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Perundingan ? 

“di Korea telah demi- 

menghadapi kegenti- 
lagi: akan petjah perang 

| niakah, ataukah 
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kesulitan2 jang 
llkan oleh perang       

    

tahu, bentrok di Korea itu: , 3 Va 

   

         

     
       

    

  

    

      
   
         
     

      
   
    

      

      

“oleh ke iharus ber- 
“ tindak k menjelamatkan diri 

|. fe-hadap antjaman tentera USA. 

Sa gerbang R.R.T. 
| Pun selandjutnja R. R. T. boleh 
. 1m ukan tuntutannja mengenai 

ah termasuk kekuasaannja, ia. 
| “Taiwan jang sekarang meru- 

ud
a 

    

sang 

   

# £ Kai Shek dan jang oleh U.S.A. 
| telah dimasukkan kedalam systeem 

pel Naa ja. Tindakan U.S.A. 
oleh R.R.T. boleh pula diangga 
suatu tindakan agressie. AT 

: Dalam keadaan begini ini U.S,A. 
|. akan memadjukan usul resolusi di 

“ D.K. agar R.R.T. menghentikan - 
| intervensinja di Korea. Tetapitentu 
0 sadja, 3 

akan pasti memveto usul ini, sehing- 
ga achirnja persoalan ini akanharus 

| Gibitjarakan didalam sidang umum 
| PLB. B. Dan kalau dimedan perang 
| Korea Rusia dengan Amerika tidak 
| terang2 berhadap hadapan, di Lake 

— Buccess akan nampak dengan njata, 
| bahwa kedua negara besar itu akan 

berebut pengaruh, atau denganisti- 
e -lain, berebut kebenaran. 

andaikata dalam sidang 

     

    

   

    

   

   
    

    

  

    

     

     

    

dapi serangan 
bagaimana per- 

  

   

  

Serlu memper 
untuk me 
TT. MENTERI LN Amerika Dean Acheson 

» 
Korea itu 

letakkan dengan djalan pe dj 

ng. menurut tradisi 

benteng -terachir bagi Chi- 

pihak Rusia telah menjatakan - 

   

aa 

    
     5 

Hp tic sa 

ketiga 
- Dalam pedatonja Acheson menga- 

£ isis dunia dewasa ini ada- 
sat penting dan tidak seo- 
“gang dapat mendjamin 

Ik akan datang.” Acheson 
(kan tentera PBB tak 
paksa keluar dari Ko- 
ja gerangan baru PRT. 

Berseru pada RRT. 

on berseru kepada rakjat 

          

   

    
   

  

    
   

    

    
       

     
   

      
   
   

   

  

    
   

    

  

   

    
    

   

ansjuria din memper- 
ereka dipergunakan sbg 

vjet untuk mengadakan 
besar2an melawan 

mengatakan, bahwa 
han Sovjet terhadap 

a disertai dengan 
r Sovjet jang besar 

teh diremehkan. 
antjaman Sovjet Ache- 

ta usaha2 pertahankan 
lan negeri2 merdeka lain2- 

besar dan mempertje- 
aan kembali djugadi 
“negeri2- serikatnja. 

Ditegaskan bhw waktu berharga 
sekali karena waktu jang paling 
berbahaja adalah langsung dihadap- 
kan kita. £ 

| Diterbitkan oleh Ba 

menarik kembali ten-, 

Dp. Ia berseru supaja 

  

Bea 

usuhan" Sov jet : 

iremehkan. “ag 

— berseru kepada Amerika dan negeri2 seri 
“katnja malam 29 bulan jl, supajamemper: 
hebat dan mempertjepat ,,sekali“ rentjana2 

rsendjataan kembali untuk menghadapi 
ihaja” jang sangat, karena agresi RRT 
orea akan meletuskan perang dunia 

Dengan memperingatkan kewadji- 
ban negeri barat untuk. mentjegah 
agresi Sovjet sedapat mungkin Ac- 

beson kengemukan 6 fatsal rentjana: 

1. Perkembangan kearah susunan 
Internasional untuk  mempelihara 
perdamaian dan kemerdekaan me- 
nurut PBB. pa 

2. Mengadakan pakt pertahanan 

HARIAN UMUM 
dan Penerbit »Kedaulatan Rakjat" 

  

1 Rum di London. 
“'Mr. Moh. Rum hari Rebo jl. 
tiba di London dari Den Haag. 
Ia akan tinggal 3 hari-disini atas 

angan pemerintah Inggris. Ia 

  

   

uangan Hugh Gaitskell sore ini, 
kemudian akan menghadiri re- 
sSepsi jang diadakan untuk meng- 
hormat dia di Kedutaan- Besar 
“Indonesia. | 

“ Besokia akan kundjungi sidang 
parlemen untuk dengarkan pidato 
menteri Luar Negeri. Inggris 'Be- 
Vin mengenai soal luar negeri. 
Ka, Ant. 

ABULHAJAT SOAL IRIAN. 

Tanggal 26/11 di Gedung Na- 
sional Bogor Abulhajat (seorang 
'anggauta  missie  parlementair 
Irian) telah membentangkan oleh2 . 
nja dimuka orang2 terkemuka 
'wakil2 organisasi dan golongan 
ketjil. Abulhajat menerangkan, 
bahwa sebelumnja missie datang 
di Nederland, pendirian orang2 
di Negeri Belanda sangat kabur. 
Ini disebabkan propaganda golo- 
ngan RMS" jg dibiajai oleh go- 
longan reaksioner. Tidak hanja 

| pendirian terhadap Irian, tetapi 
kepada Indonesia pun kabur. 

Wk. Presiden di Bangka. 
X Tanggal i Desember 1950 jad Gu- 
bernur dengan diiringi oleh Ketua . 
Dewan Perwakilan Rakjat Sumatera 

regional dalam rangka PBB untuk“ Selatan W.A. Rachman, Kepala Ke. 
mendjamin keamanan kolektip dari. 
negeri2 merdeka. Acheson menga- 
“takan pakt2 pertahanan harus mem- 
punjai sifat seperti pakt pertahanan 
Atlantik Utara dan perdjandjian2 
saling bantu lainnja. 

3. Dengan tjepat menambah ke- 
kuatan militer di Amerika dan di- 

“polisian Sumatera Selatan 'Tjik A- 
gus, seorang anggota Dewan Pe- 
'Iaerintah, dan seorang Wedana di- 
perbantukan Gubernur akan berang 

“Kat ke Pangkalpinang dgn Kapal 
| guna menjambut kedatangan Wakil 
Presiden di Bangka. 
|& Wakil Presiden ditunggukan di 

antara negeri? serikat lainnja utk. Bangka pada tg. 2 Desember. Me- 
menghadapi waktu jg paling bahaja 
jg langsung dihadapinja. 5 

4, Kerdja sama lebih erat dengan 
negara2 merdeka. 

5. Persediaan tiap waktu merun- 
Gingkan penjelesaian pertikaian in- 

- ternasional setjara adil. 

6. Menaati benar? nilai? achlak 
Gidalam dan luar negeri jg berharga 
bagi penghidapan orang2 Amerika. 

Ant.UP. 
  

Pasukan? RRT madju pesat. 
Dapat menggabung dengan gerilja 

“0 disekitar Pyongyang 
: P ASUKAN2 RRT jang bergerak madju dengan pesat dalam 

djarak 40 mil dari Pyongyang dengan suatu gerakan jang me- 
ngantjam' akan 
Barat-Laut. 

Pasukan2 RRT ini mendapat 'ke- 
madjuan 30 mil dalam gerakannja 
itu melalui udjung timur dari garis 
pertahanan PBB dan sangat boleh 
djadi telah dapat menghubungkan 
diri dengan 2 atau3 divisi pasukan2 
geriija utk melandjutkan tusukan- 
nja kearah ryang, bekas ibu- 
kota Korea Utara. 

| BEBERAPA KOTA PEN- 
TING DJATUH. 

Menurut A.F.P. dimedan pertem- 
puran Korea pasukan? RRT dan 
Korea Utara telah berhasil mendu- 
duki beberapa kota penting, dian- 
taranja Wonni, Yongbyon dan Yong- 
sangdong. “0 3 aa 
Kota2 tersebut semuanja djatuh 

ditangan pasukan2 Utara pada ma- 
lam Rebo, jl .t3. $ 

DJALANNJA - .DOOR- 
Lo Segan 

Sedjumlah besar pasukan2 RRT/ 
Korea Utara telah mematahkan 
kubu-pertahanan pasuk PBB di 
sungai Chongchon setelah mendapat 

Sungguhpun sebahagian besar 
dari rumah2 dikota Ambon sen 
diri telah musnah, tetapi rakjat 
dapat hidup bergembira kembali 
semendjak Angkatan Perang kita 
mendarat disana. (KI- Kempen). 

sh 

  

  
    

    

   
   
   

  

   

   

   
    
    

      

       

    

  

Rn 

bermaksud untuk 
Suatu tentera su 

mengepung 100.000 orang pasukan2 PBB difront 

kemadjuan 30 mil sambil memban. 

Gjiri seluruh front dengan gelom 
bang2 pasukan2 ,,merah“ jg fanatik. 

Dalam pada itu pasukan2 kavaleri 
RRT bergerak kearah selatan me- 
lalui saluran2 jang menghubungkan 
mereka dengan sepasukan gerilja 
jang kuat didekat pertahanan Ten- 

tara ke-VIH. 

Satuan2 Divisi ke-25 A- 
merika “mundur. 

Satuan2 dari Divisi ke.25 Ame- 
rika dibagian tengah dari medan 
pertempuran sungai Chongchon ter- 
paksa mundur dengan menjeberangi 
sungai tersebut. Disajap kanan sa- 
tuan2 dari Divisi2 kavaleri ke-1 
dan ke-II dengan susah pajah me- 
landjutkan pertempuran2 untuk 
menahan gerakan2 pasukan2 Utara 
sampai dapat membentuk garis 
pertahanan baru, 

Kota Kunuri jang merupakan 
kuntji bagi garis pertahanan PBB 
disepandjang sungai Chongchon te- 
lah djatuh “ditangan pasukan2 

- skumunis”. Pasukap2 ,,merah” pun 
' berhasil menduduki Yongbyon dan 
Yongsangdong. 

Front Timur - Laut. 
Divisi angkatan laut ke I menga- 

Gakan persiapan2 disekitar waduk 

Chosin untuk menghadapi serangan 
besar dari satuan2 dari 5 divisi pa- 
sukan2 RRT. Pasukan2 RRT terse- 
but telah 2 hari lamanja memisah- 
kan pasukan2 angkatan laut, terse- 
but dari daerdh persediaannja, se- 
hingga pasukan2 tsb. terpaksa men. 
dapat baban2 makanan dan perleng- 
kapan jg. didjatuhkan dari pesawat 
terbang. sedangkan korban? jang 
luka2 diangkut dgn. pesawat heli- 
coptor, Hingga kini serangan2 pa- 
sukan2 RRT masih bersifat se- 
rangan2 gerilja jg. dilakukan dari 
segala djurusan dansegala pihak di 
sekitar pasukan2 Amerika. (Ant. UP) 

  

600,000 SUKARELA KE KOREA. 

Menurut siaran radio Peking 
jang ditangkap di Tokyo RRT' 

«. mengerahkan 
ukarela jang kuat    

| dan jang terdiri dari 600,000 
| Orang untuk Korea. Dalam seru. 
cannja kepada rakjat Tiongkok- “dm 
sapa, ja setjara sukarela mentjatat: 

AN 
  

Ia 

-P 
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“urut rentjananja, Wakil Presiden 
tang terus berbitjara dalamrapat 

Yamum di Pangkal Pinang, sesudah 
ya berangkat ke Muntok. di Mun- 

tok Gjuga berbitjara dalam rapat 
An Selasa malam menginap di 
iMenumbing, tempat. pengasingan 
'Memimpin2 RI dan Hatta sendiri 
ketika agressi Belanda ke-2. Tgi.3 
Dasember kembali ke Pangkal Pi- 
nang dan mengadakan rapat (dgn 
pemimpin2 rakjat serta pemerintah- 
an. Djam 14.00 hari itu djuga Wk. 
Presiden kembali menudju Djakarta. 

Ant. 

