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- Titik berat perdjuangan kita”

H.C.C.H. memprotes laPada hari penjerahan kedaulatan,

susunan
RIS
dan
Hatta menerangkan atas perta- siapa jang akan mendjadi sekretarisini
njaan, bahwa titik berat perdjua- djenderalnja, sebab Kementerian
harus
dapat-berputar
lantjar
ngan rakjat didalam fase baru se- setelah segera
berlaku penjerahan kedaulatan
telah berlangsungnja
penjerahan kepada RIS itu. '

mentjapai

Indonesia nan-

dan kerdja sama diantara rakjat
dengan Pemerintah harus ada.

—.

Soal Komunis.

kemakmuran

rakjat. Sebab, d
jan Hatta, kemerdekaan itu ti
ada artinja
dengan tidak adanja kemakmuran
rakjatnja. Dan
untuk mentjapai
kemakmuran rakjat ini persatuan
Dan djuga, demikian Hatta se
terusnja, pengertian kalangan rak.
jat terhadap Pemerintahnja harus
ada,

tera

dengan ketawa

Hatta

elakkan

lagi.

kata Hatta.

tentang pengibaran

mengibarkan

mene-

rangkan: ' kebenarannja
tanjakanlah
kepada jang mengeluarkan perkataan2
tu sendiri, jang djuga memikul tangzung djawab atas hal itu.

Komissaris tinggi B.L.S.
Sultan Hamid II sementara itu meaerangkan, bahwa iapun akan segera
| cembali ke Indonesia bersama2 “P.M.
Pemerintah djangan diartikan bahws
Hatta nanti. Tentang kabar2 akan diPemerintar.
bersifat
kapitalis
atau
ingkatnja ia sebagai Komisaris Tinggi
tienteng kepada aliran2
kapitalisme.
2IS jang pertama di Nederland
itu,
3
Pindjaman luar negeri.
Sultan Hamid
menerangkan,
bahwa
pengangkatan
jang
demikian
baru
Tentang soal pindjaman dari
luar
ikan dapat dilakukan setelah kabinet
negeri ini, P.M. Hatta menerangkan,
1IS jang sudah berdaulat mengadakan
bahwa pindjaman
itu penting
bagi
sidangnja nanti.
pembangunan Indonesia dimasa
depan, sehingga-ia merupakan suatu soal

jang tidak dapat kita,

maklu“Suma-

ben-

wa penduduk
“Tionghoa di Negara
Sumatera Timur hanja diperbolehkan

Sebagai tjontoh dikatakannja,
supaja, umpamanja, dilakukannja sesuatu pindjaman dari luar negeri
oleh

Terketjuali hanja djika
rakjat
kita
memang menginginkan kembali zaman
primitip seperti
dimasa2
jang lalu,

Timur

adanja
Negara

dera pada hari penjerahan kedaulatan, dalam mana a.l. disebutkan, bah-

Tatkala ditanjakan tentang
perkataan2 P.M. Drees: didepan Hse
Kamer” Belanda tg. 20 Desember jl. jang
mengatakan
bahwa
Sukarno-Hatta
bersedia dengan Nederland - bersama?
melawan komunis dan'golongan
Tan

Malaka,

:

Berhubung dengan
mat dari Pemerintah

bendera

. Nasionalis

Tiongkok dan melarang pengibaran
bendra Pemerintah Republik Kerakjatan Tiongkok dibawah
Mao
Tsetung, maka Hua Chiao Chung
Hui
Medan telah
menjampaikan
protes
kepada pemerintah Negara
Sumatera
Timur terhadap larangan
pengibaran
bendera Republik Kerakjatan Tiongkok.
t
|

Dalam
bahwa

protes

tsb diberikan alasan,

telah berdiri Pemerintah Republik
Kerakjatan Tiongkok dan mulai: saat

dari

supaja

Selandjuthia

Lovink

menambahkan:

terbesar di Asia Tenggara”,

'

Perlu diterangkan bahwa tamu2 itu
disambut dilapangan Maguwo oleh Mr.
Wongsonegoro dan
Mr. Pringgodigdo,
masing2 Menteri D.N. dan Sekretaris
Negara Republik.
.

DR. SUMITKO KE AMERIKA.
Menurut - kabar”
jang
diperoleh
“Aneta, pada hari Sabtu dr.
Sumitro
akan brangkat ke New York
dengan

pesawat

terbang

melalui

negeri

Be-

landa, supaja ia
dapat
menghadliiri
upatjara2 resmi disana berkenaan de-

ngan “penjerahan
kedaulatan pada
tangal 27 Desember. Dari
kalangan?

| Indonesia Aneta selandjutnja menda“(pat kabar,

bahwa

dr.

Sumitro

akan

“memperhatikan
semua ' kepentingan2
ekonomi dan keuangan dari pemerintah RIS...

untuk

pemerintah

rentjana

pah babwa abad imperraisme-kolo-

maksua
RIS,

calisme telah berachir dan hanja
gengan berdasarkan persamaanlah

ten-

perhubungan jang baik antara Asia

memadjukan
susunan

dan

Menteri

RIS,

mengingat

djasa2

beliau

se-

kalangan2

MULAI MENEMPATKAN
POS2NJA.

#Bataljon Dodong
barat Djakarta jang

untuk perbatasan
datang dari Tjo-

ngcang.

(Sumedang)

kemungkinan

Hore

posnja.

be-

sar pada tg. 24/12 inipun sudah dapat
5
:

4

W.-T,

M. dan njonja

Lovink

waktu

didjamu

oleh

Pres,

Sukarno di -Djakja.
(Foto Ipphos).

Partai Murba tak mau duduk dalam

kabinet RIS

Nederland, maka pada tuan Muntu, menjatakan ingin me-

hari Sabtu diantara

pukul 11.00

dan 13.00 Wakil Tinggi Mahkota

serta njonja Lovink akan menga-

dakan resepsi perpisahan dengan

bertempat di istana Gambir di Dja-

nganggap sumbangan tersebut sebagai pernjataan terima kasih pen-

duduk Surabaja kepada T.N.I., jg.
telah memenuhi mosi2 jang beberapa waktu berselang telah diadjukam parlemen

ATJARA UPATJARA PENJERAHAN KEDAULATAN DI
&
DIOKJA.
..
Atjara penjarahan

kedaulatan

nanti tg. 27 Des. di Djokja

bagai berikut: Pada djam 10
waktu
Amsterdam atau
djam16- waktu
Djokja akan diikuti siaran “ Amster-

dam, sesudahnja

disambung

dengan

siaran Djakarta. Sesudahnja ini selesai
disambung dengan upatjara di presidenan dengan atjara: menjanjikan lagu kebangsaan, utjapan sjukur ke ha-

dlirat illahi, pembatjaan

heningkan tjipta, "3.

doa, meng-

renjerahan

dan dewan

pemerin-

tah kota untuk masuk di Surabaja,
eskipun staten generaal Belanda

Sa

jalah se-/

AL

23 Des,

Mah

(Antara).

Pewan Pimpinan Partai Masiumi

Moh. Natsir,

Mr,

tetap mendjadi

KONPERENSI PEMERINTAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN DI PALEMBANG.
Mulai kemarin dikota ini,
dilangsungkan ' konperensi
Pemerintahan
Propinsi Sumatera Selatan.
Hadir semua Wk. Gubernur Militer
Mr. Dr. Hazairin dan Simbolon, Kepala Djawatan2 Propinsi dan
wakilnja, para Residen Djambi, Bengkulen,
Lampong dan Palembang dengan sekretaris karesidenan masing2, dan
4
Komissaris Polisi dari tiap2
karesidenah.
Jang dibitjarakan antara lain
soal
pemindahan
susunan
pemerintahan
setjara militer kesusunan damai, dan |
lain2 hal untuk efficiency dari
tiap2
usaha pemerintahan.
Sebagai pemimpin rapat adalah Dr.
A. K. Gani Gubernur Militer Sumatera Selatan,
sa

heran

pertanjaan apakah
Moskou

-

Amerika

tidak

di

Washington

tentang

berita?,

-

atau

Mao Tse-tung

pengikut
akan

jang

mendjadi

akan

setia dari
Tito

ke-

dua, telah memperkuat keinginan para pembesar negeri di Amerika untuk
menunggu sadja dahulu.
TINGKAH

LAKUH

TENTARA

KOMUNIS TIONGKOK BAIK
Kata djendral Perantjis.
Hanoi,

22 Des.

(Antara-UP).

Kira2 50.000 tentara Perantjis
dan
Viet Nam terus mengadakan petroli di
utara perbatasan propinsi Tonkin pada
hari ini jang dapat dilihat dengan terang
nang

oleh tentara komunis jang meitu. Pembesar2 militer Perantjis

disana menerangkan,
bahwa sampai
sekarang ini belum ada suatu insiden
perbatasan kedjadian disitu.
Letnan
djendral Alesandri, komandan militer
Perantjis dipropinsi
'TTonkin
menerangkan, bahwa tingkah lakuh tentara
komunis Tiongkok itu adalah
,,baik
betul”,
Ia seterusnja menerangkan,

bahwa

tentara

ia, tidak menjangka, bahwa,
komunis

akan

mentjoba

sudah mengalir
kedalam
daerahnja.
Dan ini katanja adalah suatu soal jang
sulit sekali jang dihadapi oleh Perantjis sekarang ditempat ini. Katanja sekarang
sedang
“diusahakan
untuk
memberi makanan dan tempat
bagi
mereka. Pemerintah Perantjis dan Viet
Nam katanja telah mengangkut
bahan2 makanan
bagi
orang2 tentara
nasionalis jang sudah diangkut pada
hari ini kepada suatu kamp jang tertentu bagi mereka diselatan Taiyen.
Pembesar2 Perantjis
disini menerangkan, bahwa mereka belum pernah
meminta pertolongan
atau
bantuan
dari Palang-Merah ataupun PBB untuk memberi makan mereka itu. Se6srang dari pembesar Perantiis mengatakan, bahwa sedapat mungkin Peran-

:

menterian dan djawatan2 jang berada

didalam lingkungannja,
serta badan2
pemerintahan Indonesia harus dilakukan dalam bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan pasal 192 ajat2 Konstitusi RIS:
.
a) keputusan? kehakiman,
b) surat2 jang mempunjai kekuatan
executoriaal,
c) laim2 surat resmi,
jang hingga saat itu memakai perkataan-perkataan ,,In Naam der Koningin” mempergunakan sebagai penggantinja perkataan2 ,,Atas nama Negara Republik Indonesia Serikat”.
3. Tanda-tanda kekuasaan pemerintahan di Indonesia hingga saat
itu
jang digunakan dalam tjap-tjap dinas
dan tjap-tjap jang mempunjai kekuatan hukum harus diganti dengan huruf-huruf RIS”.

Tanggung djawab keamanan
sesudah penjerahan.
( Pengumuman
PPN jang kedua
berbunji demikian :
A4

»Dalam hari? jang berikut Pasukan2 TNI akan memasuki kota?
besar di Djawa dan Sumatera,
Pasukan? TNI ini akan disiapkan untuk mengambil oper tanggung djawab
terhadap keamanan
dan ketertiban dari pasukan? jang
berada dibawah
prentah Belanda
(K.X. dan KNIL).

Dari itu sedjak saat penjerahan

Pn

ag

pengoperan

rintahan

segala

tanggung

peme-

djawab

KL dan KNIL Terjang Aa
dan ketertiban akan berhenti dan
diambil oper oleh pasukan? TNI.
Kepada penduduk ' dari semua
bangsa dan golongan diminta sekali lagi supaja tetap tinggal te-

nang dan memberikan segala bantuan jang
di
pkan dari penduduk suatu negara hukum”,
PENDUDUK TICNGHOA
TS
NETRAL,

HARUS

Medan, 22 Des, (Antara),
Dalam perdjalanannja dari Atjeh

ke

Djakarta, ketika tiba di Medan atas
pertanjaan tentang pengibaran bende-

ra komunis Tiongkok
disini menteri
Sejfruddin sebagai - pendapat-persooni-

mkatakan,soal2| bahwa
Penduduk
politik. Kata Sakui

EX

“Tiongkok

jang

pe-

gakui RIS kelak
kurangan? belandja ne

Nam.

ia

6000 PENDUDUK TIONGHOA
LOMBOK AKAN SETIA
PADA R.L.S.

DI

Tentang

tak dapat: memberi

Sumatera

djawaban.

Berkenaan dengan dipilihnja Presiden Sukarno mendjadi Presiden pertama dari RIS, penduduk Tionghoa di
Lombok mengirimkan kawat pada bebahwa
liau, dalam mana dinjatakan,
6000 penduduk Tionghoa di Lombok
bukan
maupun
warganegara”
baik
warganegara turut bergirang atas dipilihnja beliau mendjadi presiden RIS
dan berdjandji akan kerdja sama untuk tjita2 dan kemakmuran Indonesia
pembangunan Pulau
umumnja dan
Lombok chususnja. Sebagai ' sumbangan untuk perongkosan perajaan penjerahan kedaulatan penduduk Tiong25.000 ribu rupiah
hoa memberikan
kepada pemerintah daerah Lombok.
SOLOK DIKOSONGKAN.

Sesuai dengan rentjana pengosongar
Tengah
Sumatra
di
daerah? TBA
pad:
dikerdjakan
jang telah slesai
tanggal 19 Desember, maka pasukanz
Belanda pun telah
ditarik
mundur
dari Solok dan sekitarnja.

nasionalis jang

diri kedaerah

Pembesar2

mengakui,

Timur

sendiri.

