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RIS 'selesai-

,

das

— Djakarta,

' Indonesia.

daulatan

Selandjutnja ketua Badan

jaitu Mr. Moh. Rum

dan Anak |.

Tepat pada djam 18.00 surat keputusan
sidang Badan Pemilih Bean
RIS

oleh Mr. Rum
disdmpaikan
kepada |
Presiden Sukarno. Setelah surat keputusan.
tsb.
selesai dibatja, Presiden
Sukarno menjampaikan djawaban kepada Mr. Rum jang maksudnja
al.
menerangkan, bahwa
beliau sebagai.

Presiden Republik Indonesia pada saat
dapat

ambil

putusan

dapat

atau tidak menerima djabatan itu, ka-

b1 BN Te

ni

ini belum

rena beliau
terlebih
dahulu wadjib
minta pertimbangan B.P. Knip. Beliau
mengatakan, - bahwa beliau akan se-

PENINDJAUAN
DALAM
DEPARTEMEN P.F.S. TELAH
Mera
BERACHIR.
Djakarta, 17 Des. (Antara).
Sebagai persiapan untuk pengoperan
pemerintahan pada waktu penjerahan
"kedaulatan, maka oleh Panitia Persia-

pg Aap
7
AAU

gera mengirimkan utusan ke B.P. Knip

untuk
menjampaikan
putusan
“dari
pada sidang Badan Pemilih Presiden
RIS tsb.” Dan sesudah ada djawaban
dari B.P. Knip, segera-akan diberitahukan kepada Mr. Rum djawaban dari

Presiden dapat atau tidak menerima| pan Nasional telah diadakan
penindjabatan sebagai Presiden RIS. Selan- djauan oleh beberapa rombongan ahli2

djutnja dapat dikabarkan, bahwa B.P.
| dalam semua departemen dan djawaKnip malam ini djam 21.15 mengada- |tan2 dari pemerintah federal semen“kan sidangnja untuk menerima utusan
tara
(voorlopige federale regering),
Presiden Sukarno dan membitjarakan
Jemikian pengumuman PPN,
pertimbangan2 atas dipilihnja Presiden
Penindjauan ini dilakukan pula unSukarno sebagai Presiden RIS. Pada
tuk memberikan bahan2 dan dimana
djam 2230.
Badan Pemilih Presiden
perlu untuk memadjukan soal2
atau
/RIS
bersidang lagi untuk menerima
usul2 jang penting kepada pemerintah
djawaban Presiden Sukarno dan pada
| RIS selekasnja setelah berdiri.
djam 23.00
- malam- ini akan diumumPenindjauan dimulai pada tg. 5 dan
kan tentang terpilihnja Presiden perberachir pada tg. 12 bulan ini. " Dari
tama RIS. Sesudah sidang-Badan Pe“milih Presiden RIS selesai, Mr. Moh. | penindjauan ini telah disusun laporan
jang akan disampaikan kepada
maRum menerangkan kepada wartawan sing2
Menteri jang akan duduk dalam
»Antara”, bahwa pemilihan berdjalan
| kabinet pertama dari RIS. .
dengan lantjar.
Perlu dikatakan, bahwa para peninTjalon jang diadjukan oleh wakil2
jjau dapat bantuan dari para pembenegara bagian hanja seorang jaitu Ir. $
sar dimasing2 departemen setjara jang
Sukarno. Dan dengan demikian maka
memuaskan.
dalam waktu jang sangat singkat pemilihan itu selesai. Demikian Mr. Rum
ketua Badan Pemilih, Presiden RIS: P.
. M. Anak Agung Gde Agung 'menerangkan,
bahwa beliau sangat puas
dengan djalan dan
hasil SP aga
Presiden RIS.
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dan kekuasaan dari

Bagimana

Ta

status Irian dikamudian hari?
(Pembantu

peme- 3

kita

|

pat dibuktikan ega

pjata

perluannja.
xx

3. Dengan sangat diandjurkan agar
' toko-toko tetap dibuka pada waktu sebagai
biasa, “ketjuali pada
hari-hari liburan.
i
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:

setelahnja

satu- tahun

nanti,

Pekan 16 Des. (Antara).
-Hari Kemis jbl. didekat:
,,Taman
Merdeka” telah diletakkan batu pertama untuk mendirikan Tiang Kedauiatan. Tiang tsb. bahagian bawah di-

Presiden

kat
UP LA
SAY RO
8.
t
#

buat dari batu dan atasnja besi jang
pandjangnja 6.20 meter
(enam meter

Kalangan2 jang lajak dipertjaja menerangkan kepada
,,Antara”,
bahwa
Pada tgl. 10 Desember 1949 telah tiba di Die
S.P. Paku Pe
Gubernur
sesudah Presiden RIS dilantik, beliau Militer Djokjakarta.
S.P. Paku Alam disambut
oleh
Dr. KoGambar:
segera akan menundjuk
formateur2
nijnenberg dir. K.L.M. - Kanaan
kabinet.
(Photo IPPHOS).
Tentang
formateur2 tsb. disebut2
nama Hatta, Anak Agung
dan Ha-

.

Sa

Buwono.

Kalangan tsb. menambahkan - keterangannja, bahwa paling
lambat tg.
20 Des. kabinet RIS sudah terbentuk.
: Selandjutnja dapat dikabarkan, bahwa pagi ini Anak Agung mengundjungi Presiden Sukarno untuk membitjarakan segala sesuatu jang berhubu-

ngan dengan pemilihan

Presiden RIS.
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Hari- mi ditunggu
kedatangannja
anggauta2 PPN jang masih - ketingga“lan di Djakarta, sedang jang seba
telah tiba di Jogja kemarin siang.

Beberapa pemimpin fraksi parlemen
:
Pasundan
Mengenai suara-suara jang menghendaki ' dibubar—.
kannja Pasundan
'” Bandung, 16 Des. (Antara).

E — DUDUKNJA

KE-

dua puluh senti).
Pada penjerahan
kedaulatan nanti akan dikibarkan dengan upatjara pada tiang tsb,
Sang
Saka, hadiah Jacob
Radja Sampono
seorang penduduk dikota Bogor.
Menurut keterangan
Sang Merah
Putih itu sudah lebih 3 tahun umurnja
sedjak proklamasi Indonesia Merdeka
senantiasa dipakai untuk menjelubungi pahlawan2 kita sipil dan militer
jang gugur dikota Bogor,
NILLAH SURIPNO
BERBITJARA DI KONPERENSI WANITA
ASIA DI PEKING,.

Djakarta, 16 Des. (Antara),
Menurut berita
N.C,N.A,
dari
Peking, dalam sidang Konperensi

Wanita Asia di Peking tg. 12 Des.

jl. al. berbitjara Nillah Suripno
sebagai utusan Indonesia:
Dalam pidatonja jang pandjang
lebar, ia mengesahkan perdjuangan
kemerdekaan bangsa Indonesia se1 mokratis dan bebas.
djak perang Atjeh hingga sekaPada masa ini politis jang bertangdinjatakannja,
gung djawab jalah
PPN dan Sultan rang, dimana al,
Djokja selaku koordinator keamanan bahwa kaum wanita Indonesia se— menurut Dr. Suria Sumantri dan djak tahun 1912 turut serta djuga
Moh. Kurdi — telah menjatakan, bah- memegang rol jang penting.

€

hua

GTA

na

pidato ini,

:

aan,

untuk Kan

anajanpar de-

terdjadi pentjurian2 mobil.

ts"

n3
#

jaimana
&

mestinja.

(ME)

meno-

Sementara

Lebe

dan

2 orang

polisi

Bapa
dirinja

Lebe jang memang

sudah lama

di-intier

malam

baru

itu

ada

ketika boeat dibunuh mati. Lebe tahu
dirinja bakal mati tida urung beron-

kerdja

“perahu

majang

ikan

-

Kol. Daan Jahja,
Karun.

Terr.

16 Des.

Commandant
(Ipphos)

BEEADA Al

(Antara).

Hari Kemis 15 Desember jl Kediri
diserahkan kepada TNI, Pada upatjara penjerahan tampak pembesar2 militer serta sipil dari pihak
Republik
dan Belanda.
Penjerahan
dilakukan
dari Let. Kol. Fels kepada Let. Kol.
Surachmad
Komandan
Brigade -8.
Upatjara dimulai dengan pemeriksaan
barisan grenadiers Belanda dan barisan TNI oleh chef-staf A divisi Kolonel Paulissen, Let. Kol. Fels dan Let.
Kol. Surachmad.
Habis diturunkan “ bendera -TigaWarna maka dinaikan Sang
MerahPutih. Let. Kol. Fels bitjara terutama
ditudjukan kepada Let. Kol. Surachmad

meramalkan

Jjaan2 jang sudah didjalankan, djuga
dihargakannja bantuan Unci.
Van der Plas njatakan
penjerahan
kekuasaan

3is

kewadjiban

Let.

Kol. Surachmad j.a.d. tidak - ringan.
Let. Kol. Surachmad menjambut dan
menjatakan terima kasih akan peker-

dari

satu

politik

konsekwensi

Belanda

Sedjak. itu 7 tahun

d

jang

sedjak

kesukaran

lo-

1942.

men

kemudian

ae.

Ha

ad 3

telah
der Pas Masih bitjara djuga Residen
Suwondo. Habis upatjara
grenadiers
Belanda menudju konvooi jang membawa mereka ketempat lain.
PERDJALANAN
- PENINDJAUAN2 DJENDRAL AMERIKA.
Djakarta,

16 Des.

((Antara).

Hari ini dengan pesawat terbang berangkat ke Saigon
Djendral
George
E.
Stratemeyer,
kepala
Angkatan
Udara Amerika untuk
Timur Djauh,
'dan Djendral Major Charles E. Willoughby,
sep Djawatan Penjelidikan
Amerika di Djepang.
Mereka kemarin pagi tiba di Djakarta.
Maksud perdjalanan mereka adalah
untuk
menindjau
keadaan
di Asia
Tenggara.