Penarikan tentara Belanda 
tahun ini selesai? 

Menteri peperangan Belanda Ja- 
cob menerangkan dalam parlemen 
bahwa Belanda bermaksud dengan 
absobluat akan menarik habis 
tentara Belanda dalam penghabisan ' 

tahun ini dari Indonesia. Kelam 
batan ini karena militer suku Am- 
bon jang tidak masuk angkatan 
perang Indonesia masih harus di 
perlindungi. 

PM. Drees telah mengumumkan 
djuga bahwa pemerintah Belanda 
tidak dapat menguruskan hal itu 
tinggal diIndonesia sesudah tang- 
gal 1 Djanuari 51. Karena un- 
dang2 dinas tentera diluar negeri 
Belanda berachir djuga pada tang 
gal itu. PCJ. 

Anggauta S. P. 5.) 

maksud menemui menteri Ke- 

  

DJUM'AT 

Hasil “Kompaik Menteri2 UNI 

  

  

| 
Langganan : | 

SN ON an at Ba 
PAN AT AKG f 0.35 | 

« | 
.. | 

Adpertensi : | 
1 milimeter, 1 kolom. .£ 0.80 | 

SN 
  

1 DESEMBER 1950 

  

pRdkas enam 

di Den Haag 
Mean jang akan datang Indonesia tidak akan lagi perlu bersa- 

ma-sama Nederland menutup suatu perdjandjian dagang Gang di 
. mamakan perdjandjian tripartite), sebagaimana dilakukannja sampai 
sekarang, demikian kalangan jang mengetahui kepada pembantu is- 
timewa ,, Antara". 

Indonesia akan dapat berhubung- 
an langsung dengan negeri2 jang 
bersangkutan (mengadakan perdjan 
djian2 bilateral). . : 

Bahaja jang tidak diingini, jakni 
akan sedikit banjaknja terpepet 
(geblokkeerd) saldi2 tidak akan 
ada lagi, oleh karena saldi2 ini me 
lnlu clearing Uni Pembajaran Eropa 
dapat didjadikan valuta sesuatu 
negeri jang sanggup memberikan 

barang2 jg diperlukan oleh Indone- 
sia. g 

Buat mempermudah perhubungan 
pembajaran satu sama lai antara 

negeri2 Eropa Barat jg tergabung 
dalam Uni Pembajaran Eropa dan 
Indonesia, maka rekening bersama 

dengan Nederland masih mengan- 
dung fasiliteit2 jg menguntungkan. 

“Dengan Gjalan ini Indonesia dgn. 
tjara tidak langsung dapat mema- 
suki Uni Pembajaran Eropa, dan da 
pat memakai clearing ini buat per- 
hubungan pembajarannja dengan 
Eropa Barai, 

Banjaknja djenis2 mata.uang:. jg. 
satu sama lain tidak dapat ditukar- 
kan (karena semua lemah) di Eropa 
Barat adalah suatu rintangan bagi 
perkembangan perhubungan-dagang 
antara Indonesia dan Eropa. Pada 
penutupan2 kontrak harus diguna- 
kan sedjumlah besar: djenis mata- 
uang. Dalam berbagai hal soal ini 
dapat menjebabkan, timbulnja suatu 
saldi (sisa) jang pada achir tahun 
mungkin tak dapat digunakan. Ada 
kemungkinan, bahwa saldi sedemi- 
kian itu sedikit banjak dapat men- 
Gjadi beku oleh karena negeri jang 
bersangkutan tidak sanggup mem- 
berikan barang2 jang diingini oleh 
Indonesia. 

Bukan mustail, bahwa dengan 
Eropa Barat dapat tertjapai suatu 
neratja dagang jang menutup. Oleh 
karenanja maka harus ditjarikan 
Gjalan untuk dapat menggunakan 
saldi2 jang mungkin ada itu. 

Satu-kemungkinan untuk mendja-.. 
dikan saldi itu suatu matjam valu. 

ta jang dapat ditukar dimana buat 
Eropa Barat adalah pertama-tama 
dollar Amerika. Akan tetapi negeri2 

Eropa sebaliknja sangat kekurangan 
dollar Amerika, sehingga mereka 
tak akan mungkin membajar saidi2 
kep:ds Indonesia berupa dollar Ame 
rika. 
Kemungkinan lainnja adalah, me- 

ngambil poundsterling Inggeris se- 
bagai faktor hitungan. Akan tetapi 
bagi Indonesia soal ini banjak lagi 
kesukarannja, jakni karena dalam 
lingkungan pengaruh Pound terda- 
pat banjak negeri2 jangdipagar du- 
nia membawa barang2 jang sama 
Gengan Indonesia. 1 

Achirnja. Uni. Pembajaran Eropa 
ini, jang baru2 dibentuk, memberi- 
kan suatu pemetjahan, karena va- 
luta2 negeri jg. tergabung didalam. 
nja dapat ditukarkan satu sama 
lain (Convertable). 

Akan tetapi Indonesia sebagai ne- 
geri bukan Eropa tidak dapat me. 
masuki Uni ini... Untuk toh dapat 
mengetjapkan untung dari clearing 

Loebis keluar dari Arena ,,Mer- 
'deka” sebagai pemenang.- 

Tergugat2 Tjiptoruslan dan Rachim sebagai direksi hotel 

Merdeka tidak dianggap sah! 

D ENGAN mendapat perhatian jang luar biasa kemarin sidang 

pengadilan negeri dilangsungkan dibawah pimpinan hakim Gan- 

dh:subrata untuk mendengarkan putusan2 jang didjatuhkan pada 

pehak tergugat2 jaitu Tjipto Ruslan dan Rachim, dalam soal peng- 

gutan Hotel Merdeka Jogjakarta oleh Loebis sebagai direksi N V 

Marba. Dari pehak Honet hadir pembuka Ir, Iscbak, Tjiptoruslan 

dan nj. Rachim, 

Putusan jang diambil oleh penga- 
dilan negeri ia'lah 1. menghukum 
para pergugat Tjitoruslan dan Ra. 
chim, jang sampai kini mendjadi 
direksi daripada hotel Merdeka, utk 
mengosongkan milik hotel Merdeka 
Jogjakarta dengan segala alatnja 
dan semua orang siapapun jang 
berada disitu, untuk diserahkan 
kembali pada penggugat Loebis, 

Didjelaskan, djika perlu akan di- 
mintakan bantuan polisi dalam soal 
pengusiran ini. 

2. menghukum para tergugat utk 
mengembalikan segala barang2 jang 
asli kepunjaan Grand Hotel Djokja 
kepada jang berhak: 

  

kan diri masuk tentera rakjat 
Utara, 

Radio Peking mengumumkan 
banjak sekali diantara pasukan 
sukarela telah dikirimkan ke 
Korea dan pasukan2 sukarela la- 

sinnja akan terus menerus dikirim- 
kan kesana. Ant. AFP,” 

  
   

3. menghukum para tergugat un- 
tuk membajar segala beaja perkara 
jg. bersangkutan, dengan penetapan 
bahwa putusan ini dapat didjalan- 
lebih dulu, 

Putusan pengadilan antara lain 
Gidasarkan, bahwa para tergugat 
jg- menguasainja Hotel Merdeka ke- 
luar sotjara direksinja,. tidak da- 
pat dianggap sah. Karena penjeleng- 
garaan perusahaan Kehotelan itu 
tak ada penetapan atau sanksi? dari 
pemerintah. 

Kemudian dibatjakan djuga bah- 
wa tuntutan buruh hotel jg, baru2 
ini diputuskan bersama akan diper- 
timbangkan. : 

Dengan putusan hakim ini, maka 
sekarang hotel Merdeka Jogjakarta 
ada ditangan N. V. Marba. 

—Hari Minggu jl Perkebunan Ne- 
gara di Tianten (15 KM) dari kota 
Bogor telah dibuka dengan resmi, |. 
dibadliri pembesar2 sipil dan militer 
serta golongan perkebunan. Perke: 
bunan tsb. akan dipakai oleh peme-. 
rintah sebagai model perkebunan, 

di Ki        
   
    

sematjam ini, maka Indonesia mesti 
Gapat turut serta dalam perhubu- 
ngan pembajaran Eropa dgn. tjara 
jang tidak langsung melalui salah 
satu anggotanja, dgn. tiada kehi- 
langan kebebasan jang perlu buat 
mengembangkan perdagangan nasio- 

nalnja. Demikianlah. maka bersama 
ign. Nederiand, maka Indonesia da- 
pat memasuki Uni Pembajaran Ero- 
pa ini. Demikian a.l. jg. tertjapai 
dalam konperensi Menteri2 Uni. 

Ahli2 menduga, bahwa pesertaan 
ig. tidak langsuug dalam Uni ini 
akan dapat memadjukan perhubu- 
ngan-dagang antara Indorssia dgn. 
Eropa Barat. 

Perundingan mengenai soal eko- 

nomi keuangan dari Menteri? Uni 
Nederland — Indonesia selesai pada 
hari Rebo. Ant. 

Mr. Makmun sedia djadi Guber- 
nur Sulawesi? 

Ketika petjah berita bahwa Mr. 
Makmun berhasil dalam usahanja 
menjelesaikan soal gerilja di Sula- 
wesi Selatan. sedjalan Gengan itu 
terdengar pula suara2 dikalangan 
politik dikota ini jg mengingini Mr. 
Makmun djadi Gubernur Sulawesi. 

Mengenai soalini - sebelum kem- 
bali ke Djakarta — sesudah ber- 
ulang2 didesak, Mr. Makmun tjuma 
mendjawab: ,,Kalau benar ada ke- 
inginan dari rakjat Sulawesi buat 
pilih saja djadi Gubernurnja dan 
dari pihak Pemerintah Pusat ada 
niat untuk mengangkat sdja dalam 
Gjabatan itu. biarlah saja katakan,” 
bahwa saja lebih senang kerdja utk 

seluruh Indonesia di Pemerintah 
Pusat.” 

Ketika ditanja apakah kepergian- . 
nja kali ini ke Djakarta berarti 

sudah selesai usahanja, dikatakan- 
nja ,,politis sudah selesai”. Segera 

akan menggantinja Gaos dan bebe- 
'rapa anggauta Komisi  Interdepar- 
temental lainnja, tetapi kedatangan 

mereka-itu bukan lagi sebagai ko- 

rintah untuk melaksanakan tugas 
kewadjibannja masing2 (sosial, eko- 
nomi dan sebagainja). 
Mengenai dirinja selandjutnja Mr. 

Makmun terangkan, bahwa mung- 
kin ia akan ke Maluku atau Sula- 
wesi Utara, Ant. 

  

HUKUMAN MATI ATAU PENDJARA 
PS 16. TAHUN. 

Terhadap pelanggar2 per: 
aturan no- 2 

Berhubung dengan pada dewasa 
ini negara masih berada dalam 
tingkat keadaan -bahaja, setelah 
membatja bunjinja pasal2 dari un- 
dang2 S.O.B. dan peraturan2 jang 
bersangkutan, maka Panglima Ten- 
tara dan Terriforium IlI-Djawa 
Barat menetapkan peraturan no. 28 
dan 24 dan berlaku masiig? pada 
tgl. 5 Desember 1950. Adapun per- 

aturan no. 23 itu menjatakan mulsi 
pada tgl. 5 Desember diadakan ser- 
suur terhadap semua surst2, kiri- 
man2 pos, poswesel2, poskwitanties2 
pospakket2, telegram2, berita2 til- 
pon dan berita2 radio telephonie 
didaerah ' Territorium III Djawa 
Barat, ketjuali. daerah K.M.K,B. 

Djakarta Raja, Sensuur dilaksana 
kan oleh Djawatan Pos, Telegrap 
dan Telepon dibawah pengawasan 

Panglima Tentara dan Territorium 
III Djawa Barat. 

Peraturan no, 24 “menerangkan: 
Barang siapa membuat, mempunjai 
mempergunakan atau menjimpan 
membawa untuk didjual atau dibeli, 
pemantjar amateur, baik telegraphie 
ataupun telephonie, harus mendapat 
atau mempunjai surat izin dari 
Djawatan Pos, Telegrap dan Tele- 
pon. Jang melanggar peraturan ini 
dapat dihukum mati atau pendjara 
paling” lama 1&tahun dan peman- 
tjar2nja mendjadi barang ' sitaan. 

