG. | 

4 

# 
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| telan diusahakan 

jaya, 

“di dalam Parlemen 

NA Para 

|. (Oorr. Keng Po.) 
Berhubung d tatement, jang ea MA sai 1 oleh Panitia Ketjil 

men RiS dari Pasundan (batja: ka- 
baran ,,Antara” dan ,Aneta” di lem- | 
baran kedua dalem Keng Po huri 

Sebelonnja diadakan ketentuan de- 
Ingen stelsel apakah akan diadaken 

anggauta-anggauta parle- 
maka oleh fraksi Parki 

blok jang terang-terangan akan men- 

men RIS, 

djaga djangan sampe aliran Republi- 
kein (fraksi Indonesia, fraksi Demo- 
krasi dan fraksi Arab) ikut terpilih 

untuk mendjadi anggauta. parlemen 

Di dalam rapat itu telah dibitjara- 
kan agar supaja blok itu menjetudjui- 

meerderheidsstelsel, di dalam pe- 
milihan anggauta-anggauta parlemen 
RIS, sehingga dengan djalan demi- 
kian aliran-aliran Repudlikein dapat 
di-asingkan dari tjalon-tjalon ang- 

gauta parlemen RIS. 

naga tsb. ternjata tida berhasil, 
oleh kerna oleh fraksi Tionghoa hal 

mengusulkan, supaja djuga diadakan 

Pamerentah dan pemimpin-pemimpin: 
fraksi-fraksi telah ditetapkan, bahwa 

“| di dalam nemilihan akan dipake even- 
redigheidsstelsel, dengen Pamerentah 
meminta perhatian supaja aliran-ali- 
|yan jang di luar parlemen mendapat 
pula perhatian. hatia: 

| Pada malamnja, sebelon diadakan 
rapat pertemuan dengen para - 
pin .partij-partij, buruh, agama, dll. 
oleh tuan Sujoso telah diadakan ra- 
pat dengen segenap pemimpin-pe- 
mimpin fraksi untuk merundingkan 
pembagian korsi antara aliran? luar 
dan dalam parlemen serta dari golo- 
ngan-golongan ketjil. Di dalam rapat 
itu segenap pemimpin fraksi,  terke- 
tjuali Parki, pada malam itu belon 
bisa memberi ketentuan persetudjuan 
demikian. 5 

Sembilan Korsi untuk aliran-aliran 
terbagi 1 be- 

rikut: - 

| PENGUMUMAN GUBER- 
2. NUR MILITER. 

. Koordinator Keamanan, letnan 
diendral Hamengku Buwono IX, 
hari ini, tanggal 27 Desember '49 
mengumumkan dengan resmi, ba- 

hwa kami letnan kolonel Daan 

Jahja, sedjak saat pemulihan ke- 
daulatan pada hari ini dilangsung- 

Ikan, kedudukan kami adalah se- 

bagai Gubernur Militer, merang- 
kap Wakil Koordinator Djakarta- 

Raya. 

Didalam kedudukan kami itu, 
maka kami diberi kuasa mendja- 
lankan kekuasaan beliau, jaitu di- 

f antara lain: 4 

1. Mengatur segala sesuatu jang 
perlu buat pemeliharaan ke- 
amanan: 
Mengambil tindakan-tindakan 
jang kami anggap perlu untuk 
mendjalankan kewadjiban Ko- 
ordinator Keamanan dengan 
menggunakan segala alat-alat 
kekuasaan Negara Republik 
Indonesia Serikat, 

3. Mengadakan perhubungan de- 
ngan semua fihak, baik -dari 

: Pemerintah Republik Indonesia 
» Serikat, maupun dari instansi 

lain untuk melaksanakan ke- 
wadiiban tersebut diatas. 
Demikian pengumuman Guber- 

nur Militer. : 

MILI- PENJERAHAN COMMANDO 
TER DJAWA BARAT. 

Pidato Koonel Sadikin Gubernur 
Militer IV/Panglima Divisi Siliwangi, 

ia 
    | Bataviase Combinatie van M. 0. Leraren 

| SECRETARIAAT : THERESIAKERKWEG 24. 

Wj wensen onze leerlingen en oud leerlingen 

een voorspoedig 1950 toe, 

2 ' en 

— delen tevens aan de inschrijvers voor onze njeuwe cursus 

| Handolswetenschappen A (Boekhouden M. 0.) 
    

    
   

   
   
    

    

     
      
   
    

    
       

             

  

               

  

: mede dat deze cursus zal aanvangen Zaterdag 7 Janua- 
Ih xi 1950 0m 13 uur 15 min, in een van de cursus lokalen 
sa IG 2s Zuid 17 (Gebouw Radio omroep hoek 

« # In Januari vangen eveneens nisuwe cursussen aan, op- 
00 3 Ikidend voor de examens in October 1950 voor 4 

$ “0. Boekhouden A en B : 
z 2. Inschrijvingen voor bovengenoemds cursussen (voor de 

cursus Handelswetenschappen A zijn nog slechts enkele 
| plaatsen beschikbaar) aan het 

SECRETARIAAT : THERESIAKERKWEG, 24 
| tot 7 Januari a.s, des avonds van 5 — 6 uur (behalve 

ondag en Maandag). 14624 

BOEKHOUDEN 
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NGIN, PANDJANGKAN NAPAS. 
BULAN, MENJEGAH PEK-TAY DLL 
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K PANG KAPASAN 216-220 S'BAIA      

   

   
   

    

'.ah diserahkan pada kami dari 

 djuk kepada kita semuanja 

' kepada Generaat Mayoor ENGLES 
' Commandant C Divisie 7 Desember, 
: dalem upatjara penjerahan kekuasaan 
| Militer di Djawa-Barat, ada sbb.: - 
! Mulai sa'at ini dengan disaksikan 
oleh staf Gubernur Militer IV, staf 

. €.-Divisi Tentara keradjaan dan utu- 
' san-utusan pamerintah sipil 
| Kami selaku Gubernur militer Dja- 
wa-Barat/Panglima Divisi Sillwangi 
menerima tugas kewadjiban ya 

Generaal Mayoor ENGLES sesuai de- 
ngan penjerahan kedaulatan dari Ke- 
radjaan Belanda kepada Negara In- 
Gonesia Serikat. : 

“. Tugas jang baru diserahkan kepada 
Giri kami adalah tugas jang berat, 
tapi kami akan tjoba dengan tenaga- 
tenaga jang ada pada kita untuk me- 
laksanakannja. 

|. Mudah-mudahan Tuhan jang Maha 
Esa melindungi dan memberi pa 

unt 
mentjapai suatu hatsil jang njata 
Gari pekerdjaan jang akan kita ker- 
djakan ini. 

| Sekian, terima Kasih. 

KEWADJIBAN DARI K.M.K./ 
B.P.M. 

Menjambung kabaran Keng Po 
tentang Badan Penghubung Ma- 
sjarakat jang ada mendjadi bagian 
dari Komando Militer Kota, bisa 
diterangkan disini, bahwa buat ba- 
gian Djakarta, Kapt. L. Natakusu- 
mah ada mendjadi kepalanja. Buat 
penduduk Sukabumi tentu ia tida 

Tuan tersebut bebareng ada fu- 
ngerend chef-staf ari territoriaal 
basiscommando di Willemglaan. 

Kewadjihau dan tugas dari SPM 
itu ada buat mendjati badan peran- 
tara antara rakjat dengan tentera. 

—. K.M.K. ada mempunjai kekuasaan 
buat menjuruh Politionele apparaten 
bertindak atas periatahnja. Tetapi 
kekuasaan politioneel sendiri, tida 
ada pada mereka. 

Lebih Isndjut mereka mengurus 
| | perrsintaan dan mermiberi reispassen, 

misalnja djika orang hendak pergi 
ke daerah tertutup seperti Banten, 
: area diberikan oleh badan terse- 
ut. ? lu 5 
Mereka djuga ada bertanggung 

djawab buat ketenteraman dan ke- 
beresan . Saban orang jang ada ke- 

|| perluan bisa datang disitu. 

ALMANAK. - 
Kita telah trima lagi: F3 
Kalender-bulanan dari ,,Piccolo” di 

Malang: Textiel Fabriek ,,Hoa Bie”) 
Purwakarta, 5 A3 
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ee aa 
contra fraksi-fraksi j 

beraliran Republikein. Ne 

| mendapat | senang lebih landjut | 

ini tida -disetudjui dan mareka ini | ko 

Ipnt 

Pada rapat di mana turut hadlir | 

Fraksi Parki 2 korsi 
Fraksi Indonesia 2 korsi 
Fraksi Kesatuan 2 korsi 
Fraksi Tengah 1 korsi 
'raksi Demokrasi 1 korsi — 

Fraksi PDR 1 korsi 1 
(Blanda, Golongan Ketjil 3 korsi 

Tionghoa, Arab). 
9 korsi untuk aliransaliran di luar 

rape, , , 
|. Pada besok harinja diadakan perte- 

| muan oleh Pamerentah dan pemim- 
pin-pemimpin partij-partij buruh dan 
anna, rapat mana  menghasilken 
satu Panitia ketjil, jang terdiri atas 
wakil-wakil  partij-partij”  politiek 
(agama, buruh, economi? dan Parle- 
men). Hasil Panitia ini jalah mema- 
djukan suatu usul, di mana di dalam 
prinsipnja disetudjuken aaanja 9 wa- 
ki. dari Parlemen. Usul ini dimadju- 
kan di dalam Parlemen dan kemu- 
dian di madjukan di dalam rapat pe- 
mimpin-pemimpin fraksi-fraksi, akan 

  

| tetapi usul Panitia ketjil ini ditolak 
oleh fraksi Par kijang menurut 
keterangannja usul tsb. jang menolak 
jalah pengurus besar partij tsb. Sudah 

| begitu Parki akan memasukkan daf- 
tar tjalon-tjalon sendiri. $ 

 Dengen dja-an demikian oleh kerna 
jang aken dipakai evenredigheidsstel- 

di dalam pemilihan ini, maka te- 
gl bahwa Parki akan mendapat 

orsi 5 atawa 6, sehingga perimba- 
ngai djumblah korsi aken mendjadi 

Ne mena 1 
tengingat pendeknja waktu jang 

telah ditentukan oleh  Pamerentah 
“tanggal 23 Desember, menginget pula 
tida ada guna lagi untuk berunding 
kembali dengen fraksi Parki, maka 
untuk mendapat keseimbangan di an- 

| tara Parki (Negara-isten) dan a.iran- 
| aliran Republikeinen di dalam Par- 
lemen, maka ilihan lalu diterus- 
kan dengen tj jang telah ditentu- 
sen oleh Parlemen, sehingga berbuah 

| dengen hasil pemilihan sebagi seka- 
.rang ini. 

Atas pertanjaan wartawan kita ke- 
ada tuan Sujoso, apakah tida ada 

tjalon? dari luar Parlemen, diterang- 
kan jang masuk ada kurang 
50 daftar tjalon-tjalon, dan sebagian 
besar antaranja dari luar Parlemen. 
Dari 21 anggauta jang telah terpi- 

lih itu antaranja terdapat 4 anggauta 
dari ICar Parlemen, jang telah diu- 
sukan oleh anggauta-anggauta Par- 
lemen dan 2 anggauta dari Parlemen, 
iang telah diusulkan oleh orang-orang 
dari luar parlemen. 

   

Peraturan kewarganegara'an 

mulai berlaku. 
JANG MENGENAKAN 
ORANG? BLANDA. 

Den Haag, 29 Dec. (AFP). 

