
   

   

    

    

  

   
    

   

  

    

   

s lintang 

alam PBB ter- 
aru mengenai 

ve Lie lama- 
ini kemudian 

at, tapi didapat 
adalah pen: 

au telah minta supa- 
kong s-ruan PBB 

temuan hari Senen ini 
a diharapkan akan ter 

baru. 

takan bahwa delegasi 
bantuan persetudjuan 
sul jang diadjukan ke- 
jelis agung - tentang 

satu daerah jg tak 
Korea. 

La pertjepatper- 

  

ipun ketera”: 

  

  

dgn Djepang 

            

ster Dulles, penasehat 
epartment urusan Timur 

tidak lama lagi mungkin 
kan dikirim ke Tokyo untuk 

usaha menjelesaikan 
perdamaian dengan 

P ” 

entjana2 pertjobaan menghen- 
“ daki supaja Dulles atau pembe- 

“sar lainnja mengadakan perdja- 

   
   
     

    
  

. dengan Korea-Selatan 
soal Taiwan jang hingga 

acto masih ditangan 

| serta territoirnja, baiklah pembitja- 
raannja ditunda dulu hingga si- 

| tuasi sudah memungkinkan tindja- 
jang dapat mendekati kebe- 

Tetapi mengensi pertarungan an- 
R,R.T, dengan P.B.B, (U.S.A,) 
aik rasanja diadakan tindjauan 

arkan situasi sekarang, jaitu 

  

  

memperhitungkan, halnja 

Me sbagai agressie, bea 
dibenarkan mereka. Mr Agan 

Tetapi dalam pada itu, baik Ame- 
aaupun Inggeris telah berse- 

pula bahwa suatu peperangan 
resmi terhadap R.R.T, akan 

sngurasan kekuatannegara2 
sangat Glperlukan di 
enghadapi antjaman 

dengan itu pihak Ame. 
| mengusulkan serta me- 

“untuk mengadakan 
mi terhadap R.R.T. 

k Inggeris ternjata tidak 
lantaran halit 

ngnja keuntungan 
Iollar bagi Inggeris. aa 
keadaan begitu itu, boleh- 

duga, bahwa dalam suatu pe- 

110. 

perdamaian nanti, k 

tidak akan mendapat so- 
pertimbangan eko- 
Ia mengakui RRT. 
desakan pihak sepa 
rika akan 

uakan 

lanan ke Djepang- itu. Kata ka- 
langan itu, krisis di Korea nam- 
paknja lebih mempertjepat dari 
pada memperlambat penglaksana- 
an rantjana2 Amerika mengenai 
penjelesaian perdjandjian perda- 
matan dengan Djepang. Ant.-UP. 

$ 

dan dalam pertjaturan politik di 

1. Dua persetudjuan pokok dalam 
politik-bersama inilah jang akan 
mendjadi inti dari pada kominike 
terachir, jang akan dikeluarkan sete 

“lah kedua pemimpin tersebut menje 
lesaikan perundingan mereka jang 

| terachir. Er 
| Lebih landjut telah tertjapai per. 

 setudjuan2 jang luas mengenai per 
tahanan Eropa, persekutuan eko 

| nomi Inggeris-Amerika, larangan 
5 asukan barang? strategis kene- 

orm dan usaha me- 
sesi dimanapun djuga, 

  

a tersebut tidak 
na menentang pe- 
n- RRT, karena 
mereka ini hanja 
mber2 kekuatan 

ut dan akan le- 

“harus “dihadapi 
hentikan aksinja di 

daki rundingan: 
taan PBB bagi 

: mendjadi soal la- 
Jg lain, ja'ni Ing- 

ia utk menjetudjui 
Soal Formosa dalam 

ajian nanti, se- 
tidak menghen. 

lit lainnja falah s0- 

Kalau soal | 
“(RRI sudah tidi 

lan didjalankan dji-, 
rah” mendapat ke- 

r diseluruh Korea, 

  

“ 

$ 

) HARIAN UMUM 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit »Kedaulatan Rakjat” (Anggauta S. P. 5.) 

x 

ti Pemerintah sangat me- 

38 deradjat 

an permusuhan. 
  

CHAWATIRKAN, KATA MENTERI 

MANU: : 

Ment. Pertanian, Mr. Tandiono 
Manu, dalam pertjakapan dengan 
Antara menerangkan, bahwa ke- 
adaan beras sekarang ini sesung- 
guhnja keadaan jg. biasa kita 
alami, karena musim patjeklik. 
Kekurangan beras itu tidaklah 
begi'u mengchawatirkan seperti 
jg- digambarkan “atau  dibitjara- 
kan orang, sebab, demikian Men- 
teri Manu, harga beras tampak 
naik karena adanja kehendak 
orang untuk menimbun. Ditegas- 
kannja, bahwa sebetulnja sama 
sekali tidak ada “alasan untuk 
berbuat demikian, “karena bagi 
kota2 dan daerah2 jg. membu- 
tuhkan beras itu, oleh Pem. pun : 
diusahakan, supaja kebutuhan itu 
dapat dipenuhi. Ment, Manu me- 
ngatakan selandjutnja, bahwa per- 
sediaan beras untuk memenuhi 
kebutuhan itu terdiri dari perse- 
diaan beras dalam negeri dan 

njesal. 
Atas penundaan kun- 
djungan Pres. 

