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alam rapat Dewan Pemerintah 
Haminte Jogjakarta kemarin antara 
lain diterangkan oleh wakil KMK 
Jogjakarta, bahwa penglaksanaan 
maklumat pemerintah RI mengenai 
pengumpulan sendjata2 api adalah 
lain dari pada disebut dlm maklu- 
mat tsb. Disini sudah ditentukan, 
bahwa utk itu hanja disediakan 2 
tempat meldingscentra's (pusat 
penghadapan), jaitu di Jogjakarta 
dan Wonosari. $ 
' Untuk Jogjakarta tlh diberi tugas 
dalam hal ini kapten Suharso, Pur- 
baningrat dari haminte dan komisaris 
Polisi Negara. Dim kota Jogjakarta 
sendjata2 harus diserahkan kepada 
sektor polisi jg bersangkutan, jaitu 
utk sebelah selatan kota kpd sektor 
I dan utk sebelah utara kpd sektor 
II. Jang”termasuk dim pusat peng- 
hadapan. zarta ialah kabupa- 
ten2 Sleman, Kulonprogo, Adikarto, 
Bantul dan kota sendiri. Dikabupa- 
ten2 pendaftaran atau penjerahan 

| sendjata harus disalurkan melalui 
Getasemen2 polisi ditempatnja ma- 

2. 2 
“Untuk meldingscentra Wonosari 

harus diserahkan kepada kapane- 
won2.- Dalam hal pelaksanaan sen- 

djata2 api maka diharapkan oleh 
pemerintah supaja RK2 dan MPP2 
diseluruh kota turut membantunja. 

  

3 Ketegangan diantara 
,. mahasiswa Jogja ? 

kabar, wa i Jo- 

Sa ana Batara, Ba 

| mahasiswa2 dari Universliteit /Ga- 
djah Mada. Pokok persoalannja me- 

| ngensi pendirian apakan masih per- 
lu mahasiswa Jogjakarta harus me- 
ngalami perpelontjoan jg ,streng” 
seperti diluar negeri, atau tidik. 

| Ketegangan ini mula hanja ber- 
(kisar dikalangan mahasiswa fakul. 
tet di Kadipaten, tapi kemudian 
mendjalar sampai dilain2 fakulteit. 
Achir2 ini malahan ada kabar, bhw 

lantara senat ketabiban dan senat 
tehnik ada sedikit timbul ,,krisis”. 
Sebagai diketahui waktu perpe- 

5 iontjoan -achir ini ada ,,pemberon- 
| takan” dikalangan pelontjo keta- 
- biban. Karena antara para pelontjo 

| dan panitia pelontjo tak ada ketjo- 
tjokan, maka ,,pemberontak” pe- 
lontjo tersebut kemudian 

kan” dari masjarakatnja ketabiban, 
hingga segala apa jang mengenai 
Pelanykran dan sebagainja diter- 
“lantarkan oleh para mahasiswa la- 
ma. Entah ada propokasi, maka 

»diasing- 

    

   |. senat fakeltet Tehnik didakwa kalau 
-4 turut tjampur dalam hal ini, Hingga 

|. kini ada ketegangan antara mereka. 
ab 
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Dalam sebuah memorandum resmi jg di- 

Keluarkan oleh pemerintah Belanda di Den 

Ta Haag dinjatakan sekeli lagi sikap pemerintah 
AN | , 

mengenai soal Irian. Dikatakan, bhw 

“sekali-kali tidak mungkin dilakukan penje- 

tahan kedaulatan atas Irian dari pihak Ne- 

“ derland kepada Indonesiasebelum tg 1 Dja- 
AFP. 
Memorandum ini dimaksudkan se- 

bagai djawaban resmi terhadap ke- 
terangan jang baru2 ini diberikan 

di Djakarta oleh anggota missi par- 

lemen mengenai Irian, Mr. Moh. 
Yamin ketika tiba kembali dari Ne- 
derland 

Pada waktu itu Yamin menjata. 

kan pendapatnja, bahwa opini di 

Nederland “adalah sudah matang 

untuk dilakukannja penjerahan Iri- 

an Barat kepada Indonesia, 

Medan Perang Korea : 

HARIAN 
1 iterbitkan oleh Badan Penerbit Kedaulatan Rakjat" 

Sebelum 1 Djanuari 1951! 

0. Penjelesaian ditunda 3 bulan ? . 
Ditunda 3 bulan? 

Menurut desas-desus jang ditangkap 
oleh AFP di Den Haag maka wakil2 
Indonesia kini bersikap menahan dir 
dalam soal Irian dan diika tidak ter- 
tjapai persetudjuan mengenai soal 
Irian dalam konperensi jg akan diada- 
kan tidak lama lagi, mungkin wakil2 
tsb akan setudju untuk 'menunda pe- 
njelesaian soal itu hingga 3 bulan lagi 
sesudah batas waktu jang ditetapkan 
semula, jaitu 1 Djanuari 1951. 

Perdagangan lebih 
besar 

Menurut pendapat kalangan jang 
mengetahui di Den Haag, maka se- 
bagai hasil konperensi Uni jg seka- 

rang sedang berlangsung disana, 
mungkin akan tambah besar hubu- 
ngan dagang antara Belanda dan 
Indonesia. Dalam konperensi tsb 
soal2 ekonomi merupakan pasal2 
penting dalam agenda. 

Sebagai hasil dari meningkatnja 
export dari Indonesia jang disebab- 
kan karena bertambahnja permin- 
taan bahan2 mentah, maka keduduk- 
an Indonesia dalam perundingan di 

Pasukan-pasukan P. B. B- terus 
madju diseluruh front. 

Serangan - serangan pembalasan Utara dihalaukan. 

ARKAS besar djenderal Mac Arthur pada hari Rebo malam me- 
ngumumkan, bahwa pasukan2 PBB pada umumnja meneruskan 

| gerakan2nja madju diseluruh medan pertempuran Korea. 

Kesatuan2 divisi ke 7 Amerika telah merebut Hyesanjin dan 

mengambil kedudukan2 disepandjang sungai Yalu. 

Kesatuan? lainnja dari @divisi ter- 

sebut mendapat kemadjuan 8 mil 

disebelah barat- laut Sangni. sedang- 

kan kesatuan? terdepan dari divisi 

induk Korea Selatan dgn. dibantu 

oleh meriam2 angkatan laut PBB 

telah bergerak madju hingga 10 

mil pada hari Selasa dan telah sam. 

pai didekat Yonhyangdong dgn. ha- 

nja mendjumpai perlawanan jang 

ringan dari pihak Korea Utara. 

Komunike tersebut selandjutnja 

pengatakan, bahws pasukan2 Korea 

Utara telah mengadakan serangan2 

terhadap kedudukan2 pasukan2 Ame- 

rika disekitar Majoni akan tetapi 

serangan2 itu dapat dihalaukan. 

7 Divisi PBB di front 

barat-laut akan ada- 

kan offensif besar2an? 

7 Divisi PBB jang semuanja ber- 

djumlah kira2 100.000 serdadu Kini 

telah mengambil kedudukan disuatu 

front jang pandjangnja 60 mil diba- 

gian barat-laut Korea sebagai suatu 

persiapan utk apa jang diduga akan 

merupakan suatu serbuan umum 

PBB jg terachir terhadap pasukan2 

Korea Utara. 
Berhadapan dg pasukan2 PBB itu 

berada suatu tentara Korea Utara 

dan RRT jg kira2 mempunjai djum- 

lah kekuatan jang sama. 

Kedua pihak kini sedang memper- 

kuat pasukan2nja utk pertempuran 

besar2zan jang menurut beberapa 

penindjau militer akan dimulai dgn 

suatu offensif oleh pasukan2 Ame- 

rika, Inggris dan Korea Selatan. 

istim Pendjadjahan merintangi 

. perkembangan perek. rakjat. 

: ARI 'pehak jang lajak dipertjaja kita mendapat keterangan, bahwa 

V utk daerah Surakarta oleh Pemerintah disediakan uang sebesar 

'R.450.000,— utk pemberian pindjaman kpd perusahaan atau perin- 
-. 

dusterian rakjat, agar supaja dapat memberi djalan kepada mereka kearah perkembangan 'perekonomiannja. 

Selandjutnja dari pehak tsb dite- 
rangkan bahwa dari djumlah sekian : 
itu jang telah dipergunakan baru 
sebesar R 80.000,—. Mereka jang 
mendapat pindjaman ialah perusa- 

| mereka sebagai milik perseorangan 
Dengan demikian memberi kesubu-: 
ran kepada mereka jang telah mem. 
punjai kedudukan modal jang egak 
kuat, misainja pertenunan, perusa-' 
haan rokok, batik “disb.nja. 
Tetapi, perurasahaan2 perseorang- 

an jang tidak bermodal besar, tidak 
mendapat pindjamankarena katanja 
belum mempenuhi sjarat2, padahal 
perlu djuga mereka jang mempu- 
njai modal ketjil tetapi mempunjai: 
keuletan bekerdja dalam lapangan 

& 

tsb mendapat bantuan pindjaman 

djuga, untuk membesarkan perusa- 
haanja. “ 

Terdjadinja kepinfjangan terse- 

but letaknja, ialah karena peratur- 

an soal tersebut masih menggu- 
riakari peraturan sisa2 pendjadja- 
han, dengan lain kata masih digu- 
nakan peraturan pendjadjahan j 
menguntungkan kedudukan. moda 
besar. 2 
Mengingat hal2 tsb, diterangkan, 

bahwa pemerintah daerah Surakarta 
berusaha keras, agar supuja terdapat 
perubahan2 dalam peraturan meri- - 
beri pindjaman kepada perusahaar, 
jang sesuai dengan keadaan seka. 
rang, ialah jang penting mengha- 
puskan sistim pendjadjahan. 

l 

Divisi induk K. Selatan 
15 mil dari Chongjin. 

Menurut laporan resmi jg terachir 
Givisi induk Korea. Selatan telah 
berada 15 mil dari Chongjin, akan 
tetapi isporan2 pengintaian udara 
mengatakan bahwa kesatuan? pelo- 
por dari divisi tsb telah terlihat 
lebih dekat lagi dari Chongjin. 

Divisi ke-3, K. Selatan 
masuk Hapsu. 

Sementara itu kesatuan? dari di- 

visi ke-3 Korea Selatan pada hari 
Rebo te memasuki Hapsu, kota 
persimpangan djalan dan kereta 
api penting 30.mil lebih kepeda- 
laman dari garis kemadjuan divisi 
induk Korea Selatan dan 30 mil 
tenggara dari Hyesanjin jang telah 
diduduki oleh divisi ke 7 Amerika. 

Offensif udora PBB. 
Hampir seluruh kekuatan ang- 

katan udara PBB pada hari Rebo 
dikerahkan dalam serangan2 jang 

dilakukan terhadap urat2 nadi pa- 
sukan2 Korea Utara didaerah per- 
batasan Manchuria. 