Bersamaan dengan penjerahan ke- 
daulatan kepada RIS, maka mulai 
berlaku pula peraturan kewarga-ne- 
garaan jang telah ditrima oleh ke- 
dua anggauta dari Uni. Dalem atu- 
ran ini dinjataken, bahwa mereka 
jang telah - mempunjai kewarga- 
negaraan Blanda aken tetap men- 

dapet kehilangan kedudukan ini di- 
luar kehendaknja. S 

Mereka, jang sebelon penjerahan 
kedaulatan ' mempunjai kewarga- 
negaraan Blanda — dan bukan orang 
B'anda —, aken mempunjai atau ke- 
warga-negaraan Blanda atau kewar- 
ga-negaraan Indonesia pada saat 
peraturan tersebut mulai berlaku. 
Peraturan berlaku buat semua war- 
ga-negara tersebut, djadi tida hanja 
buat orang-orang jang berasal dari 
Indonesia, tetapi djuga buat orang- 

atau dari Antillen Blanda. 
Warga-negara Blanda, jang ter- 

masuk penduduk bumiputra dari 
Indonesia, telah mendapet kewarga- 
negaraan Indonesia (ketjuali mere- 
ka jang dilahirken di daerah Kera- 
Gjaan, jang bertempat tinggal di 
Suriname di Antillen Blanda). 

Begitu pula warga-negara Blanda 
|jang tida termasuk penduduk bumi- 
putra, jang lahir di Indonesia, dan 
bertempat tinggal di negri tersebut, 
dan djuga mereka jang lahir dan 
bertempat tinggal di luar , negri, 
jang mendjadi keturunan dari orang- 
orang jang dilahirken di Indonesia 
mendapet kewarga-negaraan Indo- 
nesia. 
Semua warga-negara Blanda lain- 

nja termasuk djuga golongan jang 
diketjualiken tadi, mendapet kewar- 
ga-negaraan Blanda. 1 

Pemilihan atau penolakan ini ha- 
rus dilakuken dalem waktu dua 
taon. Di negri Blanda orang dapet 
mengadaken perhubungan untuk 
urusan ini dengen griffier pengadi- 
lan arrendisement atau dengen Ko- 
misaris Tinggi RIS. 

Keterangan-keterangan lebih lan- 
djut. 

Orang-orang Blanda jang dilahir- 
ken di Indonesia, atau selama sedi- 
kit-dikitnja anem bulan bertempat 
tinggal di negri tersebut, bisa me- 

3 milih kewarga-negaraan Indonesia. 
Mengenai warga-negara Blanda- 

bukan orang Blanda, jang bertem- 

pat tinggal di negri Blanda, maka 
peraturan mengenai pilihan dan pe- 
nolakan dalem azasnja adalah anta- 
ra lain sebagi berikut: 

a. Orang-orang jang termasuk pen- 

duduk Indonesia, jang dilahirken 

di luar Indonesia, dapet memilih 

kewarga-negaraan Blanda. 

Orang-orang jang tida termasuk 

penduduk bumiputra Indonesia, 

jang dilahirken di Indonesia, da- 

. pet menolak  kewarga-negaraan 

Indonesia dan dapet memilih ke- 
warga-negaraan Blanda. 

Orang-orang jang tida termasuk 

penduduk bumiputra Indonesia, 

jang dilahirken di luar Indone- 

sia, dapet memilih kewarga-ne- 

garaan Indonesia dengen menolak 

kewarga-negaraan Blanda jang 

didapetinja.. 

  

MINTA DIBEBASKANNJA WARTA- 
WAN DARI TAHANAN. 

Kawat wartawan Sudarjo. 

Solo, 28 Des (Antara). 

Pada hari penjerahan kedaulatan 
tuan Sudarjo Tjokrosisworo anggau- 
ta dan bekas sekretaris Persatuan 
Wartawan Indonesia mengetok kawat 
pada para wartawan Indonesia di Se- 
marang, maksudnja minta supaja bag 
hubung dengan  pembesar-pembes 
ditempatnja untuk mendesek segera 
dikeluarkanaja wartawan Rusli dari 
pendjara Mlaten Semarang dan war- 
tawan Sutardjo dari pendjara Amba-   "raya... "“Tudn "Rusli dan Sutardjo sebagai 

ifatketahii “masing-masing — redaktur 
»| dan pemimpin redaksi harian ,Paci- 

yan 19. ea 

2 ' j 4 
MENENTANG GAN 2 Pn 

lebih 

djadi warga-negara Blanda dan tida : 

orang jang berasal dari Suriname 

      

Upatjara pengoveran dan pegantian bendera di plabuan Surabaja pada tg. 27 
Desembe, : " 

“Di gambar tertampak semua pembesar pelaut Bianda, kolonel Sungkone, 
Ch. O. v/d Plas dan jang lagi batja pridato, ada kepala ALRI, kapitein ter 

zee, Subiakto. (Foto: Studio ,,Record”, Surabaja). 
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Dalem kalangan politici di 
| Diokja, orang sekarang sedarg 
sibuk meramalkan siapa jang 

untuk menggantikan kedudukan- 
nja Bung Hatta. Di sampingnja 
Mr. Susanto ada banjak disebut, 
namanja Lr, Hulim sebagi ganti- 
nja Drs. Hatta. Dr. Halim ada se- 

dalam B.P. Knip. Menurut sumber 
jang mengetahui Dr. Halim ka- 
barnja telah dapat sokongan dari 
partai Sosialis Indonesia (partij 
Siahrir), Parkindo, golongan Tani, 
sebagian golongan Buruh dan 
djuga sebagian dari Masjumi tida 
aken ambil sikan menolak djika 
ae Halim ditjalonkan sebagi 

Berhubung dengan apa jang di- 
tulis di atas kita telah menanja 
keterangan lebih djauh pada Dr. 
Haiim sendiri. Dari beliau diper- 
oleh keterangan bahwa dalam hal 
ini, ia belon bisa ambil putusan, 

Ia lebih dulu ingin IJiat susunan 
baru dari B.P. Knip jang akan 
dibentuk pada tanggal 4 Januari 
jad, atas mana pembentukan ka- 
binet harus didasarkan. 

aken mendjadi perdana mantri : 

orang jang partijiloos dan duduk. 

Dr. Halim akan ditjalonkan djadi P.M. Republiek ? 
Republiek modal perdjoangan bangsa Indonesia. Oa 

(Corr. Keng Po.) 

“ Atas pertanjaan begimana tio- 
raknja kabinet jang harus diben- 
tuk di Republiek didjawab bahwa 
kabinet itu harus: bersifat natio- 
naal parlementair, dimana segala 
aliran diwakilkan. Djuga ia mu- 
fakat djika banjak tenaga-tenaga 
muda digunakan. 
Mengenai sifatnja Republiek di- 

kemudian hari setelah RIS ber- 
diri, Dr. Halim njatakan bahwa 
ia tida setudju dengan aliran jang 
timbul di Djokja buat menghapus- 
kan Republiek Indonesia. 
Menurut pendapat beliau, Repu- 

bliek jalah ibarat modal perdjoa- 
ngan bangsa Indonesia. Repubiiek 
harus tetap dijalankan siasatnja, 
supaja satu tempo bisa mendja- 
lankan strategienja. Garis-garis 
jang ditudju olch Republiek dan 
RIS harus diatur begitu rupa, se- 
hingga bisa saling ketemu dalam 
satu punt (convergeren). Garis- 
garis ini tida boleh saling berpi- 
sahan (divergeren). Republiek ha- 
rus menjokong RIS, aken tetapi- 
satu tempo apabila perlu musti 
brani ambil sikap correctief tsr- 
hadep pemerentah RIS. 

Ca. 
  

Perdjalanan ' Kolonel 
Gatot Subroto. 
MEREKANOIAN SEPINTAS 

ALU. 
Gangguan Darul Islam. 

Semarang, 26 Dec. (Antara). 
Perdjalanan rombongan Kolonel 

Gatotsubroto, Gubernur 
Budijono dan kepala Polisi 

Djawa Tengah Moh. Gain jang 

paling menarik hati, adalah mu- 

lai Purwokerto melalui Bumiaju, 

Tegal, Brebes terus Pekalongan. 

Keluar dari Purwokerto Adjiba- 
rang runtuhan gedung-gedung be- 
kas aksi pertama, menarik pula 

karena daerah Brebes dan Bumi- 
aju dikabarkan pusatnja Darul- 

Islam, hingga rombongan itu di- 

kawal oleh beberapa truck TNI 

bersendjata lengkap. Di Brebes 

kita dengar kabar bahwa Darul 
Islam mengantjam orang supaja 
djangan menjambut rombongan 

tsb. djangan membawa bendera 
Dwiwarna, tetapi ternjata antja- 

man itu tidak dihiraukan rakjat 
dan sambutan jang paling hebat 
sepandjang perdjalanan adalah 
bahkan mulai Purwokerto terus 

sampai Pekalongan ini, 
Ribuan rakjat dan anak sekolah 

di sepandjang djalan berbaris 
menunggu berdjam-djam. Kebe- 
tulan orang sibuk mendirikan ga- 
pura-gapura penghormatan men- 
djelang penjerahan kedaulatan. 
Kalau daerah Banjumas hebat 
sambutannja dengan mempertou- 
tonkan pagar-pagar desa, maka re- 
sidensi Pekalongan hebat dengan 
lautan bendera dan lautan anak- 
anak sekolah. 

Kolonel Gatot menjaksikan ten-   tara Belanda jang sedang mem- 
perbaiki djembatan di antara Ba- 
lapulang-Lebaksiu, djembatan ini 
segera dibetulkan untuk dapat di- 

'lalui rombongan pembesar Djawa 
| Tengah itu. Seterusnja segera me- 
njaksikan rumah sakit Kardinah 
di Tegal, kemudian menudju ma- 
kam Bahagia. 

Di Pekalongan rombongan 
menghibur TNI dan tentara Be- 
landa jang dirawat di rumah sa- 
kit Pekalongan, 

Di Brebes diadakan pertemuan. 
Di sini disambut oleh Overste 
van Santen bersama stafnja 
ng semua penduduk Belanda Te- 
gal. 

Di mana-mana diadakan perte- 
muan perkenalan antara opsir- 
opsir TNI dan semua penduduk 
Belanda, tentara dan sipil, ter- 
utama anggota-anggota Soos, se- 
dangkan Kolonel  Gatotsubroto 
dan Gubernur Budijono djuga di- 
minta datang, Di Brebes Bupati 
dan rakjat menjerahkan bingki- 
san tanda mata kepada Kolonel 
Gatotsubroto. 

Wakil CHTH Tegal Tan 
Siang Lian dan Jansen 
dari Javatextiel Tegal, menjata- 
kan, bahwa hubungan TNI dan 
semua golongan rekjat baik se- 
kali, sama-sama saling mengerti 

ras.kan benar. Satu-satunja hala- 
ngan ialah intimidasi dan provo- 
kasi Darul Islam jang ada disela- 
tan dan barat Brebes sampai dae- 
rah Tiirebon. 14 pegawai . Java- 
textisl terpaksa ditahan oleh po- 
lisi karena pada mereka kedapa- 
tan surat perintah dari Darul Is- 
lam supaja. mentjuri textiel dari 
paberik dan kalau tidak paberik 
akan dibakar, padahal pegawai se- 
muanja itu orang baik-baik dan 
setia. Tetani surat-surat itu me- 
mai:ig menakutkan. 

Perekonomian didaerah per- 
kundjungan. 

Paberik textiel .,Java” dalem 
tahun 1950 dapa" bekerdja penuh 
tenaga: produksinja akan ber- 
diumlah 50 djuta yard greys, dja- 

| dichusus untuk pembikinan kain, 
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dan membantu, serta keamanan di-' 

UNIE SECRETARIAAT. 

Menurut correspondent.Aneta di 
Den Haag antara tuan-tuan Iiden- 
burg dan Mr, rringgodigdo sudah 
dimulai. dilakukan perundingan 
centang pembentukan Unie secre- 
tariaat. Mr. Pringgodigdo dan 
tuan Jahja akan balik ke Indone- 
sia tanggal 1 Jan. Unie secreta- 
riaat akan mempunjai 2 kantoor, 
satu di Nederland dan satu di in- 
donesia. Kedua kantoor tersebut 
akan mempunjai personeel Indo- 
nesia dan Blanda dan akan digu- 
nakan bahasa Indonesia dan Blan- 
da untuk surat-surat. Dalam unie- 
statuut ditetapkan jang Neder!and 
dan RIS masing-masing akan un- 
djuk satu secretaris generaal jang 
dengan 'bergantian akan pegang 
pimpinan buat satu taon lamanja 
di secretariaat. Diduga bahwa mr. 
Pringgodigdo akan mendjadi ke- 
pala pertama dari unie-secreta- 
riaat. 