Ant. 

Pemakaman korban ketjelakaan 
pesawat AURI 

bi ndung. 
Dengan disaksikan oleh Kepala 

Staf Angkatan Udara Suriadarma 
dan pembesar2 tentera serta sipil, 
3 orang korban ketjelakaan Dakota 
didaerah Tasikmalaja itu Rabu pagi 
telah dimakamkan dimakam Pabla. 
wan Tjikutra Bandung. 3 Djenazah 
itu jalah Letn. Udara Sjamsuddin 
Noor dan 2 orang anak buahnja, 
Upatjara dimula! dg penghormatan 
ketika peti2 djenazah diangkat ke- 
Galam oto djenazah dilapangan An- 

| dir, kemudian dg diantarkan oleh 
iring2an oto djenazah diangkut ke. 
Makam Pahlawan Tjikutra, Sebelura 
djenazah berangkat semua pesawat? 
terbang Auri dari segala matjam 
tidak ada jg terbang dan semuanja 
berada ditanah, sedang sedjak ber- 
angkat dari Andir sampai selesai 
upatjara penguburan 4 pesawat tja. 
pung turut memberikan penghor- 
“matan dg menjebarkan bunga ber- 
kati-kali ketengah2 upatjara pema- 
kaman, Sbg. penghormatan setjara 
tentera pun oleh 30 peradjurit udara... 
“Giberikan tembakan salvo 3 kali. 2 

MULAN Aha an 

"misi, tetapi sebagai pegawai peme- 
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V 

Stats. pedal Diona” 
Sebagai akibat agresi Djepang diperang jl. 

(Oleh koresponden K.R. Djakarta). 

PENINDJAU politik di Djakarta ditanja tentarg perdjandjian Dje- 
pang jg. pada waktu achir ini mendjadi pembitjaraan Amerika— 

Rusia dan ada hubungannja dgn. tuntutan Partai Murba supaja dju- 

seb 
mengatakan bahwa sudah sewad 
kilnja dalam perundingan tsb.: 

   

ga Indonesia dalam konperensi Komisi Timur Djauh turut hadir, 
gai negeri jg. turut mengalami kerugian karena agresi Djepang, 

jarnja Indonesia mengirimkan wa- 

« Selandjutnja penindjau2 itu mengatakan bahwa meskipun Pe- 
merintah kita sekarang sedang sibuk mengadakan usaha2 untuk me- 
njelesaikan masalah Irian Barat, ada baiknja soal perdjandjian Dje- 
pang itu mendapat perhatian Pemerintah. 

Kalangan jang mengetahui mene- 
rangkan bahwa rupanja pihak Indo- 
nesia m mengirimkan wakilnja 
utk turut hadir dalam perundingan 
tsb. Seperti diketahui negeri2 jang 
berperang dg Djepang ada hak utk 
menuntut kerugian sebagai akibat 
agresi Djeparng dalam perang jl. 
Indonesia hendaknja menjampaikan 
tuntutannja pd Komisi Timir Djauh 

“spj Djepang memperbaiki kembali 
“ milik2 Indonesia atau Ajika tak dpt 
diperbaiki lagi memberikan kerugi 
pd Indonesia jang diduga berdjuta2 
rupiah harganja. Ba & mem- 
perhitungkannja kerugian itu berhu- 
bung dg sudah “disershkan kedau- 
latan Indonesia oleh Belanda, penin- 
Gjau2 itu belum dpt memberi kete- 
rangan jang pasti. 

Ditanja bagaimana sikap Pemerin- 
tah Indonesia menghadapi masalah 
tuntutan pembajaran kerugian pada 
Indonesia oleh Djeparg, penindjau2 
itu mengatakan bahwa soalitu bisa 
Gibereskan melalui seluran diploma- 
tik. Seperti diketahui baru2ini sudah 
tersiar ksbar bahwa wang perak 
Indonesia sudah dikgtemukan di- 
Djepang: Apakah soal itu sudah 
dibereskan' oleh Pemerintah kita, 
kalangan jg mengetahui mengatakan 
bahwa hingga sekarang beium di- 
kerdjakan suatu apa oleh Pemerin- 

tah untuk menuntut kembali wang 
tersebut. 

Menegeskan sampai dimana soal- 
nja mengenai perdjandjian perda. 
maian Djepang itu, penindjau2 poli- 
tik mengatakan bahwa soal itu kini 
sedang djadi persengketaan antara 
USA - Rusia. ' 

Kedua negeri besar itu belum se” 
tudju mergenai perdjandjian perda- 
maian Djepang itu, apakah perdjan 
Gjian itu bersifat terpisah2 dengan 
Djepang, jaitu tidak dengan turut- 
nja negara2 besar empat, dan nega- 
ra2 lainnja jang turut serta menan- 
Ga tangani penjerahan Djepang. 

Achirnja kalangan jang berdekat- 
an dengan pemerintah mengatakan, 
bahwa tidak begitu mudah untuk 
menuntut kembalinja harta benda 
Indonesia jang: su dirusakkan 
atau diangkut Djepang dimasa pe- 
rang jl Proses sesuatu prosedure 
jang bersifat internasional memang 
tak begitu tjepat dapat dilaksana- 
kan, begitu pula mengenai tuntutan 
Indonesia pada Djepang. 

  

. Sjahrir ke Padang 
Kemarin berangkat. menudju 

Padang Sutan Sjahrir pemimpin 
umum Partai Sosialis Indonesia 
jg tiba di Medan hari Minggu 
jbl. Seperti dikabarkan, kedata- 
.ngannja di Medan berhubung 
dgn Konperensi Partai Sosialis 
Indonesia se Sumatera Utara dan 
untuk memperkuat usaha2 PSI 
kedalam. Selama di Medan Sjah- 
rir tetap tolak beri keterangan 
pada pers, sebab ia berpendapat 
kini masanja untuk banjak bitjz- 
ra sudah diwat dan kini adalah 
waktunja benar2 untuk: bekerdja. 
Demikian pula selama di Medan 
Sjahrir “adakan tjeramah2 dan 
pertemuan2 tertutup dgn permin- 
taan kepada pers supaja segala 

“utjapannja tidak disiarkan, Ant. 

  

NI 23 NONA : 

menuntut 
“didapat kabar, bahwa berhubung 

gal2 permulaan bulan depan, su- 

»KEDAULATAN RA 

s kitar penjelesaion 1 : 
Yi . gerilja “4 

| Dari kalangan jg mengetahui | 

dgn telah nampaknja soal penje- 
lesaian gerilja, maka pada tang- 

atu rombongan terdiri dari peme- 
rintah daerah dan komanda pa-' 
sukan Sulawesi Selatan akan me- 
ngadakan perdjalanan penindjau- 
an kedaerah2 Mandar, Pare-pare 
dan Luwu (Palepo). 

Dari suatu kalangan ig biasa 
mengurus soal penjelesaian gerilja . 
lebih djauh didapat kabar, bahwa 
salah satu rentjana pelaksanaan 
penjelesaian ialah, untuk mendja- 
dikan ketiga daerah tersebut seba- 
gai daerah penempatan dan pe- 
ngawasan dari Brigade Hassan- 
nuddin jg segera akan dinjatakan 
berdirinja. Ant, 

  

Rombongan P. M. Natsir jang terdiri dari Menteri Dalam Negeri Mr. Assaat 
Nan Menteri Kesehatan Dr. Leimena dan Menteri Penerangan M.A. Pellaupessy 

telah berkundjung ke Ambon untuk mempersaksikan deri dekat keadaan disana 
MA NP ar dad KOR- setelah pendaratan Angkatan Perang Republik Indonesia. 

1 KET kh P.M. Natsir dan rombongan sedang mengundjungi makam pahlawan2 jang gugur 

2 MN AMA ira dalam pertempuran Ambon. Kuburan ini bertempat didepan pelabuhan Ambon. 
. Panitya Penolong korban akibat Klise Kempen. 
peristiwa A.U.I.” Kebumen, susu- 
nan pengurus sebagai berikut : 
Pelindung Residen Kedu R. Mu- 
ritno, Penasehat Bupati .Kebumen 
Sosrobusono, Ketua R. Sudirman 
wakil ketua Suprapto dan pe- ' 
nulis Sutjipto. Maksud dari pada 
panitya tersebut ialah akan mem- 
beri pertolongan sekedar meri- 
ngankan penderitaan rakjat di- 
daerah Kedu Selatan, berhubung 
terdjadinja peristiwa A. U.I. dan 
bentjana'alam bandjir baru? ini. 

  

R.300 djuta utk. pemilihan umum 
EORANG pegawai tinggi. dari Kementerian Dalam Negeri (Jo- 
gja) menerangkan di Bandung, bhw beaja utk pemilihan umum 

jaitu buat segala persiapan2, penerangan2, mentjetak formulier2, 
dilnja, dapat ditaksir sebesar f 300 djuta. Kalau andai kata, demiki- 
an diterangkannja, dari sedjumlah 70 djuta rakjat Indonesia ada 20 
pCt. atua 14 djuta orang dewasa jg turut serta dalam pemilihan u- 
mum itu, maka bagi tiap pemilih itu harus dikeluarkan ongkos 300: 
14 21.42 rupiah, '   

Sidik Djojosukarto : 

Keamanan Djawa Timur perlu da- 
pat perhatian pemerintah 
Gerombolan? bersendjata ta" mau 

serahkan sendjatanja ? 
Ga DJOJOSUKARTO dari seksi keamanan parlemen jg kini 

berada di Jogja dari penindjauannja kedaerah Djawa Timur me- 
nerangkan kepada “ Antara", bahwa keadaan keamanan di Djawa 
Timur perlu mendapat perhatian dari pemerintah, walaupun seka- 
rang ini pihak jg berwadjib disana telah mengambil tindakan2 se- 
perlunja guna mengatasi gangguan2 keamanan disana. 

Ditanja tentang apa “achtergrond 
dari pada terganggunja keamanan 

disana, Sidik menerangkan bahwa 
achtergrond dari pada keamanan 
disana tidak Isin terutamapadainja 
penduduk jg mengakibatkan buruk- 
nja perekonomian disina, 
Menurut Sidik salah satu djalan 

untuk mengatasi dan mengurangi 
gangguan keamanan disana, ialah 
Gilaksanakannja transmigrasikeluar 
Djawa dimana pendudiknja belum 
begitu padat seperti di Djawa. 

  

" HCCH. Sumatera Timur dibe- 
0. akang politik Mao 

- Dibukanja konsulat2 RRT 

1. Mendesak kepada Pemerintah 
Indonesia supaja selekas mungkin 
.memberikan persetudjuannja agar 

pemerintah RRT dapat membuka 
konsulat2nja di Medan dan tempat2 
lainnja, jaitu sesusi depgan per- 

' Gjandjian jang telah diperbuat oleh: 
kedua pemerintahan tersebut, 

2. Menjelesaikan soal2 kewarga- 
negaraan dari orang Tionghoa Pe- 
rantauan dalam Republik Indonesia. 

3. Mempeladjari goal bagaimana 
mempererat tali persahabatan anta. 
ra bangsa Indonesia dan Tionghoa. 
Antara lain2 menindjau tjara dan 
Gjalannja untuk memperkekal pe- 
ngertian jang baik dan perhubupgan 
lebih rapat antara Hwa Chiau Chung 
Hui para pembesar Republik 
Indonesia. . 134 
Demikian antara lain resolusi tsb 

2 SARI 40 tjabang Gabungan Perkumpulan Tionghoa Perantauan 
“& (Hwa Chiau Chung Hui) didaerah Sumatera Timur dalam rapat 

plenonja jang ke-3 pada tanggal 25 dan 26 Nopember jang baru 
. lalw di Medan telah mengambil resolusi : : 

dan selain itu dalam rapat djuga 
diputuskan untuk mengirim kawat 
kepada Mao Tse Tung jang menja- 
takan bahwa Hwa Chisu Chung Hui 
Sumatera Timur menjetudjui dan 
menjokong. sepenuhnja kekidjaksa- 
naan politik luar negeri pemerintah 
RRT, 
'Diterangkan, bahwa HCCH Sema- 

tera Timur djuga akan mengirimkan 
surat kepada Kementerian Luar Ne 
geri Republik Indonesia mengenai 
soal pembukaan konsulat? RRT di 

Indonesia itu dan terangkan, bahwa 
utusan2 jang tidak dapat mengha- 
Giri rapat tersebut diatas umumnja 
ialah utusan? HCCH dari daerah2 
jang letaknja djauh dari Medan, 

teperti dari Bagan Siapi-api dan 
sempat2 lain di Selatan Sumatera 
Timur. —Ant.. 
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RICH MERCHANT OR TWO. 2 “5 Hua 1 

SA Mn , 

  Kalau segala formulir dan surat2 
lainnja ditjetak dinegerikita, maka 
Giduganja, bhw mentjetak itu pun 

akan memakan waktu 1 tahun djika 4 
kerahkan semua dipertjetakan, baik $ 
kepunjaan asing maupun milik bang 
sa Indonesia sendiri, jg ada ditanah 
air kita ini. Lsgi pula selama 1 ta- 
hun itu pertjetakan itu hanja digu- 
hnakan utk mentjetak keperluan ki- 
ta semata2, dus koran2, madjalah2, , 
buku2 harus dihentikan ditjetak. 