Pesawat2 pembsm B-29 menjerang 

kota perbatasan dibagian timurlaut 
Korea Utara Musan, dimana diduga 
terdapat pemusatan pasukan? Korea 
Utara, Pesawat2B 29 lainnja menje- 
rang lagi kota pelabuhan Chongjin, 
sedangkan pesawat2 jet F-80 men- 
Gjatuhkan bom2 penghantjur atas 
djembatan2 sungai Yalu di Sinuiju 
Gan Antung. , 
Pesawat2 F-80 lainnja dan pem. 

bom2 ringan B:26 menjerang pusat2 
perlengkapan dan djalan2 kereta- 
api disebelah selatan perbatasan 
Manchuria serta menembaki, men- 
Gjatuhkan bom2 rocket dan mem- 
bakar 5 kota di daerah barat laut” 
tapal batas Ma"churia dimana ber-' 
ada pemusatan2 pasukan2 Korea 
Utara dan RRT. Pesawat2 Mustang- 
F'51 menjerang lapangan terbang 
Korea Utara di Kanggye disebelah 

Pata tapal-batas Manchuria. Ant. 
P. 

Dua anggota tentara tem- 
bak pemuda. . 

Kabar terlambat dari Solo menja- 
takan, bahwa ketika sebuah truck 
penuh penumpang dari Solo setelah 
selesai penguburan kembali djenazah 
Amir cs, maka disimpang tiga 
Kartasura truck tsb ditjoba disetop 
oleh 2 orang anggota tentara, tapi. 
karena sudah penuh tidak dihenti- 
kan olgh supir, tjuma didjalankan 
pelan, 

Salah seorang anggota tadi me- 
lepaskan tembakan, dan mengenai 
2 orang dari penumpang tsb, murid 
dari Sekolah Theologia di Jogjakar- 
ta dan luka2, hingga terpaksa truck 
kembali ke Solo membawa kedua 
pemuda tadi kerumah sakit disana. 
Sampai hari ini keduanja masih di- 
rawat. 
Kedua anggo'a tentara tadi jang 

ketika itu tak memakei pakaian 
seragam, sedang dalam pemeriksaan 
CPM.- 
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ak serahkan Irian dev? 
Den Haag ituadalah kuat, demikian 
kalangan itu. 

Dinjatakan, bahwa pertama kali 

sedjak perang dunia j! export Indo- 
nesia akan melebihi import. 

Ant. AFP. 

Hanja untuk meman- 
tjing. 

Mengenai kabar jang menjatakan 
bahwa seakan2 fihak Indonesia se- 
tudju tentang pengunduran penjele- 
saian soal Irian hingga 3 -bl lagi. 
Berhubung dg itu kalangan peme- 
rintah di Djakarta menjatakan bhw 
berita itu adalah utk memantjing2. 
Dikatakan selandjutnja oleh kala- 
ngan tsb bhw hingga kini delegasi 
utk Konp. Istimewa mengenai soal 

Irian itu belum lagi disusun. Ant. 

Presiden terima hadiah 
“dari Mao. 

Didapat kabar dari korespon- 
den KR di Djakarta. bhw baru2 
ini Presiden Sukarno telah me- 
nerima hadiah sebanjak 4 buah 
gotji Tionghoa dari Presiden RRT 
Mao Tse Tung, dengan peran- 
taraan duta besar di Djakarta. 

Cochran temui Truman. 

Duta Besar Amerika Serikat 
Merle Cochran, jang kini sedang 
berada di Washington, akan 
kembali ketempat kedudukannja 
di Djakarta dalam permulaan bu- 
lan Desember jang akan datang. 
Kemarin ia telah mengadakan 
pertemuan dgn presiden Truman. 
Dalam perdjalanan kembali ke 
Indonesia ia akan singgah di 
Eropa untuk beristirahat. — RD. 

9090 Mobil u:k Indonesia. 
Menurut berita AFP dari New 

York, maka anggota2 Direksi Fuchs 
& Rens Djakarta, jaitu Gornelius 
Baas dan Gerardus Kappelhoff ig 
mengundjungi Amerika serikat ke- 
ma ulu dengan pesawat terbang 
telah uncenu Amsterdam. Salama 
2 minggu di A ika mereka itu 
telah mengadak#h rundingan dgn 
penbesar2 dari perusahaan mo- 
bil Chrysler mengenai pengiriman 
9000 buah momil biasa dan mobil 
truck ke Indonesia. Izin exort mobil2 
tsb telah didapat dalam hubungan 
hutang Indonesia kepada Exim Bank. 
Kata Kappelhoff, perusahaan Chrys- 
ler telah menjanggupkan untuk me- 
ngirimkan mobil2 jang dipesan itu 
terutama akan terdiri atas mobil2 
truck. Pengiriman dengan kapal te- 
jah dimulai walaupun suasana dunia 
suasana perang. Dan pengiriman 
akan dilandjutkan hingga beberapa 
bulan dari permulaan tahun depan, 
Kapelhoff menjatakan, bahwa ia 
akan kembali ke Indonesia sedang 
C. Baas akan tinggal di Amsterdam 

Ant, AFP, 

(Anggauta S. P. S.) 

   

  

  

Langganan : 

dabutan 2 Wana so Oiteke 
Etjeran. ......... .f 0.35 

. 

Adpertensi: 

1/milimeter, 1 kolom . . £ 0.50 
N     

DJUM'AT 24 NOPEMBER 1950 

ing pada datang di 

Atjeh! 
Wahid Hasjim dapat di gertak?1 

(Oleh pembantu KR di Kutaradja). ' 

Ta bukan hanja kebetulan sadja. kalau pada waktu ini daerah 

Atjeh sibuk kedatangan orang2-penting dari Djawa. Orang-di- 

djalan sabar tak sabar tanja: Sekarangkah? Atau sudahkah pendirian 

Pemerintah Pusat sekarang, sudah sampai pendirian memakan: buah 

simalakama-pusaka: dimakan ibu mati, tak dimakan bapa mati! 

Wahid Hasjim c. s. 
Barisan tamu2 penting dimulai 

Gengan Menteri Wahid Hesjim c. 8. 
Kedatangan beliau rupanja hanja 
menindjau keadaan agama. Sepintas 
lalu Menteri boleh merasa puas dgn 
keadaan di Atjeh, apalagi melihat 
gedung2 Sekolah Islam jang hebat2, 
mulai dari Sek. Rakjat Islamnja 

sampai dengan Sek. Guru dan Ha- 
kim Islamnja, disamping Sekolah2 
Negeri umum jang sangat menderita 
kekurangan. Mau tidak mau orang 
melihat dalam soal ini konkurensi 
jang tidak seimbang antara Kemen- 
terian Pend., Peng. dan Kebudejaan 
dengan Kementerian Agama, jang 
berachir dengan Kementerian Aga- 

ma. (Kapan MenteriP, P.K.ada mak- 
sud mau datang di Atjeh?) : 
Pertemuan Menteri Agama: de- 

ngan pudjangga2 Islam di Atjeh 
mungkin akan membawa beberapa 

soal untuk kalangan sasterawan 

kita umumnja, dimana Chairil An- 

war mendapat ketjaman dan Ach- 

dyat K. Mihardja itu penulis roman 

.Atheis” dapat 'tjap anti- Tuhan. 

Pengikut2 Chairil sudah boleh se- 
dia-sedia dari sekarang! 

Demikian gembira dan simpatinja 

Wahid Hasiim rupanja dengan ke 

adaan diAtjeh, hingga beliau me- 

rasa perlu rupanja mengeluarkan 

utjapan kechawatiran, bahwa djika 

sekiranja tuntutan propinsi- Atjeh 

tidak dipenuhi, maka penduduk 

agama Islam diAtjeh akan bersikap 

non koperator, seperti non-kopera- 

tor jang tak mau bekerdja sama 

dengan Balanda. Dan kalau berita 

dalam ,,/Tegas” (satu2nja s.k. dise. 

luruh Atjeh dan njata2 membela 

status propinsi Atjeh mati2an) be- 

nar, maka Wahit Hasjimpun cha- 

watir, kalau2 sikap nonkoperatori, 

ini akan diikuti oleh daerah2 lain. 

Kita tidak dapat membuang ke 

san, bahwa sedikit banjaknja Wahid 

Hasjim c.s. terkena gertak, sebagai 

Gjuga jang dialami oleh Sartono €.s. 

Sartono €s 

Beda dengan kundjungan Wahid 

Hasjim, maka kedatangan Sartono 

c.s. tidak begitu enthosias dapat 

sambutan, meskipun untuk: Sartono 

diadakan suatu rapat umum di bios- 

kop, jang penuh sesak dikundjungi 

penduduk. 
e 

Kita angkat topi kepada sikap 

Sartono jang begitu hati2 membitja 

rakan sesuatu (keftjuali dalam kala- 

ngan partynja sendiri), hingga per- 

tentangan jang telah ada, tidak sam 

pai meletus, 

Perselisihan ,,Aneta” —,, Antara” 
Dalam soal ,,adab djurnalistik” 

NTARA ,,Aneta” dan ,,Antara,” dua kantor berita jg. kini ada 

di Indonesia dan bekerdja dalam lapangan pemberitaan dalam ne- 

geri, ada perselisihan paham tentang ,adab atau keharusan tjara2 

melakukan djurnalistik.” Karena kedua kantor berita itu ' mempunjai 

lapangan jg. luas melalui surat kabar dan radio, baik didalam mau- 

pun diluar negeri, maka kami anggap baik soal ini diketahui “oleh 
umum djuga. 

Duduknja perkara sbb.: 
Dalam bulletinnja tg. 20/11 no. 

948-A : ,Aneta” muat berita me- 
ngenai ,,tindakan2 keamanan di Dja- 
karta” dan ,,penangkapan2” jg.telah 
dilakukan oleh pihak militer dan 
polisi pada tg. 19/11 di Djakarta. 
Jg. dikutip oleh banjak surat kabar. 
Pemberitaan itu mengenai djuga 
Sobsi dan PKI, jg. bukan sadja ti- 
dak senang mengenai tjara berita 
itu dikemukakan, ietapi djuga ber- 
pendapat, bahwa berita itu banjak 
tidak benarnja dan bisa menimbul. 
kan buntut2 jg. tldak enak, 

Tidak djadi larikan diri. 
Beberapa puluh orang hukuman 

Gari blok ,,II” dipendjara Gang Te- 
ngah Djakarta kemarin dulu djam 
4 sore mentjoba melarikan diri dgn 

s dajalan merampas sendjata klewang 
seorang sipir bui ketika sipir ini 
membuka pintu blok tsb. untuk 
memberi makanan pada orang2 hu- 
kuman lainnja dalam blok itu. Pe- 
gawai bui itu kemudian diikat kaki 
dan tangannja dengan tambang, 
setelah itu dipukuli lalu dimasukkan 
kedaiam cel tahanan. Puluhan orang 
hukuman ini setelah itu mentjoba 
melarikan diri keluar rumah pen. 
djara, tapi tembakan2 jg dilepaskan 
dari atas tempat pendjagaan me- 
njebabkan mereka itu tidak djadi 
melakukan perbuatannja. Orang2 
hukuman inl, kemudian dimasukkan 
kedalam cel tahanan dengan didja- 
ga lebih keras lagi. Pegawai rumah 
pendjara jg diikat dapat dilepaskan 
kembali dalam keadaan 1. 

nt. 