PAKEAN BUAT TNL 

Vakgroep 'Textiel dj kota Arnhem 
negri Blanda, telah mendapet Kabar 
dari Indonesia jang TNI aga meraroh 
perhatian buat pembelian bahan-ba- 
han textiel setjara besar-besaran. 
Berhubung dengan ini berita perkum- 
puian dari exporteurs ke Indonesia, 
de ,,Fenni” teiah mengirimken circu- 
lairs ke semua kantor-kantor impor- 
teurs anda di Indonesia, dalem cir- 
culairs mana telah diterangken ke- 
butunannja TNI jalah: 2 milliun 
khaki-drili, 2000 sarongs, 280.600 hand- 
aoek, 160.000 slimut buat tentara, 
6o.Juy pakean dalem dan 180.000 kaos 
tari Katun. (Nieuwe Courant). 

»TUGUH ARWAH PAHLAWAN 
1945”. 

Pada Minggu j Jan. pagi di tanah 
wakaf musdjid Gang Tombora Djem- 
batan Lima, Djakarta, aken dilaku- 
Ken upatjara pembukaan tuguh terse- 

Ui 

CONCERT RAKJAT. 
Tanggal 1 Januari 1950 di Garden 

Hall aken disdaken volksconcert oleh 
Radio Philarmonisch Orkest diba- 
wah pimpinan Yyvon Baarspul. Con- 
cert tersebut diatur oleh Departement 
Pengadjaran dan mulai djam 8.15 ma- 
lem. Programma terdiri dari Ouver- 
ture Iphigenie in Aulis, Peter and the 
Wolf, 'Tableaux d'une Exposition. 
Pendjualan kaartjis pada tanggal 30 
Desember di Tjikini 15 antara djam 
10 sampe 12.30 dan djika perlu tang- 

igal 31 Desember djam 10 sampe 12. 

  

  

tahun 1948 produksinja ialah 3 
diuta yard dan tahun 1949, 9 dju- 
ta yard. Da 

Didaerah Tegal dan Brebes ini 
ada 30 paberik penggilingan beras. 
iang dapat bekerdja penuh tapi 
kini kekurangan padi. Antjaman 
D.I. mengurangkan masuknja pa- 
di. Paberik-paberik lainnja seperti 
,Braat”, ,,/Havenwer?f”, dan lain” 

guan. Pegawai ,,Javatextiel” ada 
3000 orang, gadji buat perempuan 
minimum f 0.80 tambah tundja- 
ngan 10076. Paberik gula di Dija- 
tibarang. Bandjaratna, dan Seragi 
telah bekerdja. Tahun jad. akan 
bekerdia pula paberik gula Sum- 
ber Hardin dan Dukuwringin. 
'Sepandjang dialan tanaman pa- 

di menguning bagus sekali disam- 
ping tanaman tebu jang beratus 
ha luasnja. - 

Paberik-paberik gula , Kemang- 
lan”, ,Pagangan” dan ,,Keling” 
Sudah selesai 6076 diperpaiki. 

Didaerah Pekalongan kini masih 
ada Pao An Tui jane diteruskan 
dengan persetudjuan dan bekerdja 
sama dengan TNI. 

Hari Saptu perdjalanan Guber- 
nu: Militer akan diteruskan ke 
Semarang, 

esiden Blora Sudjono 
ditundiuk untuk mengatur pengo-   peran kekuasuar di Pekalongan 
am (an Recomba van Zeelen 
rnst, 

lain sudah berdjalan tiada BanAN 
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riteiten dari banjak matjam bangsa 
di Surabaja. 
Ampir seluruh para pengurusnja 

perkumpular kaum. minoriteiten “ada 
tampak hadilir, sehingga ruangan jang 

“begitu tjukup Juas telah mendjadi 
penuh sesak. 

Kol. Sungkono bilang bahwa sebagi 
bangsa jang berdaulat dan merdeka 
di negaranja sendiri, sudah barang 
tentu. sual mendjamin kaum minori- 
Witen ada mendjadi kevadjibannja. 
Perlindungan djiwa dan harta benda 

kaum minoriteiten jang ada di negri 
“3 ini ada kewadjiban kita, tapi sebagi 

negara jang muda, jang perlu peng- 
“. Jaksaan dan mentjotjokan keadaan, 

mnragkin tida bisa sekali gus untuk 
memberikan segala kepentinganrda. 
.Surabaja terdapat paling banjak 
kaum minoriteit, maka buat ini akan 
diambil perhatian istimewa, - maka 
segan kepentingan jang diperlukan 
boleh lantas bikin perhubungannja. 

Sebagi manusia, begitu Kol. Sung- 
kono melandjutkan penguraiannja, 

untuk membikin segala sesuatunja 
mendjadi: baek, tapi bukan berarti 
untuk mendahului Tuhan. 
Mengharap supaja segala keragu- 

raguan dihilangkan dan saling suka 
bekerdja bersama untuk mendjamin 
keamanan, 
Gouverneur Dr. Murdjani bilang, 

digunaken perkata'an saudara” pada 
para hadlirin, karena memang dengan 
tulus hati akan mengadjak semua 
bangsa mendjadi sudara. 

Dr. Murdjani ada merasa girang, 
kalau buat masuk sebagi warga negara 

1 Indonesia diragu-ragukan, karena de- 
2 ngan keragu-raguan itu, berarti akan 

menjelidikin dulu baik atau tidaknja 
dan bagimana isinja, tapi buat orang 
jang. zonder pikir dan lantas menjerbu 
sadja, ini tida baik. Sebab kalau dise- 
ldiki dan tahu baik, masuknja ada 
sungguhan tapi ada lain dengan jang 
serebuan sadja, 8 

Sesudah lalu para hadlirin satu 
persatu diperkenalkan satu sama jang 
lain (Corr.). 

PERATURAN PENGIBARAN 
BENDERA BLANDA. 

Djakarta, 28 Des. (Aneta). 
Berhubung dengan penetapan Koor- 

Ginator Keamanan Sri Sultan Jogja, 
tentang Angkatan Perang Blanda jang 
sedang menunggu angkutannja. ke 
Negri Blanda maka sesuai dengan 
kehiasaan internasional dan sesuai 
Gergan kedudukan Angkatan Perang 
Blanda disini sebagi tamu, ditetapkan 
bahwa bendera Blanda diperkenankan 
untuk berkibar sendiri di markas- 
markas dan asrama-asrama Angkatan 
Perang Blanda, jang berikut: 

Kabinet. Panglima Besar (Angkatan 
Perang Bianda (Angkatan Perang 
Blanda — APB) 
Rumah di mana berdiam Panglima 

Besar Angkatan Perang Blanda: 
Markas Besar Staf Umum A.P.B.: 
Markas Adjudant-Djeniral A.P.B., 

: Markas " Kwartiermeester-Djendral 
- ALB.: 

E Markas Komandan Angkatan Udara, 
Aa Militer APB.: - . 

Markas Staf Komandan Blanda di 
. Djawa Timur, Djawa Tengah dan 
Djawa Barat, 3 

Markas-staf Basis-komandan Blan- 
da di Djakarta, 

- (Markas-staf Komandan ' Tentera 
Blanda di Sumatera Utara, Sumatera 
Tengah dan Sumatera Selatan: 

5 Markas-staf Tentara Blanda di 
ae Bangka, Belitung dan Riau: Kaliman- 

“tan Barat, Kalimantan Tenggara dan 
Indonesia Timur, 
Semua kampemen-kampemen Ten- 

tara Bianda di Indonesia. 

Ii BANDUNG. 
-—e” “0 TINDAKAN APA HARUS DIAMBIL 

kalau “ada terdjadi pemere- 
GO “san pak? 

2 Seberti djuga di kota-kota besar 
Iainnja, semendjak bebrapa waktu 

: berseiang di kota Bandung telah ter- 
: - gjadi pemeresan dan perbuatan-per- 

5 buatan tida pantas terhadap pendu- 
Guk, teristimewa  ditudjukan pada 

Ha Sa bangsa Tionghoa. 
Tg Se Djuru warta Keng Po, Bandung, 

: telah mempereleh berita bahwa ber- 
kenaan dengan kedjadian-kedjadian 
tersebut jang djuga dibuat menjesel 

| oleh pemerintah, baru-baru ini te 
iah diadakan pertemuan antara wa- 
kil dari orang Tionghoa dan jang 
berwadjib untuk memperbintjangkan 

soal di atas, 
Achirnja akan didajakan sedapat- 

nja untuk membantras kedjadian 
5 jang mengetjewakan itu seluas-luas- 

Ea nja. Segenap penduduk Tionghoa di- 
andjurkan supaja menaro kepertjaja- 

Re an pada pemerintah jang akan me- 
5 ngambil tindakan jang tepat terha- 

dap perbuatan-perbuatan serupa de- 
mikian. ' 

Selandjutnja kalu ada  terdjadi 
ihakhal. jang tida di-inginkan pula, 

1 publiek. diharap suka lantas me- 
Ef. rapportkan pada Chung Hua Tsung 

5: Hui, Tjitepus 213 atau dengan lang- 
' sung ke Kantor Basiscommandant 

T,N.I. di Javastraat 11A, Telf. Z. 881. 
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UNTUK MENDJAGA KEAMANAN 

Systeem Tonari-Gumi diada- 
ken lagi. i 

Pada Djuru-warta Keng Po, Ban- 
dung diwartakan, bahwa berhubung 
dengar penjerahan kedaulatan ke- 
pada R.LS. dan dengan mana auto- 

“ matisch kewadjiban pendjagaan ke- 
'&' 'amanan harus diperkuat lagi, maka 

belum selang berapa lama oleh para 
ketua, kampung dan lurah di daerah 

ag Bandung Kulon telah diadakan per- 

Santan Ha I-usul tentang 5 Dalam rapat ini, usul-us 
ae ktjaeaan keamanan dengan djalan 

“1 menghidupkan kembali systeem To- 

nari-Gumi dan sekalian membentuk 
Kumicho dan Chokai baru, telah 
disetudjuinja. Ke 

Demikianlah sedari bebrapa hari 

berselang, sudah mulai didjalankan 
pula ronda malam oleh penduduk di 

bagian tersebut. . 4 

PEMBAGIAN UANG PALAR MALAM 
AMAL DI SUKABUMI. 

Kita dibritahukan pendapatan ber- 

sih dari Pasar Malam Amal di Suka- 

bumi sama sekali besarnja ada 

19.000. —, : . 

5 f$ 5000.— telah dibasihkan kepada 

TNI. dan jang f 5000.— lagi dibagi 

K PSKP 654, Rumah Piatu desa 
Karang Tengah 15”, Fonds Nasional/ 

Fonds Peladjar 107c dan Armenzorg 

CETH 10x. 
Dari fibak CHTH HD ea 2 2 

bahwa pembagian untuk dirinja aka 
disumbangkan kombali pada P.S.K.P. 
sebagian, dan separonja lagi akan 

dikasihkan pada laen pendirian Am 

bangsa Indonesia (T,). , 

& 

kami akan berdaja sedapat mungkin 

  

  

1 Teritung mulai hari Rebo (44-12), | 
MDP Cheribon ada dalem pengawa- 
san KMK Cheribon, 

2. Mulai sa'at itu djuga j me- 
ur pemakean dari hal Mobiieno. 

ken oleh 
Angkatan 

bil dari MDP, aken dil 
Commandant  Bataljon 
Tentara Bo. 12 KMD 1, jang terbantu 
oleh Kepala dari MDP Cheribon. - 

3. Semua Truck-truck kep' 
MDP, hingga kini , 5 
Djawatan-Djawatan Pemerentah jang 
berkedudukan di kota Cheribon, ha- 
rus Gikantur MDP Che- 
ribon bersama supir-supirnja. ' . 