— Mao Tse-tung kundjungi. Stalin
di Moskow
London, 16 Des. (Antara-UP).
Mao
'Tse-tung, kepala pemerintah
pusat dari Republik Rakjat Tiongkok,
telah sampai di Moskow
pada
hari
Djum' at dalam kundjungan jang resmi. Demikian diumumkan Radio Moskow. Ini adalah suatu bukti jang melenjapkan
segala
keraguan
tentang
aliran Komunisme-nja,

dan

singkirkan

dugaan2 beberapa kalangan dinegeri2
Barat
jang
mengira
bahwa
Mao
mungkin adalah seorang ,,Tito Tiongkok” atau seorang
“Komunis
agraria
jang tidak ada hubungannja
dengan
Kremlin.
Mao Tse-tung, jang datang
dengan
GUPERNUR MILITER GATOT
kereta-api, distasiun Moskow didjemSUBROTO BERKELILING.
put oleh pembesar2 Sovjet, diantaranja
terdapat wakil perdana menteri MoSemarang, 16 Des. (Antara).
lotov.
Semendjak
Molotov
berhenti
sebagai mentri luar negeri pada perMulai tg. 19 sehingga 24 Desember
Gupernur Militer Djawa Tengah Ko-, mulaan tahun ini, berita2 jang” tidak
diresmikan mengatakan bahwa Mololonel Gatot Subroto bersama dengan
tov sekarang tjurahkan segala
tenaGupernur
Djawa Tengah
Budijono
mengadakan perdjalanan keliling jang ganja untuk soal2 Timur Djauh, teruberhubungan dengan tugasnja masing2 tama berkembangnja Komunis Tiongdalam penjelenggaraan masalah kemi- kok kebagian Selatan Tiongkok. Dalam
literan dan sipil
di
Djawa Tengah. pidato jang diutjapkan Mao sedatangnja di Moskow dia namakan
Russia
Adapun perdjalahan sbb.:
perdamaian
dan.
Tg. 19 Des. di Magelang kemudian pemimpin sahabat
terpenting
bermalam di Wonosobo. Tg. 20 Des, di katakan bahwa soal jang
Banjumas terus bermalam disana. Tg. sekarang ialah memperkuat front perdiseluruh - dunia
dibawah
21 Des. di Tjilatjap kemudian kembali damaian
Sovjet.
Russia,
melawan
bermalam di Banjumas. Tg. 23 Des. di pimpinan
persahabatan
Brebes dan Tegal. Tg. 24 Des. kembali penghasut2 perang dan
'antara Russia dan Tiongkok.
ke Semarang.
Pembesar2 lainnja jang menjongsong
29 POLISI MILITER T.N.I, KE
kedatangan Mao ialah djenderal besar
N. A. Bulganin dan menteri perniagaBANDJARMASIN,
'an luar negeri M. A. Menshekov, keDalam Minggu ini akan berangkat dua2nja anggota Politburo, dan wakilke Bandjarmasin sedjumlah 29 orang menteri luar negeri Andrei Gromyko
Politie Militer TNI.
jang mewakili Andrei Vyshinski,
buat membantu
mengatur keamanan dan
pendjagaan
Hanja beberapa minggu sediseluruh daerah Hulu Sungai. Sebagai
belum pengakuan Inggris.
kepala rombongan
dari pasukan ini
Kedatangan Mao di Moskow
tertelah ditundjuk tuan C. J. J. Pejoh Kap-. djadi setelah
Mao
hampir
selesai
ten TNI. Dalam satu keterangan di- mengkonsolidir kemenangannja
atas
katakannja, bahwa keadaan?
di Kali- Chiang Kai Shek dan hanja beberapa
mantan Selatan tidak begitu mentje- minggu sebelum — menurut rentjana
maskan, lebih? setelah Alri Kaliman- — pengakuan de jure Inggris atas petan dibentuk dan kemudian diganti de- merintah Komunis dan sebelum kon- |
ngan didivisi Lembu Mengkurat. Kerdja- perensi di Kolombo untuk selidiki an-

ta Berhubung dengan semakin banjakSUKARNO/H
nja suara2 jang menghendaki dibubarDALAM PEM. R.LS. TIDAK
kan atau digabungkannja negara Pa-,
PERLU BUBARNJA KABIsundan kepada
Republik,
wartawan
—020
NET REPUBLIK,
,
Antara” telah menanjakan pendapat
Jogja, 16 Des: (Antara),
beberapa pemimpin
fraksididalam wa pada masa ini jang dihormatinja
“Mr. Wongsonegoro Kanto
Dalam ' parlemen Pasundan mengenai soal tsb. jalah pemerintah sipil jang ada.
. Dr. Hasan Natanegara
dari
fraksi
Negeri Republik dan
ketua “umum
Hidajat Wirasendjaja
dari
fraksi
" PIR menerangkan kepada
,,Antara”, Indonesia menerangkan,
bahwa pada "Partai
Demokrasi . yaa
Indonesia
bahwa setelah diangkatnja
Presiden umumnja idee unitarisme tetap dipe- 'menjatakan, bahwa bagi partainja feNi
Sukarno dan P.M. Hatta dalam pemegang didalam fraksinja darr menghenderalisme atau
beli
isme bukanlah
rintahan RIS nanti belum
diketahui daki likwidasi Negara Pasundan, su- soal jang primair. Jang terpenting sebagaimana selandjutnja tentang nasib paja Djawa Barat mendjadi propinsi karang — katanja — jalah mendjamin
“kabinet
Republik. Tetapi,
meskipun otonomi dari Republik, walaupun Re- keamanan dan ketertiban dan kalau ini
- demikian dengan diangkatnja
kedua.| publik itu sesudah penjerahan kedauterlaksana, maka plebisit dalam 1 takepala negara tsb., tidak perlu bubarlatan
hanja mendjadi negara bagian
un j.ad, akan bisa didjalankan. Se.nja kabinet sekarang ini, sehingga se- sadja dari RIS. Ini dianggap oleh Dr. karang pemungutan suara tidak
bisa
« olah-olah kabinet Republik Inengalan Hasan hanja sebagai satu phase sadja terlaksana, karena rakjat akan tertemi krisis.
untuk mentjapai tjita2 unitarisme itu.
kan oleh golongan2 jang bersendjata.
23
Selandjutnja - Wongsonegora meneun Al Rasjid dari fraksi demo- Demikian Hidajat.
rangkan, bahwa
tentarg - perobahan'' krasi, Segan
Orang jang tidak mengkabinet- itu terserah
kepada
Mr. hendaki banjaknja negara bagian di- |- SURABAJA MASIH ANGET,
(Asaat jang akan
bertindak
sebagai dalam RIS, menjatakan persetudjuanSufabaja, 16 Des. (Aneta).
:
- Ane
jang bertanggung-djawab
atas nja atas mosi2 jang menghendaki pePerusahaan2
taksi
Surabaja
telah
langsungnja pemerintahan Republik.
ngembalian Djawa Barat kepada Rememutuskan untuk mulai hari Djum'Mendjawab pertanjaan, Mr. Wong-|.
at dalam waktu
jang
tak
terbatas
sonegoro menerangkan, ahwa 'sebe- | "publik.
pekerdjaan2nja.
Dari
“narnja dimasa jang akan datang
ini| Abdulhamid dari frakesi PSII - me- menghentikan
60 mobil jang ada pada waktu
tertidak perlu lagi adanja
presidentieel nganggap,. bahwa dalam phase sekaachir ini 6 buah telah ditjuri orang.
“kabinet. Presidentieel kabinet
seka- rang ini orang “Indonesia hendaknja
Pada hari Kamis kombali telah terbersikap satria terhadap apa2 jang terang ini menurut Mr.
Meng
aan
lah disetudjui didalam KMB. Dikata- tjuri 8 mobil dengan atau oleh supirtidak tepat, sebab disamping Preside
nja, menurut apa jang dapat diketa|kan, bahwa dalam undang2 dasar semasih ada seorang Perdana Pata
hui. Salah seorang dari pemilik
jang
telah disebut nama2 ne— Demikian Mr. Wongsonegoro. .
Ta mentara
mobilnja dahulu ditjuri orang melagara2 bagian jang termasuk didalam
PIDATO PRESIDEN R.l. S.
porkan, bahwa mobilnja itu telah ke“RIS. Perihal bentuk RIS nanti — meDi Makasar telah diumumkan de- nurut Abdulhamid — terserah kepada lihatan di Ngandjuk..
Di emplacement NIS pada: malam
- ngan resmi, bahwa presiden R.I.S. @onstituante jang akan memutuskanDjum'at seorang Indonesia jang
berpada tanggal 28 Des. akan mengu- nja.
Dr. Suria Sumantri dan Moh. Kurdi
kedok telah ditembak mati, karena tak
. tjapkan pidato-radio dari istana di
dari fraksi Partai Kebangsaan Indone- menurut teguran. Lebih landjut di. Djakarta. Kementerian penerangan sia berpendapat,
bahwa federalisme wartakan adanja 4 kali penjerbuan,
memin- Indonesia Timur sekarang
atau unitarisme
itu bukanlah soul. disuatu tempat dimana seorang Tiongta bantuan dari semua penduduk, Tjara, suasana dan saat untuk memu- hoa telah ditikam, jang dengan meps
avagtara TNI dan KNIL serta KL
aja luka berat dirawat dirumah sar"
. jang mempunjai pesawat radio un- tuskannja pada waktu sekarang ini —
ebutkat a membawa perbaikan keada,,geforNaa hop
dengan begitu keamanan
“tuk membuka kemungkinan bahwa menurut mereka | — adalah
Menurut warta djuga da
gaPas diri dapat didjaga dan disebanjak mungkin pendengar akan| ceerd” dah tidak dapat dipertanggung

tahu?