  

Pada tg. 20/11 siang (bulletin B) 
Antara“ siarkan bantahan CC PKI 
dan pada tg. 21/11 siang (bulletin B) 
»Antara“ pun siarkan bantahan Sob-: 

si, masing2 berkepala ,,Tidak ada 
pemimpin2 PKI ditangkap. “Tidak 
ada proefdruk Bintang Merah di- 
beslag« dan ,,Sobsi bantah keras 
berita Anetas, 

Pendapat "Aneta”. 
Dalam beritanja tg. 22/11 siangini, 

jg tembusannja dikirimkan kepada 
»Antara“ dg permintaan untuk di- 

Saran Sartono tentang Irian Ba. 

rat disambut oleh rakjat Atjeh dgn 

suatu mosi, jang antara lain menja. 

ketahui dan dimuat djuga, ,,Anetas 
mengenai dimuatnja pengumuman 
Sobsi oleh ,,Antara“ (mengenai pe- 
ngumuman PKI tidak disebut2) ber- 
pendapat sbb: $ 

Pengumuman ini, bertentangan 
dengan adat kebiasaan djurnalistik 
internasional, jalah bahwa kantor2 
berita tidak memberikan komentar 
atas pekabaran kantor2 berita lain, 

telah disiarkan didalam bulletin An- 
tara No. 324-B tg.21 November pada 
halaman 8 rubrik dalam negeri. 

Aneta menjesalkan, bahwa Antara 
berulang-ulang menjiarkan komen- 

tar2 atas berita2, jang tidak disiar- 
kan olehnja sendiri, hal mana ber- 
tentangan dengan ' adat-kebiasaan 
jg dianut oleh kantor2 berita dunia. 
Aneta tidak menerima pengu- 
muman Sobsi tersebut, dalam mana 
digugat pekabaran jg disiarkan oleh 
Anetas, 

Pendapat ,,Antara”. 
Sebagai Wartawan redaksi ,,Anta. 

ra” sepaham dengan pendapat ,,Ane 
ta”: sesuatu kantor berita tidak 
akan menjiarkan bantuan terhadap 
pemberitaan kantorberita lain. Te- 
tapi ini harus ditambah dalam soa12 - 
jang netral. 

takan, bahwa rakjat Atjeh menjedi 
akan djiwa dan raga, djika mata- 
hari 1951 terbit, dan Irian Barat 
njata belum masuk wilajah Rep. 
Indonesia. “ ” | 
Untuk pertama kalinja barangkali 

Sartono memulai sesuatu rapat dgn 
utjapan hebat: .,,Assalamwalaikum 

warahmatullahi wabarakatuh !” dan 
kemudian baru ,,/Merdeka!” Tentang 

soal pendidikan, Sartono dapat ala- 
san utk menjatakan kekagumannja, 
karena memang ternjata, bhw Atjeh 
tidak kekurargan guru. Malahan 
ada S.M.A. jang kelebihan guru! 

Sebaliknja pidato Tgk. Daud Beu- 

reueh telah memberikan suasana jg 
agak panas. Ajahanda GA. merasa 
perlu .mengemukakan, bahwa seba- 
hagian besar jg bertempur di Medan 
Gan Deli Area adalah putera Tanah 
Rentjong Darussalam. Dgn bangga 
beliau mengemukakan, bhw selama 
agressi Belanda I dan II, putera 
rentjong telah membantu sangat me- 
reka jg mengungsi dari daerah luar: 
Atjeh. Tjuma sadja, utk mengambil 
kata2 ajahanda G. A.sendiri: orang2 
ini achirnja berak dalam piring dan 
periuk!” (Sartono tentunja tutup 
hidung waktu itu!) 

Mana orang2: 
SOBSI? 51 

Bung Paris Pardede dan Djoko- 
sudjono rupanja tidak bisa kerdja 
a3pa2, karena praktis SOBSI dari 
batas Atjeh-Timur kemari tidak 

bisa bergerak. Pemimpin2 buruh se- 
muanja pasif j 

Partai Buruh Indonesia jg menu- 
rut dugaan selama ini mengikut 
P. K. I., karena bekerdja sama dan 
segedung dgn SOBSI, sekarang telah 
membuka kedoknja, bahwa mereka 
adalah tjabang dari Partai Buruh 
Abidin: 

Suara Anti-Ta- 
panuli. 

Berhubung dgn usaha Amir Dau- 
lay cs. dari Atjeh Timur, maka 
sekarang sedang dilakukan capagne 
anti-Tapanuli, jg menjatakan, bahwa 
orang2 Tapanuli membusuk-busuk- 
kan nama Atjeh, karena mereka 
ini di Atjeh tidak dapat pasaran 

Sesuai dgn apa jg kita beritakan 
dulu tentang Kepala Djawatan Pe- 
nerangan Propinsi, jg berasal dari 
Tapanuli, maka tuan N. D. Pane, 
diturunkan djabatannja djadi Kepa- 
la Djawatan Penerangan Kabupaten, 
sebagai gandjaran atas sikap jang 
santi- propinsi”. Tapi tuan ND. 
Pane mati2 tidak mau! 

Harus ditegaskan, bahwa ketjuali 
wartawan, orang2 ,,Antara” adalah 
nasionalis: hal mana tidak berten- 
tangan, dan dibanjak negeri bahkan 
Gianggap sebagai keharusan. ,,Anta- 
ra” tidak akan disiarkan bantahan 
atau komentar terhadap - sesuatu 
berita ,,Aneta'/-atau 'Reuter,. atau 

UP. atau AFP jang “disampaikan ' 
kepada ,,Antara”, jang beritanja ti- 
Gak disiarkan oleh ,,Antara”, kalau 
berita itu mengenai Nederland, atau 
Inggeris, atau Amerika, atau Peran 
jis, atau apa sadja jang tidak me- 
ngenai Indonesia. 

Didalam negeri jang baru bebas 
dari status djadjahan dengan lebih 
dulu mengalami banjak pertempur- 
an, perdjuangan, penderitaan dan 
kekatjauan, dan dimana keamanan 
belum boleh dikatakan ada, dan 
sebaliknja bahkan ada banjak ten- 
dens jang menundjukkan aktiviteit 
golongan ketiga utk menggunakan 
rasa2 tidak puas jang ada pada 
sebagian rakjat sebagai kesempatan 
mengatjau atau menambah keka- 
tjauan serta mengadu — dombakan 
golongan2, pemberitaan jang meli- 
puti beratus -ribu warga- negara 
seperti pemberitaan mengenai tin- 
dakan? militer dan polisi di Djakar- 
ta tg: 19/11 adalah bukax pemberi. 
taan mengenai 'soal netral, tetapi 
sangat pelik, sangat teer, tidak 
kurang teernja dengan pemberitaan 

Bersambung balaman 4 

  -— Pengumuman — 
Berhubung dengan terputus- , 

nja aliran listrik selama se- 
hari semalam, maka sk. ,,Ke- 
daulatan Rakjat” hari Kemis 
tg. 28 Nopember 1950 terbit 
setjara darurat dan hanja di- 

sfarkan dalam kota (Jogja- 
karta) sadja. Para lahgganan 

diluar kota tidak menerima 
koran pada hari itu. 

Harap hal ini dima'lumi hen- 
daknja. 

Pane Da bat ta a       
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(4 Letn. Kol. Bachroon: 

Daerah Brebes segera 
. dari D.L.- ALU.I. 

“bersih 

ta ENDJAWAB pertanjaan para wartawan sewaktu mengadakan 
M serdjalanan keliling” disekitar bekas2 daerah D.I, / ALUL.I. di Ke- 
sidenan Pekalongan, Let: Kol. Bachroon Komandan Bataljon Dae- 

rah Pekalongan menerangkan. bhw lekas atau tidaknja pembersihan 
atau menghilangkan pengaruh D.I. hanja terletak atas lekas atau 

  

tidaknja pembersihan2 jang « 

Adanja kekuatan DI/AUI didae- 
rah Keresidenan Pekalongan jai 
sebagian besar berada dihutan hutan 

.dan pegunungan daerah Selatai 
Brebes lebih kurang ada 5 kompa 

   

| Belandjutnja Let. Kol. Bachroon 
mendapat tugas melakukan o- 

perasi didaerah tersebut menerang- 
ikan, bahwa dengan tidak terasa da 

aman kembali seperti sedia kala. 
| Siasat pengatjau dalam tjara me 
njerarg didaerah Brebes dewasa ini 
tidak seperti jang -udah2, tapi se- 
tjara nekat, tidak menjerah dan 

pantarg mundur. 3 

. Gerombolan jang 
sekitar Bumiaju, jaitu daerah jang 

terkenal sebagai daerah beras, Ant. 

  

Pendjara tertutup bagi 
Wartawan 

Wartawan Semarang jang mengi- 

kuti romborgan keliling Gubernur 
Djawa Tengah bersama Panglima 

Divisi Diponegoro didaerah karesi- 

denan Pekalongan, pada Waktu rom. 

ramah pendjara Pekalongan, para 

wartawan tidak boleh mengikutinja, 

Menurut keterangan dari salah se- 

orang pembesar dari Kehakiman 

Tentara di Semarang jang waktu 

tsb hadir djuga ditempat itu, di- 

njatakan, bahwa kini ada larangan 

dari Kementerian Kehakiman jang 

tidak memberi perkenan kepada 

wartawan untuk mengetahui dgn 

mata kepala didalam pehdjara. Apa- 

kah larangan tsb hanja bersifat 

lokal atau umum tidax diterangkan. 

“Patut pula diterangkan, bahwa 
er an pihak wartawan jg di. 

adjukan kepada Direktur pendjara 

“ttg sesuatu hal “mengenai pendjara 

itu, pun tidak berhasil karena di- 
larang oleh pihak pembesar jg me- 

nindjau pendjara tsb. Ant. 

ag
 

  

  Rusia 
, Di Indonesia 

“Kemarin dulu malam diruangan 
film dari Kementerian Penerangan 
Gambir Barat telah diputar fiim 

kebuidajaan berwarna Soviet Rusia 

dengan tjerita ,,The tale of Siberian 

Land” (Tjerits Taneh Siberia). Fiim 

berwerna ini adalah jang pertama 

Gimasukkan Gan diedarkan untuk 

| seluruh Indonesia oleh ,, Gamelan” 
Corporation. : 

“. Tentang tjerita dim filmitu sendiri 
dapat dikatakan tjukup mengikat 
perhatian penonton sehingga fiim jg 
memakan waktu kl. 2 djam itu, te. 

rasa hanja sebentar sadja. Ant 

Film berwarna 

  

STII DJAWA TENGAH KONPE- 
RENSI. 