4. Pengumuman ini mulai berlaku 
dari tanggal 14-12-49 sampe di 
umumkennja penarikan kembali, 

Pertemuan dengan para 
: 0. Opsir TN. 

Atas undangan dari Pusat Pa- 
nitya Penjambutan T.N.IL., kutika 
malam Senen (25-26-12), kita te- 
lah hadliri Malam Pertemuan Ra- 
mah Tamah dengan para Opsir 
T.N.L., bertempat di gedung Phu- 
nix djalan Tjangkol, ternjata da- 
pat perhatian besar dari fihak 
pembesar-pembesar militair dan 
civiel serta berbagai-bagai wakil 
dari djawatan-djawatan dienst 
dan partikulir Tionghoa, Belanda, 
Indonesia, Arab, India dsb. 

Berhubung ada halangan, hing- 
ga Luitenant Kolonel Rukman ti- 
dak bisa datang, hanja kirim wa- 
kil terdirj dari Luitenant Hendi. 
Djam 7 (waktu Djokja), perte- 

muan tersebut mulai dibuka oleh 
tuan Suhirman (Penulis Pusat 
Panitya Penjambutan T.N.I.). Pun 
Ketua Panitya (tuan Hasim Su- 
manteri) dan tuan Suwandi sa- 
ling angkat bitjara, singkatnja 
dimaksudkan, dengan masuknja 
T.N.I. dalam kota Cheribon, tidak 
ada alesannja untuk bangsa apa 
djuga mendjadi gelisah, sebaliknja 
segala lapisan rakjat ada perlu se- 
kali memperkokoh perhubungan, 
saling membantu, mendjaga ke- 
amanan dan ketertiban, . , 

Terlahirnja keamanan, berarti 
membikin Negara djadi dapat ke- 
madjuan serta kemachmuran. 

Lalu dipertundjukam tari serim- 
pih, krontjong dan laen-laennja, 
hingga para hadlirin bubaran de- 
ngan perasaan gembira dan puas. 

Publiek djangan tinggal 
diam sadja. 

Komplotan-komplotan jang tida 
bertanggung djawab, tida perlu 
diresiakan lagi, memang masih 
terus ada sadja lakukan roinja 
jang banjak merugikan pada pen- 
duduk, terutama terhadap golo- 
ngan Tionghoa. 

Berbagi fihak jang berwadjib 
pun bukannja tida taro perhatian 
sepenuhnja, terutama “terhadap 
marika jang suka gunakan nama- 
nja TNI, untuk keuntungan diri 
sendiri. E 

Tentu sadja fihak jang berwa- 
diib diadi terus tinggal gelap, 
djika publiek sendiri tida mem- 
bantu, misalnja rapportkan ada- 

rentie Persatuan Guru Techniek, 
jang telah dikundjungkan oleh 9 
wakil dari Djawa Barat dan lagi 
laen-laca: orang. 

Dalam pembukaan lagu kebang- 
saan telah” diperdengarkan dan 
tuan ketua menerangkan bahua 
sudah beberapa taon tida berkum- 
pul achirnja kita orang sekaran 
bisa emu kembali. Kita ber- 
satu bukan dengan maksud memi- 
sahkan diri dari sobat-sobat jang 
laen, tetapi sekedar untuk. mem- 
perkuat fonfament, 

Inspectur — sekolah — Techniek 
menerangkan bahwa kalah me- 
nangnja sesuatu negara dalam pe- 
rang ada bergantung dari madju- 
mundurnja  techniek dan sajang 
jang pemuda sekarang belon begi- 
tu ketarik dengan techniek, kare- 
na kurangnja penerangan, Ber- 
bagi-bagi wakil mendoakan supa- 
ja ini conferentie mentjapai mak- 
sudnja. 

Menurut berita tida lama lagi 
kabinet Negara Pasundan akan 
bubar dan Djuarsa akan mendjadi 
kabinet formateur. 

: Penjerahan kedaulatan ber-dja- 
lan dengan tentrem dan di Pasar 
Baru, aloon-aloon dan Djalan Ra- 
ya orang pada berdesak-desak, 

AKADEMI SENI-RUPA. 

Jogja, 27 Des. (Antara). 

Akademi Seni Rupa Indonesia 
akan dibuka oleh Kementerian Pen- 
didikan pada tgl. 15 Djanuari jad., 

dengan bagian-bagian: 1. Seni lu- 
kis, 2. seni pahat, 3. pertukangan, 
4, reclame, dekorasi, illustrasi dan 

graphik, 5, guru gambar idjazah 
a dan b dan akan menjusul seni ba- 
ngunan. : 

Buat bagian seni lukis dan pahat 
diterima mereka jang beridjazah 
SMP Negeri atau sederadjat atau 
meskipun tidak beridjazah tetapi 
berbakat istimewa, buat bagian per- 
tukangan mereka jang beridjazah 
Sekolah Pertukangan atau sedera- 

Gjat, dan buat bagian 4 dan 5 me- 
reka jang beridjazah SMA atau gu- 
ru-guru Sekolah Landjutan. 

PERAMPOKAN DI BILANGAN 
DJAKARTA, 

—Rumahnja njonja Lie Tjin Yong 
di Gang Bioscoop, Pantjoran sudah 
didatengi perampok, nona Loei Ie 
Lian, umur 16 taon diantjem dengan 
revolver»y kemudian itu nona di-iket, 

pendjahat gondol 3 kaen sprei baru, 
puluhan sarung bantal, sadjumblah 
taplak medja. Kerugian “xira f 500. 
— Warung Jo Piet Siong di Gang 

Paseban dirampok oleh 2 pendjahat 
bersendjata pistol, selaennja uang 
contant, djuga sadjumblah roko kre- 
tek digondol, kerugian kira f 0. 

—83 kawanan perampok, telah $ , 
tronin rumahnja Wen Djin Lie di 
Bukitduri, Kebon Baru, gondol ba- 
rang-barang dan uang contant kira 
f 2500.—. 6 
—Di Kampung Makassar,     nja sesuatu perbuatan terkutuk. 

Bisa diadi dalam tempo singkat 
belon berarti bisa terus memban- 
tras sampe diakar-akarnja, tapi 
kiranja bisa djuga mendjadi ba- 
njak kurangan. 

P.M. terhadap komplotan 
pentjuri di pelabuhan. 

Sudah bukan resia lagi. lebin 
pula belakangan ini komplotan 
bentjuri jang tersebar di pelabuan, 
Gjadi semingkin menjolok mata 
serta brutaal sekali buat merugi- 
kan sesuatu pedagang jang mene- 
rima barang-barangnja dari gu- 
dang pelabuan, karena dibela- 
kangnja djuga ada berdiri serta 
diandjuri oleh beberapa tjabang 
atas. 

Tapi sedarj hari Saptu (24 Des.) 
Politie Militair- R.I. telah bertin- 
dak dan dapet membekuk terdiri 
tida kurang dari 25 pentjuri. Pun 
selandjutnja -P,M. mendjaga di 
pelabuan, hingga bikin banjak 
aman dan bikin komvlotan pen- 
tjuri pada kelabakan. 

Gunakan bon palsu C.P.M. 
Satu komplotan telah datangin 

bebrapa sudagar tjita, lalu: guna- 
kan bon-bon valsu atas namanja 
(Corps Politie Militair) untuk 
mendapat ambil dulu tjita-tjita, 
iang tida segan berbarang kluar- 
kan sesuatu alesan jang mengan- 
dung antjeman. 3 

Bebrapa ratus meter tjita-tjita 
telah dapat “didjadikan hasilnja. 

Fihak jang berwadiib dari CPM 
sama sekali tida berasa ada ke- 
luarkan bon-bon tersebut. hingga 
insiaf namanja CFM sedang di- 
bikin rusak oleh komplotan jang 
tida bertanggung dijawab, maka 
setjepetnja dibikin pengusutan 
lu2s, kemudian berhasil dibekuk 
ampat orang antaranja jang ber- 
buat mengetjiwakan. 

Pentjurian textiel besar pada 
|. gudang ,Kian Gwan”. aa 

Sedari hari Rebo (21 Des.), selagi 
Pan enduduk ditudjukan ber- 
ubung engan masuknja pasukan 

TNI, adalah kawanan pendjahat 
membarengin telah bongkar gudang- 
nja ,,Kian Gwan” distraat Kenduruan, 
memakai ampat kahar mengangkuti 
matjam-matjam. textiel, menurut har- 
ga luar lebih f 20.000.—, 

Berkat atas actiefnja fihak jang 
berwadjib, hingga sekarang telah da- 
pat ditangkap ampat antaranja dari 
komplotan pendjahat tersebut. Sedang 
textiel jang hatsal dari  pentjurian 
itu dapat dibeslag dari pembeli-pem- 
belinja di Pasar-Balong. 

PEMBERANTASAN BUTA HURUF, 

: Usaha wanita Indonesia. 
1 ulan- Persatuan Isteri” 

Djakarta sekarang giat melakukan 
pemberantasan buta huruf dikalangan 
kaum wanita. Dalam ini per- 
kumpulan tersebut men bantuan 
dari Departemen Pengadjaran beru- 
pa buku-buku - batjaan, peladjaran 
dan petundjuk-petundjuk bagi jang 
mengadjar. 

pada 
rumahnja Rakidin, perampok gondol 
barang seharga f 300.—. Sedeng pa- 
da rumahnja Napsin, digasak barang 
seharga f 321.—. f 
—Di rumah Lauw Pen Nio di Ke- 

majoran, Tjempakaputih, perampok 
berhasil gondol uang contant f 100 
dan 300 Ori, djuga barang-barang 
seharga ampir f 1000.—. , 
—Tan Tjio Seng di Gang Tjulan, 

dirugiken buat f 1028.—. Jang ter- 
sangka lakuken itu kedjahatan, H. 
Damping jang tida mempunjai tem- 
pat tinggal tertentu dan T. J. Lin 
dari Kepu binnen, telah dibekuk. 

—Politie Depok telah dirapport- 
ken, di Kampung Sindangkarang 
(Tjisalak) rumahnja Sair, sudah Ke- 
rampokan. Kawanan pendjahat 2 
antaranja membawa revolver, sudah 
bisa gasak barang seharga ampir 
f 3000.—. : 
—Di Bekasi, rumahnja Oplin dan 

Mahar keduanja di Penggilingan- 
tengah, djuga dirampok, pada yu- 
mah pertama rampok berhasil tim- 
pa barang seharga f 500:— lebih 
dan pada rumah kedua ampir f 200. 
—Di Kebajoran, kawanan peram- 

pok terdiri 3 orang bersendjata da- 
tengin rumahnja “ Gowing, marika 

mengaku politie dari Tangerang 
minta dibukai pintu. Sesudahnja bi- 

kin bersi pakean dalem lemari, ke- 
mudian mengilang dengen tengteng 
koffer. Kerugian kira f 300. (SM.) 

»SARBUSP”. 

Corr. kita kabarkan: 

Telah berachir Congres kaum 
buruh obat seluruh nesia jang 
diadakan di Djakarta di Kebon 
Binatang, Tjikini. Congres me- 
mutuskan, berdirinja »Sariket Bu- 
ruh Obat Seluruh Indonesia” atau 
singkatnja ,,Sarbusi” dengan pe- 
ngurus sementara Ketua tuan 
Sukri, ketua muda I tuan Sutar- 
dio. dan ketua muda II tuan Far- 
dan, dan secretariaat di Tandjung- 
laan 23, Djakarta. 2 
Dalam perserikatan buruh ini 

sudah masuk sebagi anggota-ang- 

gota perserikatan - perserikatan 
buruh rumah obat dari Djakarta, 
Bandung, Semarang. Tegal, Djokja 
dan Solo, jang wakil-wakilnja ada 
turut dalam congres. 