berada ditempat jang sepi oleh kepala
Darul Islam ditanja:
Kamu 2 orang
betul polisi desa Kalilingi? 2 orang
polisi desa itu “njatakan betul. ,,Nah!
sekarang kamu 2 orang boleh pulang.
Dua orang polisi desa itu lantas sipat
kuping pulang.

akan

urabaja,

MENDIRIKAN TIANG
DAULATAN,

Islam

alangkah punja takut melihat tubuhnja
Srang mati terpotong tiga, maka pagi
itu lurah periksa dan lakukan penguburan majitnja bapa Lebe.
Lebih djauh didapat kabar, bahwa
sebabnja Lebe dibunuh jalah
karena
terus menunda permintaan D.I. untuk
mendjadi anggota D.I. dan andjurkan
senduduk untuk mengikuti D.I.

taimana status Irian?
a aliran jang menghendaki agar
DISERAHKAN
r
gkatan laut, KEDIRI DI

f

Darul

tak sebisanja buat melarikan
dirinja,
tapi dimana bisa karema kalah djumlahnja, achirnja Lebe ditusuk perutnja
dan dihudjani pentungan. Setelah Lebe dilihat sudah mati, Lebe punja kepala dipotong putus dari lehernja, dan
djuga djetis kaki dipotong, maka majitnja Lebe djadi 3 pctong, ditaro dalam pekarangan sadja.
Pada paginja banjak orang desa jg.

aa

RIS bertempat di Sitinggil.
Dalam upatjara pelantikan sia Presiden RIS akan mengutjapkan' sumpahnja dihadapan
anggauta2
Badan.
Pemilih Presiden dan anggauta2 PPN.
Penjumpahan dilakukan oleh Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia |
Mr. Kusuma Atmadja dan
Pengkulu
- Besar Kiai Kamaludiningrat.
3
Sumpah Presiden RIS itu ditudjunaa
kepada kesetiaan undang2 “dasar

- mengku

Kawanan

-bros masuk pintu depan, dan Lebe dengan 2 orang polisi desa ditangkap.
Lebe dan 2. orang "polisi desa jang tidak tahu apa sebabnja diseret keluar.

dapat diterangkan, bahwa ini sebetul-

Tetapi

tg.

1949 antaranja djam 11

malam
disekitarnja
desa
Kaiiingi
(Brebes)
penduduknja
sudah
gjadi
gempar dan ketakutan, karena Lk. 30
orang D.I. sudah grebek rumahnja Lebe. Itu waktu Lebe belum tidur, baru
beromong2
didalam rumahnja sendiri
dengan 2 orang polisi desa.

ti kesedaran mereka tentang keadaan baru ini.
aa nasa
gemboran ai KKM dan
#wapro untuk tetap dibawah Kroon,

nja hanja beberapa glintir orang sa332, jang pada- dasarnja mereka
ini
certarik dan terpengaruh oleh beberapa aliran politik, jang bertentangan
4, Djanganlah
menjebarkan - - kabar?
jang tidak-tidak, jang dapat
me-| 4engan beleid pemerintah diantaranja
Me.. Nnimbulkan kekatjauan daa
per- sirristelijke Historische Party.
mang betul, bahwa ada beberapa orang
dagangan sehari-hari,
5
Belanda jang bersympathy pada mereka dan mentjela pemerintah Belanda jang tidak mau melindungi mereka.
DIPERINGATKAN,
bahwa
kekaLetapi
“pemerintah
menjampingkan
tjauan dan
terganggunja
keamanan
milik dan djiwa itu djustru disebab- mereka dan tidak mau mendengarkan
kan oleh penghidupan sehari-hari jg. gemboran itu
berhubung pemerintah
tidak lantjar dalam masjarakat.
udak mau terlipat dalam kesukaran
BILA PERLU, jang berwadjib akan anal ini dengan Reepublik.
mengambil tindakan2 keras untuk meTentang status dari Irian di kemumelihara ketertiban dan kelantjaran diari
hari masih hangat dibitjarakan
penghidupan sehari-hari.
oleh bangsa Belanda
di
Nederland.
Dalam tahun jang akan datang Irian
ada tetap djadi kolonie dari Neaerland.
ya
24
2
0

bahwa sesudah
terpilihnja Presiden
RIS itu, hari itu djuga akan dilang&

Sai

Nederland)

ke-. dengan bangsa Indonesia, adalah suatu

Jogja, lebih djauh dapat dikabarkan,
upatjara pen naa

di

9/10 Desember

teer mendjadi pulau jang makmur dan
tidak terbelakang.
Tetapi
ini
akan
memakan beberapa djuta rupiah
dan
dalam sehari-harinja harus tetap ber
bahwa sebagian besar dari mereka da- beberapa puluh tahun. Apakah. invesdjalan dengan lantjar, mengingat pula, pat menjet jui hasil2 CMB. Teruta- | tering, jang belum diketahui hasilnja,
bahwa pengaruh dari para
pedagang ma para ahaniban dari Amsterdam| tidak terlalu riskant buat negeri Besangat besar dalam penghidupan se-| 'ada sangat progressief djika diban- landa?
hari-hari, maka dengan ini
a
dengan mereka dari
Leiden,
Irian membutuhkan sangat kapitaal,
Persiapan Nasional berseru kepada 'dingkan
'Delft dan lain2 kota. Ini mudah di- intelect dan tenaga pekerdja, dan hasemua pedagang dari lapisan dan golongan apapun djuga sebagai berikut: | mengarti, berhubung Amsterdam ada- nja djika ada kerdja sama antara Beiah
pusat dari hubungan internatiolanda dan RIS dengan bantuan Amexx x
|aaal, djadi mereka mendapat penerarika pulau ini dapat diexploiteer, jang
jang tidak eenzijdig. Para mahatentu akan
memberikan keuntungan
1. Segala peraturan2 jang sudah ada agan
|
mengenai pengendalian
dan
pe- |siswa di Amsterdam dinamakan ,,links pada semua fihak. Staatkundige tusngawasan harga serta penimbunan | ggorienteer ? oleh mereka dari lain2 senyorm buat melaksanakan ini tentu
| kota.
bisa didapatkan,
djika ada kemauan
barang2,
tetap
berlaku.
' Perobahan dalam
anggaran dasar dari fihak2, jang berkepentingan.
Ie an Ia
bestuursprogram dari Chung San
2. Dengan sangat diandjurkan, supaja Hui Amsterdam (perkumpulan pemudjangan dilakukan segala
sesuatu da Tionghoa), jang anggota2nja sebajang mungkin dapat
mengakibat- gian besar dari para mahasiswa, dalam
kan kenaikan harga jang tidak da- kana akan diusahakan
kerdja sama

Jogja, 16 - Des. (Antara).
Menjambung berita tentang
dijalan
5 upatjara pemilihan Presiden RIS, jang
akan dilakukan pada tg. 17 Des. "di

sungkan

“Core kita dari Brebes kabarkan:
Pada hari Djum'at malam Saptu

rintah Belanda kepada pemerintah| Tentang sikap mahasiswa Tionghoa
Republik Indonesia Serikat, dan me- di Nederland
mengenai
perobahan2
ngingat bahwa kehidupan masjaraka
"politik di Indonesia dapat diterangkan,

Agung Gde Agung menjampaikan ke- |
putusan itu kepada Presiden Sukarno. |

.

(Aneta).

Berhubung dengan penjerahan

Pemilih Presiden RIS dan wakil ketua
PPN

16 Des.

djadi tiga.

Gemboran Twapro dan KKM tida digubris

dagang

pemilihan menurut suara bulat djatu
-. pada Ir. Sukarno, Presiden Republik
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N| Mahasiswa Tionghoa di Amsterdam ' Lebe dibunuh
. dan Tipgreng.
—.
progressief
pada paraapa :i

RIS “selesai

Terpilih presiden. Sukarno. ki
pemilihan Presiden
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tjaman

Komunis.

Apa jang akan dibitjarakan

dengen
Baru

pada

Stalin ?,

achir

November

radie

IN

aa

Yiekia, 17 Des. (Antara).
Pada djam 1740
Djum'at

yg

aa

Paten
—

Pemilihan

NM

Pa aa TU

mm
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na

Peking siarkan bahwa telah dbientuk
Kominform untuk Timur Djauh guna
menjokong partai2 Komunis dan gerakan2 di Asia Selatan jang dipimpin
oleh Komunis. Penindjau2 Negeri Barat mengira bahwa jang akan dibitjarakan Mao dengan Stalin jalah soal
bagaimana tjaranja memperkokoh kemenangan Komunis di Tiongkok dan
diarahkan kemana ekspansi jang akan
datang, dan
bagaimana memerintah
'akjat Tiongkok jang berdjumblah 400
djuta,
Tetapi pembesar2 negeri Barat menduga bahwa Mao mungkin tiari banjuan militer atau dalam lapangan keuangan. Dalam pidatonja dimuka tjorong radio belum larna ini Mao menjebut2
soal anggaran belandja sebagai
akibat dari
penggabungan pasukan2
Nasionalis jang menjerah kedalam tenlara Komunis. Dalam siaran tadi Mao
tindjau
kemungkinan ediperbesarkannja tentara Komunis mendjadi5.000.000
orang. Radio Moskew tidak menjebutkan apakah kundjungan Mao tadi atas
kemauannja sendiri
atau
kemauan
Kremlin, tetapi duta Sovjet di Peking,
N.V. Roschen ikut dalam gais dislanah
nja tadi.

.