Tgi, 25 sampai dengan 26 Nop: 
STil wilajah Djawa tergah akan me- 
ngadakan konperensijg akan di kun- 
Gjungi oleh 6 Daeruh Karesidenan dan 
32 Tjabang seluruh Djawa - Tengah. 

FA bertempat di Kota Semarang. 

La Maksud tudjuan konperensi tsb. 
P3 ketjuali memperkuat organisasi ke- 

  

antara lain mempertinggi deradjat 

peri.penghidupan kaum Fani. agar 

D0 supaja setjepat.2nja merekaini men- 

00 tjapai kedudukan jang sesuai dgn 
0 amal djasanja' dan kemadjuan ma- 

husia dan dunia dewasa ini. 

Usaha pemberantasan 
pelatjuran. 

Di Tjirebon 

“Persetudjuan telah tertjapai di 

Tjirebon guna mengadakan suatu 
Badan Gaburgen . Inter Djawatan 
terdiri dari: Djawatan Agama, So. 

sial, Kesehatan, Penerangan, Folisi, 
Pendidikan | Masjarakat, Panitia 
Pemberantassn Pelatjuran, organi- 
sasi2 Islam dan Wanita untuk ber- 

5 2 

£ 5 

   
   

  

   
   

  

BRIGAND AND SHOULD 

DATE FOR KOUR TRIAL ." 
    

nji, dsn djumlah lebih kurang 1200 ' 
Or: 

erah Brebes akan setjepat mungkin 

terbesar ada di 

bongan menindjau dibagian dalam - 

Gaiam dan kelur, djuga bermaksud 

REMEMBER WORK THEY LIMEN THE GUARDS EMEMB 
HAVE TO ena VAL FROWNS 
AT THE KING. "YOU ARE BUT MA PETTY 

BE OUR GRACIOUS HOST UNTIL WE FIX A 
3 

KL MU 
1 

  

dilakukan dipusatnja. ialah disekitar Dja- 

3. tu 2 “4 4 

melakukan pemberantasan 
atjuran. Mengenai maksud tsb 

Pe 29711 akan diadakan rapat per. 
temuan bertempat digedung Tjung 
Hua. Tjung Hui di Tjirebon. Usaha 
ini adalah atas inisiatip kepala Dja- 
watan Agama dan kepala Djawatan 
Sosial keresidenan. Ant. 

Pandu Rakist madiun djuara 
Didalam perlombaan2 selama Jam- 

boree Pandu Rakjat Seluruh Djawa 
Timur, jg. bertempat. di Djember 
baru2 ini, maka djuara pertama 
djatuh pada Tjabang Madiun. Baik 
bagian Pandu Putera maupun ba- 
gian Fandu Puteri dari Madiun te- 
lah dapat merebut hadiah .nomer 

satu. Berhubung dgn. kemenangan 
itu maka pada hari Minggu jl. ber. 
tempat di Redjoagung Madiun dise- 
lenggdrakan hari gembira jg. men- 
Gapat kundjungan pula dari para 
Pembesar Daerah. Didalam kata 
sambutannia Residen Sudiro mengu- 
tjapkan harapannja, agar dimasa 
jg. akan datapg para anggota Pan- 
du Rakjat mendjadi Pahlawan Pem- 

bangunnan jang tatap mempunjai 
djiwa sederhana, (H). . 

D-P.R. Banjumas terbentuk. 

Tanggal 13 November jl pe- 
milihan wakil2 dari seluruh ke- 
tjamatan dalam kabupaten Banju- 
mas telah selesai, sehingga esok 
harinja pembentukan ' Dewan 
Perwakilan Rakjat Kabupaten 
dilakukan. D.P.R. itu mempunjai 
anggauta 35 orang dimana 26 
orang adalah wakil2 dari party 

   

  

akanan dan peng- 
hiburan. : 

Dapat tenteramkan Ambon. 
Dalam pertjakapan dgn De Cuelju ' 

ketua misi penerangan Kempen Pu- 
sat ke Ambon jg baruini tiba di Ma- 
kasar dari Ambon dikatakan, bbw 
rakjat Ambon mendjadi apatis (ta' 
ada kemauan mengindahkan apa2 
lagi), akibat penindasan RMS. Tin- 
dakan jg paling tepat terhadap Am- 
bon sekarang jalah mengirimkan ma 
kanan “banjak2, kemudian disertai 
alat2 penghiburan dan harus diper- 
hatikan, bahwa Ambon tidak bisa 
Gitenteramkan dengan pidato2 sadja, 
demikian De @uelju. 
Dikatakan tidak benar samaseka- 

1 kalau orang mengatakan RMS ' 
didukung rakjat karena apa jang 
dilihat dan dialaminja sendiri ialah. 

sebaliknja. Tentang kerusakan di- 
kota Ambon diterangkan kampung2 
Tenda, 'Mardika dan Urimessing 
rusak sama sekali, sedang Galala, 
5 km dari Kota sebagaiakibat gem- 
pajl.97 pCt, rusak. De @uelju achiri 
“keterangsnnja dgn mengatakan pada 
umumnja rakjat Maluku menjambut 
pangangkatan- Mr.J. Latuharhary 
sebagai Gubernur Maluku dengan 
perasaan kegelisahan. Ant. 

    

          

  

: Rumah inilah tempat kediaman Bung Karno, ketika dibuang oteh pemerintah Hindia Belanda dipulsu Flores. Sewanja £ 20,—, dan tidak pernah dibajar. Tapi 
pun tidak pernah ditagih. .Untuk beli buku sadja masih kurang”, kata jang 
punja rumah. (Gambar special .K.R.”) 

» 

  

Banking habit mesti tumbuh 
.. dimasjarakat Indonesia. 
Pemerintah mesti mentjegah ketegangan2 

inflatoir. : 

(Oleh koresponden KR Djakarta ). 

PEMERINTAH telah mengandjurkan supaja di Indonesia diperluas 

pendirian bank2 agar banking habit (kebiasaan bank) dapat hidup 

dikalangan rakjat Indonesia. Mengenai hal itu, Dr. Houwink, presi- 
den Javasche Bank menerangkan bahwa bank tak dapat ditjiptakan 

dalam waktu sekedjap mata. Usaha itu mesti melalui proses pertum- 

buhan jang lama. Bank2 itu harus dapat membuktikan bahwa dia 
sanggup mengawasi dan mempergunakan wang jang dipertjajakan 

padanja dan dapat pula mengambil untung bersih dari modal jang 

ditanamkan. 

Karena itu bagi proses pertum- 

buhan bank di Indonesia perlu di- 

usahak n menarik wang dari pihak 

ketiga untuk mendjalankan perusa- 

haan sebenarnja. Ketjenderungan jg 

tampak dikalangan pengusaha Indo- 

nesia untuk meminta bantuan dari 

  

dan organisasi2 Islam. (Wdj.) 

EA 

Dalam kundijungan- 
ke Sunda Ketiil, pre- 
siden Sukarno ke- 
tika menghadiri se- 
suatu pertemuan di 
Maumere (Flores) 
dan tidak segan2 
dan malu2 puteri2 
Flores memeluk 
Bung. Karno dan 
minta dipotret, 

(Gamb. special KR) 
    
  

Serikat2 Buruh RRT dapat hak istimewa 
KATA NJONO 

Kemarin'dulu Njono ketua delegasi 
Sobsi ke Peking jang baru tiba di 
Indonesia kembali dari Fekirg be- 
irangkat ke Jogja untuk memberi. 
kan laporan pada S.B. Sobsi. 

Kepada ,,Antara” di Djakarts Njo- 
no menerangkan, bahwa undang2 
pertamajg dikeluarkan di RRT ialah 

undang2 serikat buruh dimana hak2 
buruh didjamin. 

Serikat2 buruh di RRT dikatakan 
nja mendapat tjukup hak2 istimewa 
dari pemerintahnja, Segala keperiu- 

an gerakan buruh untuk melantjar- 
Kan perserikatannja, misalnja tem- 
pat berapat, pertjetakan untuk ma 
djalah2nja dan lain?nja mendapst 
bantuan penuh dari pemerintah RRT. 

.' Walaupun demikian- demikian Njo 
no.tidak paksaan bagi kaum buruh 
untuk mendjadi anggauta serikat 
buruh, dan hal ini tidak mengurangi 
Kemadjuan serikat buruh, diraana 
ternjata, bahwa djumiah anggauta 

you watt 

         
     

  

SAVE HIS NECK. 

KING DUMDRIBILE GOES TO HIS ROOM TO 
THINK. HE MUST FIND SOME SCHEME TO 

serikat2 buruh disana rata2 meli- 
puti 80 sampai 85pCt. dari semua 
buruh ditiap2 perusahaan. 

Tetapi disamping itu Njono me- 
nerangkan, bahwa diperusahaan 2pCt 
Gari gadji buruhnja disetorkan ke- 
pada serikat buruh. 

Berkenaan dengan kundjungannja 
Gi Tiongkok itu dinjatakannja, bhw 
Gelegasinja mendapat penghargaan 
tjukup dari Pemerintah RRT dan 
kaum buruh jang terhimpun dalam 
Federasi Buruh Seluruh Tiongkok. 

Sebagian dari anggauta delegasi 
ini masih tinggal disana dibawah 
pimpinan Subadijono, menurut Njo- 
no antara lain untuk memelihara 

hubungan baik dengan gerakan bu- 
ruh internasional, 

Jang sudah kembali ialah Njono, 
Saloran, 8ikendro, dan Basuki dgn. 

menumping kapal ,,yan Heutz” pa. 
da tgl. 19/11 jang lala. Ant. 

| 

Pemerintah, jaitu memberikan wang 
kredit (djangan disamakan dengan 
sertanja pemerintah dalam modal 
sesuatu Bank Pembangunan), pada 
pokoknja kurang tepat. 

Dengan demikian bank itu akan 
bergantung pa 'a Pemerintah dan 
Pemerintah sendiri mungkin akan 
tersangkut dalam urusan tjoba-men- 
tjoba (experimen) jang sebenarnja 
tidak termasuk dalam lingkungan 
tugasnja. 
Mengenai Perkembangan pereda- 

ran wang di Iridonesia, Dr Houwink 
menjatakan bahwa djumlah wang 
Galam tahun 1948 dan 1949 selalu 
bertambah, ig djelas tampak dalam 
bulan2 terachir. Karena mengslirnja 
barang ke Indonesis sekali kali tak 
sebanding dengan djumlah wang, jg 
dapat dibuktikan dengan beberapa 
index, hal itu mengakibatkan per- 
kembangan jang inflatoir. Menurut 
Dr Hauwink perkembangan jang in- 
flatoir itu, adalah akibat semata2 
dari penguangan kekurangan (defi- 
citfinanciering) dari Pemerintahdan 
bukan akibat pentjiptaan wang untuk 
keperluan sektor jang leangsungber- 
hasil. 
Dalam tahun 19483, bank2 bersama. 

sama, baik Javasche Bank, maupun 
bank2 partikelir lainnja mergadakan 
wang kagi Pemerintah berdjumlah 
f£ 489 djuta. dan dalam pada itu Pe- 

merintah mengedarkan wang Ik f 55 
Gjuta berupa wang kertas Pemerin- 
tah dan wang ketjil. Dalam th 1949 
bertambah pula wang kertas Peme- 
iintah dan mata wang jang beredar 
rtu dengan Ik f 100 djuta disamping 
warg jang disediakan oleh bank2 jg 
herdjumlah sampai f 362 djuta. 