Perserikatan ini akan dibesarkan 
agar meliputi seluruh Indonesia 
dan dibulan Maart jad. akan di- 
bikin Congres ka IL di Semarang. 

P.P.I. SUKABUMI 
- mendidik kader buat mem- 
bantras buta-huruf. 

Dari antara banjak kerdja'an 
jang sedeng diusahakan, kini 
(P)emuda  (P)utri (I)ndonesia 
tiabang Sukabumi sedang asik 
mendidik kader-kader putri, jang 
akan didjadikan onderwijzeres” 
'buat mengadakan actie membarn- 
tras buta huruf digolongan kaum 
Ibu Indonesia, dengan memake 
systeem jang mudah dipeladjari.   Para “pengadjar terdiri dari guru- 

guru “jang ,beroeps”, jaitu anggota- 
anggota P.L., jang diwaktu pagi me- 
ngadjar dibebrapa Sekolah Rakjat. 
Tempat kursus diantara lain di Se- 
kolah Rakjat Kampung Bali Gg. 25. 

Sebagi ,,uang modal” buat ini 
actie jang harus dipudii, kini se- 
dang diadakan pembitjara'an de- 
ngan Directie dari Flora Bioscope, 
agar bioscoop tersebut -bisa me- 
ngadakan satu atau dua malam   P.I, ialah perkumpulan sosial wani- 

jang didirikan sebelum perang 
kedua, (Antaray. f 

x 

Pen nanang 

Ipertundjukan amal guna «maksud | 
dik diatas, (T) 2 rn   
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Sectie III, Pasar Baru: Dr. Tio 
Tjiong Lok — Pintu Besie 28, Telf. 
Gambir 488. 
. Sectie IV, Tan. Abang/Koningspl. 
West: Dr. Gan Heng Ngo — Oude Ta- 
marindelaan 131, Telf, Gambir 4591. 

Sectie V, Grisseeweg: Dr. Tan Tjong 
2 — sariweg 1l, Telf Gambir 

Sectie VI, Kramat: Dr. Lim Toan 
8 |Hin — Kramat 102, Telf, Gambir 4489. 

Sectie VII, Djatinegara: Dr. Tan 
Djiet Sing — Kon, Emmalaan 4, Telf. 
Djatinegara 362. 

RUMAH OBAT. 
Giliran buka hari Minggu dari ru- 

mah-rumah obat di Djakarta: 

Panacea, Krekot 5. 
Van Gorkom, Javaweg 83. 

Senen, 2 Jan: 
Chung Hwa Glodok &. 
Tonina, Molenviiet. Oost 34A. 
Nederlandse Apotheek, Tjikini 2. 

Giliran buka malem dari tg. 1 sam- 
pe 7 Januari: 

Bavosta, Rijswijk 9. 
Oemoem, Kramat 48. 
  

  

Kebaktian umat Kristen di 

hari kedaulatan. 

R.LS. ada kehendak Allah, 
pemerentah R.LS, hamba 
Allah, 

Hari Selasa 27 Desember hari 
penjerahan kedaulatan djam 6-7 
petang di gredja Pedjambon dibi- 
kin kebaktian dari semua umat 
Kristen di Djakarta - dari segala 
bangsa. Pembitjara ds. W. J. 
Rumambi antara laen berkata: 
puluhan tahun bangsa Indonesia 
perdjoangkan kemerdekaannja 
menjatakan kepada dunia tida se- 
nang dengan pendjadjahan, Se- 
djarah terachir ini membuktikan 
betapa kuat tekad dan tudjuan 
kita, Ini hari berdirilah Republik 
Indonesia Sariket jang berdaulat 
sedjedier dengan negeri-negeri 
laen di dunia, dan iang merdeka. 
Indonesia dapat berikan bantuan- 
nja dalam tertjapeinja perdamai- 
an antara semua bangsa di dunia 
jang memang ada, kehendak Tu- 
han. Kita sambut djaman baharu 
ini dengan gentar, kerna tang- 
gung djawab sesuatu anggota ma- 
sjarakat negara baharu ini, dan 
kedosaan manusia, Umat Kristen 
patut berdosa untuk pemerentah, 
untuk pembesar-pembesar dari 
jang terbesar sampai jang terke- 
tjil, agar mereka semuanja pegang 
dan gunakan - kekuasaan dengan 
baik. 
S5 adalah kurnia dari Al- 

ah”, : 
Kemudian berbitjara ds. J. Ver- 

kuyl, jang antara laen berkata: 
Djalannja sedjarah adalah kehen- 
dak Allah, Bangsa Indonesia me- 
nerima kedaulatannja primair da- 
ri tangan Tuhan sendiri, dan bu- 
kan primair dari bangsa Belanda. 

Biarlah pemerentah negara ba- 
ru ini menurut. kehendak-kehen- 

Kemudian kebaktian ditutup 
dengan pembatjaan oleh ds. J. E. 

. Chr. Geissler satu ,,Berita Badan 
Pekerdja Am Gredja Protestant 
di Indonesia pada Waktu Penje- 
rahan Kedaulatan kepada Repu- 
blik Indonesia Sariket”, 

KEBAJORAN. 
Dalam bulan Desember ada lebih 

dari 2100 buah rumah jang lagi 
dikerdjakan di kota baru Kebajo- 
ran, 

Ini waktu kira-kira 600 buah 
rumah sudah klaar dikerdjakan 
dan kira-kira 200 rumah sudah di- 
tempatkan. Kira-kira 100 km dja- 
lanan tanah sudah dikerdjakan 
dan antaranja 12 km sudah dias- 
pal dan djalanan jang menghu- 
bungkan dengan Djakarta melalui 
djembatan besar di atas Bandjir- 
kanaal boleh dibilang sudah dapat 
dipergunakan. Pada pertengahan 
bulan Januari buat pertama kali 
akan diberikan aliran listrik oleh 
station listriek . darurat di Keba- 
joran dan di beberapa djalanan 
sudah dapat diambil aer bor. 

Tetapi maskipun begitu peker- 
djaan di Kebajoran ada terbela- 
kang tiga bulan, sebab kesukeran- 
kesukeran dalam hal pengangku- 
tan. Diharap dalarn kwartaal per- 
tama dalam taon 1950 saban bu- 
lan bisa dibikin 600 buah rumah. 
Mulain tanggal 15 Januari bagian 
barat Kebajoran sudah mendapat. 
pembagian listriek dan aer, 
“Sekarang Kebajoran tjuma ter- 

pisah kira-kira minuut perdja- 
lanan auto dari Djakarta, sebab 
djembatan di Bandjirkanaal su- 
.dah klaar dan buat beberapa 
minggu lagi itu djalanan baru 
akan sudah diaspal. 

Sesudahnja 11 bulan bekerdja 
seluruhnja ada 84 dari daerah jang 
harus dikerdjakan sekarang sudah 
terbuka dan jang 4 lagi akan su- 
dah terbuka pada pertengahan 
taon depan. (Aneta). 

TONIL AMAL. 
aa pendirian rumah orang 
ua, 

Sebagaimana diketahui perkum- 
pulan ,,Lao Dzen Hui” sedang ber- 
daja-upaja buat mendirikan sebuah 
rumah untuk orang-orang tua jang 
telantar, dan buat itu, diperlukan 
banjak sekali uang. 

Untuk menundjang usaha itu, ma- 
ka pada tgl. 29 dan 30 Jan. 1950, di 
gedung komedi Pasar-Baru, Sin 
Ming Hui afd. Tonil akan 'mengada- 
kan pertundjukan, jang pendapatan- | 
nja akan didermakan kepada. rumah 
orang tua itu. 

Kalimat tonil jalah ,,Sinar Pelita 
di tengah Malam”, sedang regie 
berada dalam sangan tuan Tio Tek 

Djin. : 

WARTA SIN MING HUI. 
Berhubung jang sebagian dari uang 

telah dikumpulkan untuk Kor- 
ban-korban Bandjir Tiongkok dalam 
btdan Oktober 1948 tidak bisa dikirim 
ke Ti9ngkok pula, maka kami telah 
dar terima kembali dari Hok Kian 
Hwee Koan sedjumblah uang. sebe- 

daitu persentage dari 
lan oleh Sin Ming 

Djumblah tersebut akan digunakan 
semuanja uatuk Sekolah Miskin 
Bin Ming Hui” ”   

z Aa Da ia 5 

ja kumpwan olah raga itu terbuka 
djuga bagi laen-laen bangsa sebagi 
anggota. 

Satu dan laen tentang erobahan 
pada Statuten itu, aken diputuskan 
oleh rapat ta jang aken dibikin 
sedikit Pr 

Poris ' Semarang — Persis 
Solo 2—1. 

Jogja, 24 Des. (Corr. Keng Po). 

Hari kedua di lapangan. Kridosono 
telah maen antara kesebelasan Sema- 
rang lawan kes. Solo. Perhatian pe- 
nonton ada “besar, sedeng  pertandi- 
ngan dilakuken fors, sampekan ada 
jang perlu digotong keluar lapangan. 
Individueel — pemaen-pemaen Sema- 
rang baek, terutama keeper Hing Kie, 
tapi spelverband gagal. Fihak Solo 
techniek lebih unggul, bintangnja ada 
stopperspil Sidi. Solo lebih banjak 
mengurung, tapi apamau marika se- 
deng offday. Solo bikin soal lebih 
dulu atas djasanja Harto, kamudian 
Kristiono dari fihak Semarang bikin 
stand 1-—1. Goal kadua jang djali goal 
kemenangan buat Semarang dibikin 
dalem babak kedua kutika Katu voor- 
zet dari Sulud di gentus oleh Djamiat. 
Permaenan selandjutnja ada ,,heibat” 
sampekan pemaen Semarang  Djaw 
miat perlu digotong ke kamar-pakean. 

“PSIM (Djokja) — Persis (Solo) 
0 — 1. 

Di hari-achir, tgl. 25 Des, telah 
bertemu dua kesebelasan jang sedari 
dulu memang ada dua rivaal, jang 
pertandingannja menarik perhatian. 
Maka djuga itu sore penonton berdju- 
belan. Umumnja kekuatan kedua fihak 
ada berimbang. Saking keliwat seruh 
pertandingan ampir “ berobah kasar, 
tapi atas ketjakepan wasit Sujono jang 
memimpin pertandingan dengan keras 
tapi adil, insiden heibat tida terdjadi. 

Goal satu-satunja buat Solo dibikin 
oleh Darmadji pada sabelonnja tempo- 
mengaso (Kor. KP). 

Je Gan $ 

TJIREBON — DJAKARTA 1-4 
Tjirebon, 27 Des. (Antara) . 
Pertandingan distrik PORI kemarin 

dilangsungkan di Tjeribon antara 
kes. 2 Tjirebon lawan Djakarta. 
Djalannja pertandingan baik, stand 

Sampai mengaso I—l, 
Dibabakan kedua Djakarta menam- 

pakan keunggulannja, sesudah half- 
time Djakarta tjitak 3 goals lagi. 
Sampai abisan stand tetep 

mendjadi 1—4 untuk Djakarta.   
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& baja. matan Sg Ea an Nan | Pengumuman KMK. | - (Corr. Keng Po, Bandung) . mediran »Minggu dari dokter-dokter UMS. itu : T, B, Kie Tok Kauw Hwee. 
an Sungkono dan Gouyerneur aa MENARI tum namanja ate. Pada hari Senen djam 10 pagi di Sa PB Giodoer aa Pe im jaka Tenggat Lam ata ag NP -. Yana” BU S0 Mapan aa | 
bana Dada pan ap NN telah Rooney gama Tn No. gedong sekolahan pertukangan te- Kwan — Molenvliet Oost 96a, Telf. | aken bikin Pe ana Matan artikel 4 Patekoan 1. djam 930: bah. 