1

:

Pai oli minus sn

p M

an

pertahanan Nasionalis
Lp

Tatpeh, 16 Des. (AP).
Markas besar

Nastonalis

pada

PI
hari

munis. Djendral Ho: Maan
jang
mengatur markas besar
Chiang Kaishek sendiri, telah diangkat
mendjadi
Gen
baru dari propinsi tersebut,
Kaum nasionalis - sedang
organisir

dipropinsi jang

sebelah barat itu, Pada tahun 1938 Liu
telah didepak

keluar

dari propinsi

Szechuan.

dollar

Jen-

Militer

trol

Untuk men-

Liu
Si-

PAI DIMINTA MENDJABAT
PERDANA MENTERI DAN
MENTERI PERTAHANAN.
Sumber2.
Taipeh mengata-

Chiang Kai-shek telah

minta djendral Pai Chung-hsi me:
mangku djabatan perdara menteri
merangkap djabatan menteri perbrng
dari Tiongkok Nasionalis.
Dua pembesar tinggi, Ku Chingting dan Liu Wen-to, telah berangkat dari Taipeh ke Hanan dengan
pesawat untuk membudjuk Pai menerima djabatan perdana menteri
Yen Hsi-shan,
jarg sudah: lama
minta berhenti. (AP).
NASIONALIS MEMBERIH ULTIMATUM KEPADA YUNNAN.
Taipeh, 16-Des. (AP).
mengatakan

bahwa 400.000 serdadunja: djendral Hu
Tsung-nan telah direorganisir dan kial sedang menahan. madjunja tentara
merah

ke Chengtu,

Nasionalis

telah

Sementara ini kaum

memberi

suatu

uulti-

matum kepada kaum pemberontak
Yunnan
supaja propinsi tersebut

di
di-

kembalikan kepadanja dan bila ditolak,
suatu offensief dan bombardemen be
sar?fan
kan.

terhadap:

Kuming

“akan dilaku-

LUNG YUN TAK AKAN KE
PEKING.

Djendral Lung Yun, bekasKn
Yunnan telah menjangkal berita Pera
jang mengatakan bahwa ia tak
lagi akan berangkat dari Hongkong ke
Kunming, demikian dikabarkan
oleh
Wah Kiu Yat:Po.
Dalam interview dengan surat kabar
Lung Yun menerangkan bahwa ia tak
akan

pergi

ke

Peking

untuk

meme-

gang djabatan sebagai anggauta dewan
militer”
revolusioner
rakjat, . karena
kesehatannja ada buruk. Lung mengatakan bahwa
dibebaskannjaChang
Chun oleh Lu Han ada tindakan sauntuk menjerang dan
rebut Taiwan
jang ia kira Taiwan tak dapat dipertahankan seterusnja, demikian
Lung
un.

-

PEMBESAR BARU UNTUK
KWANGSI,
Markas besar distrik militer propinsi Kwangsi dari tentera kemerdekaan
rakjat tg. 9 telah didirikan atas pstintah dewan militer revolusioner rakjat.
Chang Ku-ehi telah diangkat
komandan dan komisaris politik markas besar tersebut.
HONGKONG & SHANGHAI
BANK DIMINTAKAN
PINDJAMAN.

Hongkong

&

Shanghai

Bank

di

Canton telah dimintakan uang Hongkong sebesar 50.000 dollar sebagai pindjaman kepada pemerintah kota tersebut, demikian berita Tionghoa.
DJALAN KERETA API PEKINGHANKOW SEGERA MULAI
LAGI DIBUKA.

Peking, 15 Des. (Antara-NCNA).

api Peking-Hankow-segera akan dimulai lagi. Bagian perdjalanan antara Shihchiachuang dan Anyang
telah diperbaiki pada tg. 12 bulan

ini. Lalu-lintas barang dan penum-

Kata

ngan

FU:

$

udng

2

(tadinja

dollar:

hari

BARU.

(Antara-AFP).

ini.
keputusan

ini, jang

Menteri luar negeri Hongaria, Gyula Kallai, hari ini menerangkan kepada
parlemen, bahwa Hongaria akan membuka kedutaan di Peking, Berlin dan

ibu-kota Korea Utara dan dalam pada
itu sedang
mempertimbangkan untuk
di

New

Delhi

dan

Djendrat Claire Chen.mault terlepas dari
bahaja maut

terachir |

Tongsng 16 Des. (United Press).
Djendrai Claire Chennault pada hari

Djum'at telah - terlepas dari bahaja
maut, ketika seorang diketemukan se-

14000” dollar Pn

dang mematahkan kabel2 dari pesawat
ke
ang hendak berangkat
| Formosa. Penjabot. ini ditangkap oleh
i djuraterbang pesawat itu.
Insiden ini terdjadi ketika beratus2

. terbang,

»SEDAR”
Hoofdrek

' pegawai Tionghos

THIO IN LOK

(hari Kamis diberhentikan oleh Chen-

nault, karena mereka tidak mau mem-.
'bawa terbang pesawat2 ke Formosa.
| Chennault menolak permintaan me-

mes:

PINTOE

BESAR 99: BATAVIK

Redactie

”—

Advertentia—

'reka ini dan serombongan dari mereka

Telf: 855 Bk

:itu mentjoba- menganiajanja.
Chen'nault meminta pertolongan polisi, jang
mulai mengusir para penjabot. itu dari
lapangan, Polisi segera mengeluarkan
perintah bahwa semua pesawat CAT

Talk: 854 Bk

— Abonnementen Tel: 587” Bt.

|lakan tetap berada ditanah, tetapi kemudian diberi izin kepada 4 pesawat

Indonesia: f 6. —seboelannja.

Etjeran

25 eta

berkumpul dilapa-

ngan terbang itu dan meminta gadji
juntuk 6 bulan, setelah mereka pada

Plv , : TAN BOEN SOAN

untuk terbang.

.

Persatuan

Tionghoa

sedang

hasil2 C.M.B.

|

(United Press).

chow

merundingkan

Orang takut, bahwa

pesawat2

itu

|lakan disita oleh kaum jang bersimpati. kepada komunis
djika semuanja

Harga advertentie: | 4.— per cm (| pati
ini sekarang tidak dibawa terbang ke
Formosa atau bahwa pembesar2 IngMinimum #10.-—
gris akan menahan pesawat2 ini ditaPembajaram
di moeka.
nah kalau pemerintahan Peking diakui

cleh Inggris.

Michael J. McDermott,

jaitu
Partai kominis dari Malaya,
kolot,
suatu organisasi kominis jang
masih tetap mempunjai pengaruh besi
sar terhadap kaum perampok di Ma- !

Sir State

menteri pendjadjahan Inggris, Creech|
Jones,
dalarn
djawaban pemerintah
kepada madjelis rendah.
,,Tidak ada
bukti2 jang menjatakan, bahwa kaum
perampok mendapat alat2 dan pertolongan langsung dari
partai kominis
di Tiongkok atau daerah lain”, demikian menteri: tersebut: melandjutkan
keterangannja.
,Sedjak keterangan saja kepada madjelis, maka telah terdapat kemadjuan
jang tetap meskipun terdapat kemalangan dibeberapa tempat.
Meskipun
achir keadaan bahaja di Malaya belum

kembali

laya, demikianlah

diterangkan

jang

berhadapan dengan Moncay,
pagi, demikian
diumumkan

pasukan? Komudi pos perbata-

njebutkan djumblah
sedangkan

25 djuta -dollar,

buat. semua

negara2

jang

' tergabung dalam pakt. Atlantik, dalam

department,

Komunis

berangkali

dalam

di Asia,

itu

Maart.

INGGRIS AKAN AKUI VIETNAM
DARI

BAO

London,

16 Dees.

Menurut

kabar

DAI ?
(AFP),

jang

diperoleh

AFP

dari fihak Inggeris jang mengetahui

di

internasional

Kaa itu di New York,

PEMERINTAK PHILIPINA TIDAK MEMBOLEHKAN NASIO| “NALIS TIONGKOK MENDIRIKAN PEMERINTAH DINEGERINJA.
Manila, 16 Des. (Antara-U.P.).
Djurubitjara Malacanan Palace
dengan terang2an menjangkal, bahwa Philipina sudah mengadakar.
perdjandjian militer dengan nasionalis Tiongkok sebagai mana. diterangkan dalam laporan jang dari
Formosa. Djurubitjara ini menga-

pimpin oleh Bao Dai: Akan tetapi atas
kabar itu tidak dapat diperoleh pembenaran maupun sangkalan dari fihak
resmi Inggeris.

baru2 ini, akan tetapi mereka tidak

pemerintah

Vietnam

jang

di-

Menurut djurubitjara AFP pengakuan
Bao Dai akan mendahului
pengakuan

atas regiem Mao Tse Tung di Tiongkok, jang — menurut dugaan umum —
akan terdjadi- dalam minggu pertama
bulan Djanuari.

duta

ada membitjarakan.
djandjian

militer

per-

dalam

negeri sadja. Oleh sebab itu, katanja seterusnja,
pemerintah Philipina

tidak

bermaksud

pemerintahan

(Antara-Reuter).

tentang

ini:

untuk mendjaga keamanan

Berlin,

Des.

nasio:

Kemudian ia menerangkan, bahwa
angkatan perang
Philipina hanja
ketjil sadja dan ini dimaksudkan |

ngadakan

15

Tiongkok

nalis, Chen
Chi-ping, sudah be:
runding dengan
presiden @uirine

KAPAN DI DJERMAN BARAT
DIBENTUK TENTERA BARULAH TENTERA DJER.MAN TIMUR DIBENTUK.
Kata Vishinsky.

munis

perlawanan

untuk

me-

dengan

ko-

Tiongkok.

Sumber2
resmi.
menerangkan,
bahwa. Dewan negara @uirino pada
hari Kemis ini telah membitjarakan tentang memberikan nasionalis Tiongkok
untuk
mendirikan
pelarian

di

ne-

Menteri luar
negeri Sovjet
Uni,
Andrei Vishinsky, hari ini
dikabarkan, bahwa ia telah menjatakan
kepada para
politikus Djerman
timur,
bahwa: Rusia hanja akan mengambil
"langkah untuk
membentuk
tentera
' Djerman timur djika angkatan perang:
dibentuk di Djerman. barat.
Sumber2 Djerman jang menjatakan
ia mendapat perhubungan dekat dengan komisi pengawasan Soviet
menjatakan,
bahwa
Vishinsky
sudah
mengadakan pertemuan jang lama dengan Herr Wiheln
Peck,
presiden
republik Djerman
timur
dan
Herr
Walter Ulbright, wakil perdana menteri Djerman timur. Kabarnja, bahwa
Vishinsky telah menegaskan,
bahwa
angkatan polisi Djerman timur
hendaknja djangan terlalu
banjak
mengambil
sikap2
militer.
Kemudian
Vishinsky menjatakan,
bahwa . sebagi
betul
masanja
belum
karang
Djerman'timur untuk meminta dengan
keras
mendjadi
angota
cominform,
demikian seterusnja diterangkan oleh
bahwa
dikatakan,
sumber? ini. Dan
antara
menurut dugaan perhubungan
Soviet dan Djerman sekarang ini belum ada perobahan akan dimulai.

geri ini djika nasionalis terpaksa
kabarnja tidak menjetudjui untuk
memberikan tempat kepada nasionalis Tiongkok itu di negeri ini oleh
sebab takut bersangkut paut dalam pertikaian Tiongkok.