: HUTANG LUAR NEGERI. 

Selandjutnja tentang utang luar 
negeri . Indonesia  diterangkannja, 
bahwa pemberian pindjaman oleh 
Juar negeri di.tahun2 jl pada Indo- 
.nesia, adalah mendjadi salah satu 
Gari sumber2 penting jang di pakai 
oleh Pemerintah untuk menutupi 
kebutiihan usaha2. Dalam tahun 1946 
sampai dengan 1949 dari sumber tsb 
telah diperoleh keuntungan tak ku- 
rang dari f 1.77 miljard. 
Dengan tidak mendapat pembe- 

rian pindjaman-pindjaman tsb, Pe- 
merintah Indonesia barangkali akan 
lebih giat berusaha untuk menu- 

runkan deficit, dan sudah tentu se- 
bagian jang lebih besar mungkin 
lebih banjak daripada jg sekarang, 
telah didapat ditutup dengan pe. 
njiptaan wang (mentjetak wang). 
Dan akibatnjanja tentu tegangan2 
inflatoir (inflatoire spanningen) 

  

  
LIFE OF     
FEET IN SURPRISE ! 
AN IDEA HAS COME TO HIM 1 

KING DUMDRIBILE ! HE LEAPS TO HIS 
HIS BRAIN WORKS | 

Aa ea apa ai TA EN 0 

ia fo sz KS: 

AN UNACCUSTOMED EVENT HAPPENS IN THE 

  

   
   

            

  
  

  

  

makin bertambsh kuat. Untuk ta- 
hun2 depan menurut dugaan Dr 
Houwink Indonesia akan lebih ku- 
rang mendapat pindjaman? dari 
luar negeri, dan hal ini berarti, bah- 
wa. Gjika kekurangan Pemerintah 
tax berubah, tentu harus diperlukan 

bantuan jang lebih besar dari pen- 
tjiptaan wang. Hal ini menambah 
alasan bahwa Pemerintah hendak- 
nja selekas2nja memperketjil keku- 
rangan penghasilan negara. Pe“gam- 
bilan pindjaman diluar negeri, se- 
perti dinegeri Belanda mengakibat- 
kan pindjaman luar negeri Indone- 
sia, Jang dalam th 1939 berdjumlah 
f 1.323 djuta, pada penghabisan th 
1949 telah bertambah mendjadi Ik 
f 35 miljard. Dalam  djumlah f£35 
miljard ini tidak terhitung bebe- 
rapa post antara Nederland dan 
Indonesia jang belum dimasukkan 
buku, jang turut terhitung ialah 
rekening2 pindjaman mengenai ban- 
tuan ECA. 

Penjakit andjing gila belum 
lenjap, 

Dari banjaknja laporan2 jang 
masuk ke djawatan kesehatan Tji- 
latjap mengenai orang2 jang di 
gigit andjing, kita mendapat ke- 
simpulan, bhw penjakit andjing- 
gila masih berdjangkit luas. 

Bukti2 jg sjah menundjukkan 
dari keterangan2 Instituut Pas- 
teur Bandung, bahwa kebanjakan 
hasil pemeriksaan -@tak andjing 
jg menggigit si korban adalah 
positief. 

Kursus Kader Koperasi Solo 
dimulsi! 

Oleh Djawatan Koperasi Da- 
erah Surakarta pada tg. 25 bu- 
lan ini akan dibuka resmi kur- 
sus kader koperasi, jang diikuti 
oleh wakil2 dari tiap2 ketjamatan 
dari seluruh daerah Surakarta. 

Dalam pembukaan akan hadir 
dari pehak sipil daerah Surakarta 
dan Inspektur Djwt tsb. Setelah 
pengikut2 tammat dari kursus, 
mereka diharapkan mendjadi pe- 
lopor pembimbing koperasi di 
Ketjamatan2. 

—Bertempat di Gedung Nasional 
tanggal 19 pagi untuk pertamakali 
S.B.G (Sarikat Buruh Good Year) 
jg beranggauta kl. 1000 orang telah . 
memperkenalkan diri kepada masja- 
rakat di Bogor. Ms. 

Situasi politik di Sulawesi : 

U.U. No. 22 pokok pertentangan 
Pendidikan sangat menjedihkan. 

OH. ISMAIL NAPU. utusan DPR buat Sulawesi jg baru sam- 
pai di Djakarta dari Makassar, dalam keterangannja berkenaan 

dengan situasi politik di Sulawesi, menjatakan. bahwa umumnja pe: 
merintahan daerah disana mendjumpai kesulitan2 
adalah terletak pada Undang2 No, 

M 

Berbitjara tentang undang2 itu, 
M. Ismail Napu berpendapat, bahwa 
undang2 itu baik untuk Djawa dan 
.Madura jg perhubungannja sangat 

  

1. Pengawal2 mundur, karena 

ingat 'akan kewadjibannja  ma- 

sing2, sebagai diperintahkan Val. 

Kata Val sama Radja: Kau 

itu memang seorang ,.pembegal 

ig baik hati", maka sebaiknja ha- 

rus digantung. Kini kau diadi ta- 

muku jg terhormat, sampai hari 

didjatuhi hukuman”. 

2: Radja Dumd kembali keka- 
,marnja utk: berfikir, Dia harus 
dapat siasat untuk menjelamat:- 

kan diri. 

3, Tiba2 kelihatan ada Hotekak 
radja jang tidak sehari2 terdjadi. 

Dia berlontjat2 kian kemari, 
karena gembira. Pikirannja dja- 

lan. Ada siasat jg- sudah digeng- 

gam! 1 15 

S ya 

        

   

    OX 2D " 
LI EL INN ME LA Sa Man Aan BAM MAAN 

Radio Penerangan: 
| “Baru2 ini oleh Djapen Daerah 
Istimewa Jogjakarta telah dibagi- 
kan/sediakan 65 buah radio rim- 
bu lengkap untuk alat penerangan 
kpd 5 Kabupaten dan 60 Kapa- 
newon diluar kota. Kepada tiap 
Kapanewon diandjurkan.. spj. ra- 
dio itu diletakkan ditempat jang 
strategis dan disediakan tempat 
duduk atau lainnja untuk umum. 

Selandjutnja akan diusahakan 
bersama dgn fihak RRI supaja 
penduduk dalam kota dapat men- ' 
dengarkan kembali penerangan2 
via radio umum. (D). 

Dokumentasi pemilihan 
umum. 

Pada hari Sabtu tg. 25/11-50. 
beberapa orang anggauta Kantor 
Pemilihan Daerah Istimewa Jogja- 
karta akan mengambil gambar 
sebagai dokumentasi tentang pe- 
milihan umum, mulai dari pen- 
daftaran penduduk hingga kete- 
rangan hasil djago pemilih, ber- 
tempat di Kapanewon Lendah 
Palon Progo. 

Gambar2 itu jg djumlahnja Ik. 
49- buah. nantinja akan diper- 
tundjukkan disalah satu ruangan 
exposisi Pemerintah dalam  kera- 
maian Sekaten j.a d. (D). 

Sekr. Senirsl Biro SOBSI 
pindah 

Sekr. Sentral Biro SOBSI jang 
tadinja berkedudukan di djalan 
Ngabean 6 Jogja, mulai tanggal“: 
1 Desember, pindah di Gang Te- 
ngah 29 Djakarta. ” 

“Pandu H. W. Putri di- 
bitiaraka». 

Nanti pada tgl. 25 hingga tgl. 
26-11-50 oleh konsulat P.B. Mu- 
hammadijah Jogjakarta, akan di- 
adakan ' konperensi pemimpin 
Pandu H. W. seluruh daerah, 
bertempat di Musolla Nasi'ah 
Kauman. Akan dibitjarakan an- 
tara lain tentang usul2 mengenai 
perubahan pakaian, aba2, ben- 
dera, buku tuntunan, status H. 
W. dll: Ada kemungkinan, akan 
diperdebatkan djuga tentang usul 
Ba Pandu H. W, Putri. 

# 

Kita terima 

Dari Badan Penerbitan G, Kolff 
& Co Bandung telah kita terima 
buku2, “Pak Tjubling”, “Tong- 
kat Pak Angklung Gadang”, "Pak 
Ketumpit dengan Sang Kera", 
“Andjing Kudis“, “Si Wajan Do- 
dok", dan "Ajam Hitam”. Buku 
tsb. semua diterbitkan oleh Badan 
Penerbitan tsb. dan buku buat 
batjaan anak2 S.R, kelas renda- 
han. Selain itu kita terima djuga 
“Mega Putih" sebuah buku sjair 
oleh R. Sutomo “Tata bahasa 
Indonesia“ oleh Dr. C. A, Mees, 
guru bahasa Indonesia pada SMA 
II Bandung dan "Perangko" oleh 
S. Samah. 

3 

jg pada pokbknja 
22/1948 tentang daerah Kesaaa! 
mudah, tapi tidak demikian halnja 
diluar Djawa dan Madura, jg selain 
perhubungan sukar, djuga tebalnya 
rasa kedaerahan, dan kurangnja te- 
naga2 tehnis administratif, 

Kesalahan undang2 tsb, ialah me- 
njamaratakan daerah2 luar Djawa, 
"Madura dgn daerah? di Djawa Sari 
Madura sedang keadaannja berlai- 
nan: dan pula undang2 tsb hanja 
membagi daerah otonomi dalam 3 
bagian: desa, kabupaten, dan propin- 
si. Bagaimana keadaan sesuatu dae- 
rah tidak diperhatikan, tetapi harus 
dimasukkan kedalam salah satuma 
tjam otonomi tersebut diatas. Dan 
kesalahan lainnja menurut M. Ismail 
Napu dalah adanja kepala2 daerah ig dipilih, jg walaupun lebih demo- 
kratis, tapi keadaan belum mengi- . 
zinkan, bahkan ada kemungkinan kepala daerah otonomi berganti? 
tiap bulan dan kepala tiap daerah 
harus mendapat pensiun, P 

Inilah, demikian Ismail Napu, 
mendjadi pokok pertentangan poli- tik di Sulawesi, sedang dari Pemes. 
rintah Pusat belum mempunjai ke. 
putusan jg Venna, bahkan seolah? 

arkan daerah itu 
satu sama lain, Pe 

Soal pendidikan di Sulawesi sa. 
ngat menjedihkan, Diseluruh Sula- 
wesi ada 8 SMP, dan dari 2 SMA ig 
ada di Menado, satu telah diserah. 
kan kepada Maejarakat Kristen. De. 
mikian Ismail Napu, jg menambah- 
kan, bhw di Gorontalo tidak ada $ 
MA, sedang kebutuhan pada $MA 
sangat besar. “ Ant, 

jg 
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12.000 Pemuda Mesir menuntut 

  

      
      

  

perginja tentara Inggris. 
Polisi dan korps onta dikerahkan untuk berdjaga2: 

KAA sedjak hari Rebo dut dalam keadaan darurat, dan 
polisi berdjaga2 dengan bersendjatakan mitraljur. 
Djalan2 jang menudju ke kedutaan2 besar Amerika dan Inggris 

ditutup bagi umum. 