Kalau formulier2 itu ditjetak di 
Inggeris dan Nederland mungkin 

“waktunja akan lebih pendek, jaitu 
kira2 6 bulan, tapi lebih mahal. 
Ongkos .f£ 300 djuta itu tidak me- 

liputi ongkos2 jg harus dikeluarkan 
“'buat sidang2 parlemen sementara 
jg masih harus membitjarakan un. 

berkembangnja koperasi rak- 
jat di Djawa Timur. 
Mengikuti program Pemerin- 
tah, agar sebutan ,,the right 
man in the right place” ti- 
dak berupa impian belaka, 
tetapi harus diwudjudkan. 

Ant. 

Persetudjuan O. J. V. M. Kediri 
dgn buruhnja. 

Perundingan antara direksi Oost- 
Jaya Verkeers Maatschappij (peru- 
sahaan bis) Kediri dan Sarekat 
Buruh Kendaraan Bermotor baru2 
ini menhasilkan persetudjuan' jang 
berlaku mulai 1 Nov. inial. berbunji: 

& dang2 pemilihan tsb. Demikian pe- 

Dalam melaksanakan transmigrasi 4 mena. tipsei tsb, Ant, 
sekarang ini, pemerintah harus te- | 
lah menjiapkan segala sesuatu di- 
tempat baru itu, sehinggaorang2 jg 
Gipindahkan Ketempat.itu segera. 
dapat bekerdja dan tidak . merasa 
asing dan terlantar. , 

Mengenai panjerahan sendjata  se-: 
bagaimana maklumat wkperdana men- 
teri tempo hari, Sidik menerangkan bhw 
selama ia menindjau di Djawa Timur 
belum tampak tanda2 bhw gerombolan2 
bersendjata hendak menjerahkan sen- 
djatanja sebagaimana telah terdjadi di 
Djawa Barat. 

Demikian Sidik. 

Mengenai maksud partai Djody 
untuk membentuk suatu front nasi- 
onal, Sidik menjatakan bhw PNI 
tidak akan dapat turut serta- dalam 

front tsb, mengingat pengalaman? 
jg telah lampau, tetapi ini tidak 
berarti bhw FNI anti adanja “front 
nasisnal jg akan dibentuk Djody es 
itu. 

Selain dari pada itu PNI berpen- 
dirian bhw ENI tidak akan dapat 
turut dalam front2 nasional jg da- 
sar2 perdjoangannja berpangkalan 
diluar negeri, karena PNI selalu 
menggantungkan kekuatan itu tidak 
dititik beratkan diluar negeri, me. 
lainkan di Indonesia sendiri. Demi- 
kian Sidik. 

X 

. 
ma mang 

, Maulud Banjumas dirajakan se- 
tjara besar2an. 

Karesponden ,,K R” mengabarkan 
bahwa Djawatan Agama Banjumas 
telah menetapkan dengan suratnja 
hari Maulud Nabi akan djatuh pada 
hari Djum'at tg. 22-XH. dan tidak 

pada tg. 23—XII. Semua instansi2 | 
negeri hari itu ditutup... 
Nampak sudah tanda2 bahwa ha- 

ri Raja tsb. akan dirajakan dengan 
besar2an, Panitija Hari Besar Islam 
jang tersebar kedudukannja ditiap2 
ketjamatan sudah mulai dengan 
persiapannja. Lea 

  

   
   

    

  

Udjian dalam pendjara 
Baru2 ini dirumah pendjara 

Klaten telah dilakukan udjian 
pemberantasan buta huruf oleh 
wakil. Djawatan PP dan K bg, 
Pendidikan Masjarakat. Turut da- 
lam udjian itu 18 orang hukuman 
diantaranja 16 orang dapat lulus 
dengan baik, 

“ Mereka itu berlatih dim tem- 
po 3 bulan dibawah asuhannja 
Sdr. Sudijo Hadisubroto, pegawai 
dari rumah pendjara tsb. 

Lebih djauh dapat diwartakan, 
bahwa pendidikan budi pekerti 
terhadap orang2 hukuman dan 
tahanan dipergiat, antaranja dju- 
ga diberi pendidikan Agama Is- 
lam oleh hj. Ibrahim pada tiap2 
hari Djumaat. 

Parindra dibelakang 
Natsir 

Dim ,konperensi Parindra Dja- 
wa Titaur jang diadakan pada tg. 
25/26 Nopember dan jg dikun- 
djungi oleh segenap wakil dari 
tjabang2 Parindra di Djawa Ti- 
mur, al, telah diputuskan : 
1. Parindra tetap berdiri dan 

menjokong program “kabinet 
Natsir, 

2. Mendesak kepada DPR hen- 
—— daknja soal kenaikan dan 

masalah. Aniem . diperbin- 
tjangkan di Parlemen. 

3, Mendesak kepada PB ber- 
usaha dapatnja subsidi dari 
Pemerintah guna memperluas 

  

            
   

    

1. Gadji kontrolir, sopir dan Kon- 
Gektur dinaikan 30 pCt. sehingga 
masing2  mendjadi  serehdah2nja 
f 165, f 140 dan f 110. 4 

2. Gadji buruh lainnja dinaikkan 
menurut besarnja gadji, sampai f 50 
Sitambah 70 pCt., mendjadi seku- 
rang2nja f 60, f 50 sampai-f 100 
ditambah “30 pCt. mendjadi seku- 
rang?nja f 90, f 100 sampai £ 200 
ditambah 20 pCt. sekurangnia f 25, 
f 200 keatas ditambah 10 pCt.- se- 
kurang2nja f 25. Ker 

3. Beaja perawatan. dokter bagi 
buruh dan keluarganja. dibajar ma- 
djikan. 

4. Pemindahan buruh harus dgn 
persetujjuan SBKB dan mendapat 
ganti kerugian beaja2 dan sjarat 

mendapatkan rumah, ketjuali djika 
ada persetudjuan lainatas kemauan 
jang berkepentingan sendir. (O). 

   

  

    
Aa 

Harus hanja I organisasi 
buruh hotel ! : 

Kongres Buruh Hotel2 jang dikun 
Gjungi oleh Tjabang2 PERSBHI, 
P.B, PERSBHI dan S.B.H.M. jang 
dilangsungkan di Hotel Merdeka 

| Jogjakarta tanggal 24 sampai 26 
Nop. telah mengambil 
sebagai berikut : 

1, Mengadjukan resolusi kepada 
Kementerian Perhubungan dan Pe- 
merintah Rep. Indonesia tentang 
dipertahankannja Badan Hotel Ne- 
gara dan Turisme dengan Status 
dan tugasnja seperti tersebut dalam 
Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 
1949 pasal 15. 

2. Melebur PERSBHI dan S.B.H.M. 
kedalam satu organisasi Buruh Ho. 
tel. 

3. Membentuk Sarekat Buruh Ho- 
tel dengan A.D.—A.T. baru dengan 
nama S.B.H.I. 

4. Membentuk susunan Pengurus 
Besar baru jang terdiri dari: 

Ketua I Sir. S. Surjono. Ketua II 
Sdr, Ramidjo. Sekretaris I Sir. Se- 
ger. " : 

5. Kongres memutuskan dengan 
tegas dan suara bulat SB.H.I, (Sa- 
rekat Buruh Hotel Indonesia) ma- 
suk mendjadi anggauta SOBSI dan 
tidak mendjadi anggauta G.3.B.I 
dimana PERSSHI dulu tergabung, 

keputusan 

Susunan DP Kotapradja 
Jogja lengkap, 

Dalam sidangnja Dewan Per- 
wakilan Rakjat Kotapradja Jogja- 
karta telah dapat melengkapi 
susunannja sbb. Masjumi 11 kur- 
si, PNI/Ii. Partai Katholik 7, 
Parkindo 4, STII 4, Partai Mur- 
ba 5, FSII 1, Perwari 2, Partai 
Wanita Rakjat 1, Gabungan R 
K 2, CHTH 1 dan FGRI 1. 

Perkara ,,Oen'" diundur. 
Dalam sidang pengadilan negeri 

Jogiakarta kemarin oleh Mr, Sujudi 
telah diadjukan surat tuntutan kpd 
Mr. Djody Gondokusumo mengenai 
perkara rumah makan ,,Oen”. Utk 
mempeladjari isi surat itu maka 
tergugat Djody minta supaja sidang 
diundur sampai 2 minggu, maka di. 

mintakan hakim Gandhasubrata 
supaja ini dapat dilangsungkan be. 
sok tanggal 11 Desember jad. 

Sebagai diketahui Mr. Djody dim 
hal ini akan mengemukakan untuk 
membela buruh ,,0en”, jang sampai 
kini turut membangun rumah ma. 
kan ,Oen”. 

Panitia Usaha Perbeta 
Jogja. 

Dalam rapatnja baru2 ini Per- 
beta dapat bentuk suatu panitia, 
jang namanja ,,Panitia usaha 
perbeta”, 

Susunan pengurusnja sbb : Ke- 
tua Titi Mangunsuharto. Penulis 
Sitti Sumardijah. 

—Pihak jang bersangkutan mene- 
rangkan, bhw.baru2 ini Pusat SB. 
Minjek Jogjakarta telah menerima 
surat jang berisi kawan2 buruh 
minjak di Sorong Irian) sedjumlah 
1k.200 orang menggabungkan “diri 
Pan pusat S.B.M.- di Jogjakarta. 
(2) 

  

Keuangan dan ekonomi. 
  

— Tentang hak membeli 3 /p 
pindjaman R.I. 1950. 

psr Institut Devisen pada tg. 27/11-1950” memutuskan 
untuk memberikan kebebasan kepada penduduk Indonesia (jang 

mempunjai hak devisen) dari kewadjiban jg. ditetapkan dalam pasal 
7 ajat 1 sub'a Peraturan Devisen 1940 sekadar jg. mengenai 3 pCt. 
Pindjaman RT 1950. 

Kepada mereka “diberikan izin 
pula untuk turut serta dalam 3pCt 
Pindjaman R1I:1950, djika “hal ini 
merupakan akibat dari pada pemin. 
Gahan separuh uang - tagihan pada 
suatu bank di Indonesia ke rekening 
kumpulan jang tidak berbunga jang 
dibekukan ,,Pendaftaran 3 pCt. Pin- 
Gjaman Negara 1950” menurut ke- 
putusan Menteri Keuangan tg. 19 
Maret 1950. 

. Pendjelasannja. 