5

ja anna
jang pertama berbunji
sbb.
»Panitya “Pengoperan Pemerintahan
PPN mengumumkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan pasal
4 Konstitusi
RIS jang berbunji: ,,Bahasa resmi Negara Republik Indonesia Serikat jalah
'bahasa Indonesia”,
segala surat menjurat dan tata-usaha dari semua ke-

larikan

tentara

ita”

Kemarin PPN mengeluarkan 2 pe- (gara. Safruddin katakan, bahwa negan
masing2 mengenai bahasa ra2 bagian jang tidak sanggup memIndonesia sebagai bahasa resmi
RIS belandjai diri sendiri sepatutnja dihadan mengenai berachirnja segala tang- puskan, misalnja Madura jang dilihat
gung djawab KL/KNIL, dalam hal ke- | dari sudut penghasilannja tidak mungmentjukupi keperluannja
dapat
kin
amanan sesudah penjerahan kedaula-

Jusyt

dan "2

Dikalangan

orang

Bahasa Indonesia bahasa resmi RIS

telah memutuskan sebagai tialon| pala,
Masiumi dalam parlemen RIS Dr
Wibisono, H. Benjamin
Nur Ibrahim.

dilaksanakan”.

-

Kata Menteri Safruddin.

dalam sidangnia pada tg. 21-22/19

Sukiman,

MBA

SEKITAR PENGAKUAN TERHADAP TIONGKOK.

mengikuti

keberatan.

TJALON2 MASTUMI UNTUK
PARLEMEN R.I.S..
Jogja,

Sa EN LE

tan.

Tidak m2no'ak perd,uangan dalam parlemen

tannja ke

ma

dapat

atau #4 Djakarta,

Pertahanan"

revolusi ini. Demikian

Eropa

Dr. P, Subbaroyan, ditunggu KeGatangannja pada. tg. 25 Des, di

“Satu bataljon TNI dibawah Kapten
Djauhari ini hari tg. 24/12 akan memulah menempatkan posnja diperbatasan
“ Fkur Djakarta antara sungai Bekasi —
kota Djakarta. —

kedaulatan Republiek Indonesia
keDjokja, 23 Des. (Antara).
pada RIS, dan amanat President.
Sukarni, ketua Partai Murba dalam
tada djam 14.00 tamu2 itu didjamu pertjakapan dengan ,,Antara” mengePada hari Rebo
tg. 28
Desember
pukul 8 pagi President akan meningmakan oleh Presiden, jang djuga di- nai kabinet RIS menerangkan, bahwa
ke
hadiri oleh hampir semua Menteri RePartai Murba
dimasa2
depan tidak galkan presidenan dan menudju
Meguwo, dan pukul 9 President akan
publik Indonesia. Sore ini tamu2 itu dapat dan tidak mau duduk
dalam
brangkat dengan pesawat terbang ke
'terbang kembali ke Djakarta.
kabinet RIS, karena kabinet RIS men,
Sebelum berangkat,
WTM Lovink djalankan politik jang prinsipisel ber- Djakarta.
mengatakan pada,,Antara”,
bahwa
tentangan dengan politik Partai Mur' ANGGOTA? PARLEMEN R.L.S.
kundjungannja pada Presiden Sukarba. Oleh karena itu djuga Partai MurDARI PASUNDAN,
no itu, jalah terutama untuk menguba tidak bisa ikut tanggung djawab
tjapkanskata perpisahan pada Presiden tentang politik jang
Bamdung, 24 Des. (Antara).
djadi pedoman
“dan pembesar2
Republik berhubung ' kabinet RIS, jang tidak bisa mendjaKemarin sidang parlemen Pa. dengan berangkatnja. ke Nederland.
min dipertahankannja proklamasi
17 sundan jg. dihadiri oleh 80 anggota
Atas pertanjaan dikatakannja bahwa Agustus 1945 serta kemerdekaan 100
belum pasti tanggalnja bilamana
ia dilapangan politik, ekonomi, sosial di- dan Wali Negara telah memilih 21
tjalon untuki anggota
DPR RIS.
“kembali ke Nederland, tapi tentunja seluruh kepulauan Indonesia.
Hasil pemilihan sbb : Terpilih 16
. sesudah penjerahan kedaulatan.
pada
Ketika ditanja tentang susunan kaRIS
Parki: Moh.
binet RIS apakah para Menteri
RIS orang. Dari Fraksi
Ditanja tentang pendapatnja mengeKurdi dan Akil, dari Fraksi Indocapable, Sukarni tersenjum sadja.
nai hari kemudian RIS dalam lapang | Tentang sikap Partai Murba terha- nesia : Sumaatmadja, Sujoso, Dr.
ekonomi diterangkannja bahwa eko- dap Dewan Perwakilan Rakjat
dan Hasan Natanegara,
Sutarto, Nanomi RIS ,penuh harapan”, Ia tidak Senat RIS, . ia menerangkan bahwa
na,
dan
Jusuf
Kusuma,
dari Fraksi
dapat memberi. details tentang - per- Partai Murba berpegang teguh
pada
Natapermana,
kembangan ekonomi,
dan
djuga ke- dasar perdjuangan aksi murba teratur Kesatuan : Hasan
dari Fraksi Demokrasi : Harun Almungkinan2 politik RIS dimasa dekat, dengan tidak menolak adanja perdjuarasjid, dari PDRI : Djajaprawira,
karena soal2 itu akan dibentangkannja ngan dalam parlemen, jang dianggapdalam pidatonja pada upatjara penje- | nja sebagai bagian pula dari pada aksi "dari Minoriteit : Ir. de Vries, Tan
Eng Gwan, Mr, Lie Kian Kim,f
rahan kedaulatan RIS di Djakarta.
Murba teratur.
Atas pertanjaan, apakah dapat tenDitambahnja-bahwa kandidat Partai Tan Eng Djim dan Anwar Makarim
tara Belanda ditarik mundur dalam
, Anggota2 luar parlemen terpilih
Murba jang akan dikirim ke Dewan
tempo 6 bulan selaras dengan hasil2 Perwakilan Rakjat RIS, jalah Maruto
lima orang. Dari Parki : SuradiKMB, Lovink dengan tersenjum me- Nitimihardjo, “
radja,
Emma
Puradiredja,
dan
ngatakan bahwa kini oleh pihak Be- | Achirnja atas pertanjaan bagaimana
Dari Parindra :
larrda telah diadakan persiapan.
se- sikap Partai Murba dan apa akibatnja Ijoswiriaatmadja,
Dari PDRI :
baik2nja untuk mentjoba-agar tentara bagi gerakan buruh di Indonesia de- Odjohmangunsastra.
Belanda
dapat ditarik dalam tempo ngan dibentuknja ICFTU (Internatio- Buhron Bradjamenggala,
jang telah ditetapkan itu. .
nal Confederation Of Free Trade UniSOKONGAN KEPADA T.N.I,
Achirnja mendjawab pertanjaan ba- ons) baru2 ini di London, djuga Sugaimana kesannja tentang Djokja, jang karni
tidak mau memberi djawaban |. Surabaja, 23 Des. (Aneta).
dikundjunginja itu untuk pertama kaDewan pemerintahan kota kelinja Lovink mengatakan, bahwa.
ia
marin telah
memutuskan untuk
RESEPSI PERPISAHAN WTM.
merasa gembira sekali dapat mengun| menjumbang sebanjak 25.000 rudjungi Djokia.
Sambil tersenjum
ia
Djakarta,
23 Des. (Aneta)”
piah kepada
pamitya pusat pemberkata:
,,Djuga isteri saja gembira
melihat Djokja”,
' Berhubung dengan keberangka- bantu T.N.I, Pengadju mosi tsb.,
.,Saja jakin bahwa RIS dimasa depan
akan mendjadi salah satu negara jang

tsb.

(EN.I.

(Antara).

Hari ini tiba di Djokja WTM AH.J.
Lovink, dengan njonja, bersama2 Dr.
PJ. Koets,
dan
Prof. Dr. E.O. van
'Boetzelaer dan njonja untuk menemui
Presiden RIS Sukarno.
:

tsb.

telah

moelai

bahwa Inggeris tidak lama lagi akan
mengakui Tiongkok komunis, meskivun
mengenai hal'ini belum djuga didapat
kabar jang resmi. Sikap Inggeris ini
selandjutnja tidak akan memberi
pengaruh terhadap politik Amerika jarg
hanja menunggu dahula dan menindjau
kelakuan? dari republik rakjat Tiongkok. Peristiwa Ward telah mempengaruhi banjak pendapat umum di Amerika dan sama sekali tidak memperkuat
aliran untuk mengakui Tiongkok komunis, Dikalangan diplomatik di Washington orangpun berpendapat, bahwa pengakuan
terhadap - republik - rakjat
Tiongkok mungkin baru dapat diadakan pada musim panas atau mungkin
pada musim rontok tahun 1950. Djuga

ur. £, Subbaroyan jang aKan m€nujadi duta. Inuja Ol niS Kemaru
verangkat dari New Deihi ke DjaKarta,
Sebelum berangkat pada pers Dr,
?, Subbaroyan berkara : ,,ASia 8esarang hidup dam abad-perdamaian
sudah membajang, Banjak tergancung pada keseaaran bangsa2 Hro-

',,Antara”

ada

i

pat ,, Antara” Gari. Daud
Keneraugan Konsulat
india d1 Vjasarta

Pertaha-

pendapatnja

itu

bahwa

kepada

dalam

rngan

era

WTM Lovink minta diri
-Djokja, 23 Des.

DUTA INDIA DI R.I.s. MENUDJU
INDUNESIA.
Djakarta, 24 Des. (Antara),
Menurut keterangan jang dida-

sera RIS disamping chefstaf diadakan
iaspectoraat jang akan langsung
meagawasi masing2 bagian angkatan perang karena menurut pendapat kala-

“didapati didalam Uni.

'

kalangan

apa

“suatu blok lain, Sifat jang tidak Sat

RiS akan mendjadi negara
terbesar di Asia-Tenggara.

mereka

kesan,

pertimbangan

bana

Uni Asja-Terggara.

pada Presiden

»

ehetstaf
tidak
mungkin
mengawasi
tiap2 bagian angkatan perang
hingga
sampai soal2 jang seketjil2nja. Selain
daripada itu-nampak keinginan
dari
Kalangan2 tsb. supaja Panglima Besar
Sudirman duduk sebagai chefstaf ten-

Tentang Uni-Asia Hatta
mengakui
bahwa ia memang merasa lebih tepat
dibentuknja suatu Uni”Asia-Tenggar:
itu daripada pembentukan suatu blok
Asia-Te
ra: pembentukan sesuatu
«blok itu oleh Hatta diartikan sebaga

-

Menteri

memberikan

dengan

mendapat

besar te-Y

Diterangkan djuga oleh Hatta, bahdalam sedikit hari ini akan dapai

dapat

pan2

itu djuga derjure Pemerintah Nasional Tiongkok pada hakekatnja
berachir. Karena itu bendera
Nasionalis
Tiongkok tidak
dapat dianggap
lagi
sebagai bendera kebangsain
Tiongkok.
pa asa

rutama akan ditempatkan .. dinegara:
dalam lingkungan Asia-Tenggara
dan
. negara2 besar. Harus diingat, katanja
lagi, bahwa dalam usaha2 ini kitapur
harus dapat memperhitungkan
soai
pembelandjaannja.
e

wa

oleh

Inggris

R.R.T.,

kan keadaan jang keruh di Asia.

nari. Dalam rentjana schema tsb. tidak
terdapat
djabatan
Panglima
Besar,
Kabarnja pihak partai2 politik
akan
memadjukan andjuran2 dan pendapat2
kepada
pemerintah
RIS
mengenai
pembentukan tentera RIS.
4Beberapa
kalangan partai2
politik
belum

,

sebagai duta

Menurut kalangan? jang lajak
dipertjaja, schema dari
pada
susunan
ketentaraan RIS itu sekarang
sudah
ada. Dalam schema itu putjuk pimpinan dari tentera RIS langsung. dibawah pimpinan
Menteri
Pertahanan
dan disamping Menteri Pertahanan itu
duduk seorang chefstaf. Dalam rentjais tsb. Angkatan Darat,
Udara.
dan
Laut masing2 dibawah komando kepala stafnja jang
masing2
bertanggung-djawab langsung kepada
Menveri Pertahanan, sedang kontrole terhadap ketiga bagian angkatan perang

itu dilakukan

Kabinet

dari
kira-kira tanggal 1 Djanuari 1950, begitoe menurut kalangan jang
dipertjaja.
Minister urusan luar negeri Inggris, Bevin, telah undjuk ba-.
hwa melaenkan pengakuan jang sah pada R.R.T, bisa membersih-

sedjak tgl. 1 Oktober tahun ini (mengenai susunan tentera RIS. Tetapi
walaupun demikian dalam
pertjaka-

Mendjawab pertanjaan tentang perhubungan luar negeri RIS, P.M. Hatta
menerangkan, bahwa wakil2 RIS jang

berkedudukan

Inggris akui de jure R.R.T.

BESAR SUDIRMAN

SEBAGAI CHEFSTAF RIS ?
Jogja, 23 Des. (Antara).
- Sampai sekarang blum ada
kabar
Dalam sidangnja jang paling blakang
resmi dari kalangan pemerintah
RIS
mengenai rentjana susunan -ketente- ambil putusan buat-akui de jure pemerintah

bendera R.R.T.

Beberapa waktu sebelum berang-f diumumkannja bagaimana
kat ke Amsterdam tadi pagi, P.M. Kementerian Luar Negeri

ti, ialah

| PANGLIMA

rangan pengibaran

— Talah mentjapai kemakmuran rakjat

kedaulatan kepada
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UNTUK INDONESIA

Perantjis

militer

Perantjis

bahwa - tentara

me-

di Viet

ini

nasionalis

tjis akan berusaha sendiri untuk menjelesaikan perkara ini. Akan
tetapi,

kata pembesar2 Perantjis ini, mereka
akan mengusahakan dengan sungguh
untuk menjesuaikan tindakan mereka
Jengan konvensi internasional tentang
memielihara orang2 nasionalis ini.

SUN FO KE AMERIKA TENGAH
DAN SELATAN.
Sun Fo, bekas perdana menteri nasionalis,
akan berangkat dari Hongkong ke Amerika Tengah dan Selatan
pada permulaan tahun baru, demikian
berita pers Tionghoa. Sun telah dapat
visa dan akan ditemani oleh Njonja
Sun. (Reuter).