MEMU-

Rusia pada hari Djum'at menjatakan
telah dapat membuat
alat pemetjah
atom jang lebih baik dari pada
jang
digunakan di Amerika Serikat.
Pernjataan itu disiarkan oleh kantor berita resmi Sovjet dan dimuat dalam
»Taegliche Rundschau”,
organ resmi
dari tentera pendudukan
Sovjet
di

HONGARIA

TIDAK MAU

TUSKAN PERHUBUNGAN
DENGAN BARAT.

Budapest,

15 Des.

(AFP).

Menteri luar negeri Hongaria, Kaldalam
lai, menerangkan hari Kemis
parlemen, bahwa Hongaria tidak akan
perhubungan — dengan
memutuskan
Barat. Sesudah memberikan penerangan jang singkat tentang politik luar
ia mengumumkan,
negeri Hongaria,
bermaksud akan
bahwa pemerintah
Korea
mengadakan legasi di Peking,
Utara, New Delhi, Berlin dan- Buenos

Aires. Ini akan dilakukan dalam tahun

hubungan Hongaria
muka. Terhadap
dengan negara2 Barat, Kallai
menerangkan: ,,Kita bermaksud akan besemua negara
kerdja sama
dengan
jang tidak mau mentjampuri urusan

dan merusakkan
Amerika |dalam negeri kita
(kemerdekaan kita”.
:
»Dasar dari politik luar negeri kita
2.5 MILJARD
DOLLAR UNTUK jalah loyal terhadap Sovjet Unie dan
/ MEMADJUKAN DAERAH?
Hongaria terhadap
'ketjintaan rakjat
JANG TERKEBELAStalin” kata Kallai.
Selandjutnja Kallai menjebut ,,perKANG,
Washington,.15 Des. (United Press). djuangan jang hebat dari Yugoslavia
dibawah pimpinan Tito dengan
meLima negara2 Eropa jang mempunjai nimbulkan provokasi2
dan memaksa
djadjahan, jaitu: Inggris, Belgia, Por- akan insiden2 tapal batas.” Sungguhtugal, Perantjis dan Belanda bermakpun begitu Hongaria tetap pada pensud hendak mengetuarkan biaja sebe- | diriannja dan dimasa jang akan datang
sar 2.5 miliard dollar unutk memadjuHongaria djuga akan mempertahankan
kan daerah2 jang terkebelakang, se- pendiriannja.
lama sampai tahun 1952, demikianlah
diumumkan hari Kemis di WashingBOM ATOM MEMBAWA PEton. Dari djumblah itu-Amerika SeNJAKIT MATA,
rikat akan memberikan 23.500.000 dolNew.
York,
16: Des. (Antara-UP).
lar dengan perantaraan fonds,
jang
Bom2 atom Amerika jang
meletus
termasuk
kedalam
kader
rentjana
di Hiroshima dan Nagasaki telah meMarshall.
njebabkan penjakit ,,cataract” (semaPembesar2 Amerika
di. Washington
tjam penjakit mata) pada sedikit2nja
menerangkan, bahwa rentjana mema10 orang Djepang dan mungkin masih
djukan daerah2
jang terkebelakang banjak lagi, demikian dilaporkan oleh
itu termasuk kedalam ,fasal 4” dari sedjumlah ahli2 pada
hari
Djum'at.
programma Truman untuk memadjuLaporan itu diumumkan dalam
makan daerah2 tersebut.
djallah ilmu pengetahuan, jang djuga
memuat keterangan, bahwa 10
orang
JESSUP AKAN KOMBALI KE
ahli Amerika jang membantu
memCOLUMBIA UNIVERSITY,
buat bom atom, nampaknja menderita
Sesudah missienja berachir. penjakit ,cataract” atau setidak2nja
Washington, 16 Des, (AP).
penjakit mata lainnja, sebagai
akibat
cyclotron, jani
Duta Philip C. Jessup akan mes mempergunakannja
ninggalkan. state department dan alat pemetjah atom. Bulan Desember
jl. untuk pertama kalinja
dis
kembali. ke Columbia. University tahun
umumkan, bahwa. 5 orang ahli bangsa
sesudah menindjau disekitar Pasi- Amerika menderika penjakit ,,catafik Barat. Jessup adalah professor ract” menurut dugaan waktu itu dise-

undang2 hukum

hari jang: lalu sete-

kui, bahwa

programa pemberi bantuan
tertjantum 1 miliard dollar:

f me

bahwa Tonghing
pasukan?
gerilja

London, pemerintah Inggeris mempertimbangkan kemungkinan untuk
me-

ngakui

|

beberapa

disebelah

sukan?2 teratur K@imunis didaerah itu.

pers opi-

bulan

tenggara

lah diadakan perundingan: dengan. pembesar? Nasionalis disitu.
Menurut
djenderal
Alesandri,
bahwa Tonghing adalah satu?nja tempat jang hingga kini diduduki oleh pa-

mengatakan

dari missienja

di Kwangsi

utara Langsun.
Dinjatakan djuga,
telah dikuasai oleh

bahwa perlopnja Jessup dari Columubia University akan berachir
pada
tanggal 1 Pebruari
tetapi
akan
dipandjangkan
sampai
ia

oleh

TIDAK ADA PASUKAN? NASIO- dapat diumuntkan, tetapi kaum pemNALIS DALAM TENTARA
berontak makin lama makin mendapat
VIETNAM,
kesukaran? jang besar,
dan mereka
makin lama makin takut akan ditemParis, 15 Desi (AFP).
bak
mati oleh pemimpinnja sendiri,
Pemerintah Perantjis telah menjangkal berita2, bahwa dalam tentara Viet- dan ini semuanja dalam beberapa hal
memberi kesukaran2
besar
kepada
nam terdapat 40.000 orang
pasukan
mereka untuk menjerahkan diri
senasionalis jang bekerdja untuk kepenSedjak
petingan pemerintah Vietnam, demikian tjara gerombolan besam
ngumuman dari keadaan bahaja, maka
diberitakan oleh AFP. Orang menamakan berita itu sebagai sesuatu
jang lebih dari 300 kaum pemberontak tetidak beralasan. Djuga kalangan jang fah menjerahkan diri. Lebih dari seberkuasa menjangkal berita,
bahwa tengahnja dari 300-orang ini telah menjerahkan diri setelah sjarat2 penjerapemerintah Vietnam bermaksud hendak memasukkan
pasukan nasionalis har diumumkan pada hari 6 Septemkedalam tentara Vietnam dan tentang ber”, demikian Creech Jones dalam
ini sudah pernah dinjatakan “dengan djawaban pemerintahannja.
Kemudian menteri tersebut menguresmi.
z
bahwa sedjak
permulaan
Tentang 'kabar2, bahwa tanggal 13 mumkan,
bulan ini pasukan2 nasionalis terlihat perlawanan terhadap kaum pemberondidaerah- perbatasan, Tongkin, kalangan tak, djumblah “dari penduduk Inggris
itu menerangkan, bahwa semua pasu- dan golongan lain jang tiwas, adalah
kan nasionalis
jang - masuk daerahk 629, sedangkan djumblah militer dan
polisi jang- terbunuh adalah
Vietnam akan dilutjuti dan ditawan, Be
sesuai dengan
undang2 internasional.
Selandjutnja mereka
akan diangkut INGGRIS DAN PAK ATLANTIK.
ketempat interniran di Tien-Yen dan
London, 15 Des. (Reuter).
Campaha dibawah komando Perantjis
Inggeris akan memenuhi
kewadjidan Tiongkok:
bannja dengan sepenuhnja dalam maHanoi, 16 Des. (Antara-AFP).
laksanakan - programma
pertahanan
dengan
Pembesar? Perantjis dengan“ tegas Atlantik, dengan atau tidak
menjangkal berita? jang - menjatakan, bantuan militer, demikian djurubitjaInggeris
bahwa djenderal Pai Chung Hsi telah ra kementerian luar negeri
tiba di Hanoi pada hari Senen untuk hari Kemis malam. Seperti diketahui,
merundingkan soal masuknja sisa2 pa- duta Inggeris di Washington, sir Olisukan?hja ke Indo-China dalam 'per- ver Franks, telah mengemukakan kerdjalanan
menudju
kepulau Hainan. beratan2 Inggeris terhadap sjarat2 peAmerika
ke
Pembesar? itu menegaskan, bahwa .ti- ngiriman sendjata dari
Iak ada seorangpun dari
pembesar? Inggeris. Djurubitjara tersebut menoTiongkok
jang
berhubungan dengan lak memberi komentar tentang pemjang dilakukan.
pembesar? pemerintah di Hanoi menge- -bitjaraan
Menurut kalangan jang mengetahui
aai soal tersebut. Kata mereka, perundalam rentjana persetudjuan pengiriJingan seperti itu hanja dapat terdja- man sendjata dari Amerika ke Inggris
di di Paris:
- terdapat dua sjarat jang tidak
dapat
»BANJAK KAWAN? JANG KUAT Iditerima oleh Inggeris. Jang pertama,
'mendjandjikan kepada Amerika untuk
DARI INGGRIS” AKAN
mengongkosi tentara
Amerika - jang
' TOLONG HONGKONG ?
ada di Inggeris. Ini buat Inggeris akan
'memakan biaja lebih besar:
daripada
San Francisco, 16 Des. (AP).
'djumlah pemberian bantuan. Jang keSeorang pembesar Inggris meramaldua,: memberitahukan Amerika,
ing
|kan kemarin bahwa »banjak kawan2 Inggeris bermaksud
hendak:
'jang kuat dari Inggris” akan
datang
rimkan ,,alat2 jang dapat diganti” ba
menolong padanja, djika kaum komu- Hongkong, Malakka atau negara Arab
nis. Tiongkok mentjoba kekerasan ter- .misalnja, berhubung dengan perdjanhadap: Hongkong.
djian2 Inggeris dengan negara2
itu,
John M.L. Miteheson, ad
djen- "Dengan alai2 jang dapat diganti
didrab Inggris: baru disini, telah menam- 'maksudkan alat2
jang”
di
Inggeris
mendjadi tak-terpakai oleh karena tebahkan, bahwa ,,Hongkong sebagai suatu benteng pertahanan dalam regiem 'lah datang gantinja dari Amerika.
Selandjutnja djurubitjara kementekomunis di Tiongkok
adalah
suatu
rian Juar negeri Inggeris membenarfaktor jang tidak dapat diabaikan”.
Mitcheson tidak
menerangkan
lebih ikan, bahwa pemberian bantuan kepadjauh tentang »banjak kawan?
jang ida Inggeris hanja berdjumlah sedikit.
(Kalangan diplomatik di London mekuat dari Laggris”.