Sementara itu 12.000 pemuda Me- 
sir mengadakan arak?2an jg. menu- 
dju kekantor Perdana Menteri Na: 
has Pasha: arak2an tadi diikuti 
oleh polisi jang mengendarai truck 
dan korps onta. ' 

Sesampai dimuka kantor P.M', se- 
orang mahasiswa mulai berpidato, 
dalam mana ia mengatakan bahwa 
.»kita menghendaki supaja tentara 
Inggris segera pergi dari daerah 
Suez, zonder perundingan dan zon- 
der perdjandjian.” 

Diperingatkannja perdana mente- 
ri, bahwa ia ketika tgl. 13 Novem- 
ber menjajangkan adanja kemung- 
kinan bahwa daerah Terusan Suez 
mungkin akan dipertahankan oleh 
Inggris dan Mesir bersama2. 

Perdana menteri mendjandjikan 
bahwa pemerintah akanberbuat se- 

gala hal supaja dgn. perundingan 
antara Inggris dan Mesir. tertjapai 
ditariknja kembali tentara Inggris. 

Ant—UP 

Mesir biramiia berunding 
dgn Inggeris. 

Tentang perdjandjian baru. 

Menteri lvar negeri Mesir, Salah- 
el Din Bey, mengatakan pada hari 
Senin bahwa pemerintah Mesir ber- 
sedia untuk merundingkan perdjan 
djian baru dan persekutuan militer 
dengan Inggris »berdasarkan kesa- 
maan deradjat.” 
Dikatakannja bahwa Mesir akan 

mendjalankan segala usaha untuk 
mentjapai kedaulatan penuh dan 
persatuan daerah dengan. Sudan, 

Atas pertanjaan, apakah pemerin. 
tah Mesir bermaksud dengansegera 
mengadakan undang2 untuk mem- 
batalkan perdjandjian Inggeris— 
Mesir tahun 1936, Salah el Din men- 
Gjawab, bahwa soal tadi seluruhnja 

. sedang dipeladjari. 
Pemerintah Mesir sudah memper- 

timbangkan untuk meneruskan soal 
tadi kesalah suatu badan PBB Isgi, 
Sidang umum, ataupun Dewan Ke- 
amanan atau Mahkamah Pengadilan 
Internasional.—Ant. Rtr. 

  

Chiang Kai shox orang djahat. 
| Kata Bertrand Russell. 

Bertrand Russell, pemenang 
-hadiah Nobel untuk  kesusaste- 
raan tahun ini, sebelum -mening- 
galkan New York untuk terbang 
ke London, antara lain mengata- 
kan. bahwa salah untuk mem- 
beri bantuan kepada Chiang Kai 
“Shek. 

Djenderalisimo Chiang Kai Shek 
adalah orang djahat, kata Russel. 

“sama djahatnja dengan Hitler 
dan ia mewakili suatu kumpulan 
gangster. Ant: Afp. 

140 Polisi Berlin Timur 
Jari. 

Djurubitjara dewan kota Ber- 
lin Barat mengumumkan pada 
hari Selasa, bahwa selama bulan 
jang lalu, 140 orang anggota 
kepolisian Berlin Timur telah 
melarikan diri ke Berlin Barat. 

Ant. AFP. 

Usul Amerika ditolak PBB. 
Panitya Sosial dari Sidang Umum 

PBB pada malam Rebo telah me- 
nolak dengan suara 25 lawan 14 dan 
10 blanko sebuah usul Amerika jg 
menghendaki supaja penjusunan 
konvensi kemerdekaan penerangan 
Gitunda Itahun lagi. Inggris dan 
Sovjet Rusia ialah diantaranja jg 
menolak usul tersebut, 5 

- Panitya Sosial kemudian meneri- 
ma baik sebuah usul jang meng- 
hendaki supaja dibentuk sebuah 
panitya jang terdiri dari 15 anggo- 
ta jg akan mengadakan pertemuan 
pada bulan Maret jang akan datang 
guna  menjiapkan suatu naskah 
konvensi kemerdekaan penerangan. 

Ant. Rtr. 

  

DIBUKA: 
KANTOR 

. TAN HWAY TIONG 
— ACCOUNTANCY dan URUSAN PAN 
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Mengurus dan Mengatur (Buku? Dagang, 

segala matjam Padjak? dan Urusan balik na- 

ma Persil? (In-en Oversehriing Percelen). 

BERPENGALAMAN SEDARI TH. 1933.     

Gondomanan 114 — JOGJA — Telp. No...... 
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Dalam kundjungannja kepulau Bali, presiden Sukarno mengundiungi makam 
let. kol. Ngurah Rsi di Tisrangsari jang gugur di Bali melawan tentara Belanda 
pada permulaan revolusi Indonesia. 

Pada gambar diatas nampak Bung Karno dengan 3 orang anak serta isteri 
almarhum. (Gambar special ,,K.R.”) 
  

Perkara penggelapan 30 ton gula. 
Masih dlm. pengusutan. 

MENURUT berita dari Garut, sekarang dikalangan rakjat terda- 
pat perasaan tidak puas berhubung dengan sikap lemah dari pihak 

jang ber-Wadjib atas diri orang jang sudah njata mendjalankan ko- 
rupsi besar. 

Dikabarkan, bahwa BH jang se- 

karang bekerdja pada kantor kere- 

sidenan Priangan dalam ,,bagian po- 

litik” dengan pangkat wedana,. ke- 

tika ia masih mendjadi wedana di 
Bungbulang (Garut) telah melaku- 
kan penggelapan sedjumlah 30 ton 
gula, utk rakjat sehirgga menda- 
pat keuntungan kira2 R 50.000.- 

Atas permintaan polisi Garut, 
maka baru2 ini polisi Bandung te- 
lah merangkap BH itu dan mengi- 
rimkannja ke Garut. Tapi 2 hari 
kemudian BH itu, dibebaskan kem- 
bali dari tahanan, karena kabarnja 
didalam tahanan itu ia diantjam 

"oleh tahanan2 lainnja, Tidak dite- 
s rangkan, mengapa ia diantjam oleh 

tahanan2 lainnja itu, Kini BH be- 
kerdja lagi dikantor keresidenan di 
Bandung. 

Dari pihak keresidenan didapat 
keterangan, bahwa perkara BH itu 
sekarang masih dalam pengusutan 
dan karena ada alasan2 jg agak me- 
ngentengkan perbuatannja jang sa- 
lah itu, maka djaksa menimbang, 
bahwa ia tidak usah ditahan dalam 
tahanan. Diterangkan pula, bahwa 
dibelakang: perkara itu masih ada 
hal,, jang lebih dalam lagi, dan ba- 
gaimana duduknja perkara jang se- 

betulnja orang harus menunggu du- 
lu pemeriksaan dan putusan hakim. 

Pihak polisi menegaskan: bahwa 
pemeriksaan itu didjalankan oleh po- 
lisi Garut. Ant, 

  

Persiapan Olympiade 
New Delhi 

Fihak jg mengetahui menerangkan, 

bhw persiapan untuk Olympiade di 

New Delhi kini telah berdjalan dgn 

lantjar. Seleksi terachir bag. sepak 

bola antara ks. Djawa Barat, Tengah 

dan Timur akan dilangsungkan pada 

tzi. 9 dan 10-12-50 di Semarang, 

Disamping itu akan dilangsungkan 

djuga pertandingan seleksi di Medan 

(Sumatra) dan di Makasar (Sula- 

wesi), Sedang seleksi bag. atletiek 

seluruh Indonesia (seleksi central) 

akan dilangsungkan pada tg. 24 dan 

25-12-50 di Bandung. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
pada permulaan bulan Djanuari Sl 
trainings kamp untuk lk. 60 djago2 

baik dari bag. sepak bola maupun 
dari bg. atletiek, telah dapat dibuka 
di Jogja. Dalam asrama itu akan, 
diadakan seleksi lagi antara lain 
tentang kesehatan badan, budi pe- 
kerti dll, hingga achirnja akan dapat 

menentukan djumlah jg pasti ialah 
18 orang djago dari bg. sepak bola 
Gan 15 orang djago lagi dari bag. 
atletiek. (D). 

Perangko sebagai ,,uang 

susuk" 

Di Semarang sekarang nam- 
paknja sudah mendjadi kebiasaan 
perangko  didjadikan pengganti 
uang ketjil sebagai ,j1ang susuk” 
dim djual-beli. 

Mula2 tindakan itu terbatas 
" pada kalangan bus kota, rokok, te- 
tapi sekarang sudah meluas sam- 
pai pada kalangan bus'kota jang . 
mendjadi miliknja pemerintah Ko- 
tapradja itu. 

Seorang jg karena pekerdjaan- 
nja sering menerima uang susuk 
jg sedemikan tidak berkelebihan 
kalau dikatakan seperti ,,kantor 
pos jg berdjalan”. Ant. 

— Konperensi Sarekat Buruh Hotel 

Merdeka Jogja tgl. 24 11.'50 sampai 
tgl. 26 11 '50 diadakan di Hotel Mer- 
deka Jogja. 

— Ratu Juliana dari Negeri Belan 
Ga beserta suaminja, Prins Bernhard 
pada hari Selasa tiba di London 

dalam perkundjungan negara ke 
Inggris. 

  

    

EMPOH 'hari telah dikabarkan ' bhw 
pemerintah akan mendatangkan 200 
orang: dokter dari luar negeri utk 

dipekerdjakan di Indonesia, karena di- 
sini kekurangan tenaga dokter. 

Tetapi saja tahu djuga sangat ke- 
kurangan obat2an. Misalnja di Rumah2 
sakit atau Balai “Pengabatan2 ada 
tenaga2nja jang mau mengobati, tapi 

obatnja TINDAK ada! Sehingga para 
penderita (pasien2) terpaksa harus ber- 
usaha tjari obat ditoko2 obat. Buat si 
kaja tidak apa. Tapi buat kebanjakan 
kaum miskin bagaimana ? 

Maka alangkah beiknja djika peme- 
rintah djuga pikirkan hal itu. Dan su- 
paja didirikan pabrik2 obat agar djiangan 
sampai seperti keadaan sekarang ini 
semua obat2an boleh dikata didatang- 
kan dari luar negeri, jg tentunja harga- 
nja djadi sangat mahal! 

S. Hadi 

Temanggung. 