Berhubung dengan pengeluaran 

Mn KRaan 

“ 

1. Kalau gagaldgn kats2 per- 
tanjaan, mereka menakuti djuru- 
kuntji dgn hendak melemparke- 
luar benteng, sampai ia tunduk 

pada Val-— 

2. Dalam  pendjara terdapat 

tawanan bermatjam2 a. I. petani, 
kaum ' miskin dan beberapa 

orang2 kaja-— 

3. Saking  djengkelnja akan 

'maksud2 Radja jang dijelek, ma- 

ka radja Dumdribile dilemparkan 
kedalam pendjara tersebut — 

' djaman ini tetap dilarang, 

Surat2 pindjaman 3 PCt. RI 1950 
Jg. telah direntjanakan oleh Kemen- 
terian Keuangan, maka untuk mem- 
bantu terdjaminnja penjerahan ang. 
kanan dan pengeluaran surat? Pin- 
djaman itu dengan lantjar, dalam 
lapangan (hukum) devisen telah di. 
persiapkan peraturan? # 
Berdasarkan Perundang—undang- 

an—devisen terhadap kepada tiap2 pemilih-efek maka bagi kepentingan 
pentjatatan, diwadjibkan untuk me. 
njimpan atau menaruh efek2 itu . pada salahsatu bank jg ditundjuk oleh Institut Devisen untuk itu. Kepada penduduk diberikan ptm- bebasan umum dari kewadjiban ini, 
sehingga dengan demikian, maka 
surat2 pindjaman RI 1950 ini dipan- S5 NG efek2 dalam negeri, 
alam arti Pengumuman 

13 Mei 1943, : ta ai 3 3 Diluar peraturap2 umum menge- nai pendjualan Obiigasi2 ini, Bag 
menurut keputusan ini pendjualan itu adalah sekali-kali diluar urusan Institut Devisen, asai pendjuslan ini tidak dilakukan utk kepentingan ba jau Pan ea utk ke. 
pentingan penduduk teta - 
kan penduduk, Na 
Karena bukan-penduduk itu dila- rang utk memperoleh (mempunjai) efek di Indonesia, maka sebagai 

akibat dari pemotongan uang tagih. an dalam bank dari bukan penduduk sudah selajaknja kalau diadakan pembebasan umum utk memperoleh (mempunjai) surat2 pindjaman ini, Memiliki efek2 oleh para bukan- penduduk ini selandjutnja tetap di. kuasai oleh ketentuan? dari Pera- turan Devisen 1940, dimana dalam fasal 12 ditetapkan, bhw mempero- leh (mempunjai), memberati dan me- mindah—tangahkan efek2 itu harus “dilakukan dengan izin. Ban Selain dari pada itu maka batik | import maupun export surat? pin- ' 

   



Dari Sunda - Ketjil: 

Banjak djedjaka 

  

tua di Flores 
. Karena ,,bilis” terlalu berat 

(Oleh pemimpin redaksi kita) 
CEORANG pemuda di Flores harus 'membajar “bilis“ seharga 

R. 1000,—. jang boleh diwudjudkan dengan 
tetapi sebaik-baiknja hendaknja berupakan gading. barang2 lain, 

babi, lembu atau 

Akibatuja, banjak pemuda umur 40 th. jang”masih tetap djadi dje- 
djaka, tidak dengan sukarela, seperti dimasjarakat Barat,— karena 
“bilis“ (tukon) itu terlalu berat: 

Orang pendatang jg melihat itu 
segera akan berkata- Hapuskan 
»bilis” itu, Tidak baik bagi masja- 
rakat! Ka ' 

Pun presiden Sukarno segera me- 
ngandjurkan, agar djangan lagi si- 
orang tua meminta ,,bilis” terlalu 
berat, agar pemuda. mendapat ke- 
sempatan kawin. 

Tetapi soalnja djustru tidak se. 
mudah itu. Soal ,,bilis” adalah suatu 
soal jg berakar didalam adat. 

Suku (clan) hania boleh 
kawin dengan suatu suku 
jang tertentu. 

Menurut adat, tidak dapat orang 
memilih tjalon isterinja dari sem- 
barangan suku sadja, Sesuatu suku, 
oleh adat jg turun-temurun, 'hanja 
boleh kawin dengan suatu suku jg 
tertentu, 
Untuk djelasnja : pemuda dari su- 

ku A. hanja boleh kawin dg gadis 
dari suku B. Pemuda dari suku B. 
hanja boleh mentjari djodonja disu- 
ku C. Pemuda dari suku 'C. harus 
mengambil isteri seorang gadis dari 

suku D., dan pemuda dari suku D. 

hanja boleh meminang gadis dari 
suku A. y “ 1 

Djadi pemuda dari suku A. mem- 

bajar ,,bilis” kepada suku B, suku 

B membajar ,,bilis” kepada suku C, 

suku C, kepada suku D. dan suku 

D. kepada suku A. : 

Bagaimana akan dpt memerintah- 

kan agar ,,bilis” diturunkan, kalau 

sesuatu suku pada hakekatnja me- 

merlukan ,,bilis” itu untuk memung- 

'kinkan pemudanja kawin? 

Maukah saku A. misalnja menu- 

runkan ,,bilisnja”, sedang ia sudah 

membajar ,,bilis” seharga R 1.000.-, 
kepada suku B? 

Harus tumbuh. 

Seorang pembesar B.B. Belanda 

pernah memerintahkan djuga, agar 

  

Perkara ,,Nona Sri” di 
- periksa. 

| Sidang Pengadilan Negeri Palem- 

bang bsri2 ini berhuburg dengan 

perkaranja Nona Sri, telah mende- 

ngarkan pembelaan dari Mail, jaitu 

ajah pemelihara dari Nona Sri dan 

keterangan2 jang diutjapkan pem- 
belanja R.A. Roni.. , 
Dalam mendengarkan keterangan2 

jang diberikan oleh Mail dan pem- 
belanja, maka didapat kesan kete. 
rangan2 antara kedua orang tersebut 
berlawanan dan berbeda sekali. Hal 
itu menurut keterangan pihak Pem- 
belia Kejakinan Islam edalah dise- 

babkan Mail merasa takut dan 
memang Mail adalah orang jg tidak 
berpendidikan, sehingga dia ragu2 

berhadapan dengan pengadilan. 
Perhubung dengan itu, maka si- 

Gang lantas ditutup dan pengadilan 
akan mengumumkan keputusannja 
ipada tanggal 14/12 jad. 

Tioba bunuh diri ? 

Sementara itu dari kalangan Pem- 
bela Kejakinan Islam didapat kete- 
rangan, bahwa Nona Sri sesudahnja 
mendengar keputusan pengadilan, 
bahwa tentang dirinja tidak akan 
disidangkan lagi, telah mentjoba 
membunuh dirinja dengan sendjata 
tadjam. Beruntung dapat lekas ke- 
tahuan orang jang sekarang meme- 
liharanja itu, sehingga tidak sampai 
maksuinja. 

Sebagai mana diketahui, pokok 
perkara ialah ' tuntutan orang tua 
(Tionghoa), atas kembalinja anak- 
nja (nona Sri tsb) jang semendjak 
ketjilnja diserahkan kpd keluarga 
Indonesia, sedang orang tua angkat 
ini jang telah memelihara nona Sri 
semendjak ketjilnja sebagai anak 
sendiri tidak mau menjerahkannja 
kembali. | Ant. 

PELATJURAN DALAM DA- 
ERAH KEDU. 

Dari kalangan jang mengetahui 
wartawan K. R. mendapat kabar 
bahwa banjaknja pelatjuran dlm 
daerah Kedu, terdapat didalam 
kota Magelang 19 tempat ada 
78 orang, kabupaten Magelang 8 
tempat 27 orang, Temanggung 
6 tempat 18 orang, Wonosobo 9 
tempat 25 orang, Kebumen 19 
tempat 85 orang dan Purworedjo. 
Ik. ada 66 orang.— : 

»bilis” itu dihapuskan, Hasilnja: ni- 
Dikte erna 

Soal ,,bilis” tidak dapat diatur 
dengan peraturan pemerintah, sekali 
pun andaikata parlemen sudah me- 
mp Iju'nja, Baru dapat berubah, 

berobah pula, sehingga seseorang 
boleh 'memilih djodonja dari suku 
jang mana sadja — malah dengan 
orang luar Flores pada achirnja —, 

   

| RRT harus dibom - atoom 
Tu Andjuran Brewster. 

| Senator Republikein Owen Brew. 
ster minta supaja djenderal Mac. 
Arthur diberi kekuasaan untuk mem- 
pergunakan bom atom terhadap RRT 
djika sekiranja dianggap perlu Ame- 
rika Serikat dulu telah mempergu- 
nakan bom atom terhadap Djepang 
dengan hasil jang menguntungkan 
Mengapa sekarang bom atom itu 
tidak harus dipergunakan terhadap : 
kaum komunis Tiongkok? demikian 
ia bertanja. Ant AFP 
  

' B.B. (Belanda) menjuruh veldpolitie 

iteem suku (clan) sudah, 

dgn tidak usah: mendapat hukuman 
oleh adat. 

Dan hal ini baru mungkin, kalau 
individu di Flores sudah dapat me- 
lepaskan diri dari pertalian sukunja: 
Berapa puluh tahun proses ini me- 
minta waktu, belum dapat ditaksir. 
Njatanja, agama Katholiek jang 
berhaluan: semua manusia itu sama, 
hingga sekarang pun belum dapat 
merobah kekuasaaan adat jg sangat 
kerasnja itu. 
Mnnaanihdikimaa Sina RRORE NAMA ASP SN Baya 

Sangat menarik? bagi te- 
naga muda pamong-pradja 

Hal.ini ditjeritakan, tidak sekadar 
untuk menjadjikan keanehan? dari 

Bag Papan 

pulau Flores, melainkan dgn mak- 

sud akan menundjukkan betapa 
mensriknja sebenarnja keadaan pu- 
lau Flores dgn berbagai - bagai so- 
alnja bagi tenaga muda pamong- 

pradja j djiwanja masih terbu- 
ka untuk hal2 jang interessant. 
Alangkah baiknja, kalau kemente 

rian dalam negeri mengirim tena- 
ga2 muda kesana, tetapi tenaga 
muda jang tidak main sruduk! 
Keuntungannja.. perhubungan a- 

kan timbul antara Djawa Sumatera 

dengan daerah2 terpentjil. Paham 
kesatuan pasti makin tebal djua. 
Selandjutnja, kalau lapangan ethno 
logie mengenai negeri2 kita sen- 
Giri hingga sekarang ditangan orang 
asing, mergapa orang2 kita jang 
tjukup dasar pengetahuannja tidak 
dapat mengerdjakannja ? 

Kepala untuk menjubur- 
kan tanaman. 

Satu tjonto lagi "mengenai adat 
jg aneh tas dapat kitasimpan sadja, 
Pada th. 1928 seorang kontrolir 

menangkapi orang2 sesuatu suku jg 
membunuh orang lain suku serta 
membeslag segala sendjata tadjam. 
Maksuinja. agar antara kedua su 

ku itu tidak ada terdjadi lagi pem. 
bunuhan dan peperangan. 
Memang sebentar tenteram. nam- 

paknja, Sendjata pun lenjap. Teta- 
pi kepada para pastoor,. dgn tiada 
takut2 orang2 dari kedua suku itu 
memperlihatkan sendjata jg masih 
disimpannja. Dan pada suatu keti- 
ka terdjadi lagi pembunuhan. , 
Apa soalnja? Ada kepertjdjaan 

pada suku 1, kepala musuh baik 
utk menjuburkan tanaman. Dan ke 
tika itu tanaman rusak. Apa akal? 

. Menangkap beberapa orang dari 
suku jg bermusuhan, 'jaitu suku II, 
Gisembelihnja, dan kepalanja disim- 
pan dirumah-mati! 

Biar ada larangan dari pihak 
paduka tuan Kontrolir, tidak pedu- 
li! Pembatja lihat, hal2 demikian 
hanja dapat hilang dari sedikit. 
Prosesnja Tambat sekali. Setiaptin. 
Gakan kekerasan. meski maksudnja 
baik. akan menghadapi perlawanan, 
sekalipun hanja lijdelijk! 

Masih bahjak tabu. 
Pembatja melihat sudah, di Flores 

masih banjak peraturan adat jang 

  

merupakan tabu (pantangan —ora 
lok). Halnja seorang pemuda diha- 
ruskan memilih djodonja disuatu 
suku jg telah ditentukan oleh adat, 
berarti tabu (pantangan— ora ilok), 
bahwa si pemuda tidak boleh 
kawin dg sembarang gadis. £ & 

Ada tabulagi jang lebih hebat, 
Suatu suku di Flores-Belatan tidak 
boleh bertjotjok-tanam. Dan turun. 
temurun suku ini pekerdjaannja 

kets AN 

menangkap ikan. Demikian mahirnja 
sudah mereka itu, sehingga dengan 
perahu- perahunja mereka berpuluh 
kilometer naik kelaut dan berani 
menangkap ikan paus (walvis), se- 
perti dapat terlihat pada gambar 
ini. 
Bukan kita sesalkan kepandaian 

mereka menangkap ikan, tetapi so- 
alnja : mereka djadi penangkap ikan, 
karena tabu: tidak boleh bertjotjok 
tanam ! 