1 N/Cat./49, Meme gen Sena ““P. Ilah dKangsungkan receptie confe- | Djak. 680 (Gambir 1065). alinea 8 dari iapunja Statuten, supa- | Indonesia — Ds. Gouw Khiam Kiet./ 
Djam 16: bah. Hokkian — Ds Gouw 
Bo Tjay. : 

T. Njonja Ketjil 63. djam 930: bah. &. 
Indonesia — Ds. Tjan Tbng Ho, 

Kp. Sawah 12. djam 11: bah. In- 
donesia — tuan Theng Hoay Giok. 

Chr, Zending Indonesia. ' 
Gg. Pedjagalan 1, Kota. Minggu, 1 

Jan. djam 9: keb. Rmum, Pendita ta 
nelius. Kemis, 5 Jan. Pengabaran 
Indjil dan Perminta'an Doa. Jis 

Tg. Priok,  Donggalaweg. Minggu,' 
1 Jan. djam 18: keb. umum Pendita ' 
W. B. Siagian. Kemis, 5 Jan. Pela- 
Ban Kitab Sutji, Pendita J. J. Gas 
riel. , 
Tugu. Minggu, 1 Jan. djam 9.30:! 

kebs umum, Pendita J. J. Gabriel. 

  

    

  

Grote Oost, “AMS gebouw Djakarta.“ 
Minegu, 1 Jan. djam 9.30: .keb. umum, 
Pendita W. B. Siagian. : 

: Tiong Hoa Thian Lie Hwee. 
Mol.-O. 125. Minggu. 1 Jan, djam 

8.30: “sekolah Sam Kauw. Djam 10: 

  

Pembitjaraan tentang ,,Khong Kauw” 
Sdr. sinshe Tan Seng Kie, 
“Boen Tek Bio, Tangerang. Minggu! . 

1 Jan. djam 13: sekolah Sam Kauw. 
Djam MM: Pembitjaraan 
Theosofie, Sdr. Tjia Sie Kiat. 5 
Sam Koan Tay Tee Bio, Tjilintjing. “| 

Minggu, 1 Jan, djam 14: Pembitjaraan, | 
Umum. 5 Ne 
THHK Pasarlama, Mr.-O. Rebo, 8: 

Jan. djam 20: Pembitjaraan tentang: “1 
Khong Kauw, Sdr. Siauw Tik Kwie, 
dan Saudara Sinshe Tan Seng Kie. 

Klenteng Tee Tjong Ong, Petak .: 
Sembilan. Rebo, 3 Jan. djam 20: Pem- 
bitjaraan tentang Hoed Kauw, Sir. 
Ong Tiang Biauw. $ 

Protestant Al-Maseh (Palma): 
Drossaersweg 199. 

djam 16: Kuntji Tahun. Minggu, 1 
Jan. '50. Djam 9.30: keb. umum (Ta- 
hun baru), bah. Indonesia, Ds. Theg 
Eng Hsiang. 
Mangga Dua, Gg. Gatep. 

1 Jan. Djam 1630: keb. umum bah. 
Indonesia, Ds. The Eng Hsiang. 
  

  

DJAWABAN REDACTIE “7 | 
Sea Tuan Moh. Toha, Tjp. 

Tentang obat penjakit ajam, tuan 
baek tulis pada djawatan Pertanian 
dan Perikanan, Molenvliet Timur, 

Djakarta, , 
Abonne K 517, Djat. 
Buku tentang - Konferensi Medja 

Bundar di 's Gravenhage diterbitken 
oleh Sekretariat Umum Konferensi 
mena Bundar, 's Gravenhage, Neder- 

    
    

Kongres P.O.R.. 
Djokja, 25 Dec. (Corr. K.P.). 

Resolusi. 
Dalam sidang kongres Pori antar 

Indonesia jang berlangsung pada 
tg. 23 dan 24 Dec, 1949 di Paku 
Alaman, Djokjakarta telah mengam- 
bil putusan-putusan. berikut: 

A. Mengenai Organisarie: 

1. Mengubah nama Persatuan 

Olahraga Republiek Indonesia 
mendjadi Persatuan Olahraga 
Indonesia dengan singkatan Po- 
RI seperti singkatan jang lama. 

2. Membuat dan mengusahakan 
anggaran dasar baru dan -susu- 
nan organisatie dengan dasar 
Federatie  gabungan-gabungan 
Olahraga. : 

3, Memilih sebagai Ketua dan wa- 

kil ketua: S. P. Pakualam dan 
tuan Sumali Prawirosudirdjo 
dan diwadjibkan kepada mereka 
supaja sigra melengkapkan su- 
Sunan pengurus sesuai dengan 
anggaran dasar. 

4. Mengesjahkan bagian - bagian 
dari pada P, B. Pori jang lama 
sebagai Pengurus Besar-besar 
gabungan sementara dan diwa- 
djibkannja supaja P.B. 2 semen- 
tara itu dalam waktu jang se- 
singkat-singkatnja mengusaha- 
kan berdirinja -gabungan-gabu- 
ngan olahraga masing-masing. 

9. Mengusulkan kepada Kori supa- 
ja berobah mendjadi Komite 
Olympiade Indonesia. 

B. Mengenai rentjana Urgentie: 

1. Mewadjibkan kepada Pengurus 
Pori supaja sigra berusaha agar 
dapat ditrima sebagi anggauta 
Federatie Olahraga Amateur se- 
Asia dan agar tiap gabungan- 
gabungan dapat  ditrima men- 
djadi anggauta Federatie Inter- 
nationaal. 

2. Mewadjibkan kepada Pengurus 
Pori dan minta kepada Komite 
Olympiade atau Komite Olym- 
piade Nationaal supaja mengu- 
sahakan dapatnja Indonesia ikut 
dalam Olympiade Asia jang per- 
tama dalam taon 1950 di New 
Delhi, 
Mewadjibkan kepada Pori dan 
P.B.2nja sementara dari pada 
gabungan - gabungan Olahraga 
supaja bersama - sama dengan 
Kori atau Komite Olympiade 
Nationaal, mengatur dan men- 
djalankan  persiapan-persiapan 
guna pengiriman - pengiriman 
rombongan pemain ke Olympia- 
de Asia taon 1950. 

4, Mewadjibkan kepada Pengurus 
Pori supaja mengusahakan pa- 
nitya penjelidik (studie com- 
missie) olahraga asli, djika per- 
lu, dengan minta bantuan dari 
Pamerintah dan badan-badan 
serta organisasi-organisasi Iain. 

5. Mewadjibkan kepada Pengurus 
Pori supaja mengusahakan ber- 
dirinja suatu bureau untuk Me- 
dische Sportkeuring, djika perlu, 
dengan minta bantuan dari pada 
Pamerintah atau badan-badan 
serta organisatie - organisatie 
lain, 

6. Mengandjurkan kepada Pame- 
rintah Pusat RIS dan  Pame- 
rintah - pamerintah Negara-ne- 
gara bagian supaja usaha-usaha 
pendidikan djasmani di sekolah 
dan untuk masjarakat - umum 
didjalankan seluas-luasnja. 
Minta kepada Pamerintah Pu- 
sat RIS dan Pamerintah-pame- 
rIntah. Negara-negara Bagian 
serta Pamerintah Daerah Oto- 
noom“ supaja  memperbanjak 
djumblah dan memperbaeki ke- 
adaan tempat olahraga seperti 
stadion, lapangan olahraga dan 
stadion-stadion bagi umum dan 
bagi sekolah-sekolah, kolam-ko- 
lam bernang dll, 

8. Mengandjurkan kepada semua 
organisatie Wanita supaja ikut 
serta membimbing semangat 
berolahraga, terutama ' untuk 
para wanita, 

9. Mewadjibkam kepada Pengurus 

Ta ea HERU 

  

antar - Indonesia. 
Pori supaja mengusahakan»ber- 
dirinja suatu pengembalian dan 
pembelian alat-alat olahraga. 
Mengandjurkan kepada Gabu- 
ngan-gabungan olahraga supaja 
mengadakan latihan-latihan ka- 
der tjabang masing-masing. 

Demikianlah resolusi kongres Pori 
antar Indonesia jang berlangsung 
pada tg. 23 dan 24 di Pakualaman, 
Djokjakarta. 

Susunan pengurus PORI se- 
luruh Indonesia. 

Sesuai dengan resolusi kongres 
Pori. antar..Indonesia,. bagian A sub 
3, susunan pengurus “Pori seluruh 
Indonesia telah dapat dibentuk se- 
bagi berikut: 

Ketua: S. P. Pakualam. 
Wakil Ketua: tuan Sumali Prawi- 

rosudirdjo. 

Penulis I: tuan Hertog, 
Penulis II: Mr. Subagjo. 
Bendahari: tuan Alimarsaban, 
Pembantu2: Dr.  Martohusodo, 

Gusti Djohan dan Para Ketua atau 
wakil dari gabungan-gabungan olah- 
raga. 

Selandjutnja, mengenai susunan 
Pengurus Kori, menurut keterangan, 
sementara ini masih tetap, jalah: 

Ketua: S. P. Kangdjeng Sultan 
Hamengkubuwono. : 

Wakil Ketua: Dr. Kusmargono. 

4. 

»Istilah Nationaal dalam kala- 
ngan Olah Raga bukan satu 
soal sulit. P.B. Pori mengam- 
bil dasar warga negara. 
Untuk keluar, warga negara 
dapat mengambil bagian dalam 
Olympiade”, 

Demikian djawaban Dr. Kusmar- 
gono, Wakil Ketua Komite Olympiade 
Republiek Indonesia atas pertanjaan 
Corr. Keng Po di Djokjakarta. 

Selandjutnja Dr. Kusmargono mene- 
rangkan, bahwa maksud kongres olah- 
raga ke 3 jang diselenggarakan oleh 
Pengurus Besar Pori di Djokjakarta, 
jalah mentjoba membentuk satu orga- 
nisatie olahraga Nationaal jang meli- 
puti seluruh Indonesia. 
Bentuk dari organisatie tersebut, 

demikian Dr. Kusmargono,-sebagimana 
jang telah direntjanakan oleh P.B. 
Pori ada sebagi berikut: 2 

1. P.B. Pori merupakan suatu 
koordinatie lichaam diantaranja ang- 
gauta-anggauta Pori jang merupakan 
gabungan-gabungan olahraga (taak . 
yan sport). £ 

2. P.B. Pori, jalah jang mendjadi 
contact lichaam diantaranja gabungan 
tersebut dan Pamerintah. 

3.  Gabungan-gabungan olahraga 
tadi mempunjai autonomie seluas luas- 
nja, djadi masing-masing mempunjai 
Pengurus Besar sendiri. 

4. P.B. Pori mempunjai consulaten 
di daerah-daerah, djuga untuk men- 
koordineer gabungan-gakyingan di dae- 
rah dan seterusnja untuk membimbing 

10. 

dan memimpin laen-laen matjam olah- 
raga jang belon dapat masuk dalam 
gabungan, supaja mereka djuga ma- 
tang untuk dimasukannja. $ 
Demikian garis-garis besar dari or- 

ganisatie Pori jang akan dibentuk, 
Gjika ditrima oleh kongres. 

Selandjutnja, demikian menerang- 
kan Dr. Kusmargono, Pori akan 'ber- 
usaha: : 

a. Mengkoordineer dan membim- 
bing organisatie-organisatie keolahra- 
gaan. 53 

b. Menjebarkan . pengetahuan dan 
arti jang betul tentang olahraga untuk 
didjadikan.alat pendidikan jang ber- 
guna bagismasjarakat. "| 

c. Menjelenggarakan Pekan olahraga 
untuk seluruh kepulauan Indonesia se- 
tiap 2 taon sebagi perlombaan kedjua- 
raan Nationaal. 

d. Mengusahakans#pengiriman rom- 
bongan-rombongan olahraga keluar 
negri. 

e. Mementingkan dan memadjukan 
segala hal jang berhubungan dengan 
keolahragaan. 