Kemungkinan besar gerakan buruh
Indonesia mentjapai kemadjuan
Kata Sudijono Djojoprajitno .
“ Djokja, 23 Des.

(Antara).

Sudijono Djojoprajitno, Wakil Ketua
Gabungan Sarekat Buruh Revolusioner Indonesia (Gasbri) menerangkan
pada ,,Antara” . bahwa dimasa depan
terbentuk kaum buruh
sesudah RIS
langsung berhadaIndonesia dengan
pan dengan kapital asing. Terhadap
berhubung dengan
pemerintah RIS,
oleh
dikembalikannia kapital asing
perdiuangan buruh
pemerintah RIS,
Indonesia akan berdasar perdjuangan
kelas. Untuk itu perlu organisasi buruh diperkuat dan digabungkan mendjadi satu vakcentrale”, demikian kata
:
Sudijono.
Selandjutnja dikatakannja hendak
nja tidak sadja sarekat2 buruh Indonesia jang harus digabungkan dalam
satu vakcentrale, tapi djuga hendaknja
termasuk pula sarckat2 buruh Tionghoa dan Belanda. Ditambahnja, bahwa
menilik
gelagat2nia
tidak
mungkin
terlaksana satu vakcentrale itu karena
ada dua matjam sarekat buruh jang
ideologinja sudah terang, jaitu
jang
berdasar adiaran Marxisme dan jang
berdasar Liberalisme
(Sosial Demokrat).

sil2 KMB baru2 ini di KNIP,
Mengenai
perhubungan
sarekat2
buruh Indonesia — WEFTU
(World
Federation Of Trade Unions) dan ICF'

TU ' (International Confederation Of
Free Trade Unions), Sudijono mengatakan

bahwa

hingga

kini

sedjak

pe-

merintah Republik kembali ke Djokja,

sarekat2 buruh Indonesia belum mengadakan
kerdja sama setjara organisatoris dengan badan2 itu.
Ditambahnja, bahwa kemungkinan besar sekali dikemudian hari Sarekat2 sekerdja
Indonesia akan mendjadi dua
golongan, jaitu jang satu dipengaruhi cleh
WFTU dan jang lainnja oleh ICFTU.
Achirnja dikatakannja bahwa ' ada
kemungkinan besar
sekali
“gerakan
buruh Indonesia akan mentjapai kemadjuan dikemudian
hari sehingga
tingkatan hidup buruh akan bertambah baik, djika dibandingkan dengan
pada masa pendjadjahan.
Achirnja ketika
ditanja bagaimana
sikap Gasbri terhadap andjuran Duncan Cambell, attache urusan
buruh
USA, “supaja sarekat2 sekerdja bersifat independent,
Aikatakannja bahwa
sarekat2 buruh
Indonesia seharusnja
memang tidak berpartai, tapi perdjuDikatakannja, bahwa
kedua gole- angan buruh tidak bisa terlepas dari
ngan itu sukar bersatu, karena
hal politik, djika terlepas sama sekali, saitu diantara lain ternjata dalam me-, rekat buruh akan bersifar Trade Unionentukan sikap mereka terhadap ha- | nisme atau Reformistis.
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endral Nasionalis Sung Hsi-lien!
ditangkap

N

Amerika: dikuasai oleh! Pengumuman Komandan Militer:
|

&

Djendral Sung Hsi-lien, ,,komi-|
nalis

ditapal

Szechuan,

batas

Human dan

merangkap

komandan

suatu tentara jang setengah

| dari

kelaparan

telah ditangkap pada

sesudah pa' tanggal 19 Desember, ba
memperjang mentjo

' sukan2nja

tahankan djalan ke Chungking, di-

hantjurkan,
demikian
berita2 komunis.
5
.
:
HAINAN TERTUTUP BAGI
ORANG? BUKAN MILITER.

Hainan

mengumumkan,

bahwa mulai tanggal 1 Djanuari
suatu daerah hingga 12 mil dari
pantai dimuka daratan Tiongkok
akian

dinjatakan

tertutup

bagi

orang2 bukan militer, Semua orang

- jang tak ada sangkut pautnja dengan pertahanan daerah itu, ha-

rus meninggalkan daerah tersebut

sebelum tahun depan.
:
Dari Kwantyng
Selatan masih
terus mengalir
berita2, jang menjataklan, bahwa Raum komunis sedang bersiap-siap untuk menjerang
pulau Hainan, karena mereka sekarang sudah menghantjurkan siSa2 nasionalis disemenandjung Lui-

chow, jang letaknja dekat dimuka

. pulau Haiman.
LU HAN KE AMERIKA ?
Eskader nasionalis, jang telah"

mendjalamkan serangan atas Kunming

pada

hari

melaporkan

Rebo

minggu

bahwa

mereka

j..,

telah

berhasil dalam gerakannja. Hal ini
dapat dipandang sebagai sangkalan
dari berita2 ini dari fihak nasionalis jang menjatakan bahwa Kun-

ming telah direbut

kembali oleh

tentara nasionalis.
1
Dalam pada itu di Hongkong tersiar kabar, bahwa
djenderal Lu
Han,

jang telah menjerahkan Yun-

akan

mengundurkan

Permintaan

diri

untuk

membeli

maska-

Gibson, Hakim kepala dari pengadilan
tinggi di Hongkong. (Reuter).
.

dari pergaulan
umum-dan akan
pergi ke Amerika dengan keluarganja. Orang tahu, bahwa ia sebe-

lum memihak kaum komunis,
dah mempunjai

LO

TETAP

SETIA

KEPADA NASIONALIS.
Duta Tiongkok di New Delhi, Lo
Chia-luen, telah minta kepada pemerintah India untuk diberitahukan lebih dulu sebelum mengakui pemerintah komunis, demikian
sumber jang

TIONGKOK.

25 Des.

CHIA-LUEN

su- |

visum untuk Ame-

- rika Serikat.

Hongkong,

mengetahui malam

(Reuter)-

“Lo

Tiga tentara nasionalis Djendral Hu
Tsung-nan, pada waktu ini mentjoba
untuk
meloloskan
diri
“dari
kepungan
tentara
komunis
disekiter
Chengtu demikian untuk dapat merdeka kembali.. Menurut berita2
jang
terachir kaum nasionalis telah
me-

ingin

ini.

“et

mendapat peringatan

de-

hgan tempo tjukup supaja ia bersama
isteri dan kedua puterinja dapat membuat persiapan untuk berangkat
ke
Taiwan.
Ketika ditanja apa ia akan teruskan
sebagai duta dari
pemerintah baru,
djawabannja ia ,,lebih suka mati dari
liwati kota Sintang jang terletak di
djalan
besar
Chengtu-Sikang.. Dua| ada meninggalkan kawan2nja”. (AP).
“hari jang lalu Sintang telah diduduki '
TIONGKOK BELUM HILANG.
oleh komunis. Hubungan tilgram antara Chengtu dan - Hongkong.
masih
Kata Jessup.

baik.

: London,

Disebelah Selatan Kwangtung tentara komunis djendral
Chen
Keng
mendekati udjung sepenandjung Luichow, darimana mungkin dalam waktu jang tidak lama lagi akan diadakan serangan terhadap pulau Hainan.
Menurut berita2 dari Yunnan
gupernur

nasionalis

jang

baru

:

22

Tiongkok

Des.

(Antara-Reuter):

belum

hilang

ditangan

komunis, demikian kata duta keliling
'Amerika Serikat, Phillip Jessup,
disini. Meskipun kaum
komunis" kini
jang berkuasa di Tiongkok, djanganlah
menganggap

diangkat,

bahwa

Tiongkok

telah

hilang. Ini dapat dibandingkan dengan

djendral Li Mi sekarang mengadakan 'djatuhnja Bataan dalam
perang
jl,
persiapan2 jang luas untuk menahan jang ternjata tidak-berarti
hilangnja
tentara komunis djendral
Lin
Piao Bataan. Demikian Jessup.
jang sedang menudju Yunnan. Bebe- |: Ia dalam perdjalanan
ke
Djepang
rapa tentara nasionalis telah menudju untuk
berunding
dengan
djendral
ke daerah prebatasan antara Yunnan MeArthur dan kemudian akan mengdan Kweichow dan sebagian dari ten- hadliri konperenSi diplomat2 Amerika
tara ini telah menduduki kota jang di Timur Djauh pada tg. 10 Pebruari
penting dalam siasat militer, Cheng- jad. di Bangkok.
yi, lima puluh. kilometer dari pefbatasan.

..&

KAMPANJE KOMUNIS MELAWAN IMPERIALISME PERANTJIS DI CANTON.
Para pembesar komunis di Canton
kini mengadakan kampanje melawan
imperialisme Perantjis, dimana
ikut
“ serta orang2 jang
mempunjai toko2,
serekat2 buruh serta semua
organisasi2 rakjat lainnja di Canton, demikian
menurut harian
merdeka
Sing Tao
Man Pao hari ini. Ne
Waktu diadakan pertemuan di Canton hari ini, wakil gubernur Kwang-:
tung, Li Chang-ta, mentjela sikap Pe-T
rantjis jang berani turut tjampur dalam perang sutji kemerdekaan. Perantiis harus bertanggung djawab terhadap hinaan jang telah dibuatnja ter-

hadap rakjat Tiongkok Selatan dengan

memperkosa
perdjandjian
penerbangan Tiongkok.
:
E
Seorang opsir
tinggi “dari tentara
komunis di Canton mengatakan, kita

harus

menjokong

imperialisme

kampanje melawan

Perantjis.

Dari

itu

kita

kaum

pendjadjah

orang2

selalu memahami

Tionghoa

arti-jang dalam se-

kali“dari persahabatan Stalin.
Izinkanlah
saja
mengutjapkan
selamat
untuk kebahagiaan dan kemakmuran
dari teman besar kita, Sovjet Unie”,
demikian pemimpin Tiongkok
dalam

pedatonja.

4

. Perajaan2 di Moskou.
Sedjumlah besar lampu2 pemantjar
pada hari Rebo diatas Moskou
menjinari potret jang sangat besar
dari
'Stalin, jang ditahan oleh balon2 udara. Patung
ini
menguasai
seluruh
kota dan dapat dilihat
dari
segala
pendjuru. Dari semua atap2
melambai2 bendera2 merah ketjil dan besar
'mengutjapkan
,,kebahagiaan
Stalin”. Pada malam
harinja

Plv..,
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Buku baru buah tangan bekas letnan
gubernur djenderal Hindia Belanda seluruhnja
ditulis di New York
dan
membentangkan
kemungkinan? politik
jang akan datang di Asia Tenggara.
: Bantah
Dalam
pada itu terutama diberikan
ekonomis
Menteri luar negeri Amerika, Dean Departemen luar negeri berpegang te- perhatian atas kepentingan
dalam
akan mengadakan perundis 9uh pada pendiriannja, bahwa komunisidan politik daerah? tersebut
Acheson,
ngan?
dalam bulan Djanuari dengan Tiongkok dan Rusia pada suatu waktu perdjuangannja melawan totaliterisme
komisi urusan luar negeri dari Kongs harus Perselisih faham tentang penga- di Asia, sedangkan nilainja ditetapkan
untuk
res: Djika ambasador Amerika, Philip ruh Rusia di Manchuria dan soal? lain- atas ketjakapan bangsa? Asia
Amerika berharap, memegang pemerintahan sendiri.
Jessup sudah kembali dari konferensi nja. “ Kalangan?!
Dalam buku tersebut djuga diadakan
para
diplomat
Amerika di Timur bahwa Amerika Serikat akan menda. kesanggupan meDjauh, jang akan diadakan dalam bu- pat keuntungan, djika hal ini terdjadi. penjelidikan tentang
nerima dari bangsa? tersebut terhadap
lan Pebruari,
ia akan menggunakan
AMERIKA MENGALAH
komunisme.
keterangan? dan pengalaman? jang te- SEDIKIT ?
Menurut penerbitnja dr. van Mookj
lah didapatnja dalam menentukan arah
Tentang persetudjuan bila- telah mengambil perkembangan? di Inpolitik jang akan di-ikuti- Amerika di
donesia sedjak 1940 untuk menggamteral dengan Inggris.
Timur Djauh, demikian dugaan? orang
barkan these-nja, dimana ia mengemu| London, 22 Des. (Antara-UP).
di Washington.
Ini berarti, bahwa
mengenai politik Amerika di Timur itu|-' Kementerian
luar negeri Inggeris kakan, bahwa bagian? lain dari Asia
tidak bisa diharapkan tindakan? posi- menjatakan pada hari Kemis,
bahwa Tenggara tidak berbeda mengenai suif sebelum achir bulan Pebruari atau Amerika . Serikat telah
mengadakan sunan politiknja.
permulaan bulan Maret.
BAGI PEGA»beberapa perobahan penting didalam UNIFORM BARU
meWAI2 PAMONG PRADJA NIT. :
Mengenai keinginan Amerika untuk rentjana persetudjuan bilateral
banmenjokong
pemerintah? masionalis di ngenai penglaksanaan program
Mengenai uniform2 baru bagi
pemiliter
Pakt
Atlantik
jang gawai2 pamong pradja dari Indonesia
Timur Djauh, dapat dinjatakan, bah- tuan
menjataTimur, dewan menteri telah menetapwa hingga sekarang belum djuga ada mula2”, Djurubitjara resmi
tanda?2,
bahwa
Amerika
bermaksud kan, bahwa perobahan2 itu diadakan kan hal2 sebagai berikut:
untuk memenuhi andjuran2 jang di- 1. Hanja pegawai2
jang
mempunjai
mendjalankan rentjana jang sama deoleh Inggeris dalam
perunkewadjiban
untuk
mendjalankan
Marshall di Timur adjukan
rentjana
ngan
dingan
antara
duta
Inggeris
Sir
Oliver
dibopekerdjaan pamong pradja
Washington lebih?
Agaknja
Djauh.
Franks dan menteri luar negeri Ame-

Politik Amerika di Timur Djauh

LARANGAN PENGIBARAN
SANG MERAH-PUTIH DI
SINGAPURA .
Pemerintahan
kolonial
Singapura
menolak permintaan
wakil Republiks
Indonesia disana Supaja mengidzinkan
pengibaran bendera Merah-Putih pada
tanggal 27 Desember,
jaitu hari penjerahan kedaulatan Belanda kepada
R.LS. Peraturan darurat jang berlaku

Washington, 3 Des. (UP).

memikirkan bantuan teknis kepada

ne-

gara? di Timur Djauh dan mengandjurkan penanaman modal Amerika dinegeri? seperti. Thailand, Burma, India
dan Pakistan, untuk memperbaiki keadaan ekonomi disana, dan supaja ne-

geri2

ini lebih

lagi dalam

kuat

Tika Serikat

Dean

Acheson

baru2

ini.