Tidakkah soal2 ini menarik benar 
bagi tenaga2 muda jg penuh tjita2? 

    

Penjerahan sendjata gerilja 
Di 9 kawedanan. 

Ts. 29/11 jl. di pendopo kawedanan dilakukan penjerahan sendjata 
berupa 20 karabijn dan lain2 matjam sendjata ringan, terma- 

suk granat berserta 99 orang polisi gerilja daerah Purwakarta diba- 

. 

diketuai oleh Kantaatmaka. 

Hadir pada upatjara penjerahan 
itu Sulaeman Surjanegprawira, ketua 
Dewan Perwakilan Rakjat Purwa- 
karta, Usman Anggaatmadja, ang- : 
gota Dewan Pemerintah kabupaten . 
Subang, 
Sosial, Sudardi dari Djawatan Pe. 
nerangan keresidenan dil. 

Nursari, ketua gerilja Krawang 
Barat/Timur, menerangkan, bahwa 
penjerahan sematjam itu telah di- 
perintahkan untuk dilakukan di 9 
kawedanan, jaitu Segalaherang, Pur- 
wakarta, Subang, Pamanukan, Tji- 
asem, Rengasdengklok, Krawang, 
Tjikampek, Tjikarang oleh sedjum- 
lah kl. 600 orang jang dipusatkan 
ditiap kabupaten dan kemudian di- 

“bawa ke Bandung untuk didjadikan 
kernpolisi sesudah latihan. Atas per- 
tanjaan pihak polisi gerilja keresi- 
'Gdenan Djakirta dibawah pimpinan 
Seno mengatakan, bersedia ditem- 
patkan disegala-lapangan dan tidak 
ingin semua djadi polisi, asal sadja 

  Ta an 

Gadis2 tjantik terantjam? 
(Oleh Wartawan KR. Bandjarmasin). 

pn Perwakilan Rakjat Kota pradja Bandjarmasin dan DPR 
Kabupaten Hulu Sungai telah terbentuk. Dan dalan seminggu 

dua ini DPR Kabupaten Bandjar akan menjusul. Dengan demikian 
maka seluruh Kalimantan 
mempunjai Dewan Perwakilan Ra 
bersifat sementara. 

Selandjutnja mengenai suasana 
kekeruhan di Hulu Sungai, wartawan 
KR di Bandjarmasin menulis sbb: 

Sungai, maka kekerihan disana 
masih belum dapat dikatakan beres, 
'Rakjat jang berada diluar kota? 
senantiasa terantjam oleh gerom- 
bolan, dan baru? iniseorang pemuda 
rakjat didesa Barabai, Alimin nama- 

      

    

4 

Selama dua hari menindjau Hulu     

    

  nja, jaitu bekas seorang pedjuang 

Selatan dalam sedikit waktu lagi sudah 
5 meta biarpun DPR2 tadi hanja 

“jang banjak djasanja,. karena ditju- 
'rigai oleh gerombolan, dibunuh mati 
'setjara kedjam oleh gerombolan. 
“Jang sangat mengherankan, bukan 

“rakjat biasa sadja jang terantjam 
tetapi-gadis2 djelita disekitar desa 

Hulu Sungaipun sangat terantjam 
oleh grombolan, jaitu djika gadis2 

     

    
oleh gerombolan, 

Ng Sa 

Ramelan dari Djawatan ' 

“ 

“itu tjantik rupanja, tak djarang : 
pasti diarmbil isteri dengan paksa . 

“wah pimpinan R, Nugrah, disambut oleh panitia untuk itu jang 

djangan sampai dibuang ditengah 
djalan. Ant? 

Aksi pemogokan SBPU ta' 
mengindung politik 

Pre-Swapradia | 
Mengenai pemogokan buruh Dja- 

watan Pekerdjaan Umum BalaiKota 
Surakarta baru2 ini Runturambi 
ketua PB SBPU menerangkan bahwa 
jang mendjadi sebab da ripada aksi 
buruh itu adalahsoal penglaksa 

naan peraturan Gubernur Djawa 
Tengah Mengenai upah buruh pe- 
merintah jang tidak digadji menurut 
peraturan gadji pemerintah. Para 
Peraturan Gubernur tersebut mes- 
tinja sudah mulai berlaku semendjak 
tanggal 1 Oktober 1950. Hasil2 pe. 
rundingan antara «Wali Kota dan 
Pimpinan pemogokan dapat memu- 
askan kaum buruh, karenatindakan 
jang bidjaksana dari kedua belah 
fihak. ' F 
Tuduhan bahwa pemogokan meng- 

adung tendens politik pro-Swapra- 
dja adalah palsudantidak beralasin 
sama sekali. Maksud kaum buruh 
itu adalah semata2, karena tekanan 
sosial ekonomis jang "maha hebat. 
Djikalau pemogokan SBPU Surakar- 
ta dihubungkan dengan politik pro- 
Swapradja “adalah suatu hal jang 
sama sakali tidak logis dan meng- 
gelikan. j PD 

Perlu diterangkan, bahwa upah 
buruhpemerintah di Surakarta kini 
dibajar menurut -peraturan Guber- 
nur DjawaTengah:terhitung mulai. 
tanggal 1 Oktober 1950. Demikian 
Runturambi.- 1» 

— Bertalian dengan berita tentang 
kemenangan jang telahditjapaioleh 
umai muslimin dalam pemilihan 
anggauta2 D.P.R. Kabupaten Banju- 
mas pada tg. 13-XI baru2 ini, maka 
kor. K.R, selandjutnja mengabar- 
kan. bahwa kemenangan tsb. me- 
nginsjafkan Masjumi ustuk berbu- 
at lebih tegas mengensi pendidikan 
politik. | 

NO 

“harapan untuk n 

   

      

DESEMBER 1950 

  

RANG jang bepergian dengan 
kereta api sekarang masih susah. 

Sebab disetasiun tidak ada pengu- 
muman2 mengenai djalannja kereta 
api (loop der treinen) jang sebelum 
perang dulu selalu digantungkan ditem- 
bok2 setasiun. Djuga tarip KA (trein- 
gids) tidak ada. 

| 'Pada permulaan bulan Oktober jl 
saja pergi dengan KA ke Kroja. Di- 
setasiun Jogje saja tjumalihat dipapan 
ditulis dengan kapur pengumuman 
tentang . dibukanja kereta api tiepat 
Jogja-Bandung. Dan ditembok dekat 
tukang diaga -pintu (portier) saja ha- 
nja |ihat selembar kertas jang ada tu- 
lisan2hjia diketik dengan mesin tulis, 
jang pitanja sudah lama, hingga susah 
dibatja. Diatas kertas itu hanja dise. 
butkan waktu berangkatnja kereta apiZ 
sadja. Lebih dari itu tidak ada kete- 
rangan2 apa2. Hingga seseorang tidak 
dapat tahu waktu sampainja kereta 
api2 ditempat2nja jang ditudiu- 

|Para penumpang “akan berterima 
kasih kalau pihak diawatan KA suka 
memberi pengumuman  setjukupnja 
tentang djalannja kereta api2 diselu- 
ruh Djawa- Jang mengenai perobahan2 
waktu berangkatnja maupun sampainia. 
Pula tentang perobahan tarip (harga 
karijis). Saja ini penduduk pedalaman 
terasing dari dunia luar. Hanja dengan 
melalui surat Kabar bisa tahu sedikit2 
tentang kedjadian2 diluar. Kalau dja- 
watan KA belum bisa terbitkan buku2 
Treingids jang bisa dibeli 
hendaknja beri pengumuman melalui 
surat2 kabar tentang segala sesuatu 
jang mengenai djawatannja. Demikian 
untuk kepentingan umum. 

Sastrodihardjo. 
Bantul Jogja. 

. Amerika terpaksa adjukan resolusi 

dimana2, 

  

     

  

Supaja pasukan2 RRT ditarik mundur dari Korea. 

Dalam Sidang Dewan Keamanan pada hari Rebo Amerika Seri- « 

kat diduga akan memaksi supaja intervensi RRT di Korea di- 
hentikan. Djuru-bitjara Amerika mengatakan, bahwa setelah adanja 

pidato dari wakil RRT Ww Hsiu Chuan dalam sidang hari Selasa 

jang penuh dengan tuduhan2 itu, delegasi Amerika Serikat tidak akan 

menunda2 lebih lama lagi utk mengambil suatu tindakan jang ter- 

tentu. 

Resolusi Amerika Serikat jg akan 
diadjukan kepada Sidang Dewan 
Keamanan akan menuntut supaja 
pemerintah RRT mengundurkan pa 
sukan2nja dari Korea dan supaja 
menghentikan pengiriman bantuan 
militer atau bantuan2 lainnja kepa 
da Korea Utara. Resolusi itu djuga 

akan mendjandjikan suatu djaminan 
bagi daerah perbatasan RRT dan 

Sovjet dengan Korea. 
Sementara itu delegasi Sovjet te- 

lah memberi tahukan, bahwa So- 
vjet Rusia akan mem-veto resolusi 

Gemikian itu. 
Dalam kedjadian ini maka PBB 

dapat mengadjukan soal tersebut 
kepada Sidang Umum, jang menu- 
rut prosedur jang baru2 ini telah 
Glterima harus menentukan suatu 
tindakan positif terhadap sesuatu 
agressi djika Dewan Keamanan te- 
lah dilimpuhkan oleh veto. 

Segala harapan jang masih ada 
diantara para anggauta PBB bahwa 
RRT akan mengambil suata sikap 
mendamsi mengenai Korea itu telah 
lenjap sesudah adanja pidato Wu 
Hsin Chuan. (Ant. Reuter)o 

Konperensi 4 Besar. 
Tentang masalah Djerman. 

Djurubitjara kementerian luar 
negeri: Amerika, Michael - Mc 

  

PERANG ATAU DAMAI? 
Dewan Keamanan hadapi putusan sulit. 

EWAN Keamanan sedang menghadapi keputusan ,,perang” atau 
damai”. 
Tiap2 delegasi dalam PBB terus menerus mengadakan kontak 

dengan pemerintah masing2 dan dengan diplomat? lainnja, 

Jang terutama mendjadi perta- 
njaan ialah apakah Amerika Seri- 

kat sebagaipemimpin komando per- 
satuan akan minta danapakah PBB 
akan memberi idzin kepada Djen- 
Geral MacArthur untuk membom 
pangkalan2 RRT di Manchuria. 

Faktor jg mempersulit keadaan ia- 
lah, bhw antara Sovjet Uni dan 
RRT ada perdjandjian saling-mem- 
bantu, apalagi RRT dlserang oleh 
Suatu negara jg bersahabat dengan 
Djepang. 

Beberapa delegasi:dengan penuh. 
harapan.menantikan adanjaw pembi- 
tjaraan antara delegasi2 India dan 
RRT, untuk : apakah ada 

gengurangi ketega- 
ngan sekarang ini. 
Kesempatan untuk mengadakan 

pembitjaraan sematjam 'itu: mung- 
kin akan timbul, djika Dewan Ke- 
amanan sudah. mengadakan : pemu- 
ngutan suara mengensi.resolusi2 jg 
kini sedangimenunggu: satunja jg 
menuduh RRT mengadakan agressi 
dan lainnja jg .menuduh...Amerika 
Serikat. Ant Reutr dari Lake Success. 

  

Sidang derurat kabi- 
net Inggeris. 

Perdana mentri Clement ' Attlee 
telah mengundang kabinetnja untuk 
suatu sidang darurat. setelah ada- 

nja pernjataan dsri Amerika Seri- 
kat dalam dewan Keamanan jg me- 

nuduh RRT sebagai agressor. 
Afttlee berunding dgn para . men- 

tri selama 1 3/4 djam, setelah lebih 
Gahulu ia menerima duta. Amerika 
Julius Holmes jg memberitahukan 
tindakan jg telah diambil oleh Ame- 
rika terhadap RRT dalam sidang 
Dewan Keamanan pada hari Selasa. 