Jenminpiao.

ae

Partai

Partai-partai Komunis menjokong
-perampok-perampok di Malaya
London, 15 Des.

resmi.

membuka”
legasi
Buenos Aires.

(Antara-UP).

tara Komunis lagi telah tiba di Fongsen. Satu kompi dari pasukan ini ditempatkan
dikota
perbatasan
'Tonghing, sedangkan. satuan? Komunis: lainnja
nampak
bergerak
ke
LungSidang Dewan

:

itu,

16 Des.

san istimewa ini berdjumlah 1 kompi.
Ditambahkannja, bahwa sepasukan ten-

DAN

HONGARIA AKAN BUKA
LEGASI.
Di Peking, Berlin dan Korea
Utara.
Budapest, 16 Des. (Antara-Reuterf.

Bank Rajat di Canton hari int de-|
Jenminpiao jang

NATAL

16 Des.

harian

Indo- China

ra, hari ini,
Ia katakan, bahwa
nis jang ditempatkan

diharuskan
Rakjat de-

diambil dalam sidang kabinet kemarin,
tidak lama lagi akan diumumkan de-

ATURANG UAKG MENGEN
PELANTIONG KE CANTON:
lagi

meng-

Pemerintah Inggeris. telah memutus-|
kan untuk mengakui pemerintah Tiong-|
kok Komunis dalam waktu antara Hari
Natal dan Tahun Baru jad., demikian
tulis koresponden diplomatik
,,News

kereta: jang pandjangnja 872 km,
selesai diperbaiki.

Nilat resmi
ada sbb::

telah

komunis,

Chronicle”

per-

oleh
djenderal
Alesandri, komandan
pasukan? Perantjis di Indo-China Uta-

Inggris akan akui Tiongkok

pang didjalan kereta. api ChekiangKiangsu pada tg: 10 Desi sudah dimulai, jaitu sehari setelah djalan

valueer

HARI

TAHUN

propinsi Yunnan.

pemerintah

Con-

Emas dan uang dollar Hongkong jang
selebihnja- akan dibekukan oleh kantor

London,

didaerah

letaknja
kemarin

diperkenankan membawa ke Canion,
2 tail emas dan 50 dollar Hongkong.

ANTARA

telah terbasmi dekat. Sichang
ketika
mentjoba menggabungkan diri dengan
tentara Nasionalis: jang
menjeberang
kepihak: Komunis disebelah selatan: dar!

Sumber?

ini Komisi
nton

di

sampai

batasan Indo-China di Tonghing,

umumkan bahwa pelantjong2 dari Macao dan Hongkong“ mulai kini hanja

Sumber?
pemerintah
mengatakan
bahwa salah satu dari divisinja - Liu

kan bahwa

dengan

dan
pabean
pemiliknja
mendjual itu kepada. Bank
ngam nilai resmi.

sebagai gubernur

tjapai persatuan. diwaktu krisis,
telah diangkat mendjadi. ye

(ta-

— 36.000
1 £ Inggeris
mimnpiao (tadinja 30.000).

ru? ini telah menjeberang kepihak Ko-

peperangan guerilla:

HK $ 2,000 dollar Jenminpiao

Berbareng

telah

Pasukan? Komunis Tiongkok teratur
jang pertama telah tiba di daerah per-

dinja 1.500).

Djum'at menerangkan bahwa gubernur
Liu Wen-hui dari propinsi Sikang ba-

R.R.T.

Hanoi,

di babkan oleh sinar2 jang
eyelotron.

lepas

dari

KOMANDAN ANGKATAN UDA.
RA THAI DIBERHENTIKAN,
Mau robohkan pemerintah ?
Djendral besar-muda Luang Dhe-

varit telah diperhentikan sebaga:
komandan angkatan.
udara Thailand pada malam Kemis jbl. Ia digantikan oleh wakilnja. Pemberhentian

ini

djatuh

bersamaan

ka-

bar bahwa
pemerintah Djendralbesar Phibul Songgram mendapati
suatu komplot
untuk meruntuhkannja dengan kekerasan. Menurut
kabar2 jg. tersiar, beberapa bagian dari angkatan perang Thai terlibat dalam komplot tadi.
SYNCOTRON, PENDAPATAN
« BARU RUSSIA DILAPANGAN
ATOM,

Djerman.

Seorang ahli atom
Amerika
jang
terkemuka menjatakan,
bahwa . pengumuman

Rusia

itu

»nemang

KA

Djangan putus-asa !

Pasukan
batasan

menteri

PAG.

mena-

rik perhatian”, akan tetapi ia
lebih
suka pertjaja, bahwa pengumuman itu
»lebih merupakan propaganda Rusia”.

Tidak perlu kita sembunikan pikiran dan
perasahan
osang banjak
pada sa-at ini:
Hari kamerdikaan Indonesia
“disambut oleh lapisan masjarakat jang
terbesar dengan
perasahan. gelisah,
takut dan penuh kakuatiran.
Dimana dan dengan fihak manapun kita bitjara, senantiasa kita dengar keluhan jang sama:
Ada jang
takut
pameresan dan
perampokan
tjara
besar-b@saran,

ada jeng takut perbuatan sawenang-

wenang dari fihak Indonesia,
ada
djuga jang kuatir namanja dimasuki
“eofter Rata ena
Djuga
kalangan
Indohesia
jang
tanggung-djawab perasahannja tidak
begitu tentram “ sebagimana orang
kira,
Marikapun sangat mengewatirkan,
hari
kamerdikaan
jang
sutji itu
mungkin dipergunakan oleh gerombolan2 pendjahat akan menjebabkan
kaonaran2 jang mentjemarkan nama
baiknja bangsa Indonesia.
#k
Muaskipun . demikian,
djanganlak
kita mendjadi takut dan putus-asa.
Terutama, oleh kerna dengan ,,takut” dan ,/putug-asa” belum perna
orang bisa hindarkan diri dari kebintjana-an.
Kedua
sebab
sekali-kali
belum
katentuan, bahwa ,,ramalan2”
jang
ngeri. dan
menakutkan
itu benar
akan terbukti dihari-hari jang akan
datang.
Pada waktu Djokja dikombalikan
pada Kaum Republik, tidak sedikit
achli2-nudjum” tetiron telah utarakam ramalan-ramalannja, jang satu

lebih heibat dari
Tapi blakangan

jang lain.
baru terbukti

ba-

— hua semua ramalan2 itu ada isepan-

djempol belaka, sebab sasudah kombalinja Pamerentah Republik Djokja
mendjadi lebih aman dari padu masa
jang paling aman,
kutika tentara
Blanda menduduki kota tersebut.
Sk

Sedikitpun kita tidak mendjengeki
atawa
merendahkan
orang
punja
»perasahan takut”.
Kita insjaf dan mengakui, bahua
untuk perasahan takut ini memang
banjak alesan.
Tidak bisa disangkal bahua dengan .
mendeketinja

hari

kamerdikaan,

ka-

sentosaan di didalam baikpun diluar
Djakarta tidak mendjadi bertambah
besar.
Tapi walaupun demikian,
sampai
pada detik Ini, sungguh belum ada
suatu alesan,
kenapa orang musti
bertingka- laku saolah-olah
besoknusa dunia akan kiamat:
Djangan lupa
bahua
kita masih
berada
ditengah-tengah pergolakan
revolusi. Di masa seperti ini, bukan
sadja
di Indonesia tapi di 'seluruh
dunia, anasir2 djahat dan busa masjarakat senantiasa
timbul keatas,
untuk mengatjau-balaukan
masjarakat
dan: melampiaskan nafsunja
jang hina-dina.
Kita

tidak

akan

merasa

heran,

bila

pengoperan.
sabentar, pada waktu
kedaulatan,
disana-sini
mungkin
timbul
kekatjauan
dan
kaonaran
jang tidak di-ingin.
:
Tapi
kita
pertjaja
penuh
bahua huru-hara ini dalam waktu jang
singkat pasti
dapat dibikin padem
oleh Pamerentah.
Maka itu, djika kita tidak mampu
singkirkan antero
perasahan takut
- dari hati. kita, djanganlah kita pelihara perasahan takut
itu dengan
tjara jang lebih dari musti.
“Sebab,
djuga dengan sikap kita
jang adem dan tenang tidak sedikit
kisa bisa membantu Pamerentah untuk mendjamin kasentosaan di masjarakat jang kita semua inginkan.

DAERAH?