Dikatakan, bahwa perobahan2 itu kini

mem-

pertahankan diri terhadap gerakan? komunis. ' Selandjutnja Amerika Serikat
akan menggunakan pengaruhnja pada
bank perindustrian untuk memberikan
pindjaman? kepada negeri tersebut. pne-

3

g.

:

Vatican City, 22 Des: (Antara-UP).
Sumber2 Vatican menjatakan
pada
hari Kemis, bahwa amanat-Hari-Natal
dari Paus Pius jang akan
diutjapkan
pada hari Djum'at dan jang ditudjukan kepada ummat Katholik diseluruh
dunia
jang berdjumlah
375 djuta
orang itu, adalah suatu amanat
jang
| sangat penting”. Pidato itu akan disiarkan keseluruh dunia dalam
berbagai-bagai bahasa.

"Paus antara lain

Il kedjadian2

wa dewan keamanan
mana duduk
dewan

urusan
dalam

negara
hanan)

nasional (dalam
djuga sekretaris

luar neger
satu dari

terachir telah mengambil
untuk tidak turut tjampur

dan pertasidang?nja

— keputusan
dengan soal

Formosaj Selandjutnja telah disetudjui
pula, bahwa mengenai Djepang harus
diambil tindakan? jang tjukup dilapa-

sedang dipertimbangkan oleh
pemerintah Inggeris dan bahwa hingga kini
belum dikirimkan instruksi2 baru ke
Washington.
MEMPERINGATI
DJJEMBATAN
— UDARA,

geri

tersebut.

pedapat

Menurut

Washington,

djalan

jang

akan
mengupas
selama
setahun

AMERIKA SERIKAT DAN
JUGOSLAVIA.
Washington, 23 Des. (AFP).
Amerika Serikat menentang sama,

kerasnja

suatu

agresi

terha-

umum

paling

Allen,

ngan pertahanan djika nanti" diadakan
perdjandjian perdamaian dengan ne-

di

2

diap Jugoslavia seperti suatu agresi
terhadap
negara manapun djuga,
demikian
diterangkan
oleh duta
baru Amerika di Belgrado, George

baik ialah: mengadakan perdjandjian
saling bantu-membantu, jang memberi
kemungkinan kepada Amerika Serikat
untuk memindjam beberapa pangkalan.

Pembesar? militer bermaksud memperjang tahankan Okinawa sebagai pangkalan.

kepada
semua
dengan
Idjalan2 dan gedung2 dihiasi
lampu2 listrik dan semua potret2 Stalin, jang terlihat dimana2,
diterangi
| dengan lampu2 pemantjar.

'SEDAR”

bahasa. Inggeris.

lehkan

memakai

uniform,

jaini:

Kepala Daerah dan kepala2
Afdelingen dan Onderafdelingen.
Tanda2 pangkatnja adalah sebagai
berikut: Kepala Daerah
4 balok,
kepala Afdeling 3 dan kepala Onderafdeling 2 balok.
Tanda mahkota diganti dengan semajang padi dan
seekor
burung
radjawali.

dikoloni

suatu
Tetapi hal ini akan mendjadi
soal, jang harus dibitjarakan dalam
perundingan? tentang perdjandjian per-

setelah

berbitjara

dengan

Truman, dimana ia memberi persetudjuannja kepada politik ini.
Kemudian Truman dalam suatu
konperensi pers memakai kira-kira
kata2 jang itu djuga.

GRETEWEHL MENINGGAL
"
DUNIA ?

Berlin, 23 Des. (UP).
Dalam
sektor Barat Berlin
terdeperdjandjian
perdamaian
|
i
Mengena
bahwa
ini, orang berpendirian, bahwa ada ke- ngar desas desus jang keras,
mungkifan bahwa Amerika Serikat da- perdana menteri Djerman Timur Otte
lam bulan? jang akan datang ini akan Gretewehl telah meninggal dalam seberhasil menjusun sebuah teks jang buah rumah sakit disektor - Rusia.
ADN
dapat diadjukan kepada negara? jang Kantor berita Djerman Timur
menjebutkan kabar angin ini sesuatu
bersangkutan untuk dibitjarakan. Ten- provokasi, tetapi tidak membantah
tang perdjandjian perdamaian ini akan
timbul pula kesukaran?, djika soal ter- setjara formil.
Gretewehl telah dimasukkan rumah
sebut dibitjarakan. Salah satu dianta- sakit dengan influenza dua minggu
ra kesukaran? jang paling penting ia- jang
lalu. ' Kemudian
diumumkan,
lah soal turut sertanja Tiongkok. keAlma
dalam pembitjaraan2 ini. Djika misal- |

damiaian.

nja nanti Pemerintah Rakjat Tiongkok
diakui oleh Inggeris dan Rusia tetapi
tidak oleh

Amerika

Serikat, maka

akan

timbul suatu keadaan jang
gandjil.
Tentang kemungkinan mengakui pemerintah rakjat Tiongkok ini, orang? di|Amerika
menjatakan,
bahwa pemerintah rakjat ini hingga sekarang be-

penti
tholik di Eropa Timur lum

menjatakan

bertindak

sedemiklam

kesediaannja

H-32?

AN

2

PENGUNGSI2 ARAB JANG DATANG KEMBALI KETEMPATNJA MENDAPAT SAMBUTAN
TAN JANG MANIS DARI
BEKAS MUSUHNJA.
:
Jerusalem,

22.

Des.

(Antara-UP).

Orang2 Arab jang
telah
“bertjerai
dari keluarganja
dalam
peperangan
tanah sutji jbl.
datang
kerumahnja
kembali untuk ikut merajakan
hari
Natal pada hari Kemis ini dan bekas
musuhnja jang penuh dengan senjuman membagi2kan tjokelat dllnja kepada anak mereka itu. 51 orang dari
beberapa keluarga
berpeluk2an
diperbatasan Jerusalem ketika
mereka
itu berdjumpa dengan keluarga mereka jang masih
tinggal.
dikota
itu.
Gerombolan ini adalah sebagian ketfjil
Arab
dari beribu orang
pengungsi
jang akan diperbolehkan masuk kembali ke Israel dari daerah Transjordan.
Mereka pengungsi Arab ini didjem-

put oleh pamong

peradja Israel tem-

pat jang berdekatan dengan perbatasan ini dan sesudah kesehatan mereka
itu diperiksa sebentar, maka keluarga
ketempat
jang bertemu ini diangkut
untuk
Nazareth
mereka masing2 di
turut menggembirakan hari Natal jg.
penuh dengan warna-aneka jang
sengadja disediakan oleh pemuda2
Ja-

In:

melarang

dipertundjuk-

merintah

menolak

setjara

formil.

'LORD:

VANSITTART TENTANG

TIONGKOK KOMUNIS.
Lord
Vansittart,
bekas
sekretaris
muda dari kementerian luar negeri menerafrgkan pada hari Djum'at,
bahwa
.Inggeris ,,akan hilang mukanja” kalau
ia akan mengakui Tiongkok komunis,
'hal : mana, menurut
tulisannja dalem

Times”

sebelum

njata

mendjadi

akan

| tanggal 24 Djanuari,
:
| Sesungguhnja ia mengakui arti jang
besar
dari
kepentingan perdagangan
'Inggeris di Tiongkok, tetapi bertanja
'berapa lama hal ini masih akan berlangsungnja.

Sudah
2

ada

tanda?2, bahwa

Tiongkok

sudah

perdaga-

melihat?

ke Ru-

»Apakah kita sekarang harus membantu Kremlin dan kemudian dikesampingkan ?”, demikian Vensittart bertanja. Apakah kita harus membantu negara? jang memusuhi kita dalam pemha ngunannja sehingga mereka
merasa
tiukup kuat untuk berkelahi
dengan
kita?
Kita sudah melakukan hal ini
dengan Djerman dan Djepang — tak
ada alasan bahwa komunisme tak me-

ngambil

djalan

kesuatu

arah

menterian

ini,

Michaal

MeDermott

menjatakan kepada wartawan2, bahwa
tindakan2 ini diambil pada tg. 9 Desember dengan alasan lisensi tidak dapat diberikan ketjuali maskapai
ini
sekarang ini sudah mempunjai bahan2
dalam tangannia. Mc Dermott seterusnja menerangkan, bahwa surat
permintaan maskapai ini tidak menjatakan dengan pasti dari mana ia akan
mendapat senapan2 itu. Ia menambah
pula,
bahwa
pemerintah nasionalis
Tiongkok sekali2 tidak pernah
meminta senapan jang tersebut itu
dan
keterangan jang tjukup tidak ada menjatakan, bahwa
maskapai - tersebut
diwakilkan oleh pemerintah. Ia kemudian menerangkan,
bahwa nasionalis
Tiongkok diperbolehkan membeli sendjata disini dengan uangnja
sendiri,
125 djuta dollar jang disediakan untuk
Nek
itu olgh congress sudah hais.
:

pa

LN

ab ma panen

BB 910-145-B.
x

sana eO
Dana
AG SKA RON

seperti

fascisme.
LISENSI
PENGIRIMAN
100.090
. SENAPAN KE NASIONALIS
TIONGKOK TIDAK DIBERIKAN,
State departement Amerika Serikat
mengumumkan, bahwa ia sudah menolak permintaan memberi lisensi kepada Driggs Engineering Company di
New York untuk mengexport 100.000
senapan ke Tiongkok. Djurubitjara ke-

“ TERBIKIN HANJA DARI TUMBUH2AN

rupa hingga pe-

5

SAMARINDA
MEMBELI PESA.
WAT TERBANG UNTUK
R.I.S.
Di Samarinda ada dibentuk satu panitia jeng penantang membeli sebuah
pesawat
terbang
buat angkatan udara
RIS.
Uang sokongan buat ini sudah
mulai diterima oleh panitia, €

IN ,

MARGARINE

untuk

t

tadi

kannja bendera atau emblem
negeri
asing. Atas permintaan wakil Indone-o
sia supaja diadakan keketjualian, pe-

Washington, 23 Des. (AFP).
Tanda djasa Collic Trophy, jang bahwa ia menderita radang di parudipandang
sebagai
tanda
djasa paru. Pers disektor Barat
menduga,
perseliterdapat
tapi di Washington
M4O TSE-TUNG DIMUKA
jang
tertinggi
dalam
lapangan
pe- bahwa ia menderita
suatu
penjakit
bantuan
faedahnja
tentang
faham
sihan
RADIO MOSKOU.
nerbangan, telah diberikam kepada politik dan beberapa surat kabar te5
ini bagi Asia Tenggara.
lah mewartakan, bahwa ia telah menMoskou, 22 Des. (Reuter).
mungkin RTCA (Radio Technical Commi- Ttjoba untuk
Mengenai tindakan? jang
pada'
membunuh
diri
sion
for
Aeronautics)
untuk
perdi
waktu ia
mengalam
,,zenuw-inzin| Dalam suatu pedato dimuka ' radio diambil untuk pertahanan Amerika
baikamnja: stelsel penerbangan pa- king”. Tetapi pada hari Rebo
presiMoskou pemimpin Tiongkok Mao Tse- Timur Djauh, pembesar? di Washing'tung menerangkan,
bahwa
saudara ton menundjukkan, bahwa tentang ini da tjuatja jang buruk. RTCA de- den Djerman Timur WilhelIm
Pieck
selama
apa?,
ngan
ini
telah
menjumbangkan
dediumumkan
Stalimn adalah guru dan sahabat dari tidak dapat
telah mengumumkan, bahwa
Gretebepolitik
ngan setjara penting pada terpeli- wehl sama sekali telah sembuh kemsemua bangsa2 sedunia”. ,,Dalam per- sikap Amerika dilapangan
bali dan sedang beristirahat.
djoangannja
jang
berat
terhadap lum didjelaskan. Orang? menduga, bah- haranja djembatan udara ke Ber

dan dimana2 terdapat spanduk2

Directeur:
Hoofdred.:

Menurut satu warta
jang boleh
dipertjaja”
dari
Londen,
kabinet
Inggris dalam sidangnja jang paling
“ blakang
telah
memutuskan
akan
mengakui Pamerintah R.R.T.
kira2
pada permulaan bulan Januar
1950.
Dengan
putusan
ini Keradjaan
Inggris ada negeri demokrasi perta-