Lebih djau, mendjawab pertanjaan 
kita, Dr. Kusmargono menerangkan, 
bahwa warga negara dapat duduk 
dalam pengurus besar, sedangkan 
orang asing hanja dapat duduk sebagi 
technis adviseur dan ag Png begitu 

Minggu, / 

ag 
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| Contrabas, Cello, 

9-12 dang) 
Ef 4— 6 sore |. 
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pt . Hawatan is 
guitaar ukeleleh dll. $ eh 
Pealnsd West "1 Djakarta “Kota. a 
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i : inan (sementara £ Bara diadakan) | e T 3 CP. an Bjurgbalumaki ntuk menddadi Mata 4 Sg 
-. bagian 2 dan 8: beridjazah SMP. bagai , duga mereka jang tau jang 

Untuk bagian 4 dan 5: Ne SMA. 

(III Pendaftaran dan | keterangan-keterangan : aa 
2. Di Kementerian PP. dan K., Djawatan Kebudajuan Dyi. Batanawarsa 34, | 

, Diokjakanta, mulai djam 9 — 12 dengan'lisan atau tertulis. - 

Ka ata 

   

  

Na 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN. 
  

    
NW oeforaup 58 ng oC. 

Bj. 1-1-1950. 

  

gmaoon H, 
SABOEN (| x 

Mena 9, kromnteruua n£ 

    

     

G 

Pa 

P
a
m
a
 HVIsS 43 

  

14224 

  

“ FABRIEK 

“SIN 1? 
  

TPP. 1 Jan. 1950. 

. Kali Beton No. 48-49, Tel. No. 1489 bala. 
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Pasar Baru 28A 

Menghaturkan Slamet Taun Baru 1-1-1950. 
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BROOD- BANKET BAKKERIS || Program sa ni 
BENG BENG“ » Setu ” Dudu sin 2 an Nae eatrono Laan Kadiman 10, Telf 1790 Welt. 14502 

Telefoon 135 —— - 
TJIANDIUR. —. Mengoetjapken Selamat Tahon Baroe 

' kepada Toean-toean langganan sekalian. : 5 
p.f. 1-1- Th 13906 1 seal FIRMA SIE YOK 

Te "5 Handol in Vee 
Mr 1 GS. HATU 2 2 -. “|. , Petnonan No. 1 - un 2001 WI. Djakarta 

PADA SEMUA 
LANGGANAN. 

-TAON BAROE 

: 2. Ta Station Dantenag 

    nglek 1-1 11950. 

     

Ah ai Industri. 
Beton & 0 P0 naa, 

jl. Ray 253, Karna 

Javabank Straat 10 

Trajectdienst: 

  

  MENGHATOERKEN SLAMET: 'TAHOEN BAROE 

Transport- Onderneming 
— Ti. 497 Bt. 

  

     
   

   

  

   

SKALI MAS” N.V. 
— Djakarta. 

  

kan Salat Tahun Baru. 

 Bata- N. V. 
Pe Tg 

Taat 

"Rengan aa ini kepada seluruh belaka ka kei kami 1 

Saka terima kasih ati kepertjajaan, er telah dilimpah- 

abg yana: kami dalam. Tahun 1949 dan auruk 1950 kami sampai- 
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Menghaturkan Selamat. Tahun 
: Te 3 $ : kepada 

Sekalian Langganan dan Sobat 
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SLAMAT TAHUN BARU 

pada sekalian langganan dan familie 
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Yg h-Ab H 1 No. d 
p.f. 1-1- 1950. Ta naa set Ne    
  

TeMfakobata oh SELAMAT TAHOEN BAROE 

firma ,SENG HO & Co.” 
Pintoe Ketjil No. 5 — Telf. 2024 — Batavia. 

  

      
        

  

  

   

  

Menghaturken Selamat Tahun Baru. 

N.V. SARATOGA 
Postweg Noord 29 Djakarta. : 

14563 

  

  

  

SELAMAT TAHUN BARU 
p.f. 1-1-1950. 

THE SUN & COMPANY 
SUN TRADING COMPANY 
CHONG FAY KIM. GANG ORPA No. 68. “— 

  

  

  
DDR EKA LHK 8 ' 

KAKEK K ES Kk 
Selamat Tahun Baru 1 Jan. 1950 Ti 

2 . P 

beruntung serta madju. 
Hharep selaloe menginget persediahan kita dari barang-barang seper ali 

Perabot tulis menulis, Kertas-kertas, Klontong, dan Barang Keresir, , 

djoega Machine Typewriter, Calculater dan Adding. 

Special di djoeal Besar atawa Ketjil. 
Gt 

& 
Ta 

aa 
Hormat kita Tel : 

“Toko JANSENKO TRADING COY. ) 
8 

14360 Molenvliet West 210, Djak.-Kota. 

KKR SKEK AA CR ESERE EK EK KE KK KEKE KE KEKE KKR ESEK KKKS 

MENGHATURKEN SELAMAT TAHUN BARU t-1- 1950 

Toko Besi , SONGSI“ 
MOLENVLIET BARAT 85 B. — TELP. 1084 KOTA 

DJAKARTA-KOTA, te 

14458 
NAK KEKE KEEKE KAKEK KEREN 

SUPER RADIO COMPANY 
DJAKARTA SUKABUMI 
P, PF. I-1-1950 

CNN 
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Batikkerij HIONG LIE KONGSIE 
Perudjakan 30, Telepon No. 24 

CIIRIEBON. 
P.F. 1-1- 1950. 
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»GOLDEN KEY” 
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WENSEN WIJ LANGS DEZE WEG EEN GELUKKI - 
EN VOORSPOEDIG 1950. 14364 
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Menghaturken Selamat Tahun Baru 1050” 
DIRECTIE & STAFPERSONEEL " 

BATIKHANDEL 

MV. TUNG CHE 
Tjabang 

Patekoan 76 

, Tag 1770 Djakarta. Kota. 
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Kantor Pusat 
Ps. Tanah Abang 12A 
“Telf. 3982 Djakarta 
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        24 rati | 
— SEGI ADJAB AA 

Ca 
  

A1 God, No IMAN, | 
. jang terkenal kemandjoerannja 
oen-oek penjakit Pilek,: Entjok, 
Batoek ian oentoek spier-spier : 
jang. lelah sesoedahnja main 

5 "sport. : | 

Perloe sekali bagai tiap-tiap : 
orang dalam moesim oedjan ini. | 
Bisa dapet dimana-mana tem- | 
pat, tapi : DJANGAN KELIROE 
 MINTAH 

Tjap ,SEGI ADJAIB”. 

x 
Dikelocarken oleh : 1 
N.V. APOTH, ,BENG SENG” 
Panfjoran 27 — Tel. 1631 Kota 

DJAKARTA. : 
he 3 : 
Sole Distributor di Djakarta: 
Fa. 'O. KAY LEANG & Coy”. 

“14408 : 
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ARAB,ESPERANTO dat. 
Pengetahosam Oemoem : IL MOE PEGANG BOEKOE, ADMINIS- 

IRASI. KORESPONDENSI/STENO, MENGETIK, 
Pn TM AN TEE 

Mn UE NE ITE E 
Bookoe PROSPECT US - Aebetikam cergam GKALIS 

B.. 

Dokter Wihd. JOESOEF 
p Praktijk Oemoem. 

Djam bitjara 8—10 dan 5—6.30 

Specialis “oentoek penjakit otak dan 
oerat sjaraf (zenuwen, koerang tidoer, 
koerang ingatan). Djoega oentoek 
brang bersalin dan penjakit impoten- 
tie (peloe). 

Petak Baroe 68. (Tongkangan) 

Tel. Kota -2109 Djakarta-kota 

NB. Oentoek penjakit impotentie (le- 
mah sjahhwat) tidak membajar ong- 
kos dokter . (Honorarium) manakala 
penjakit ini tidak semboeh. 13644 

    

        

  

PIM LES AL SS FIM, 

“Obat Kuat KONG LENG PO | 
Untuk orang laki? tjap warna perak ' 
Untuk orang perempuan tjap warna mas 

OBAT KUAT KONG LENG PO adalah pen-- 
Gaparan terbesar daiam lapangan obat - obatan 
tuavad ke-40 ini Obat kuat ini adalah hasil 
penjeudikan abhl#, dan. merupakan Obat kuat 
jang paling baik. Ini bukan propaganda kosong. 
Para pemakai dapat membukukan kemandju- 
raunja Obat kuat Ini. : “ 

Djika suatu orang “dapat mengerdjakan se 

suatu jang besar dan memikul. kewadjiban 
jang berat, .maka ini-adalah Karena kekuatan 

Otaknja “dan kesehatan badannja. Pribahasa 

mengatakan: Ada badan jang sehat, sesuatu 

jang besar baru dapat tertjapat”. " 

Dalam dunia jang penuh persaingan sebagai 
sekarang ini, jang sempurna menang dan jang " 

.tuaak sempurna kalan. Karena itu orang jang 
bauannja uaik senat dan otaknja tidak kuat 
uaak akan mendapat-tempat dalam dunia. Ini 
dan hanja bisa mengelah napas. Orang jang. i 
kvuaoh menganggap keuru Orang jang pandal 1 

LenLu Menijari Obat guna sa as Pena 
jang lemah dan otaknya jang UU uat 1 

Apakah obat jang paling baik? Tidak lain, 
jaitu OBAT KUAT KONG LENG-PO terbikin 

| 01eh Pabrik Melmig. 

OBAT KUAT KONG LENG PO adalah hasil penjelidikan 

dari APOTHEKER G. BOSS, ahli obat bangsa Djerman dari pabrik 

kami, dan terbuat dari sari tumbuh-tumbuhan dan bahan logam 

setjara modern. 

x Kemandjuran obat ini sangat mengagumkan orang, maka dina- 

makan RAWA OBAT KUAT. Djika meminum obat ini, orang jang 

otaknja tidak kuat bisa tjerdas/tadjam pikirannja, orang jang ba- - 

dannja dan semangatnja tidak sehat bisa mengjadi penuh semangat, 

orang jang lagi “veladjar bisa" memperoleh hasil baik, orang jang 

lemah bisa berbirahi pula, orang jang tidak kuat berdjalan bisa 

berlari laksana terbang, orang jang kawin terlalu muda dan kehila- 

ngan tenaganja bisa mengdjadi sehat dan segar pula, orang jang 

berusia iandjut dan lemah bisa mendapat kembali kesehatan dan 

kekuatannja, serta lebih landjut pula usianja untuk berkumpul de- 

ngan gembira dengan anak-tijutjuknja. , 

5HINTANG PENOLONG BAGI KAUM WANITA, 

Penjakt kaum wanita selainnja disebabkan oleh kurang bergerak, 
kurang oiah-raga dan lain-lain, terutama disebabkan oleh kurang 

darah sehingga orang perempuan jang menderita penjakit itu lemah 

semangatnja dan laju rupanja 'seolah-oiah merupakan bunga jang 

rontok. OBAT KUAT KONG LENG PO bisa menghilangkan semua 
penjakit dan penderitaan kaum wanita itu. Djika meminum obat ini, 

orang jang datang-bulannja tidak tjotjok dan menaerita penjakit 
keputihan bisa tjotjok datang-bulannja dan kilang penjakit kepu- 

tihannja, orang jang tempat peranakannja dingin -bisa mendjadi 

hangat tempat peranakannja dan subur telurnja, orang jang lemah 

Gan kurang kebirahiannja bisa mendapat kembali napsunja dan 

mendjadi laksana rumadja puteri. Pada waktu hamil, orang perempuan 

terserang berbagai penjakit: djika memakai obat Kuat ini, orang jang 

sering keluron bisa kuat Kandurgannja dan bertambah darahnja 
hingga lenjaplah segala penjakit itu. Djika meminum OBAT KUAT 
KONG LENG PO, orang jang habis bersalin dan kehilangan jak 

darah dan tenaga, bisa merdapat kembali tenaganja. Orang jang 

sudah lama menikah dan tidak mempunjai anak, bisa mendapat pu- 
tera djika memakai obat kuat Ini. Orang jang menikah terlalu dan 
mukanja putjat dan laju, setelah memakai obat Kuat ini bisa men 

Gapat kembali kesegerannja dan Gapat pula merasakan kenikmatan. 