Perantjis tak bisa 
netral, 

Perdana menteri Perantjis, Rene 
Pleven, mengatakan kepada parle- 
men, bahwa Perantjis tak dapat 

bersikap netral dalam menghadapi 
krisis dewasa ini. 

Selandjutnja ia minta, supaja par- 

lemen memberikan mosi  kepertja- 
jaan kepadanja. (Ant. UP). 

Kegiatan2 Huk di Luzon. 

Tentara Pilipina dalanr 24 
djam jang terachir ini telah me-' 
newaskan 22 anggota pasukan 
Huk diberbagai2 propinsi. dipu- 
lau Luzon: 

Menurut berita jang belum 
mendapat kepastian, dipropinsi 
Nueva Ecija telah ditjulik 15 
orang oleh kaum Huk. 

Ant. Reuter, 

ma 

  

Krisis kabinet Peranjjis. 
Dewan Menteri Perantjis dgn 

suara bulat telah menjetudjui 
untuk memperkenankan perdana 
menteri Rene Pleven meminta 
suatu .mosi kepertjajaan dari'par- 
lemen,: jang pada Rebo sore di 
duga akan mengadakan perdebat- 
an tentang susunan dan politik 
kabinet Perantjis, 

Menurut Undang2 Dasar Pe- 
rantjis, - maka pemungutan suara 
dalam parlemen ' tentang mosi 
kepertjajaan—itu- baru “akan - di 
adakan sesudah waktu 24 djam 
setelah dimintanja mosi:. — Ant. 

AFP. 

Pcesukan? Nasionalis mau 
serang Tionykok darat. 
Djurubitjara Tiongkok Nasionalis 

jang terkemuka minta kepada Ame- 
rika Serikat 'supaja membolehkan 
kaum nasioniis “Tiongkok menje- 
rang Tiorgkok Darat jang dikuasai 
komunis. 

Dr. Tao Hsi Shong, jang berbitjara 
untuk 16 orang anggota Panitia 
Perobahan Kuomintang menjatakan, 
bahwa selama Tiongkok Nasionalis 
tidak diperbolehkan . menjerang 
Tiongkok Darat, selama itu pula 
tidak akan terdapat tjara jang 
effektif untuk menahan kemadjuan2 
kaum komunis di Korea. 

Seperti diketahui, Armada ke- VII 
Amerika Serikat kini berpatroli di- 
selat Formosa . untuk mendjaga 
pangkalan2 Nasionalis. Ant, UP? dari 
Taipeh. 

PELADJAR SYRIA BERDE- 
MONSTRASI, 

Amerika, Inggris & pemimpin2 Arab 
ditjela. 

Ratusan peladjar di Damaskus, 
ibukota Syria, telah mengadakan 
demonstrasi, untuk menjatakan 
penentangan mereka terhadap 
Pembagian Palestina:3 tahun jg 
lampau. 

Polisi Syria pada'hari'itu men- 
djaga kedutaan2 Inggris dan 
Amerika Serikat. ) 

Kaum “demonstran tadi menja- 
lahkan pemimpin2 Arab, Amerika 
dan Inggris, bahwa Palestina 
telah dibagi dan bhw Alexandretta 
(Iskanderun) telah didjadikan se- 
bagian dari negara Turki: (Ant. 
Rtr) 

  

Dermott, mengatakan kepada 
para wartawan, bahwa para 
utusan dari Inggeris, Perantjis 

dan USA akan bertemu di Paris 
“kira2 dalam minggu jang akan 
datang ini, untuk memperbin- 
tjangkan usul Rusia, supaja me- 
ngadakan konperensi 4 Besar 
mengenai masalah Djerman. 

Ant. UP. 

Penduduk Amerika di 
| Tokio disiapkan. 
Semua penduduk Amerika di 

Tokio telah diberi instruksi2 ten- 
. tang segala sesuatu jang harus. 
mereka djalankan “bila terdjadi 
keadaan darurat. 
“Jang diartikan dengan keadaan 
darurat ini ialah bila terdjadi 
gempa-bumi, angin - pujuh keba- 

“karan dan' terutama serangan2 
udara. 

Menurut sumber2 Amerika, 
tindakan ini adalah' tindakan jg 
biasa sadja, ja'ni suatu pemberian 
instruksi setjara baru. Demikian. 

— Ant. AFP. dari Tokio. 

Dakota? pengangkut R.A.AF. 
ke Korea. : 

Menteri angkatan udara Aus- 
trali, “Thomas White, mengu- 
mumkan dalam parlemen pada 
hari Rebo, bahwa pesawat2 ter- 
bang pengangkut kepunjaan udara 
Australi, jang ada di Malaya, kini 
sedang diangkut ke Korea,' untuk 
membantu dalam  memperbekal 
pasukan2 Commonwealth Inggris 
dan - untuk  mempertjepat pe- 
ngangkutan “orang-orang jang 
mendapat luka2.  — Ant. Retr. 

20 Polisi dan 30 peladjar luka2. 

25 Orang polisi danlebih dari 
30 orang peladjar mendapat lu- 
ka2 dalam perkelahian2 jang ter- 
djadi ketika 2000 orang peladjar 
mentjoba mengadakan demon- 
strasi itu ialah untuk menentang 
sikap Inggris dan Amerika me- 
ngenai tjita2 nasional Mesir. 

Berkenaan dengan itu maka 
pemerintah Mesir pada malam 
harinja telah memerintahkan su- 
paja 2 buah sekolah jang diang- 
gap sebagai pusat2 kekeruhan di 
tutup. Demikian Ant. Reuter dari 
Kairo. 3 
  

PERTANDINGAN2 SENTRAL SEPAK- 
BOLA AKAN DIBAGI 3. 

Dari Komisaris Persatuan Sepak- 
bola Seluruh Indonesia (PSSI) di 
Sumatera, Suleiman Siregar, diper- 
oleh lagi kabar, ada kemungkinan 
pertandingan2 pemilihan sentral 
akan dibagi tiga, jaitu dilakukan 
ditiga tempat di Indonesia. Buat , 
Djawa skan dilakukan di Semarang. 
Buat Sumatera di Mejan dan buat 
Indonesia Timur di Makasar. 

Diterangkan selandjutnja, bahwa 
di Medan pertandingan2 pemilihan 
ini akan dilakukan padatanggal 15. 
16, 17 Desember 1950, jang akan di- 
hadiri djuga oleh seorang anggota 
Komisi Pemilih .Pusat dari Djawa.: 
Pemsain2 terbaik dari kedua team 
Sumatera seperti jang pernah di- 
kabarkan terlebih dahulu (Sumatera- 
A dan ,,/Persataan Sepakbola Medan 
Seluruhnja” atau PSMS)/ itulah 
nanti jang diambil untuk dibawake 
Djawa. Mengenai hal ini diterangkan 
oleh Siregar pula, bhw ia kini ma- 
sih berhubungan lagi dengan Pusat 

PSSI di Djawa,, sehingga rentjana 
baru ini harus dipandapg belumada 
kepastiannja. Ant. 

« 

Utasan2 Kowani menindjau 
Istana 

Setelah mengadakan resepsi 
perpisahan tadi malam di Garden 
Hail, kemarin dulu kurang lebih 
200 utusan Kongres Kowani me 
ngadakan penindjauan diistana 
Merdeka. Mereka diterima oleh 
Presiden Sukarno dan njonja jg 
memperlihatkan segenap ruangan 
dalam dari istana Merdeka dan 
Negara. Ant. 

s 
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“'mBah Nur Tapi 

| Para” wanita jang berkongres d 
Djakarta mengundjungi presiden Su- 
karno diistananja, seperti nampak pada 
gambar dalam koran hari ini. 

Berabepikir: Kalau Berabe sendirian 
sadja berdiri ditengah-tengah sekian 
banjak wanita jang sebagian terbesar 
“jantik2 pula, Berabe pasti nggak bisa 
ngomong, karena panas dingin badan: 
nja, meskipun tidak kena malaria ! 

- Tetapi mbah Nur bilang : Aduh, ka 
lau'saja bisa begitu! 
Kalau bisa begitu, 

Berabe. 5 
Pertanjaan Berabe kan biasa sadia- 

Tapi tahu2 mBah Nur diadi marah dan 
berkata: Siapa bilang saja mau “bikin 
apa? 3 | 

Berabe djadi bingung menghadapi 

amati gambar dan bolak-balik melihat 
kepada mBah Nur, Bung Kriting achir- 
nja bilang : Masja Allah ! 

» 
.- ? 

Kalau ada pertandingan sepak bola 
Jogiakarta-Adiningrat lawan Surakarta 
Adiningrat, biasanja orang bertaruhan. 
Ada jang mendjagoi Jogya, ada jang 
pegang Salo. 

Nah, selama perang Korea ini kawan 
Berabe, Bung Aman djuga sudah ber- 
taruhan. Tapi anehnje, sama seorang 
teman dia mendjagoi Korea Utara, sa- 
ma teman lain lagi dia pegang Korea- 
Selatan. 

Aneh djuga, kawan Berabe ini. Kan 
“lebih baik nggak bertaruhan. Tapi ke- 
terangannja : Itu kan siasat Supaja di- 
sana selamat, disinipun selamat. 

mau apa, tanja" 

sambil” mengamat-. 

“ 

Berabe pikir: Apa ini jang namanja 
politik balance oi power? 

Tapi kata mBah Nur: Dasar Bung 
Aman sudah biasa - polygamie 
kalau sial, kepala bisa bendjol kanan 

kiri. t 
Aduh, Ma! 

: : BERABE. 
Baek si 

SIDANG KE II! -D.P.R. HAMINTE 

Sidang ke II D.P.R. Haminte Jo- 
gjakarta dilangsungkan kemarin di 
Balsi-Kota, hadir 48 dari 50 orang 

Tapi 

anggauta, ialah 5 orang dari P.N.L., 
8 orang idari Pantai Katholiek, 2- 
dari Gabungan R.K., I—dari Partai 
Murba, 2—G.P.L.I. dan 2 orang lagi 
Masjumi. 
Pembitjaraan2 itu pada umumnja 

menegaskan bahwa laporan itu ta' 
msngetjewakan, taiapi belum memu 
askan. Diantaranja Ginjatakan aki- 
“bat dari peresmian jang tidak diser 
tai penjerahan kelengkapan hamin- 
te Jogja merupakan suatu baji lahir, 
jang serba kurang segala sesuatu- 

aja. 
Beberapa pendapat mendesak .ke 

pada pem. Daeran, supaja hak oto 

huom dapat lekas dilaksanakan. 
Kemudian beberapa pembitjara 

ad. mengusulkan supaja haminie 

memperhatikan kesehatan rakjat, 
kebersihan kampung, mengadakan 
tempat buang-air umum, mempe€r- 
Igas kuburan pekuntjen, dan mem- 
perbatikan nasib invalieden. —(D) 

iO ORANG DITAHAN DLM 

BERSIHAN DI SOLO. 

Oleh C.P.M., Polisi Kegara dgn 

PEM: 

Membeli 

4#—ll 

Terbit pada pertengahan bulan NOPEMBER. 
IESANLAH MULAI SEKARANG ! 

Almanak: Palang Merah Indonesia th. 1951 
. ditjifak diatas kertas hslus, gambar 3 warna sungguh menarik 

ukuran: 32X42 cm. Harga per ex, — R 4,— 

Pesaniah lebih dari 10 ex. dapat potongan 12 setengah pCt. 

Djangan sampai kehabisan persediaan terbatas. 
berarti menjokong. Pesanlah pada : 

PALANG MERAH INDONESIA 

    

sKEDAULATAN RAKJAT” DJjUM'AT 1 DESEMBER 1950 
S 

“ 

"| Di Bandung diadakan pemilihan2 anggauta2 Dewan Propinsi 
Amplop2 ig berisi stembiljet ig berasal dari beberapa kabupaten diperiksa 

dengan teliti satu persatu oleh Tuan Korompis sebelum di bukanja- 

  

bintuan militer diadakan pember- 
sihan perdjahat2 pada tg. 22 hingga 
28 Nop.. jang achir2 ini telah me- 
ngatjau keamanandi Solo. 