Kepada mereka jang melanggar peLet. Kol. Sentot Iskandardinata, sengumuman ini akan diambil tindakan
laku
Komandan Militer Kota Banseorang| dung telah mengeluarkan pengumu- keras.
Njonja Eslanda Robeson,
turut perintah2 presiden
Mao Tsejang
bersangkutan
B. Perusahaan2
ma jang mengakui regiem Mao Tsediutus) man jang maksudnja,
supaja semua
tung. Kita harus menjokong Ho Chi| wanita Negro Amerika jang
(pabrik cliche, pendjahit2 dan perke penduduk kota Bandung pada
hari2
Tung.
:
a
Amerik
Wanita
Kongres
oleh
Minh melawan imperialisme Perantjis.
tjetakan2) diharuskan menghentiTida
bisa dibilang bahua Ipggris
kedaulatan merajakannjaKongres Wanita di Peking, berpidato penjerahan
Demikian opsir tadi. .
kan semua pesanan jang sekarang
ambil tindakan ini dengan
ridlahdimuka tjorong radio. Antara lain di- dengan segala ketenangan dan ketenMenurut harian itu para
pembesar
sedang didjalankan
dan melaporhati. “ Pengakuan
Tiongkok Baru
komunis memberi instruksi kepada se- katakannja bahwa pemerintah Ameri-a teraman, serta melakukan kewadjibankannja
kepada
KMK
Bandung.
berarti memperkuatkan kedudukan
nja sehari-hari
dalam
lapangannja
mua golongan kebudajaan dan
per- ka Serikat dikuasai oleh 60 keluarg
Bila mereka
mendapat kesukaran
diplomatik dari satu regiem (comradio masing2.
pers,
uang,
n
gunaka
memper
jang
njiagaan di Canton supaja ikut
serta
dalam hal ini, mereka harus selemunist) jang dianggap sekagai ,,puPara pegawai kantor pemerintah dan
dalam demonstrasi melawan Perantjis dan meriam untuk merentjanakan pekas mungkin memberi-tahukannja
blic enemy no. 1”
di dunia barat.
diharuskan
rang. Golongan penduduk Negro, Ja- perusahaan. partikulir
di minggu jad.
kepada kantor KMK.
. Tapi Inggris tida bisa berbuat lain,
orang2 jang dilahirkan diluar mendjaga supaja
roda pemerintahan
hudi,
BLOKADE UANG INGGRIS TER- negeri, Komunis, orang2 jang progres- dan kehidupan ekonomi
oleh kerna kapentingannja
di Ti(economisch
mur-Djauh memaksa ia memelihara
HADAP TIONGKOK DAN
sif, mereka itu tidak mengetjap lezat- leven) tetap berputar dengan baik. :
LATIHAN PERTANIAN UNTUK
perhubungan saerat-eratnja dengan
nja kemerdekaan berpikir, berbitjara|
Tidak mengindahkan hal2 tsb. diFORMOSA,
PELADJAR?2 DARI TIMUR
Tiongkok, regiem apapun jang berdan berkumpul, sebagaimana termuat atas dapat diartikan usaha hendak meDJAUH DAN PASIFIK.
#
kuasa.
dalam Undang2 Dasar Amerika Seri- rusak keamanan dan ketertiban,
hal
Dalam hal ini, rakjat Inggris pada
Menurut Badan Penerangan
Amekat.
mana
harus
disingkiri
djauh2
oleh
tiap
Pemerintah Inggris telah meng:
rika Serikat di Djakarta, diantara 600
umumnja mempunjat satu anggapan
Golongan Negro, jang berdjumblah penduduk.
orang jang datang dari berbagai-bagai
jang sama. Sekalipun kaum conserDalam pengumuman jang kedua di14 djuta dan dilahirkan di Amerika:
takan, bahwa mulai sekarang se- Serikat, menurut hukum adalah war-| njatakan sebagai berikut:
ngeri asing jang telah mendapat lativatief
-ternjata
berdiri
diblakang
mua peredaran uang dengan Tiong- ga-negara Amerika Serikat, tetapi me- A. Untuk mendjaga salah paham dan han dalam lapangan pengeluasan perpameringah. Atjapkali Churchill sendiri menjatakan kaheranannja djika
koki dan Formosa harus mendapat reka selalu ada dalam kebimbangan,
supaja djangan timbul hal2
jang tanian di Amerika Serikat selama 6
tahun jang lalu ini, jang diadakan oleh
orang tidak mau mengadakan perpersetudjuan dahulu.
Bagi per- takut terantjam djiwanja atau kemer- |
tidak diingini,
djika tidak dengan
Sehubungan dengas Tiongkok-,.Comizin Komandan Militer Kota, siapa- Kementerian Pertanian Amerika
djandjian2 jg. tertentu jang telah dekaannja, karena adanja undang2
rikat pun djuga
terdapat
peladjar2
munist”, sedang Stalin dan
Sovjet
pun dilarang untuk:
atau
diadakan sebelum tg. 23 Des., te- jang memperbeda2kan mereka,
dari Australia, Birma, Tiongkok, InUnie mendapat pengakuan sapenuhtakut
kalau
di
,lynch”,
jaitu
digan(1)
membuat
atau
menjuruh
membuat
lah dibuat suatu
peraturan perdonsia,. Korea, Zeelandia Baru, Pilipenuhnja.
pemeriksaan
lentjana, tanda2 pangkat dan. lain2 pina dan. Thai. Mereka telah
alihan. Idjin untuk mengexport ha- tung dengan tidak ada
datang
Pengakuan ,,Tiongkok Merah” oleh
kan
lebih dahulu dan-bu
oleh
pihak
tanda
TNI
di
Amerika
dengan
bantuan
suatu
nja bisa diberikan apabila djawaPamerintah
Inggris
berarti bahua
Pemerintah.
Dalam
perdjuangannja
(2)
membuat
atau
menjuruh
membuat
rentjana
istimewa
untuk
ladjar2
tan pabean betul2 mengetahui ba- untuk mentjapai persamaan, golongan
dengan satu atawa lain tjara kedupakaian (uniform)
atau sebagian
asing. jang diadakan oleh
ementehwa barang2 jang diexport itu me- Negro mendapat sokongan kuat dari |
dukan Hongkong pun mungkin dadari pakaian TNI.
rian Pertanian Amerika Serikat dalampat ,,didjamin” oleh regiem Mao Tse
mang sungguh
akan dikirimkan 3 pihak Komunis
dan
penduduk jang (3) mentjetak tanda2 anggota, tanda2 tahun 1944. Sedjak dibukanja rentjana
Tung. Sedikitnja orang bisa harap,
ke Formosa. atau Tiongkok.
progressif. '
x
lainnja dan tjetakan2
(drukwertsb., rentjana ini menundjukkan suatu
bahua Hongkong tida nanti akan di“.
ken)
jang
mengenai
TNI,
nja
perkembangan
jang
tetap
madju,
seSebagai
tjontoh
diambil
insiden
KAPAL2 ISBRANDTSEN TIDAK
rebut oleh Tiongkok dengan
tjara
dang peladjar2nja naik dari 35 orang
penjanji
Peekskill, dimana suaminja,
BOLEH MASUK SHANGHAI.
kakerasan atawa
dengan kakuatan
peladjar
dalam
tahun
jang”
pertama
Negro jang terkenal,
Paul Robeson,
sendjata.
Pemerintah Amerika telah memberi mengadakan konsert.
PERTJOBAAN MELARIKAN
mendjadi 221 dalam tahun 1949, hing|.
Tapi hal ini bukan berarti bahua
tahukan kepada nachoda2 IsbrandtsenDIRI DARI PENDJARA
ga
djumlah
seluruhnja
dalam
waktu
Orang2 jang mau keluar dari
geTiongkok lepaskan hak kedaulatanline, bahwa mereka mungkin akan diDI
SURABAJA.
1944-'49
mendjadi
602
orang.
Sesuai
dung setelah selesai konsert, diserang
nja terhadap pulau ini.
Fida ada
tiabut surat2 pelajarannja, apabila medengan permintaan2
dari
berbagaiSurabaja, 23 Des. (Aneta).
satu pamerintah Tiongkok jang akan
reka memasuki
pelabuhan Shanghai. oleh.orang2 diluar, jang dihasut oleh
bagai
negeri,
maka
rentjana
ini
dibadan kaum fascis - Pada hari Rebo siang k.l. 300 orang
berbuat:
demikian
dengan suka“Peringatan ini untuk pertama kalinja ,American Legion”
gi dalam &-bagian, jaitu: latihan teori
relah.
Pamerintah
Communist
diberikan kepada nachoda kapal ,,Sky laimnja. Untung sekali para penonton tahanan jang mendapat hukuman be- dan praktek, latihari perkebuan, renan
2
dapat
lindung
dari
anggota
sarekat
|
mempunjai lain sendjata2 jang lebih
rat telah mengadakan pertjobaan un- tjana pertukaran pertanian internasioFlying Arrow” di Okinawa jang sesekerdja, anggota2
Partai Progressif, tuk melarikan diri dari pendjara
tepat untuk mengombalikan Hongdi nal dan latihan ahli2 teknik
dang dalam perdjalanannja ke Shanguntuk
Komunis dan orang2 kulit putih jang Werfstraat di Surabaja. Mereka
kong pada Tiongkok. - Dan salahme- mengundjungi negeri2 lain.
hai.
progressif.
Polisi jang berada disana njerang pendjaga2 dibengkel dan bersatu sendjata jang paling tepat itu
Direktur dari maskapai ini,
H. J. berdjumblah
BUKU BARU KARANGAN.
DR.
1200
dan.
bersendjata
hasil merebut beberapa sendjata para
jalah Sang Waktu. Sebagaimana teIsbrandtsen telah menerangkan.
ber- lengkap, diam- sadja' dan hanja
VAN MOOK.
me- pendjaga tadi, akan tetapi para penlah terdjadi dengan Burma dan Inhubung dengan berita2 ini, bahwa ia nonton sambil tertawa.
Ini adalah djaga tersebut tetap dapat menguasai
New York, 22 Des. (Aneta).
dia jang mendapat kamerdikaanmja
tidak akan merobah rantjangan dinas suatu tjontoh,
bahwa suatu bangsa keadaan.
Dalam
tembak-menembak
kutika. masa sudah ,,mateng”, pada.
Di bulan Pebruari jad. Norton Pujang telah dibuatnja berbulan2
jang djika terikat
oleh
organisasi baik2, jang terdjadi kemudian tiga orang ta- blishing House di New YorR akan mesatu sa-at, Hongkong dengan sendilalu.
dapat melawan
serangan
atas hak2 hanan mati dan 12:
orang
lainnja ngeluarkan buku karangan dr. H. J.
rinja pulang kombali pada ia punja
mereka, asal
sadja kerdja-bersama. mendapat luka. Djuga diantara pen- van Mook dengan nama ,,Stakes of
PERMINTAAN CHENNAULT
»Ibu Pertiwi?” dengan tida usah meDemikian njonja Robeson.
djaga itu tiga orang mendapat luka.
lepaskan satu pelurupun.
DITOLAK.
Democracy in South East Asia” dalam

“nan kepada kaum komunis, akan par CNAC dan CATC
dari djendral
tiba di Hongkong
dengan sebuah -majoor Claire Chennault dan Whiting
pesawat terbang jang disewa.
Ia Willauer telah. ditolak oleh Sir Leslie
Kabarnja

' Kota Bandung

.

Tiongkok

London, 23 Des. (AFP).

Hongkong, 23 Des. (Reuter).
Markas besar tentara nasionalis

dipulau

rga

kelua

— Kata njonja E. Robeson.
Peking, 23 Des. (Antara-NCNA).

en Hainan tertutup bagi orang-orang bukan militer
saris perdamaian” dari fihak nasio-
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KOTA
|
WARTA

CHUNG HUA

leh

. selambat?nja

Siapa jang suka membantu,
suka kasih kabar pada Tsung Hui (bo-

TSUNG

Djakarta
Keterangan jang didapat dari pihak | Chung@ Hua Tsung Hui
jang sangat boleh dipertjaja, kini pi- minta dikabarkan:
hak Dijawatan Kereta-api sedang sibuk
Dari Panitia Penjelenggaraan
Upamerentjanakan perdjalanan keretasepi tjara Penjerahan Pemerintah ada minta:
tjepat
ja-Djakarta liwat Semarang,| Tsung
Hui
bantu tjarikan beberapa:|
puluh mobil untuk dipakai pada tangdalam tempo satu hari.
stan
Tjaranja perdjalanan adalah sbb.: - gal 28 Desember'jad. dari djam 8 pagi
Dari
ja ke Semarang demikian sampai djam 10 malam, maka diminta
arang ke Jogja akan di- pada sekalian Kiauwpao jang: mempusukalah kasih pindjam mosediakan -bus2. jang membawa p8num- nja mobil
bilnja. Djika harus disewah, Tsung Huti'
—. pang dari Jogja ke Semarang dan dari|
Semarang meneruskan: perdjalanan ke
.
Jogja. an Ma
dari anggota
Fraksi Nasional jang
Penumpang? dari bus tjepat dari beraliran Republik.
Jogja terus dapat menjambung perdjaJang bukan anggota DPR NDT selanannja dengan kereta-api tjepat: jang | karang
berhenti

disetasion: besar

sadja,

“lagi

ANGGOTA?

PARLEMEN

RL.S.

| tamihardja,

Agustin, 5. Djaswadi Suprapto, 6. Arso, 7. Surjaningprodjo, 8. Pranoto, 9.
Said

Bahreisi, 10.

1.

Ir. Tambunan,

Sudarnadi,: 12. Saroso Harsono, 13. J.
Langkay, 14. Alwi- Isa dan 15. Mr.

— Tjoa”Sie Hwie.
Dari 15 orang: ini,

adalah
8 adalah |

BELI:

MAU

Mesin 'djait, mesin tulis - rekem Toko:
,A STA? |
'— Djakarta
Molenvliet Oost 1
Telf:
Wi.
44175
2

269

Tel,

WI,

Nie

Swan

Djawa

Tel. WI.

(Masjumi)

dan

Dr.

—

4462,

Seksi VII, Djatinegara.

Dr.

Oey Oen Bie

—

—

Seen

Pt
40

Sukandar

Semua

Selasa,

Raden

Des.

akan

obat

dari

dimulai,

1 Jamuari dan 1 Juli dengan idzin dipertangguhkan selam:

antara

bat2nja 30 hari sesudah tanggal2 tsb.

di

Saleh.

PENGUMUMAN

dibuka satu hari,

Djakarta, 24 Desember 1949.

Indone-

pada

tg, 25 Desember

Wali Kota, Djakarta,

hari

T

MR. R. SASTROMOELJONO.