KABUPATEN

PEMA.

LANG

DISERAHKAN PADA
T.N.I.
Jogja, 16 Des. (Antara).
Dari Pemalang dikabarkan,
bahwa
daerah2

kewedanaan

Randudongkol,

Belik dan Baseh, dari kabupatan Pemalang telah diserahkan kepada
TNI
oleh pihak tentara Belanda pada
tg.
19 Des. jl. Upatjara
dilakukan
oleh
Kapten Bouman dan Kapten Ali Sadikin, disaksikan oleh pihak pegawai
sipil dan rakijat.
Kapten
Bouman
dalam
pidatonja
menjatakan
kepertjajaannja, bahwa
keamanan akan dapat didjamin
oleh
TNI.
Malamnja pihak CHTH mengadakan
djamuan kepada pembesar2 TNI.

PEMBUKAAN KEDUTAAN R.L.S,
Pi
uman Rusia itu menjatakan,
itu disebut |
DI MANILLA.
bahwa pendapatan baru
,syncotron”,
ja'ni
kombinasi
dari ! Djakarta, 16 Des: (Antara).
prinsip2 eylelotron dan betaron,.
keBerita U.P. dari Manilla menjatakan,
duanja- ada type jang dipakai di: Amebahwa menurut keterangan jang diterika Serikat. Pengumuman itu menjatakan selandjutnja: ,,pendapatan baru rima. oleh Kementerian Luar Negeri
ini memberi lebih banjak tenaga ke- Pilipina dari konsulat Pilipina di Djapada electron dari pada jang.
dibuat karta, maka pemerintah Republik Indonesia Serikat segera sesudah berdidalam betaron”.
rinja bermaksud
membuka kedutaan
di. Manilla. Konsulat Pilipina di Djakarta itu selandjutnja minta
keteraBEKAS SERSAN M4JOR DAN.
ngan apakah pemerintah Pilipina djuFOURIER KNIL BISA
ga bermaksud membuka kedutaan di
DITERIMA.
Djakarta.
Kementerian Pertahanan Seksi AngWakil Menteri Luar Negeri Pilipina
katan Udara mengumumkan panggilan #Eelino Neri menjatakan, bahwa
kini
kepada tenaga2
“untuk
ditempatkan Kementerian Luar Negeri Pilipina sepada bagian administrasi
dan
perdang menjelidiki soal tsb.
lengkapan.
PENJERAHAN PEMERINTA“ Untuk pekerdjaan itu dapat diteriHAN DI BOGOR.
ma djuga bekas
Sersan
Major
dan
Fourier dari Knil.
Bogor, 16 Des. (Aneta).
MENTERI VAN SCHAIK PULANG KE NEDERLAND.
Wakil perdand menteri
merangkap
menteri zonder portefeuille
Belanda,
mr, J. R. H. van Schaik
pada
hari
Djumahat. pagi sudah berangkat dengan pesawat terbang ke Nederland.
Di Kemajoran
beliau
diantarkan
oleh adjudan WTM, laksamana Kist,
panglima tentara Belanda,
gouvernur
Djakarta dan daerah sekitarnja, dll.

SEMUA

TAWANAN POLITIK
DIBEBASKAN.
Berkenaan dengan situasi politik,
dan maklumat dari HVK mengenai

tawanan politik dan perang diselu-

run Indonesia, maka di Kalimantan
Barat telah dibebaskan semua tawanan2 politik/perang jang berhubungan dengan pertikaian Indone-

sia Belanda, sedjak tanggal 30 Des.
il, demikian dikabarkan. (W),

Pada hari Kamis tanggal 22 Desember j.a.d. djam 10 pagi maka
residen
Bogor, mr. J.W. Stuurman, akan menjerahkan djabatannja kepada
penggantinja. Mungkin
ini
adalah
tuan
Umar Said, jang kini mendjabat wakil
residen Tjirebon. Penjerahan ini akan
berlangsung digedong kantor
keresidenan di Bogor.

PERAMPOKAN?

DI MAGELANG,

Jogja, 16 Des. (Antara).
Beberapa hari jang terachir ini kota Magelang mendjadi rusuh,
karena
terdjadinja perampokan2 diwaktu malam oleh gerombolan2 bersendjata.
Pada tg. 10 Des. malam terdjadi
2
perampokan dirumah
seorang
Arab
dan seorang Tionghoa dengan
menggoridol barang2
lebih
dari
seharga
£ 22.000.—,
Pada tg. 13 Des: dan 14 Des. malarn,
terdjadi pula perampokan dan pentjurian dikampung Patjinan jang mendatangkan kerugian lebih dari f 2.000.—.

PAG.

KA II

i
Kk

Dengen

“Berhubung dengan ada urusan pen- |

atawa 12-13 Tjap-It-Gwee 2500, djato hari Saptoe dan Minggoe

familie”

rikan das

5 Ta

j

Pn

ana

hingga.

:

rupanja beruntung

ngan tjopet.

'Djawatan Penerangan kota min-

ta Para

bahwa

2

a sebelonnja

dengan, Baja
an

: ea

Bei

Hah mendiadi

-

9

SANGAN V.B.B.0. BANDUNG.
Selama pertandingan melawan VBO
Pori pada sebentar “sore dan be- ||

“ kawan?nja dikeluarkan dari

ahanap

aan uu

aun kita pernah war-

cakKan,

Yan

tuan

ajikan dari
ta itu Nai djuga msuk.
bon,
dan menjatakan kesanggupan
we penduduk bekerdja bersama...
. Setelah mengambil mosi:
:
:sb.

Njat

kantor

Siong

ma-

tjitak ,,Nam

pertjopahan bikin K.B. zegel

abali”

I

£

ding

Haa

akan

Sesudahnja

tuan

Tan

dilakukan

oleh

kedua

belah

pihak,

riat, Krekot-dalam
Sawah Besar.

no.

27. Gg: Halte
,

(Kawin

tapi

pertandingan Distrik Pori adalah
|. Tanggal 4/12 di Bandung : Pori
'Priangan — Pori Ker. Tjirebon
. Tanggal 11/12 di Sukabumit
Ker. Bogor — Pori Ker. Tjirebon

BERDIRIPada tanggal 17 Desember 1949 telah |
diresmikan berdirinja Pusat Organisasi Serikat Tani Indonesia jang mempunjai

adjas

GOTONG-ROJONG.

tuk menudju ke SUSUNAN
RAKAT.
na
s
Ketua:

Un- |

MASJA-

TANI JANG MAKMUR.
susunan
Pengurus adalah
Tabrani Notasudirdis:

Penulis: Husein R. Pranata.

Tanggal
ta

11/12

di

Krawang.

(Ker.

Pori:

Ker.

Harep dima'afken, segala soembangan moehoen diberiken
beroepa mata oeang, jang mana 1007 kami bakal dermaken
kepada CHUNG HUA TSUNG HUI.
Hormat kami,

THIO TJIEN SOEY dengen Njonja,
:
Kami berame toeroet mengoendang:
Thio Ma Tjwan dengen Njonja Gan. Tjioe Gwat dengen Pn
Thio Ma Ay”
2
',
Tan Tjing Tien
,,
2
Thio Ma Lioe.
pa
».
Tjeng ThiamSien ,,
3
Oei Gik Djiang
,,
»
Oei Tat Ie
»
7.

Pori

Djakar-

23.

Sebagai
diketahui,
pertandingan
(Distrik Pori Djawa Barat ini dimulat
#pada tgl. 4/12 di Bandung.
2

?

sa

“— SEPAK BOLA AMAL,
Bendahara: Sairi dan Somolang.
- |:
Pembantu2:
Saadi,
Sahri,
Sabeni, | Pertandingan sepak bola untuk amal
Husin Kamaly dan dibantu okeh be- diselenggarakan oleh Chung Hua Ho
berapa wakil2 daerah.
asing Hah (P3)
Dintinegara.
Koperasi
dan
Penerangan: Pahit
Prawira, Simbangan dan Samosir

Tjabang2

Serikat

Tani

Dengen hormat,
Pada nanti tanggal 23 December 1949, Toean dan Nonja
:
| THIO TJIEN SOEY, Pada dan Mama dari Saudara THIO MA

Indonesia' :

Rum mem berikan keterangan2 tentang
' hasil2 KMB.
5g : Sebagaimana
diketahui,
kongres

bola interport di Hongkong telah memutuskan untuk mengirim pemain?nja
ke Saigon pada achir bulan April sesudah konsol Perantjis memberi dja-

asal mereka

satu

Keluarkan...

. #han “berlangsung: sampai te: 18 Des.

Begitulah

pada

. uang!
'atas

kerenaan

1 itu orang polisi, itu 9
Ss ditahan.

. jang

5

lain bisa

Tuan

Tan

tidak tahan We-

in
ja Patty dan Adam,|
aktu banya oleh brapa orang
i lain kerumahnja untuk dikin pemereksahan, sudah kabur.

| Tapi belakangan

tuan

Tan Njat

: | Siong sudah serahkan dirinja lagi

'pada polisi.