Fehak C.P.M. menjatakan kepada 
kita, bahwa dim pembersihan tab. 
telah. ditahan sedjumlah 1k, 10 
orang, jang oleh iehak herwadjib 

ditjurigakan bersangkut-paut dgn 
adanja kekatjauan2 keamanan di 
Solopada waktu belakangan ini. 

Dalam pada itu didapat kabar, bah- 
wa mulai tg. 30/11 .bantuan militer 
dihapuskara karena dianggap keadaan 
keamanan di Sola sudah tidak meng- 
chawatirkan.” 

Sebagai gantinja di beberapa 
tempat akan ditempatkan pos2 mi- 
liter, jang dianggap perlu. 

an mean ar nanas mba ep ama en " PER PENA AU ne NN 

KURSUS DINAS SOSIAL SOLO 

AKAN. DIBUKA. 

Dari Djawatan Sosial didapat 

kabar, bahwa bulan (Desember 

ini akan dibuka Kursus Dinas 

Sosial, jg dibagi mendjadi dua 

bagian, a. maatschappelijk werker, 

b. controleuren. 

Peladjaran2 jang akan diberi- 
kan mengenai: sosiologie, psy- 
chologi, psychiatrie, paedagogiek, 
filsafat, ekonomi, tata negara ba- 
hasa Inggeris, current events dan 
sebagainja, 

| seorang wakil 

“Peladjaran jg akan diberikan jalah: 

Latihan untuk menghadapi 
pemilihan Umum. 

Wartawan K.R. mendapat kabar, 
“bahwa mulai pada tg 4 Desember 
1950 ditiap2 ibu distrik dalam -dae- 

rah Kedu oleh kantor pemilihan 
Provinsi Djswa Tengah akan dise- 
lenggarakan latihan untuk kantok2 
Pengantar suara. Jang akan dilatih 
jalah para ftjamat, para wakil ketua, ' 
serta dua orang anggauta darikan- 
tor pemungutan suara dan pemim- 
pin Djawatan Penerangan ketjama- 

“tan. Dikabarkan pula bahwa dalam 
latihan tersebut setiap party, badan2 
dan organisasi dapat mengirimkan 

sebagai penindjau. 

“Pendaftaran penduduk warga nega- 
ra Indonesia, pentjalonan pemilih, 
pendaftaran pemilihan umum, pe- 

@milihan2 dan pemilihan anggauta 
Dewan Perwakilan Rakjat. 

Didaerah Kedu 5 kabupaten atau 
24 distrik. oleh kantor pemilihan 
Provinsi tsb setiap hari akan diba- 
gi mendjadi 3 rombongan atau 'se 
bari dapat melatih dalam 3 tempat 
distrik, Menurut rentjananja tg. 4 
di Wonosobo, tg 5 di Temanggung, 
tg. 7 di Magelang, tg. 12 di Kebu- 
men dan paling achir tg, 14 Desem- 

ber.di Purworedjo. Dari kantor ka- 
residenan Koju jg akan turut mem- 
beri latihan ialah wedono R, Su- 
marjo bg desentralisasi dan Patih 
SBangidi bagian secretariat darikan- 
tor tersebut. 

| Hasil pemilihan anggauta DPRDS 

kab. Purworedjo, 

Dalam pgnpinarnja Surarjo Sastrc- 

diprodjo bupati Purworedjo, baru2 
ini bertempat dipendopo kabupaten, 
dari mulai djam 8 sampai 7 sore 

  

: RALAT PENGUMUMAN 

Electro Technisch Bureau 

svK ABORA" 

Tg. 30—11—1950, dim. sk. 
»Kedaulatan Rakjat” 

I Kalimat: ,,untuk menghindarkan 
-4 nama baik” 
diganti: untuk menghindarkan 
3—12 nama baik 

PAKAIAN 
RAPI: 5 

TJEPAT : — 
D PUAS: 

  

    
      

  

tg E N 

BOEKHOUDEN A 
Rombonganbaru dimulai 7 De- 
cember. Dictaat gratis. Pendaf- 
taran pada “MITRA“ - Binta- 
ran wetan 11, Jogja.  287-11 

  

MARKAS BESAR 

Djl. Sekolah No. 8, Telp. Gb 
3510 Pes. 22, Djakarta.   

Dj: 5—7—9. 

Be TB Dj: 5—1—9. 

. From the 
Producer of 

The Unforgettable 
“Casablanca”... 

Comes 

Paramovat presents 

BURT LANGASTER 
PAUL HENREID 
CLAUDE RAINS 
PETER LORRE 
wa SAM JAFFE 

and introducing 

  

gp inches»... ” 7 

2—12   

  

MULAI INI MALAM DAN BERIKUTNJA. 

WILD HARVEST. 
Dg. ALAN LADD—DOROTHY LAMOUR— ROBERT PRESTON— LLOYD NOLAN. 

  

2 . 

MULAI INI MALAM DAN BERIKUTNJA. 

17 th. keatas. 

P- Laman namu mann na 

4 Directed by WILLIAM DIETERLE 3 
Storyiand Screenp!or by WALTER DONMIGER : 

Aa NAN ln Lab ce mi Ti GX sk 3 il UN KIA do en HA aa ba Gs 

&« 

"MAT 203 2 COLS.x aa LINES .. : 100 LINES 
inches 

13 th. keatas. 
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BIUE BAND 
Biarlah dia itjipi lagi sepotong 

CAM roti dilapisi Blue Band jang 
Tik “1 sedap, untuk memperkuat 

: " 3 badannja. 

NY) PEMUDA SEHAT 
 RAKJAT KUAT 
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telah diadakan pemilihan anggauta 
DPRDS kabupaten Purworedjo, de- 
ngan mendapat perhatian jang me- 
muaskan dari para undangan, wakil 
party dan kepala? djawatan @l. 

Dari pinak panitya penjelenggara 
kepada wartawan K.R, diterangkan, 
bahwa djumblah pemilih jang 
sebanjak 299 dan djumblah tjalon 
terdapat 50 orang. Hasil pemillhan 
adalah sbb: 

Sutjipto (SSIKDN) Kandar (PGRI) 
Basuki Purwosaputro (M.K.I.) Hadi- 
subroto (PNI) Samsul.Bachri (Pe- 
muda Demokrat) Ridwan (Masjumi) 
Pamudji (PNI) Gandjar Tjokrosu- 
wondo (PPDI) Pratikto (SSKDN) 
Maksum Tamboh (GPII) Slamet 
Hardjowidagdo (Mohammadjah) 
Turki Tjokropaw:ro (PNI) Nonah 
Bochah (Muslimat) Nji. Toifah (Mu- 
slimat) Kjai Zaidi (Masjumi). Tjo- 
krodiwirjo (Masjumi) Nji. Sudarmo 
Somohardjo (Perwarij Hardjosu- 
bijanto (STII) E.S. Padmosusastro 
(Parkindo) (Wirjowantoko (Petani) 
Suhada (Masjumi) Kjai Dami- 
ri (Masjumi) Surat. /(Masjumi) 

R. Utoreo  (PPDI) Kromowirono 
(Mochammaddijah) Nonah Suawah 
(PNI) Nonah Marijah (Perwari) 
Hadji Djamil (N.O.) Djaml Hardjo- 
wasito (Masjumi) Kjai A.M, Ardani 
(Masjumi) Martoatmodjo — (PGRI) 
Ab. Prawirosubroto (PNIJ Tjokro- 
sudarmo  (PNIJ) Sidmet Achmad 
Fanani (PPDI) dan Saruno (SB. 

D.P.U.) 

Djamlah'kursi ada 35 akan tetapi 
untuk melaksanakan peraturan Pe- 
merintah No. 89 tahun 1950 pasal 
1 ajat 2 dapat ditambah 3 kursi lagi," 
diantaranja jalah kepada P.K.R.I, 
Parindra “dan P.I.R. Jang paling 
achir ini sudah menundjuk wakil- 
nja jalah Sumo Utojo, Djadi djum. 
blah anggai'a DPRDS Kabupaten 
Pirwore jo banjaknja ada 38 orang. 

UTJAPAN TERIMA KASIH: 
Berhubung meninggalnja anak kami ? 

SUASTOMO 
pada tanggal 26 Nov. 1950 di Bandung, dan dimakamkan 
di Jogjakarta pada tanggal 29 Nov. 1950, maka dengan jini 
kami mengutjapkan diperbanjak terima kasih dihadapan Ba- 
pak Soeriadarma dan para pembesar AURI, teman2 sedja- 
wataja alm. anak kami di Banduhg, Keluarga AURI di Jogja, 
baik bagian militair dan Civiel, Instansie2, badan2 dan se- 
kalian saudara jang telah mentjurahkan penghargaan, peng- 
hormatan, sumbangan berupa apapun djuga. 

segala kebaikan saudara sekalian dibalas 
oleh Tuhan Allah-Jang Maha Kasih. 

     
       
        
    
    
         

      

      
    

Mudah2an 

   1—12 

5—12 

REKSOPOERNOMO sekeluarga 
Sanatorium Pakem — Jogjakarta. 

Fakultet Sastra, Paedagogik dan Filsafat pada Universitet 
Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta akan dibuka pada 
tanggal 1 Desember 1950. 

  

    —panitia Kongres Fusi Serikat Bu- 
.ruh Sepatu-Kulit-Karet seluruh In- 
donesia mengumumkan kepaga ma- 
sjarakat ramai bahwa besuk 5 sam. 
pai 10 Des 1950 akan dilaksanakan 
Kengres Fusi di BANDUNG. 

Siaran RADIO 
DJUM'AT, 1 DESEMBER 1950 Jogja. 

Gelb. : 59,2 dan 122,4 m 

01.15 Lagu2 Padang Pasir oleh Sech Atbar. 
1215 Siaran dari Mesdjid besar Jogjakarta. 

13.15 Ruangan rumah tangga oleh, Nj. Suparto: 
13.45 Hidangan musik tiup Jogjakarta. 

  

1 17-00 Lagu kanak2 oleh anak2 G.S.R.M. “diiringi 
0 Ket. Orji 

18.00 Ruangan P.MI. Pusat. 
18.30 Peladjaran BHS Indonesia (Djakarta). 
1915 Tjeramah oleh K.H. Dewantoro: 
19.30 Hidangan ».Penghibur Hati" 
21:20 Dagelan Mataram oleh ,,Barisan Kuping 

Hitam”. 

Djakarta. 

Geli 19.80 — 49,63 — 61.10 4 133 9 m. 
12.00 Wanita dan Agama, 
17.00 Koor anak2 S, R. A. P. P. |. 
19.15 Ruangan Kebudajaan. 
19.30 Orkes Krontjong Rajuan- Sukma- 
2215 Seni Djawa Studio Djakarta. 

Makasar. Gel. 3141 — 5964. m: 

17.15 Penerangan Islam. 
17.30 O-H. Kawarua Islanders- 
18.15 Ruangan Ekonomi Rakjat. 
20.45 Suara Pers. 
2.30 Orkes Harmorium 

Medan. Gel. 60.85 m. 

21-15 Siaran dari mesdjid Er. Bengkok. 
17.00 Pidato tentang Agama. 
17-30 Orkes Bunga-Rgmpai 
19.30 Pengasah otak. 
21.30 Orkes Studio Medan. 

Hormat kami, 

“ 

/ 
Djakarta, 24—11—'50. 

Kem. PP. dan K. 
Bg. Penerangan. 

  

  

syah terbit # 

1 DIANUAI 
Ta 

PPETENYAN “CRT, 

Persediaan 
terbatas,   

KALENDER 1951 

    is 
KEAIART 5 CHAT NOBAR 

UKURAN 27 X 38 cM. 
Kertas baik, Tinta 3 warna 
Bergambar. Harga 1 buah 

Beli 10 sampai 50 buah potong 10 pCi. 
51 buah keatas. | ji 
Ongkos kirim 10pCt. paling sedikit R 0.40 

Untuk langganan K. R. dan MINGGU PAGI dalam Kota 
dan lantaran agen dengan menundjukkan No. lengg. a R 2.50 
Langganan lantaran pos tambah ongkos kirim R 0.40. 

' Toko Buku 

« Nedadatan Dakjat » 
TUGU 42 g 

F3.- 
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