5

UPATJARA

RINTAHAN.

1949:

PENGUMUMAN

Rathkamp — Senen: 66.
Dengan ini diumumkan, bahwa pada
Odopharm —. Molenvliet Oost 47.
tanggal 27 dan 28 Des. 1949 akan berRebo, 28 Des. 1949:
langsung upatjara penjerahan pemerinBavosta — Matraman 59.
tahan
kepada Pemerintah. RIS. dilangra” ketidak: puasannja Hapi tidak da-|
De Gedeh
— Pasar Baru 7.
sungkan di Istana Gambir,
2g
vat'berbuat apa?, atau katanja Undang?
Minggu, 1 Djan. 1950:
:
Upatjara? ini disiarkan djuga dengan
Dasar RIS harus diubah.»
Apotheek van Gorkom — Javaw. 83. perantaraan radio dan beratjara seSuara? dikalangan lain mengatakan|
Panacea — Krekot:5.
bagai berikut:
,
chawatir akan menghadapi kritik dan
Senen, 2 Djan. 1950 (Maulud):
| I. Pada hari Selasa, tanggal 27 Des.
tantangan diluar DPR NDT.
Nederlandse Apotheek — Tjikini 2. 1949 dari djam. 16-18:
Ir. “Tambunan , menjatakan ketjewaChung Hwa, — Glodokplein 2.
a. Delegasi Pemerintah RIS. berangnja djuga, sebab kesempatan baik un-

” Tonina — Molenvliet Oost 34A.

kat dari gedung

Minggu,

56
pukul 16 menudju
ke-istana
Gambir (Paleis Koningsplein).

8

Rathkamp

Djan.

1950:

— Rijswijkstraat

Sam Soen — Pantjoran
Behnke — Kramat 8.

18.

32H.

Bavosta
Oemoem

—
—

Pegangsaan

kam

dari

Amsterdam,

berkenaan

dengan penjerahan kedaulatan ke. pada
Republik Indonesia Serikat,

Rijswijk 9.
Kramat 48.

FATA-USAHA

da

Delegasi

Pemerintah

RIS,

di-

ikuti dengan penandatangan surat
timbang-terima.
Oleh perdana menteri, menteri dalam
Upatjara penurunan bendera
MeRAPAT UMUM
KONGRES MUS- negeri dan menteri perhubungan, terah-Putih-Biru di-ikuti dengan lagu
naga
dan
pekerdjaan
umum
RIS
satu
LIMIN INDONESIA.
Wilhelmus dan upatjara pengibafihak dan direksi KLM dilain fihak telak
ran Sang Merah-Putih di-ikuti deWakil Tionghoa Islam meng- didapat persetudjuan tentang pembenngan lagu Indonesia Raja dihala“harapkan sokongan buku2. tukan setjara tjepat dari suatu perusaman istana Gambir itu.
haan
bersama
guna
menjelenggarakan
Kongres
Muslimin
Indonesia
hari
ini
:
.
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II. Pada hari Rebo, 28 Des. 1949:
penerbangan
sipil
di
Indonesia,
dan
melangsungkan
rapat umumnja jang
Kedatangan PJM Presiden RIS de(Sebrang Toko Baba Gemoek).
bertama, dimesdjid besar Jogja, dikun- antara Indonesia dan negara? sekitarDjam bitjara : 9 — 12 pagi dan djungi oleh lk. 500 orang. Banjak alim nja. Untuk ini oleh kedua belah fihak ngan Keluarga dari Djokja di Djakarta pada kira? djam Il pagi
dengan
064
4 23
6 sore.
ulama dari pelbagai daerah diseluruh akan didirikan suatu perseroan dengan pesawat terbang istimewa. Rombongan
nama
,,Garuda
Indonesian
Airways”
jg.
Indonesia dalam rapat tsb. memberiPresiden kemudian dari lapangan terdi Djakarta dan akan bang Kemajoran langsung menudju ke
kan fatwa keagamaan dan mengandjur- berkedudukan
kan semakin eratnja persatuan ummat |mengoper tugas dari perusahaan inter- istana Gambir.
Islam guna mengisi kemerdekaan Indo- |insuler KLM.
3
.
Penjambutan ' dilapangan
terbang
nesia jang tgl. 27 Des. 1949 mendapat-|
Pemerintah RIS akan
memberikan Kemajoran dilakukan oleh Sri Sultan
konsesi
kepada
perseroan
baru
ini
un-.
kan kedudukan de jure.
Diokja dengan Gubernur Militer.
Tuan Salim Djindan dari Djakarta tuk 30 tahun lamanja, sebagai pengPenerimaan
di istana berlangsung
menjesalkan kurangnja “perhatian kaum ganti dari konsesi KNILM jang lama dibawah pimpinan Menteri Dalam Nedalam waktu jang sama. RIS dan KLM ceri Anak Agung Gde Agung.
Muslimin pada rapat tsb.
Tuan Bek Hoo wakil Tionghoa Is- dua-duanja akan mengambil bagian dar
Sesampainja di istana Presiden akan
RIS mengutjapkan pidato Amanat.
lam
dari Makasar mengharapkan soko--lam mengadakan modal.
Djika
ngan buku? untuk meninggikan penge- menghendaki, sesudah 10 tahun jang

ko, 4. R.A.A. Sujadi, 5. Kusnadi dan 6.
Ruslan

YOENG

Des.

(Aneta),

THING

tahuan

Ban

N

golongan

sekarang

sudah

ganisasi

di

—a

dan

13

Sumatera.

Tionghoa
tempat

pertama, KLM akan menjediakan sebagian besar dari andil2 kepada RIS.

Islam jang

mempunjai

tjabang?

didaerah

or-

Sekurang?nja

NIT

PENJERAHAN DAERAH?
:
TNI.
Dikeresidenan
# persesuaian

antara

PADA

Belanda

dan

TNI kedaerah? dikeresidenan Palemajaa jang masih diduduki tentara Bela
.

2

:

Pemasukan

akan

berlaku

berturut?

Ne

#

ta

Untuk

lenggaraannja.

?.e

pasukan

Diduga

TNI

jang

akan

masuk

ber-

Pada tgl. 23 Des. dikota Palembang

pasukan?-pengawal TNIakam tiba
"Corps Polisi Militer dan Kompi Sareln

2

Pihak Negara

Selatan da-

Sumatera

) | lam hal ini memberikan
persiapan perumahan.

Nom.
BERAS:
Kamp.BC.
1

AA

”

BB

Pabr.

BA.

7
83

bantuan? dalam

MALING!

Pen- Pemdjual beli
—
—

—
2.

5

poenja

—

—

—

10

an

2

aa

'—

500

CITRONELLA:
A. Contr.
BB

—

KOPI :
Rob. Lamp.

4901495/49712"

—.

—

—- 3000

——

d)

125
7.00

pete

ee

bersihan.

et

| Di Gebang ada terdapat perlawanan
ketjil sedang di bilangan Losari terdjam,
satengah
pertempuran
djadi

:

DR. VAN KONIJNENBURG KEM-

.—- 3000

—

M6
GS

—
—

anak prampoean
Batavia-Stad,
Maka pada hari terseboet

jang

ditanda

tangani

oleh

sipil

penerbangan

dinas

comman-

ini,

dinegeri

rakjat bu- telah berangkat kembali ke Nederland.
mundur |

Adapun

van Konijnen-

maksud t

untuk kembali Fa Indonesi peda
bukan kerna kalah, hanja melulu un- #urg
bertengahan bulan Djanuari tahun de-

tuk menghindarkan bahaja jang diika
“pertempuran diteruskan bisa menimpa
a.
pada rakjat umum.
SI

Diduga D.I, mundur ka sebelah TiI mur liwatin sungei Tjisanggarung di
“daerah Brebes .

Di bebrapa desa dalam daerah Lo-

'sari Kulon ada diketemukan
sendjata

api,

diduga

jang

Dil.

bebrap

punja

niat &
masih berada didi ita
Itu bagian
b

PW | kan perlawanan begitu
yN | datang.
!

tempo

$

e

“Tapi itu kans tidak diberikan oleh
1

t ja

|

pan ialah untuk menjumbangkan
ganja supaja maskapai ,,Garuda

dapat

nesian Airways”
lekas mungkin.

didirikan

Ea

se-

PEMBERANTASAN BUTA
HURUF.

: Perkumpulan ,,Persatuan Isteri"
ta sekarang giat melakukan
| Djakar
“4
t

yera

1 buta huruf dikala-

kaum wanita. Dalam
istofa jang terus gere- ngan
lan tersebut
perkumpu
ini
mana bebrapa orang

ditangkap"

tenar
Indo-

"pat bantuan dari

usaha

mendaDepartemen Pe-

LIANG,

TJIN

TJIA

diatas saja merasa

bila

girang

sedikit
Toean, Njonja dan sekalian familie soeka memboeang
tempo jang berharga boeat dateng mengoendjoengin saja poenja

pesta ketjil jang aken di bikin di Gang Trate No. 31, Bat.-Stad.
Atas Toean, Njonja dan sekalian familie poenja kedatengan
saja menoenggoe dengen goembira hati, serta terlebih doeloe
saja menghatoerken trima kasi.
Kiongtjhioe

dan

hormat,

ANG TIAUW LIE & NJONJA.
dan familie ada jang tida
toean/njonja
antara
di
N.B. Djikaloe
dapet trima soerat oendangan, harep ini advertentie di
anggep sebagi gantinja dan soeka dateng bersama2.
152
Tunas

tana

td
1S

Perhatian !
badan bisa djadi
r
Djika orang baroe baik sakit dan belon tao e oeroesnja,
5
roesak, penjakit gampang kamboeh dan moesti tjari akal:
prempoean
Makan obat merk Kiong Tan Yen, segala penjakit bisa ilang,
lama Hwee
penjakit
lelaki
atawa
darah,
kloewarken
Tay,
pek
mendapet sakit
Orang toea tida
Siauw dan kentjing manis dan peloe ini obat paling bagoes.
koeat, makan ini obat tanggoeng kaki bisa koeat.

.BEDAK

DAN
AJER

—
:

1479
1300

—

Pemoeda

—

djerawat

, segar.

banjak .pe-

berarti suatu pertentatahun 1949, ketika pe-

dewan penasehat ekonomi dari Truman menerangkan, bahwa pengharapan?
dari pada
ekonomi tentu iebih baik
ketika kira2 pertengahan tahun jang

ngan

Truman

tentang

Kongres.
Ateikraus,

pesan

ketua

Oentoek

boleh

soepaja

jang

pake

moeka
soeda

Kefasdahannja

ilangken troetoelan

ingin

DAN

VIRGIN

,,BEDAK

bertjahja

bisa

kesohor

.dan

AJER

bersih dan

ditanggoeng

HOOFD-DEPOT

pertjobahan :

:

Firma CHUN LIM & Co.
Pasar Glodokplein No. 2,
Telef.
No.
1 6 5, Bat.
BATAVIA

Kirim franco f 0.10 bisa dapet
2 pakjes Monster Bedak Virgin
085

Gis OBAT Daan

SUATU

RUMAH-TANGGA,

KAUM

OLAH-RAGA,

PERLU

SEDIA,

MAAN

Sembuhkan, TJANTENGAN,
KAPUKUL,
BISUL, KASES7
2 | LEO, KASEDUH AER-PANAS.
PERHATIKAN,
di
waktu
pake batjalah kita punja CirPANTJORAN 21 BT.
J culair jang terlampir.
TIDA BERFAEDAH UANG KOMBALI.
Dikaluarkan oleh :
THIAN SENG TEK, DJAKARTA.
Venn:
Tionghoa
Obat
Toko
Telepon 957 Kota.
Pantjoran 21
ANTERO
TEMPAT.
DJUGA BISA DAPAT BELI DI-

ENG

ekonomi-

Balai

pemoedi

d.ll.

DAFFODIL"

memoeasken.

lalu, Ia menerangkan hal ini setelah
mengadakan pembitjaraan di Gedong
Putih, dimana ia telah berbitjara denja dalam
Herman

dan

DAFFODIL"

— - 1300”

tu rekord penghasilan dan

kerdjaan, jang
ngan terhadap

VIRGIN

—
—

Loeng — Molenvliet West 221
Thay An Tong — Djelakeng

Toko Foek
Toko Obat

Batavia.

—
—

memperbaiki rekord dari
ngangguran
tudjuh tahun jang achir2 ini dan pengkemudian D.I. mundur. Di satu lang- 'mijnenburg dari KLM, jang sedjak per» hasilan jang sedikit memperbaiki regar jang didjadikan tempat berkum- tengahan bulan Nopember berada di kord dari tiga tahun jang terachir.
Leon Keyserling, wakil ketua dari
kd Ipul DI. ada diketemy ukan satu surat Indonesia untuk pembitjaraan? tentang

Idant D. IL ditudjukan pada
njinja: Kita (D.I.) kepaksa

TJIAH
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Kor

hari ini tuan dr. E. van

Pada

TJIN

dapet pada
TJIA
SOM
NIE
dari Tbeau dan Njonja

DJAGUNG:

dan

me

|pasukan Mustofa telah lakukan pem-

lelaki

Bisa dapet beli di

Djam bitjara :

8.30 —

anak.

saja

nikahnja

hari

merajahken

hendak

saja

malem,

ANG

Dentist

Pagi

dan

siang

—

Oogst baru peKemarin malam dirumahnja njonja ngiriman Djan./
Kwee Sik Tjoe di Gunung Sahari deAR
ngan djalan membongkar, pentjuri su- Maret
dah masuk dalam itu rumah dan bisa -#)
- Corr. kita ,S.A.” tulis:
Pembeli dari Semarang.
gondol barang2 seharga f 5000.—.
pasudan
Mustofa
kapt.
Sasudah
ja
di
Ni-ing
nama
seorang
Dirumahn
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kannja menduduki daerah Kuningan kampung
EKONOMI UNTUK
(Kebajoran
Kemandoran
rapih
apa jang Ilir) sudah kemasukan maling. Tuan RAMALANTAHUN 1950.
serta sudah atur
(Hoek Gang Wangseng)
|
seitu,
daerah
perlu guna keamanan
Specialist:
15 rumah dirugikan seharga f 2160.—.
tanggal
Washington, 23 Des. (UP).
'bagian pasukannja pada
Djuga semalam di koffiehuis ,,Royal”
Pasang
GHGI
PORSELEIN
ce
Desember 1949 telah masuk di daerah dalam pekarangan belakang dari kanSetelah beberapa bulan terdapat ra'Tjirebon Timur antaranja ka Tjilimus, tor Hoofdbureau di Gambir, sudah di- malan? jang menjedihkan dan suatu keGebang,
Babakan,
dari Amerika, menurut metho- Karangsuwung,
bongkar maling. Maling rupanja ma- gelisahand ari kalangan para ahli eko5
Tjileduk dan Losari.
ide paling baru,
2
sih belum ada itu ketabahan buat ang- nomi, baik jang berhubungan dengan
daerah
di
djauh
Sampe sebegitu
maupun jang tidax, maka
kut barang2nja itu koffiehuis, mung- pemerintah
paKERDJAAN DITANGGUNG - Ge
terdapat
dan Losari ada
jang
uru,
tjukoffiehuis
itu
terburu-b
kin
terdapat ramalan?
sekonjong?
Indrabaju
MEMUASKAN
sukan D.I. jang datang dari
botol kosong! sedikit optimistis untuk tahun 1950.
ma dirugikan
bisa.
belon
da
Belan
saan
kekua
oleh
(dan
Sekarang diduga akan terdapat sua2
terusir, pada hari Minggu 18 Des. '49| (Rex).