  

  

  

—Ketua Panitya, Penasehat untuk 
Program Pasal 4 dari presiden Tru- 

man, Nelson Rockefelier, padamalam 
Rebo mengadjukan supaja diadakan : 
suatu pertemuan internasional anta- 
ra pemimpin2 terkemuka dilapangan 
pendidikan dan keagamaan dari se- 

luruh dunia sebagaisuatuusahauntuk 
mentjari djaian kearah mentjapai 

perdamaian dan kemerdekaan dunis: 

— Akademi Amerika untuk Kesenian 

dan Kesusasteraan organisasi Aka- 
demi jang terkemuka di A. S., telah 

memilih sebagai anggota2 kehorma. - 
tan Shri Jawaharlal Nehru, Arnold 
J. Toynbee, Ignazio Silone dan An- 
dre Gide. 

— Presiden Miguel Aleman telah me- 
ngadjukan kepada Senat Mex.co se- 
buah rentjana undang2 jang akan 
memberi kekuasaan kepadanja utk 
menghentikan keadaan perang dgn 
Djerman dan Djepang setiap waktu 
ja menghendakinjya. 

—Sumber2 jg mengetahui di Seoul 
mengatakan bhw presiden Syngman 
Rhee dgn resmi akan mengangkat 

dutabesar Korea Selatan di A.S. 
“John M. Chang sebagai, perdana 
menteri Korea Selatan. 

  

  

2 PAKAIANY | 
RAPI: 

KJEPAT cr 
9 PUAS: 

Rb Yecusahaan 
IS” PENDJAIT & PENATU 

ole” 
JUDONEGARAN 78 DK 

  

   
      

   
  

  

    

  

    

  

Bunda, mereka akan datang semud : pon Sandwiches. ... kau dapat satu 
malam nanti. : « 
Apa toch jang akan kusediakan. bagi ' 

“blik Palmboom dari padaku dan 
engkau akan tahu nanti bagaimana 

  

G “55 30) 
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... hasil amat besar kudapat, 

bunda. Sangat terima kasih anakda 
akan nasihat ibunda tentang Palm 

  

  

  
9 

Lezat nikmat am sehat 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan 
Istimewa, Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan membuat 
hidangan mendjadi hidangan pesta . 
ketjuali dari 'itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 
Pena akan vitamin? A dan D, 

s6... nana r . 

  

Pra 

  

Aan Lu)   | Skaoil dart Djawa nan dah)   

' DITJARI:   
  

  

“Pelamaran 
saban hari dari djam 8—13 di 

261—11: 

-2 ORANG APOTHEKERS-ASSISTENTES (Pembantu Achli 
| Obat) untuk segera dikerdjakan. 

engan membawa surat2 bbm yan dan idjazah 

  

APOTHEEK MALIOBORO 
JOGJAKARTA. 

  

  

247-411 

LELANG KOMISI "“' 
bertempat di Balai- Lelang ,, KEMADJUAN” KLATEN, Djalan Raja 

Todangsan 56. Hari periksa DJUM'AH SORE. Venduhouder 

SAPTU 25 Nopember 
Gjam 10 pagi, 

R.M. WARNODIHARDJO. 

  

KUDA BALAP 
DIDJUAL 

  

instansi2 dil. 

achir dengan selamat. 

kebadjikan saudara2 tsb. 

Ketua Panitya : 

(Roesdhi Iman Soedjono) 
24811 

Telah berkali-kali merebut Bintang ! | 
Keterangan pada: KINIBALU Tugu 22—Jogja. 

PERNJATAAN TERIMA KASIH 
Dengan ini kami menjampaikan banjak2 terima kasih kepada 
segenap para hartawan, dermawan, perusahaan2, toko2, badan2, 

jang telah memberikan 
baik berupa benda, tenaga maupun fikiran hingga berlangsung- 
nja perajaan genap 3 th. berdirinja p. o. 

Semoga Tuhan Jang Maha Esa melimpahkan kurniaNja atas 

Panitzra : 

(Bakoh Santosa) 

SUMBAWA — 5) 

259—11 

  

sumbangan/bantuan, 

"ORION” jang bez- 

“ 

Ketua Umum : 
p. 0. ,,ORION” 

(R.. Soetopo).   

AKAN DIBUKA LAGI 

Peladjaran potong-memotong 

PAKAIAN WANITA. 

Keterangan landjut silah- 
kan tanja di 

Djl..OJO 7 - Kotabaru 
250—11 Djorja. 
aa AN ERA AAA 

INSTITUT DAGANG ,,MUCHTAR“ 
Dji. Purwosari 307 — Solo 
Pada tg.1 Des. jad. membuka 

rombongan2 baru utk. kursus2 

berikut :- Pegang Buku A.- Bhs. 
Inggeris (segala tingk.). Steno- 
Mengetik- Sistim pakai buku- 
Giktaat. Pendaftaran dari se- 
karang. Dir Z.A. Moechtar. 

BNN An BN et 

TJARI MUATAN? 
TJARI ANGKUTAN? 

Bel sadja telefoon No. 176 
Magelang. Tuan tentu puas: 

Kantor Angkutan 
» Pe OLG O” 

j Pontjol 76 
249—11 Magelang. 

BOEKHOUDEN A 
Rombonganbaru dimulai 7 De- 
cember. Dictaat gratis. Djuga 
memberi PEGANG BUKU A 
Gengan SURAT, dan kursus 
MENGETIK.Mesin-mesinbaik. 

Systeem paling baru. Pendaft. 
pada ,,MITRA“-Bintaranwetan 
11, Jogja. Djual buku PE- 
GANG BURU A dGj. IL dan II. 
Harga 1 buku f 10,—. Ongkos 

kirim 10 pCt, 215 11 

  

    

  

  

   
   
    

      
JANG TUAN TJARI 
  

  

'SANGGUL COBRA" 
memaparkan, bagaimana tjara 

wanita-wanita memikat, 

Silahkan 

batja di 

  

Tentu puas.     
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Pukul 12. semalam, Berabe kaget: 
tengah mati Sebab rumahnja gelap, 

an rumah tetangga pun gelap: 
. rabe sangka, pasti ada deadlock 
“antara Aniem dengan pe ra lengganan- 

Ka Nanah. ada kawat hoogspanning. 
gunting orang!! Siapa sih ini jang 
ain gunting? 
mBah Nur sih gampang sadja komen- 
nh Jang main gunting penganten 

u, katanja !! : 
Ada2 sadja. Memangnja panganan, 

baru nggak suka penerangan? « 

» 

'Berabe setengah iri hati melihat gam- 
ipa Bung Karno dipeluk oleh wanita2 

. Maumere (Flores). 
Aduh, andaikata , Berabe djadi Buka 

Karno!!! 
Tapi Bung Kriting njeletuk : apa Bung 

Berabe iri hati djuga, ketika Bung 
Karno dibuang ke Flores? Tentunja 
kan nggak iri hati ! 

Soal dibuangnja sih memang nggak 
iri hati. Tapi ja iri hati djuga, karena 
Bung Karno nggak pernah bajar sewa 
rumah, tapi toch tidak ditagih diuga. 

Tapi Berabe memang nggak bisa 
pindah rupa djadi Bung Karno! Sekali 
djadi Berabe, tetap djadi Berabe- 

Dasar sial! 

1 

Wartawan Semarang jang mengikuti 
perdjalanan gupernur Djawa Tengah 
serta panglima Divisi Diponegoro, 
tidak boleh ikut serta masuk dan meli- 
.hatlihat rumah pendjara Pekalongan 
Rupanja rumah 'pendjara tertutup bagi 
wartawan. 

Kalau semua rumah pendjara tidak 
mau terima werlawan, untung djuga- 
Tidak bakal masuk pendjara, biar seri- 

“bu kali pers—delict!! 
». Apa boleh pilih sendiri. dimana min- 

tanja ditahan? 

BERABE. 

Siaran RADIO 

DJUM'AT, 24 NOPEMBER 1950. 

  

  

« 

Jogja. : 
D nana Bel. : 59,2 dan. 122,4 m. 

07.45 Vidor Silvester dgn. orkestnja. 
1215 Siaran dari mesdjid besar Jogjakarta. # 
1345 Ruangan rumah langga- 
13.45 Suara siang oleh ,,Dwi Suara". 
17.00 Peladjaran agama Islam utk: kanak2. 
18.20 Uraian dari wakaf P. 5. 

18.30 Peladjaran bhs. Indonesia (Djakarta). 
1915 Tieramah oleh K- H. Dewantara. 
19.30 Malam merayu dgn- ,,Empat -Sedjoli“'i 
21.30 Siteran malam oleh G.5. Dojomardowo. 

1 Pora sihan Antara" Aa 

Sambungan balaman 1 

mengenai peristiwa Makassar dulu, 
peristiwa Westerling, peristiwa Am- 
bon, peristiwa penjekapan pradjurit2 
TNI dalam kapal ,,Waterman” oleh 
KL. baru2 ini, peristiwa Irian, 
peristiwa pembakaran2 gudang tem- 
bakau di Djawa Timur, peristiwa 

pidato Hatta di Purwakarta dan 
banjak lainnja lagi, jang kekal hu- 
bungannja dgn perdjuangan bangsa 
Indonesia dulu untuk mentjapai 
kemerdekaan, kini utk mengaman- 
kan keadaan, menjusun dan mengisi 
kemerdekaan. 

Kita akui benarnja tudjuhan .,,A- 
neta”, bahwa ,,Antara berulang- 
ulang menjiarkan komertar2 atas 
berita2 Aneta”. Boleh dikatakan 
mengensi segala soal jg dulu aampai 
sekarang mendjadi soal nas onsl 
bagi Indonesia, a. I. sebagai jg tsb. 
diatas, ,,Antara” atjapkali menjiar- 
kan kabar2 jang bertentangan atau 
membantah benarnja berita2 ..A- 
neta”. 
Mengenai pengumuman Sobsi dan 

PKI: ,Antara” terpaksa mengumum- 
kannja, karena berita ,.Aneta” tgl 
20/11 ita sudah menimbulk:n kesan 
pada banjak orang, djuga diantara 
anggauts2 parlemen, bhw ,,pemerin- 
tah telah menirggalkan politik- be- 
basnja dan menggunakan kesem- 
patan soal penggeledahan sendjata 
itu utk menidas gerakan2 kii jang 
belum dilarang adanja”. Kabar2 
dan kesan2 itu jang menjebabkan 
pihak tentera menjatakan, bahwa 
»tindakan tgl. 19/11 tidak ditudju. 

kan terhadap kaum komunis” dan 
pihak kementerian penerangan me. 
negaskan, bahwa,,tindakan itutidak 

“bersifat politis”. 
  

Konperensi sosial. 
Pada tg 6 sampai 7 Desember 

jad akan dilangsungkan konpe- 
rensi dinas djawatan sosial selu- 
ruh Indonesia di Djakarta..Kon- 
perensi tsb akan dipimpin oleh 
menteri sosial Harjadi. 

Aliran listrik djelcn 
kembali. 