:

Belakangan

perbuatan

buruk

HARI AN AK-ANAK.
Oleh KOWANI tjabang Djakarta,
jasa tanggal 18 Des: jang akan da-

tang akan diadakan suatu hari 'hiburanb uat Tnepa jang merupakan suajiu pasar malam, jang
akan diadakan
Hd - SALEMBA 14 sa
kota.
Itu pasar malam ada
teristimewa
sekali buat anak? dengan pertundjukan? jang dapat menggirangkan dan
tjotjok buat anak?, misalnja tjermin bisa
tertawa, sunglapan, Sandiwara anak?,

perlombaan?, musik dan. lain2,

-

Itu pasar malam akan dibuka pada
mulai djam 9 pagi hari. Hasil dari itu

pasar malam akan dipergunakan : 50X
, dari itu dua ambtenaar polisi jaitu panitya Soc, Korban politik, 2575 PMI
r. Atas

Patty dan Adam terbongka
dan 2576 KOWANI sendiri. (W)
dan Off. van
polisi
'penjelidikan
terang Patty dan|
“HJustisi, karena
. HARI IBU.
Adam poenja kesalahan, sudah di-|
Kinta
dengan itu,
maka oleh
daberada
sekarang
dan
tangkap
£ Ilam tahanan di Glodok dan Tjipi- KOWANI tjabang Djakarta, nanti tgl.
Ternjata ditangkapnja Patty 22 Des. jang akan datang, akan diada-

“Inang.

dan Adam ada

buntut

membawa

-Hagi dan polisi Hoofdbureau sudah
tahan Boe Tjiang Tjoan ,,orangme Tg dan Adam. Boe 2

| ROMBONGAN MR. ICKSAN
TIBA DI DEN HAAG..
- Den Haag: 16 Des: (Antara).
t: Kemis tel. 15 Des: rombongan
terian

Luar

Negeri

pega—
jang

Kam suatu ra
ngan mengambil
dung Delegasi
Gambir Selatan
akan diadakan

anda

adakan

sember

K
tentang

archief,

keuangan,

r administrasi 3 bulan la-

:|

:

minan

dari

pertundjukan

pada tanggal
1949,

tapi

di

18 dan

berhubung

Shanghai

19 Dedengan

setu dan lain hal ini pertundjukan diTea sampai pada tanggal 20 dan 21
esember 1949 serta akan dimainkan di

perkumpulan

bahwa - pemain?

reka

telah

berbuat.

ngi Hongkong

ketika

mengundju-

ini.

Perkumpulan tersebut pun telah menerima surat minta maaf dari pemain?
Saigon untuk ,,bad sportmanship”.
Sub-komite
tersebut djuga memutuskan untuk
meminta Manila mengi-

rimkan
tahun.

pemain?nja

ke

Ananta

lain t

Meme
berikut:

Pan

sean

tiara jang” demikian.
“Atas pengharga' 'an dari. Tocan dan Njonja Thio Tjien Soey

gedong

kepada. 'Perkoempoelan. Kita, dari pada menggoenaken

gedong

memakai

mareka

nja . sendiri, sebaliknja

per-

"'koempoelan kita, serta semoea soembangan2 jang mareka bakal

' Dermawan soeka menjokong maksoed jang moelia itoe, dengen

sebanjak moengkin, boeat
soembangan2
djalan memberiken
mana kita hatoerken banjak2 terima kasih terlebih dahoeloe.
Kepada Toean dan Njonja THIO TJIEN SOEY kita haKetjinta'annja terhadep
toerken banjak2 terima kasih atas
hatoerken Slamet dan
kita
ini
dengen
perkoempoelan kita dan
semoga Toehan Jang Maha Koeasa memberiken pandjang oemoer dan Bahagiah pada mareka.
Hormat kita,
Pengoeroes2 CHUNG HUA TSUNG HUI

KOEDOES.

PASAR DJAKARTA 16 DES. '49.
MAKELAARS DUNLOP & KOLFF
Nom,

BERAS :
Kampong BC.
Ae
ES

Pelek

76
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Pen- Pem- Terdjual beli djadi
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3000
500
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—
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TAP
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A. Contract
LADA:
Hitam Lampung —
Putih Kt. Baru —
TAPIOCA:
:

3

2100

—

—

FKTJ. TANAH:

KURS UANG

:

-a1

Nona?

telih

disediakan:

Beauty Salon ,PARAMOUNT”
Speciaal oentoek:

@

PERMANENT
0

WAVE,

WATERGOLF

&

dan OPMAAK
—

SLUISBRUGSTRAAT 15 — TEL. 5104 WL.

Kikovntan taka ntoren

«

,OENY”

CHERIBON
PANDJOENAN 97A
(alamat sementara)

BATAVIA
MOLENVLIET-0OST 96A
Telf. Bt. 630

.“

DJAKARTA
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di saat itoe ' marika telah berada
di atas kapal markasnja djendral
The Sam Po!
»Heran!

heran!”

kata

marika

dengen soeara
jang sn Ealaa
reng,
Kemoedian
marika lantas pergi mendjoempahken pada djendral

kata : ,,Djadi dengen begini, sekarang Lo-goanswee
betoel2 telah
pertjaja pada hamba ?”
Djendral The Sam Po membenerken atas omonganja sang padri
sakti itoe, ,,Kaloe
begitoe”, kata
Kim Pek Hong Tianglo,

,,di ini saat

djoega Goanswee boleh saksiken
bagimana Pintjeng nanti oendang|
139).
Ang Lian Kiongtjoe boeat dateng
na it
mara
jang
2eo
berdjoempa
sama Pin“»Soehoe poenja semena
aa
der dirintangi
atawa
The Sam Po, jang soedah tentoe kemari
nan moerid tentoe inget didalem Eelaberitartiga itoe poetri-makota Saoetnja Hwie Hwan Siansoe, ,,ker- sadja djadi kaget tertjampoer de- tjeng.”
hati”, saoetnja. Hwie Hwan sem- jang banjak
tersebar disana-sini. Na disini akoe ada soeatoe akalan nhgen rasa girang, apabila meliat | Koetika itoe omongan baroe sa| Jang bagoes boeat bawa kaoe orang itoe ampat
sena bari berpamitan dan teroes menoe- dengen setjara rapet sekali.
panglima
telah bisa dja selesei dioetjapken, atawa satoe
“ djoe ka Lie-djin-kok dengen meng-| 'Maka dari sebab itoe djoega, de-' maboer dari ini tempat. Nah, soe- kombali dengen slamet dan dateng pengawal telah dateng melaporken
goenaken ilmoe In-sin-soet.
:
ngen perasahan heran tertjampoer Sah. Sekarang akoe minta
ja berdjoempa padanja atas peranta- bahoea diloear Ang Lian Kiongtjoe
girang marika laloe menanjaken
: Kaoe orang soeka mer€mken kaoce rahan ilmoe gaib jang telah diper- telah dateng menantang perang
. Jang iapoenja kadatengan kesas
tjar& bagimanatah orang poenja mata, dan djikaloe boet oleh Kim Pek Hong Tianglo. lagi sembari memaki-maki dengen
| na telah disamboet dengen kehera-/ »Lo-siansoe,
kemari “dengen Kaoe orang mendenger akoe batok,
Maka djendral
kita jang baroe setjara sengit.
"nan oleh itoe 4 panglima dari ke- Ikaoe bisa dateng
'maoe pertjaja tentang kesaktianradjaan Beng jang telah ditawan
Ternjata Hwie Hwan poenja 3 teoeh ?”
boeka. kaoe orang poenja mata.” . nja iapoenja adviseur perang, sem-0leh Ang Lian Kiongtjoe, itoelah
tes aer jang telah ditjipratken dari
Hwie Hwan bersenjoem sembari!
Begitolah itbe keampat panglima bari tertawa.
-ia lantas berkata : Kim Pek Hong
boekannja
soeatoe perkara jang
poenja mangkok
omongannja itoe »Djikaloe kita poenja Koksoe ada Poen-oe telah menjebabken datengkeliwat
moestail.
Kerna marika mendjawab, bahoea iapoenja maik- | laloe toeroetken
kadatengan ke sitoe adalah ' Padri, biarpoen didalem hati ma- mempoenjai kesaktian jang begini nja aer bandjir jang dalemnja sam. jang Soedah sakean lamanja me- soed
atas prentahnja Kim Pek Hong rika belon maoe pertjaja tentang tinggi, ada apatah lagi jang kita pe3 tjiok hingga tempo aer soeroet
.noenggoe-nocerggoe
pertoeloengan
pada Ang Lian dan cipier boei melongok ke dalem
dari fihak pemimpinnja dengen se- Kok-soe goena membawa lari pada @danja itoe kedjadian gaib jang moesti takoetin
Kiongtjoe? jang didalem tempo kamar-tahanan, ia baroe taoe jang
tjara sia2, sekarang mendadak son- 2naa sekalian dari dalem “pes bakal mendatengi.
lama lagi kita aken itoe ampat panglima jang dikerem
Tida antara lama koetika marika tida brapa“tak telah mendapet koendjoengan-|:
mendengar Hwie Hwan batok, ma- mampoe taloekin seantero Mag
nja Hwie Hwan Siansoe jang ma-|'
disitoe telah mengilang entah ke.nja 2.
Pangan
banaiun tida memrika tida mengarti tjara an
re
mana perginja!
»itoe padri moeridnj ja Kim Pek H.tong, bek barang sepotong besi boeat nja kaki telah mengindjek papan, | Kim Pek Hong Tianglo djadi berDam berbareng dengen itoe, lapn
2 b los “dari ospoengggnda moe- ' di mana tempo marika pada mem- | senjoem sembari
kemoedian ber- pengawal telah melaporken pada
pa
bisa Oe
ke sitoe.

zonder ketahogin oleh fihak moe-' baroelah kaoe orang boleh mem.

Ang Lian Kiongtjoe bahoea kepala"
nja itoe padri jang dipantjer diatas
tiang
bendera
telah
,,pianhoa”
diadi
satoe hoiouw!
Hingga
itoe poetri-makota jang mendapet
laporan begitoe, bcekan maen iapoenja djengkel dar mendongkol,
Maka dengen zonder
berajal lagi
ia lantas atoer balatentaranja bocat

kLerperang dengen ma::2an dengen
yasoekan perangnja djendral The
Sam Po.
»Apabiia akoe belon bisa tangkep
hiacep itoe si kepala 4 gcendoel dan
muesnaken spantarorja angkatan
perang moesoeh,” Ang Lian Kion.r-

tioe bersoempah

sembari

memti-

Kin patah satoe anak-panah, ..alzoe
bersoempah
tida maoe mendjaji
Gr ang

: da

"3

Kemoe'an

ia

bawa

:

pasuekan

balatentaranja “ “ken menantaprg
perang ka depan pasanggrahannja
keradjahan Beng,

. (Aken

disamboeng).
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