.W

jang nanti pada tanggal 31 December 1949, dan 1 Januari 1950,
atawa 12-13 Tjap-Ii-Gwee 2500, djato hari Saptoe dan Minggoe

—.

TJIREBON

DI
PEMBERSIHAN
TIMUR

hormat,

Saja mengabarken pada Toean, Njonja dan sekalian familie,

Terdjadi

15

hitam Lamp. »Semalam kombali terdjadi perampoTAPIOCA:
Thio'
tuan
a
warungnj
kan. Ini kali
(Karet) Ondern.
Tok di Kp. Tebet
Kim
—
korhan. Kedja- AAA
didjadikan
jang
—.
li- KEDELE:
dian perampokan kira2 djam 10
wat, tiga orang bersendjata berpakaian PMI
—
uniform hidjau, sudah gedor warung
KTJ.IDJO
:
kontan
uang
gondol
dan
tersebut
—
seharga
barang2
brikut
f 200—
KTJ.TANAH:
f 1000.—.
:
—
Kedjadian itu sudah diberitahukan 5
TJENGKEH :
pada polisi. (Rex).
Zanzibar
—

Sekaju

Dengen

KOLFF

6

DUNLOP

MAKELAARS

pitam Lamp. —

Sulai-

Letnan

pimpinan

Mada dibawah
man Amin.

untuk

3
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PASAR DJAKARTA 23 DES. '49.

LADA:

penje-

soal

- dalam

dj

dan

Pemerintah RIS dan KLM akan bersupaja dalam dua
usaha sekuat?nja,
bulan, perseroan baru itu dapat mulai
bekerdja.

di-|

belum

Sekaju

dan

Lahat

persesuaian

lambat-laun

perlu mengoper perusahaan tsb.

Hi

dapat

untuk

Indonesia

Untuk Prabumulih
(daerah minjak)
pasukan TNI jang akan memasuki daerah itu dibawah pimpinan Letnan Jahja Bahar, untuk Kaju Agung dibawah
pimpinan Letnan Makmun, untuk Baturadja dibawah pimpinan Kapten Da-

A3

DAGANG

akan mulai melatih dengan giat tenaga?

dibeberapa tempat diseluruh
keresidenan mulat hari ini sampai tgl. 27 Des.

YO

10 tahpn

:Ipemerintah RIS dan KLM: ketua Dewan Komisaris akan diangkat dari para komisaris atas pengadjuan pemerintah RIS.
penjelenggamemungkinkan
Guna
raan penerbangan sipil, KLM berdjandji akan memperuntukkan dengan segera pegawai?nja dan dengan segera

Palembang.

fihak

selama waktu

itu pengurusan ,,Garuda Indonesian"
Airways” akan didjamin oleh KLM.
Dewan Komisaris akan ditundjuk oleh

.

Didapat kabar bahwa kini sudah ada

Beta
Puan

23

umum.

untuk

1950 akan ditutup

Mengoendang

!
1
1

KIANG

-Djakarta,

Wongsokusumo.

dari Polisi-lalu-lintas mulai tanggal 24 Desember 1949

sampai 2 Djanuari

HVK
Vertegenwoordiger
(Hoge.
van de Kroon),
Wakil
“Tinggi
Mahkota di Indonesia,
menjerahkan pemerintahan Indonesia -kepa-

RIS DAN KLM MENDIRIKAN
»GARUDA INDONESIAN |
5
AIRWAYS”,

BAGIAN?2

semua

maka

Penjerahan-kedaulatan

dengan

Berhubung

Timur

Kemudian setelah habis. pidato. radio Sri Ratu Juliana jang diutjap-

DINES MALAM:
Dari tg. 1 sampai 7 Djan. 1950.

230

&-

PANITIA PE-

NJELENGGARA

1949:

apotheek

27

Minggu

:

kamar

«

ena

«

26 Dec.

buruh

sia.

Kon. Emma-

Apotheek :
Senen,

mua

pada

berturut-turut

erpah

kontrak

menurut

erpah,

tuan Sutardjo,

kongres itu jalah mempersatukan se-

—

laan 2 — Tel. Mr.-C. 704.

sepenuhnja.
Selandjutnja harus diperhatikan, bahwa hari djatuhnja tempo pembajaran Canon tiap2 tahun untuk persil2

lain menerangkan, bahwa maksud dari

11

akan didjalankan kembali dengan

Balai Kota Djakarta,

Taman Raden

sebagai ketua Panitya Kongres,

Bilitonweg

g

OBAT:
Kemarin malam
di

kepada

dibajar

harus

jang

lain2,

jang

sewa

uang

dan

KONGRES BURUH RUMAH

pidato. pembukaannja

“

Tie

berlaku untuk masing2 soal, kontrak2 perseorangan d.s.b.
jang mengenai denda karena terlambat membajar Canon

Saleh Tjikini telah diadakan receptie
| Kongres. Buruh Rumah Obat. Dalam

W.

5309.

Y ranah
r.

tuk bekerdja sama dengan orang? ber”
pengaruh diluar DPR NDT tidak terlaksana.
Pranoto dari Fraksi Kerakjatan ketjewa berhubung dengan 5 orang jang
tsb. diatas tidak ada jang terpilih.
:
Lebih
landjut
dapat
dikabarkan,
bahwa djuga dalam sidang
hari
ini
DPR NDT telah memilih 6 orang untuk diusulkan pada Wali Negara subaja ditundjuk 3 orahg untuk anggoia
senat RIS.
$ orang itu jalah
1. Dr.
Murdjani, 2..Dr. Ateng, 3. Mr. Sunar-

a

$2

hit

an

14 —

Seksi VI, Kramat.
' Dr. Sie Hok Lian

di

Ne

(Koningspl.

Dr. Lim Peng Lam — Tn. Abang-

heuvel

(Parindra) tidak terpilih.
n
Kalangan
tertentu di DPR NDT
menjatakan bahwa letak kegandjilan itu
terdapat disistim pemilihan jaitu evenredigheid: stellen
jang sudah
.di-instruksikan dari pihak atasan.
Mr, Indra menjatakan pada ,,Anta-

4. Mr.

3. Dr. "Dradjat,

UN

Timur jang umumnja mempunjai backing partai seperti jang ditjalbnkan

mo

RIS terdiri dari 1.
2. Dr. Ateng Kar-

Me

Seksi IV, Tn. Abang

oleh Fraksi Nasional dan Fraksi Kerakjatan jaitu, Dr. Abdulmanab, Mr.
Iskag Tjokroadisurojo
(PNI), Njonoprawoto (PNI), Ruslan Wongsokusu-

Dewan Perwakilan Rakjat Sementara Djawa Timur hari ini memilih 15

anggota parlemen
Mr. Indrakusuma,

LTE

Surjaningpro-

berpengaruh

Baljuwwe

—

Hong

Kim

ialah perkumpulan sosial
| Ph
didirikan sebelum
'jang
perang dunia, kedua,

| wanita,

1249,

27 — Tel Bat. 1340."
Aan
Seksi III, Pasar Baru,
Dr, Tan Wie Oen — PintuBesi 8A|

— Tel. WI. 3136.

orang

kolah Rakjat Kampung Bali Gg 25,

MINGGU 25 DESEMBER
Seksi II, Glodok.

Dr. Tan

memberitahukan,
bahwa mulai dari 1 JANUARI 1950,
semua peraturan-peraturan dan ketentuan2 jang termaktub dalam berbagai-bagai peraturan HAMINTE, jang

Tempat kursus diantara lain di Se-

DOKTER & APOTHEE

'djo, Sudarnadi dan Saroso Harsono.
& Lima

tsb.
“

perdjalanan

Tidak lama
akan dimulai.

jang membantu akan dikasih tahu pada ta2 P.I., jang diwaktu pagi mengaPanitya tersebut.
&
djar.di beberapa. Sekolah Rakjat.

NU

.

tsb. hanja

Agustin,

ru2 jang ,beroeps”, jaitu anggo-

a

“Da

PEMBERITAHUAN
WALI KOTA DJAKARTA

Para pengadjar terdiri dari gu-

2S MPa:

nas uube

: Perdjalanan kereta-api:

ialah

tilpon),

a uan nas uu
aa aan

telah disediakan di: Semarang,

per

tanggal 26 Des. djam 5 sore,

Re see RERE

“RANG.

PERAK

harap: peladjaran dan petundjuk2 bagi jg. |

AAA AAA

JOGJA —

DJAKARTA -— SEMA.

bajar sewahnja.

SAE SE SAE AN SSP An

»EENDAAGSE"

akan menanggung

IY SKARSE EA

| PERDJALANAN “KERETA API

SAWAH

per-

KONGSIE,

HO
BESAR

24

BATAVIA-CENTRUM.

g-tukang
Trima pekerdjaan reparatie automobile dengen tukan
duco
jang pandei, Sedia tjukup perkakas automobile, tjat pake
dan trima pekerdjaan lasch.
a-sepeda
Selainnja diatas mungkin dit ambah berdagang Seped

dagangan Amerika mengatakan, bahwa
kesedaran baru dari pekerdia” dam ker
memberi faedah
telah
merdekaannja
kepada keadaan ekonomi. Ia berpendapat, bahwa dalam tahun 1949 fase terachir dari penjesuaian diri dalam ke-

dan perkakas sepeda.

ose |

Perdagangan ketengari dan engto,

adaan damai jang terpenting telah tertiapai, dan kini diharapkan suatu pers
“kembangan jang teratur,

2
KA

nek

NE
SE

as

Desi TARI RA
Pe

ji

BE PA

NAK

WAVEWATER GOLP

SPEKKOEK
—

1950

Kita ada sedia :
MARMERCAKE
— 'BLOEDER

ROOMTAART

NIEUWJAARSTAARTEN — SNEEUWBALLEN
OLIEBOLLEN — GEVULDE KIP 4.1.1.
“Alamat jang ta' asing lagi di kota Djakarta:

dan OPMAAK
oleh KAPSTERS

dikerdjaken
jang berpe-

ngalaman

menggoena-

.duan

Tahun GP An

: Untuk

PERMANENT-

BANKETBAKKERIJ & RESTAURANT
“DE SNO EPER”
Pasar-Baru 83, Tip. 1547 Djakarta.

ken Obat jang paling BAIK !!

PRINSENSTRAAT
BATAVIA

Mulai 29 Desember 1949 sampai 12 Pjanuari
Batavia akan membagikan :
D.K.W.. & groep-A

STAD

Brang-barang

Prachtig Bouwterrein

tersebut

1950 Distributie Dienst

dibawah ini :

PRINTED RAYON VOILE:
Buat groep-A KprempUan) atas& z0gel

voor

VA23

(Datar: biru/bruinTjitakan: biru)

1 cp, a 2 mtr. saorangnja
Sean
Ti Takan Yi.
Harga: f 3,40 satu coupon.
WHITE DRILL:
(Datar :
biru/bruin- Buat groep-A (lelaki) atas. zegal
MA23
Tjitakan : bruin)
1 cp, A2-mtr. saorangnja
N
a
2
:
« Harga: f 3,54 satu coupon.

»G
Kali
Telf.

THE TJIN.SING

West

1722

Batavia

at

toromMas

at

AA

HOK

Praktijk

063

DJAM

harga pantes.

oemoem :

BITJARA:

Djoega

Pagi 8-11 !i

trima

7

|

panggilan.

133
BORDUUR

&

OPENZOOMWERK

sela

Fe

Molenviiet West 193-Djakarta-kota
Ada sedia : Poeloehan tjonto GAM-

8

BAR2
an

Tel.

BORDUUR,

dengen goe-

bahan boengah istimewa.

Sae

Model

riboe- -riboe
EN BEriban
zatNan kami telah terima

jang

“paling

barce,

Seperti : BENGAWAN SOLO,
KEMBANG KEMANTEN, SEHIDOEP SEMATI dil
TJONTO2 pinggir kembang, oekoeran kertas 41 x 25 harga moelain
BELADIARAN: DENGAN SOERAT:-:I “#f 1,50 dan tjonto kembang besar2
aan
“..:
N
TAHOEA
-PENGE
ER
“SOEMB
"oekoeran 50 x 35 moelai f 2.— &
G 26, - BANDOENG
TPASTANANJARWE
AN aU:
f 3.— per lembar.
Segala pesenan, harep dibrikoetken
sekalian wangnja.
163
btisannja kocrsoes? kami

Dentist

(Datar:

na

Tjitakan: hitam)

|

green D. KW. Priok (lelaki atas zegel A-639 (Datar: abu2|
Tjitakan: Hitam — overdruk: letter B idjo) |

lep.a 2 mtr. saorangnja
Harga: f 2,42 satu coupon.