Sedjak Rebo malam jl. djam 
9.10 sampai kemarin sore djam 
.435 kota Jogjakarta tidak men- 
dapat aliran listrik. karena sesu- . 
atu kerusakan diluar kota. 

Sesudah diadakan penjelidikan, 
maka ternjata kawat (Hoogspan- 
ningslijn) antara Jogja - Magelang 
mendapat kerusakan, Dengan se- 
gera dibikin betul, hingga mulai 
kemarin malam Jogja kembali 
terang. : 

  

    

   
   
      

      

(SREXF 

-membawa maut. 

Ls. 

  

KUBURAN DAR! KAPAL LAJAR “RED WITCH" 
(WAKE OF THE RED WITCH) 

Dengan: aa Wayne — Gail Russell — Gig Young dan Luther Adler. 

Harta benda dan kemewahan tidak dapat mempengaruhi tjinta 
jang murni, sebaliknja suatu waktu karena tjinta jang murni 
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Na MALAM 
15—71—9 17 th. keatas 

56—11   
  

     

   

   

  

    

   
   
   

   
   

    

    

  

    
    
   

    

    

   

    

   

    

8. SJARAT2 PENERIMAAN: 

& Berbadan sehat. 

Gengan melampirkan: 

Gitulis sendiri.   Polisi. 

   
    

     

@ 

| »Korra” 
242—11 

“— PENGUMUMAN 
No. 0018/IKL/SU/50. 

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA REPUBLIK INDONESIA 
1. Memanggil bekas anggsauta2 tentara KNIL jang berpangkat Ko- 

pral/Sersan dari Bagian penangkis Udara (Luchtdoel schutter) 
untuk diterima dalam A. U. R.I. 

2. Untuk pertama kali akan diterima 50 orang. 

a. Warga Negara Indonesia, 
b. Umur setinggi-tingginja 35 tahun. 

d. Bersedia untuk mengadakan ikatan dinas tentara sekurang- 
kurangnja untuk 5 tahun lamanja. 

ce. Sanggup ditempatkan dimana sadja di Indonesia. 
«4. Lamaran tertulis harus ditudjukan kepada Kepsla SA./Djawa- 

P ten Urusan Fegawai M.B.A, U.R.I., Merdeka Barat 8 Djakarta 

a.. Salinan dari ,,voorlopig stamboek” atau riwajat hidup jang 

b. Surat keterangan dokter. 
Cc. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong Pradja/ 

5. . Para pelamar jang terpilih akan dipanggil dengan surat. 
8. Lamaran ditutup pada tanggal 3I December 1950. 

a.n. Kepala Staf Angkatan Udara. ' 

(Kom. Md. Ud. R. Soejoso Karsono-) 

  
    

  

   

Djakarta, 15 November 1950. 

Kepala Staf Administratie. 

  

      

  

mesem 
No: Ca/1/328/3007 

Untuk membrantas kekurangan tenaga terlatih disegala la- 
pangan dan mengurangi djumlah pengangguran, oleh Kantor 
Pusat Djawatan Penempatan Tenaga akan dibuka : 

Kursus2 : Tukang Kaju Bangun-Bangunan 
Tukang Kaju Perkakas Rumah (Meubelmaker) 
Tukang plaat (plaatwerker). 

Setjara tjuma2 di Pusat Latihan Kerdja, Djl. 
184, Surakarta. 

Lamanja kursus : 

Djebres No. 

1 tahun (theorie dan praktijk). 

Banjaknja murid jang diterima: 90 orang. 

Sjarat2: 1. Penganggur/demobilisanten jg sudah didaftarkan 
di Kantor Penempatan Tenaga. 

. Berbadan sehat. : 
Umur 17 sampai 25 tahun, 
Lulus udjian masuk. 
Tammat Sekolah Rakjat 6 tahun. 

Waktu pendaftaran : Tiap2 hari kerdja djam 8 — 12. Mulai 
tg. 25 Nopember sampai tg. 7 Desember '50. Para 
pelamar diharuskan membawa surat Idjazah dan 
Kartu Penganggur. 

N
A
N
 

Tempat pendaftaran: Kantor Penempatan Tenaga, Dj. Gladag 
No. 6 Surakarta 

' 

Jogjakarta, 22 - 11 - 1950, 

Kementerian Perburuhan R. I. 

i Djawatan Penempatan Tenaga 

Kantor Pusat. 

A.n. Kepala, 

253-114 SOEROSO. 
  

  

PENGUMUMAN. 
Menurut Surat Kantor Notaris di Jogjakarta, tanggal 17 
November 1950. No. 8 Firma Hemandas Harchandmal jang 
mulai tanggal 24 Juni 1950, memakai merk ,BOMBAY 
STORE" jg berkedudukan di Malioboro No. 97, Jogjakarta. 

Firma HEMANDAS HARCHANDMAL 
telah dibubarkan 

Mulai tanggal 17 November 1950. toko ,, BOMBAY 
STORE" tetap berdiri dan dalem pertanggungan djawab 
kami sendiri. 
Hendaknja jang berkepentingan maklum. 

: Hormat. kami. 
ak BOMBAY STORE 

Malioboro 97, Jogjakarta. 
sb Eigenaar. 

G. Harchandmal. 

Menemani 

UMUMAN 
RK. akan MEMBUKA KURSUS- KURSUS 

JI SEKOLAH LANDJUTAN di Jogjakarta 

260-11 i 

PEN 
KEMENTERIAN P. P. 
B.I. untuk GURU- GUR 
bagi Mata-Peladjaran2: 

Ilmu Pasti: 

Bah. Indonesia : 

Bah. Djawa: 

Bah. Inggeris. 

Tang diterima: Pemegang 'Tajazah 8. MA: / S. G. A. atau jang 
Sedleradjat dengan itu. 

Pendaftaran dan Keterangan lebih landjut, pada sir. 

SUGENG SUPROBO, 
dg/a Mahameru 11 

(bekas gedung Kem. P. P. dan K). 

M
N
 

- 
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'S 

INI MALAM   

        
Pangan pena 

INI MALAM DAN L 

"'INT 
Starring: 

Shanghai diwaktu malam.. 

Aksi. 
Djam: 17—19—21. 

MULAI INI MALAM DAN BERIKUTNJA. 

13 tahun keatas. 

JOHN FORD an 

Inefotitwe 
:1 : HENRY FONDA- DOLORES DEL RIO 

PEORO. ARMENDARI2 Mike bong. RORST ARNSIMONG: JONN GUALIN 
Pai Memo“ 

NX Op 

.. Dancings.... 

Romance. 

Dg HELEN GAHAGAN— 
RANDOPH  SCOTT— 
HELEN MACK. 

H E' 

  

Dj: 5—7—9. DAN BERIKUTNJA. 17 th. keatas j| 

| “1 BETKAYED.  yand biasa ika & 

'of the Hostagesi. 

nd MERIAN C. COOPER arvren!    

  

22” JOHN FORD - 

  

KERANA. 
  

  

RIGUE" 
GEORGE RAFT — JUNE HAYOC — HELENA CARTER. 

Tjeritera SMOKKEL di SHANGHAI. 

Tempat2 djudi.... dsb. 

Sensasi. 
257—11 17 TH. KEATAS, 
  

      
  

  

Lengan hormat. 

kedatangan Tuan/ Njonja, 
Selasa, tanggal 5—12—'50, 

Atjara: 

N. 8, Tanda anggauta 
harus dibawa. 

263—l11   
UNDANGAN RAPAT PESERO 

Direksi N. V. Sarekat Dagang Indonesia (S.D.I.) mengharap 
pada Rapat Pesero, 
djam 10 (sepuluh) pagi, 

besuk .hari 
di Balai 

Pertemuan "A13 Suko, Lodfjiwetan Solo. 

t Lalikan Umum Direksi. 
2. Rentjana kedepan, 

3. 'Tanja-djawab dan usul-usul. 

Harap mendjadikan periksa dan atas perbatian Tuan/Njonja 
sebelumnja trims kasih kami haturkan. 

Wassalam. 
Hormat kami. 

a/n. Direksi N. V. S8. D.I. 
Direktur 

MURSIDI EFFENDY. 
  

  m3 DIDJUAL MURAH SEKALI: am 
1 Auto sedan eabriolet merk 

' Hudson- Terraplane. Mesin di- 
tanggung masih baik sekali. 

Harga pasti R. 8000, — 
Keterangan dan periksa di: 
  

. KOMEDIESTR. 12, SEMARANG. 
254—11      

  

  

   
   
     

     

    

   
   
    

      

  

SUDAH" TERBIT: 
KALENDER 1951 

UKURAN 27 X 38 cM, 
KERTAS BAIK, R 3. 

N TINTA 3 WARNA 

'. HARGA 1 BUAH 

Beli 10—50 buah potong TpCi. 
51 Buah keatas... ... 

' Ong. antena pal. sed.i | 20.40 

sk 
Tn “PERSEDIAAN 
00 TERBATAS. 

   

Ka 

I-.   
     

Unik langganan K: R. dan MINGGU PAGI dalam Kota dan lantaran agen dengan menun- 
djukkan nommor langganan a F 2,50, Langganan lantaran pos tambah ongkos kirim R 0.40 

Teka Buku Nadeulatan Rakjat Tugu 42 : 
JOGJA. 

  

— TENTANG DUNIA PUNJA // 
PENA JANG PALING // 

mempunjai tjara mengisi tinta 
jang paling istimewa, 

Ceromihic Ink bu 

Disinitan terdapet tjara mengisi jang baru sekali, jang 

menjimpen dan mengatur djalannja tinta supaja pekerdjaan 
menulis mendjadi betul-betul satu kesenangan, 
'Mangisi tinta dari Parker "51" jang baru dapet dilakukan 
dangen tjepet dan tetep. Tulisan dari ini pena jang adjaib 
kerdjalan terus-menerus sebagi akibat dani penjelidikan 
pengetahuan jang memperbaiki mengalirnga tinta. 

, Masi-hasil jang paling memuasken dari ini pena dapet 
Ne terdjamin dangen memuke tinta Parker Superdirome atau 

1 Ovink Sotv-3 ! 

Aa Parker Pen Co. untuk PPA Indonesia: LAWSIM ZECHAL Ca 
Dijalan Djambrat 16 (Niauwelaan) Djakarta 

    

    
     

  

ia-itu M8 

|.» Controle atau pendjagaan 

| batang perak 

  

New SI 

LS 50 01.1 

DISUKA! 
» Alat pengisi model baru 

» Tempati, menjimpan tinta 
jang bisa diliat 

istimewa dari djalannja 
tinta. 

e Udjung pena dari bahan “ 
Plathenium. 

Menjaksiken.. 

lah itu 

didalem 

gagangnja 

wotldi most” wartid pen     

  

    
Parker 51 ,,Aero-metric” belum boleh Babak 
Mintalah, oleh sebab itu, PARKER path 

pada toko-toko jang terkemuka. 

  

952-411     

      

Type Kedaulatan Rakjt” 7377IYA7102 
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