HELMIG'S CHEMISCH5 FABRIEKEN N. V. 
“BONGKARAN 42-44-46, — SOEBABAJA, 

Hoofir -ent: N.V. HANDEL MIJ. KIAN GWAN 
: N.V. CHEMICALISNHANDEL -,TJIE MIN” 

is Boerabaja. 5 

OBAT KUAT KONG LENG PO bisa didapat di'semua toko. 
| 13934 Harga f 15.— sebotol. “Li gg Al 
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Oentoek Katja Mata jang sampoerna 
Galem pendapatan paling baroe, silah- 

.ken dateng pada : 

M. Ezekiel & Sons 
Optisch — Mechanische — Industrie 

Noordwijk 35 A — Batavia-C.     
BOEAT: 

NONA 2 DANNJON 
POERJA PAKEAN KITA 
KERDJAKEN DENGEN 

AAA 
d BN 

     

  

      

    

KAN PENJAKIT : , 
e BATUK 2 
« PARU-PARU 
e PERUT 
« ULU HATI 

« MASUK ANGIN 
e PILEK 
« TENGGOROKAN 

« ENEK dansebagainja. 
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Distributor: 

HONG. SENG TRADING CO. 

Kramati104 — Batavia-Centrum. 
Filiaal ! “Astinaweg 10 Bandoeng. 
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' Nana Gn BERLIANT TERLEPAS 
f Djoega ada sedia: : 
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KLINIEK Dr. » 
Kramat 59 — Bat.-0, — Telep. 

. Geneesheer Direct.: Dr. v. P 4 

'Speciaal oentoek operatie dan oento 
Spreekuur Kramat 59: pagi 8 — 10 

2 sore 4 — 6 
Pintu Besar 30: Teif. Bat. 907 pagi 11 — 12 
Roemah sakit jang soedah terkenal oentoek oj 
dalem, oentoek bersalin, priksa sama listrik dan 
Ada sedia auto sentoek orang sakit. 

Boleh pakai Dr. menoeroeft mace sendiri. 
Oentoek menerima orang sakit telep. Administra' 
    | Distrib. : 

KIAN GWAN IMP. 

121172 

    

   
  

' ODOPHARM 
APOTHEKERS-GROOTHANDEL: | 

SUCcCE 
ADVERTENTIE- EN RECLAN 
Spoorweglaan Ketjil 5 — Telj 

SLIDES POSTER 

ADPERTENTIES 

PF. 1- 1- 1950. 
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MEMASANG, ' MEM- 

BIKIN BETUL LAM- 

PU? DAN MOTOR 

4 Meetro Cechnise 
SENEN 54 - aan Ala teh ai   

  

  
  

B-PO AN JOK FONG- 

13
36
9 

      

KIM KIAM YAN 
NONA GAGAH DARI HONGKANG 

" Dituturken oleh: 
isa “0. K. TI, Pa 

Tak $ gum $ 

1109), 

“.,Sudara Yok Lin, aku sabenernja 

tida. mustinja bilang, tetapi kau un- 
djuk dirimu seperti orang jang bodo. 
Aku tulung kau setjara kebetulan, 
menurut kahendaknja Thian, satelah 
lakuken -itf, aku tida pikirksn pula, 

. Gari itu, kenapa kau senantiasa ulang- 
ken hendak bales budi. padaku?” 

»Tetapi orang dulu pun ada bilang, 
:siapa ada utang budi,.ia tida boleh 
lupaken “itu,” “Yok Lin membantah. 

Kau bisa berpikir begitu, adeku, tida 

demikian dengen aku. Tidakah aku 
ada bener?” 
4Meliat orang kukuhi anggepannja, 
kombali nona 'Poei' tertawa, 

»Aku tida inginken harta, aku tida ' 
kahendaki kesenangan, taro kata kau 

hendak membales “budi, dengen apa 

kau hendak bales budiku itu?” Ia ta- 
nja. Maka itu aku minta kau dja- 

(Asan buat pikiran...... ” 
“SToch di dalem hatiku, aku tida: 
bisa lupai itu..." j 

Giok Kim berduka mendenger Cja- 

an itu, ia mengarti, begimana 
2. — 

- 

    

tawa meliat orang purnja kasembro- 
noan. 
sebel pada engkonja itu, kerna ia 
djadi merasa terganggu, apa pula 
tida lama kamudian, Giok Kim lalu 
undurken diri, kerna tida ada per- 
lunja buat marika pasang omong 
terlalu lama. 

Itu malem, duduk menghadepi 
lampu, Giok Kim punja otak beker- 

Yok Lin tjintai ia aken tetapi ia 
musti siasiaken tjinta itu. 

Djustru itu Bong Him, si sembro- 
no, bertindak masuk setjara menda- 
dakan. $ 

»Eh, kauorang duduk diam sadja, 
apa jang kauorang sedeng. bikin?” 
menegor si sembrono ini, jang liat 
orang sedeng duduk mendjublek. 

,Kauorang tau, aku dateng buat ka- 

Aken tetapi Yok Lin djadi : 

si kabar pada kauorang!” 
Sepasang anak muda itu sigra 

berbangkit, dengen berbareng mari- 
ka.tanja, apa itu engko bukannja 
bawa kabar- prihal Kiam Tjioe. 

,Ha-ha-ha, kauorang senantiasa 
pikiri sudara Kiam Tjioe!” si sem- 
brono tertawa, ,,Bukan, aku dateng 
bukan buat 'urusan itu, aku hanja 
mau kasi tau bahua menurut 'Tjan 
Hok, Ie Sin Tiong dari 
dengen nesek kreta kalde sudah 
brangkat diengen bawa banjak ba- 
rang bawe'an katanja ia dipanggil 
dateng oleh ajahnja. Rupanja si tua- 

bangka, lantaran dapet kaget, telah 
kuatirken, anaknja nanti terbitken 
onar pula, maka ia p 1 dateng 
ka kota radja.” $ 

.Oh, kabar itu,” kata Yok Lin. 
»Inilah terlebih baek lagi, dengen 
iapunja pergi, koko pun tida usah 

di tetepi:.”   Tay-Hu-tjip 

djas «Terang Yok Lin sudah djadi 
tergila-gila, maka ia perlu lekas 
singkirken diri, supaja ia tida sam- 
pe kena terlibet. Ia. menjesel sudah 
tida pergi ka Houwlauw-kwan lebih 
dulu, hingga ia djadi terbitken sual 
ini, aken tetapi, bila ia tida mampir | 
ka 'Tjan-kee-tjun, tentulah ia ti 
bisa tulungin dua sudara Tjan itu, . 

»Ia tergila-gila sendirinja, keda- 
tenganku bikin ia djadi terlebih-le- 
bih gila......” 

Lantes Giok Kim inget kapergian- 
na Kiam Tjioe, ini hal bikin ia mas: 

»Kita berdua sudah bergaul tju- 
Ikup lama, mustail ia tida cicetahui | 
katiku?”'ia kata di dalem hatinja, 
»Kenapa ia djadi tjemburuan atawa   

terbitken onar “lagisdan hatiku dja- Ptk 
ag & 

Borg Him duduk, aken ngobrol, | ty'pergi ka Kus Lur/,San. aku musti 
hingga Giok Kim saban-saban ter- A sasul pada katerangan, 

- " Kau ea Sanata Maka AA. : 5 ! sa ea, 5 

bertjuriga?  Persobatanku 
Yok Lin toch ada persobatan sedja- 

aku tida fjintai itu anak mjuda, 
apa ia tinggal aku? Tapi ia ten- 

dengen. |: 

Yja, |Iaen kali...u. 

| Aku ingin tanja, apa jang sabe- 
nernja ia pikir. Djikalu ia tida per- 
tjaja, biarlah ia pergi, aku nanti 

berdiam terus di Kun Lun San, aken 
jakin terus peladjaranku, tentang 
Yok Lin, aku tida usah perduliken 
lebih djau. Aku musti pergi diam- 
diam seperti Kiam Tjioe, djikalu 
tida, ia tentu tida mau mengarti dan 
nanti tjega aku...” 

Pikir pulang pergi, Giok Kim toch 
ambil putusan ia musti lantes brang- 
kat, lebih dulu menudju ka. Houw- 
'lauwlkwan, aken tjari Song Tjay 
Hong, aken rangkep djodonja nona 

Situ 'dengen Yok Lin, supaja hatinja 
Yok: Iin djadi tetep. Dengen ini pu- 

, hatinja djadi tentrem, maka 
ia bisa duduk menulis dua “putjuk 
surat,” buat hartawan Tjan dan njo- 

nja, louat Yok Lin sendiri. Pada itu 
a'ah dian ibu angkat ia haturken tri- 
ma 'asi buat ketjinta'an marika 

atas jdirinja dan pada Yok. Lin ia 

djelasiken maksudnja aken tjari ke- 
drsan lebih djau, bukannja buat 

#ulad: Kism Tjioe, tapi berbareng ial 
djantki—aken pergi ka Houwlauw" 
kwar/, aken rekokin djodo marika. 

Di penutup, Gig: Kim andjurken 
Yott Lin beladjar biar radjin, kemu- 

diad: is djandjiken nanti ketemu pu-   “ Dia surat itu diletakin di “bawah 

bakh ie 
ji In ae Ka 

njandak. 
tangsel y 
perdjalan 

,Aku he 
anak, leb 
Holam dk 
kwan,” 

djang dj 
musti an 
luar da 
ka Sinki: 
Lun San 
Kiam Tj 
diam? Ik 
.nimbang 
nanti mi 
tepken s 
tida ada 
nasaran. 

Demiki 
kirannja 
landjuti 
hari, ia 
djalan, r 
tjepet d 
sampe d 

Kutika ia berbangkit, Giok Kim 
mengelah napas legah, lantes ia 
benahken iapunja pauwhok, jang ia 
gendol di bebokongnja, sedeng iapu- 
nja pedang ia soren di pinggang. Ia 
tunggu sampe kentongan berbunji 
tiga kali, dengen ati-ati ia buka 
djendela dan lompat kaluar dari ka- 
marnja, daon djendela ia rapetin pu- 
la dengen ati-ati. Ia lompat naek 
ka atas genteng, buat dari situ me- 
hudju ka istal, aken tuntun kaluar 
japunja kalde belang. Ia merasa su- 
kur jang orang tida.pergokin ia, se- 
sampenja di pekayangan blakang, 
ia lompat naek atas kaldenja itu, 
jang 'ia terus kasi lari. 

Bebrapa kali ia menoleh ka bla- 
kang, ka rumahnja familie 'Tjan, 
biar begimana pun, ia merasa terha- 
ru, ampir sadja aer matanja turun 

meleleh, ia mungelah napas sesudah 
rumah familie itu kealingan papu- 
hunan, Dengen bedal kaldenja, lekas 
djuga ia sudah tinggalken djau pada 
Tjan-kee-tjun, 

Giok Kim ambil djurusan timur, 
tatkala sang fadjar mendatengin, 
ajam-ajam pada berkrujukan, ia su- 
dah lalui puluan lie. “Ia sekarang 
brani kasi kaldenja djalan pelahan, 
sebab ia tau, ande-kata familie Tjan 
ketahui kapergiannja dan upama ka- 

.ta Bong Him si sembrono menjusul, | 
dia itu. pasti tida aken mampu me- TN     
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Drukinkt - tinta tjitab. 
Kirim tjonto-warna jang toean perloe, bisa tjepet kita bikin. 

Kebaejannja tanggoeng seperti bikingn loear negri. 
Soeda banjak terpake oleh peroesahaan Pertjitakan. 

Terima memperbaeki Tinta-tjitak jang.soeda keras. 
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