Arts
Welt 2637

Sore 5—

LIFE

Pantjoran 59- Tel. 1301 Bat.
Batavia-Stad.
Trima
pakerdjahan
membikin
roepu-roepa
barang perhiasan
dari mas. Djoeal dan beli mas
dengen

—

A-639

Barang2 tsb. diatas bisa didapat beli pada:
Mar Bedrijv en — Mtertene 15
O.P.N. — Menteng 25
Geintraco — Sluisbrugstraat 84 Ceram — Kramat 152
Serimpi Stores — Kramat 58
Alwidih-— Kramat 62
Hiap Tjiang —.Pasar Senen 87
Miranda
— Kramat 32
Tharoomall — Pasar Baroe 96
Kongsi Sembilan — Senen 125
Maison Le Cler — Postweg Noord 7 |
Sapi-le — Postweg Noord 31
Ragusa — Citadelweg 9
|
Damona — Postweg Noord-5
Maison Karya — T.-Abang W. 70A Tjia Han Lim T.-Abang Henvel 23|
Radja Basa — Molenvliet Oost 1)
Manggarai — Citadelweg 1A
Kwee — Molenvliet West 9
|
Irama — Molenvliet Oost 38
De ,,Combinatie” — Laan Holle 21 |
Tiga Lima — Petjenengan 35
Sidi Tando — Mr. Cornelis 15
|
Skandia — Matraman 142
Lim Tjoci Seng—Ps Lama Noord 7 Pekalongan—Hoofd Toeg. Pas. 4A
R. Muntaco — Djati Petamb, 130 |
Kasuma
— Sawah Besar 2R
Thung & Khouw — Pasarstr. 3G, |
Toko Loen — Depok
Tangerang
Tjin Mie—Zuiderboordw, 87, Priok pai Lim—-Zuiderboordw. 34 Priok|
|
Sin Liang — Tjikini 26
Zegel2-Priok

buat

lelaki

(Datar:

abu2

— 2 Tjitakan

: hitam

—

over- Is

druk: letter B idjo) bisa djuga dipakai di Batavia.

GROEP-A: Buat groep-A berlaku zegel2 baru jang mana dikluarkan:
buat 4 bulan na

|

dari 1950.
DISTRIBUTIE. DIENST

3.30 —.

6.36

| MITRA" |

TAILOR

-

— DJAKARTA.

of HAIRDYES”
Pulas Rambut”

Tiga Bintang”

'Fjap Photo
-

G. M. SOHEYK SAHIB

Agenten: PALEMBANG: R. H. U, A..
Muhammad,
Djl. Tjinde Walang 16:
Thio Swan Eng, M Ilir No. 17. Medan:
Hiu Ngi Fen Trading Co. 93-95, Hakka Straat. MAKASSER: Toko Karachi,
Wally
Brothers,
Pasar
Straat
77.
. SURABAIA: A. Louka, Emb. Tandjung
32 MALANG: Maison Betty,
Aloon2
3B.

TASIKMALAJA:

Po

An

Harga sama .
Ser. f 20— | 2

230 — 7.30 — 9.30
Minggce

20

extra:

R. SUCARNO
R. ISMAIL

........

11.00 pagi

INI HARI

,Always ia my Heart"
GLORIA WARREN- KAY
FRANCIS— WALTER HUSION.

Pesenan

bisa

aan

# -SILAHKAN LEBIH SIANG1

SUPAJA

DAPAT

TEMPAT

keseloeroeh

8.30

extra

10 pagi.

of HIM"

LAUGHTON

- FRANCHOT

10.30 Pagi

—

5.30

—

8.30

Saptoe/Minggoe extra 2.30 siang.
li Pagi — &—-9
Saptoe/Minggoe

extra

3 siang.

from « CASTILE"
(Technicolor).
“
JEAN PETTERS: LEE L. COBB.
MPEA

GRAND

a53

!

6

17 tahon keatas

Minggoe

nTHE

TONE
MPEA.
A.P.E.A

Boeat semoea cemoer.

extra

10.30 pagi.

SWORDSMAN”
LARRY

(Technicolor).
PARKS-

ELLEN DREW.

13 tahon keatas.

Pict.

THALIA
TAR LAN
Ini

BESOK

5

Peta

bikin CLICEE

Pakerdjahan

rapi,

(dari wadja

Lam
se

D2

dan koeningan), SLIDE'S.

tjepet, mem ocasken,

Harga

pantes.

Ava
062

(and

The

dan

NGESA

GREEN

10

—

12

ebari
—

2

be 5719

- 7 - 9(5

GODDESS)

HEBAT

| | 4SEREM

|

dengen

HERMAN

1001

kali)

.

Poetri Hidjo

bahaja

|

BRIX

1:L

Bea

:

ken pembasmiannja atas itoe sekalian naga2 djedjadian jang ternjata banjak meradjalela di laoe-

tan Malakka,
Sementara Kim Pek Hong Tiang-

“Io sehabisnja kata begitoe, laloe ia
“keloearken iapoenja mangkok wasiat, jang koetika ia gojangken be“brapa kali, didalem mangkok itoe
Sigra keliatan bebrapa naga jang
satoe-persatoe ia telah
lepasken
kasih marika terbang ka oedara'!
Hal mana telah dilakoeken oleh
'itoe hweeshio sakti dengen sama
banjaknja

—

1030 Pagi — 5.30 — 8.30
Saptoe/Minggoe extra 2.30 siang.

Columbia

Hg SwaAE
n TAMA
Pa

Tihio Thian Soe. jang Taloe brenti-

..

5.30

CINEMA

FILM INDONESIA PALING BARU DAN PALING MODERN.

F0

Atas permintaan mana, soedah
tentoe sadja telah diloeloesken oleh

'
“

- CHARLES

TYRONE POWER

Ea

f 30.—

017

“.

—

Tong,

Indonesia.

145).

2.30

9

20.th. Century Fox Pict.

:

gr.
f 50.—

ALA, 3-gr. f 12.50 ea

—6—

»CAPTAIN

Tjihideung Gede 88.
TG.
PANDAN
BILLITON: Mahajuddin.
DEN PASSER BALI: Veehandel
&
Vleeschhouwerij JSKALISOERA”, Pasar straat
35. Toko Obat Hin Ho Tong,
Djalan
Tjiledoeg 4, Garut. Toko Obat Hin Ho.

AAA,

DURBIN

GLOBE

'NILA DJUWITA
mu maa aa aa aa aa aan
TENUN

5 255cc...

SEA

HADIA
f 1000.— tinggal tetep
10075 Garantie Tida Luntur ! !

—

Saptoe/Minggoe

CAPITOL

6s1

THE KING
»Radja Obat

3

Universal Pict.

d.LI. Dengen systeem baroe dari

11.30

MENTENG

DEANNA

Amerika,
ditanggoeng
10075
« memoeasken.
' Pakerdjahan ditanggoeng rapi.
—

10.30 Pagi

(4 PERTOENDJOEKAN)

nBECAUSE

TJIN TIAN

8.30

ASTORIA

BATAVIA.

Molenvliet West 217 - Batavia.
Specialist memboeat gigi palsoe

bjam

“LRT. 906 — 105 - BC.

seperti apa jang tadi te-

lah dibinasaken
oleh Thio Thian
.. Soe,
— Hingga radja Malakka dan sekalan mantri2nja jang manjakan:

at da Apu Uang abon maba ada terbit soeatoe keriboetan dida- dirinja sendiri mendjadi si peme- penjerboehan jang telah berhasif'
bisa mentjapei niatannja jang telah
“| diseboet Alouw-kok), radja: dari lem negri, maka radja dari negri nang. poenja permisoeri.
Maka setelah itoe plakat ditem- terkandoeng sekean lamanja, Tjayitoe negri jang terseboet (jang se-| terseboet ada merasa girang sekali
tempo mendenger
jang angkatan pel belon brapa hari, laloe ada da- no-li A-pit-teng laloe mengangkat
betoelnja moesti diseboet "anela”
penangkep ikan jang diri sendiri mendjadi radja Suma| telah keloear menjamboet
ngen perangnja The Sam Po poen dijjoes- teng satoe
telah menjataken kesanggoepannja tra, sedeng iboenja ia telah angkat
membawa soerat-taloek:
be- troe bakal sampe ka Sitoe.
brapa banjak barang anteran jang
Tapi djendral The Sam Po jang boeat mengalahken dan membina- mendjadi iboe-soeri,
radja Hoa Bian
Tapi tida kira setelah ini peramsemoeanja ini laloe dipersembah- tida mengatahoei keriboetan apa saken djiwanja
ken kahadepannja djendral kita.
jang telah terdjadi di Sumatra di Kok, jang mana koetika perboea- pasan kiombali kekoewasahan radja
Hingga djendral
The Sam Po itoe waktoe, dengen lantas ia me- tan ini betoel telah bisa diboekti- telah terdjadi belom berselang laitoe semoea kegaiban, karoean saGja djadi sanget kagoem dan ta- jang meliat begitoe, soedah tentoe manjaken ini oeroesan pada Ma ken, si penangkep ikan itoe laloe ma, tiba2 poetranja itoe penangkep
loek atas ilmoe kepandeannja itoe sadja djadi sanget girang dan la- Giok Liong jang mendjabat pang- dengen setjara langsoeng telah di- ikan jang bernama Souwkanla tekadoea orang sakti jang mendjadi loe memberiken banjak hadiah se- kat kepala dari bagian penjelidik, nobatken sebagi. radja dari negri lah moentjoel dengen membawa sepasoekan balatentara boeat mem'goeroe-ilmoe dan adviseur militair bagi pembalesan atas radja Aroe atas pertanjahan mana Giok Liong Sumatra.
atas kematian
Tapi hal ini sanget tida disetoe- bikin pembalesan
telah menerangken begini :
dari angkatan perangnja djendral poenja katoeloesan hati.
ajahnja jang telah dilakoeken oleh
djoei
oleh
poetranja
radja
Sumatra
The Sam Po.
Sebagimana
telah
dikatahoei,
raXXIX.
Tjay-no-li A-pit-teng beserta seka“ Maka sehabisnja itoe perdjamoe- THIO SIANHONG MENANGKEP dja Sumatra - pertama jang telah almarhoem jang bernama Tay-no-li lian pengikoet2nja.
A-pit-teng,
siapa,
dengen
setjara
mengadaken
perhoeboengan
persoan boebaran dan
ia kombali ka
SOUWKANLA JANG MENER- :
Oleh kerna itoe djoega, satoe pebatan
dengen
Tiongkok
adalah diam2, telah berichtiar aken memkratonnja,
sang radja laloe toeperangan jang maha dasjat telah
binasaken
pada.
itoe
penangkep
bernama
Heng
Lek,
siapa,
oleh
toerken ini bebrapa kedjadian gaib
DI SUMATRA.
kerna telah binasa didalem pepera- ikan jang ia telah anggep sebagi terdjadi dan berkasoedahan jang
pada permisoeri dan sekalian manpasoekan
“balatentaranja
poetra
Seperginja angkatan perangnja ngan dengen radja Hoa Bian Kok, iapoenja moesoeh besar.
tri2nja, hingga semoea orang djadi
radja Sumatra atjapkali Mean diBegitoelah
setelah
poetra
radja
djendral
The.
Sam.
Po
4—5
hari
maka
permisoerinja
jarig
mempoesanget kagoem dan toeroet memoedari negri Alouw-kok, mendadak njai anak jg. masih ketjil dan. tida Sumatra telah: mempoenjai kekoca- kalahiken,
dji atas
kepandeannja itoe doea | dari
pada satoe hari Ma Giok Liong te- bisa melakoeken pembalesan, telah tan tjoekioep boeat berperang deorang berilmoe darj Tiongkok.
Demikianlah selandjoetnja anta- lah melaporken pada djendral The pasang satoe plakat dimana antara ngen moesoeh, laloe ia bawah sedisebelah depan laen2 ada diterangken, bahoea sia- pasoekan balatentaranja dan sigra
ra | Tiongkok "dan Malakka telah Sam Po bahoea
(Aken
disamboeng).
“kalahken dan boe- menjenboe ka dalem kraton jang
diadaken berhoeboengan sebagi 80- marika telah tertampak negri Su- pa jang bisa
bat jang telah berdjalan sampe matra jang doeloe hari pernah me- noeh radja Hoa Bian Kok jang telah berkasoedahan dengen dilbinamoesoehnja
nja sakennja itoe penangkep ikan jang
njataken berhamba pada keradja- mendjadi
bebrapa abad lamanja.
soeami, ia sodka angkat orang itoe olehnja sanget dibentji.
Kemoedian tatkala angkatan pe- han Tay Beng Tiauw.
(Typ. Druk: #PERSATUAN")
Maka sehabisnja Iemkosken itoe
sekalian serahken
2 waktoe lantaran di Sumatra djadi Tua a
rangnja
djendral The Sam Po mey8
1
sdt
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zegel A-629 (Datar : abu2“
. Tjitakan : merah)
|

7
Be Maa

—e

-:

Dr. KOO KIAN HOEN
Kramat

(prempuan ) atas

Ter a 2 mtr, saorangnja
Harga: f 2,86 satu coupon. STRIPED YEANS:
Buat groep-D.K.W. (lelaki) atas zegel

38

Buat

Mas atawa Porselein.
Bahamz NEWTON dan STELLON,
dari AMERIKA, 10055 mirip Isit
.. Aseli, rasanja enteng dan pakainja

RAYON:

Buat groep-D,K.W.

Senen No, 167- Telp. No. 2465:W.|
£ SPECIALIST memboeat. Gigi Pal-

e enak.

DYED

|
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—
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