Tidak 'ada orang jang lebih me- 
“-njesal daripada pemerintah kita, 
“bahwa kundjungan Presiden ke Phi- 

“ lipina terpaksa ditunda,  berhu- 
“bung dengan sakitaja Dalam pada 

itu kitapun dapat membajangkan 
rasa sesal pada pemerintah dan rak- 

»jat Philipina berhubung dengan pe- 
“ 'Nundaan perdjalanan Presiden“, de- 

KEKURANGAN BERAS TA' MENG- 
mikian- pendjelasan Rusian Abdul- 
ani, Sekdjen Kempen, atas perta- 

“Injaan2 para wartawan luar negeri. 
' Segala persiapan keberangkatan- 

“nja telah dilakukan, malahan Direk- 
tur Kabinet, Mr. A. K. Pringgodigdo 
telah pulang dari Konperensi Irian 
dinegeri Belanda, untuk mengikuti 
perdjalanan Presiden ke Philipina 
jang selalu kita pandang sebggai 
negara tetangga sesahabat dan se- 

'teman dengan .kita. Tapi, sajang 
benar kesehatan beliau dalam bebe- 
rapa hari terachir ini tak memung- 
kinankan perdjalanan kemana-mana 
Presiden sendiri telah mengirim 
kawat pada Presiden Philipina 
memberi tahukan tentang diundur- 
kannja kundjungan ini“. Ant, 

Indonesia punja 
Tapi ta" tjukup 

emng wan nanemesen aan 

  

H.A. Salim 

  

  

| 
Adpertensi: | 

1 milimeter, 1 kolom, .f 0.50 | 

1950 

  
SENEN 11 DESEMBER 

“Ian Barat harus masuk R. |. 
Guna stabilisasi politik. 

nya pertjakapan dengan Antara, djurubitjara Kementerian L. N: 
H. A. Salim menerangkan. bahwa perundingan mengenai soal 

Irian Barat sekarang ini belum putus. Selama perundingan masih 
berlangsung, masih ada harapan tertjapainja kompromi. 

Selandjutnja H.A. Salim menegas- 

kan, bhw Indonesia akan tetap ber- 
usaha utk mentjari penjelesaian dg 
djalan damai di dlm masalah Irian 
itu. Apabila masalah Irian sampai 

dibawa ke Dewan Keamanan atau 
masuk mahkamah International utk 
mendapatkan penjelesaian setjara 
damai, maka Indonesia akan me- 
meging teguh principe masalah 
Irian, dan kedaulatan Irian Barat 
harus diserahkan kpd Indonesia. 
H.A. Salim jakin, bahwa dimata 
International Republik Indonesia 
akan dapat menundjukkan, bahwa 
tuntitan Indonesia atascIrian ada- 
lah satu. 

deviezen lumajan 
untuk negara. 

MEN Keuangan Mr. Sjafrudin Prawiranegara, jg kini berada 
di Washington, Saptu sore jl . djam 18.30 waktu Djawa telah 

mengutjapkan pidato. dimuka tjorong radio suara Amerika antaranja 
“dikatakan, bahwa kedatangannja ke Amerika Serikat ialah untuk 
mengadakan pembitjarakan dengan pembesar2 Fxim Bank dan ECA. 

persediaan beras luar negeri. RD. “ Pindjaman dari EXIM Bank jang dirundingkan oleh pemerintah 

HARSONO DJUGA MINTA KELUAR 
DARI P.S. 

Harsono Tjokroaminoto jang oleh ' 

pada permulaan tahun ini, baru2 ini telah disetudjui oleh parlemen. 
' Mengenai ECA ia datang di Washington untuk membitjarakan tjara 
mempergunakan uang jang dinamakan fonds ECA. . 

Fonds ini timbul dari perwakilan 
kabinet telah diterima permintaan- CA di Indonesia dan disebabkan 
nja berhenti sebagai Menteri Nega- tindakan2 pemerintah dilapangan ke 
ra itu, kini telah mengadjukan pula uangan dan keadaan barang2 dida- 
permintasn untuk keluar dari par- ' lam negeri sekarang dapat dikatakan 
fainja. Partai Sjarikat Islam Indo- 

nesia, demikian kabar jg kita perda. 
pat dari kalangan ig biasanja m 
ngetahui. Ta "Ea 
Menurut kalangan tsb alasan Har 

sono meminta keluar baik sebagai 
Menteri. Negara maupun -sebagai 
anggauta PSII itu, adalah berkenaan 
Jengan sikap PSII terhadap permin 
taan votom dari kabinet Natsir ke- 
pada DPR baru2 ini, dimana PSII 
telah tidak memberikan suara-per- 
tjajanja. 

Selandjutnja dari kalangan jang 
berdekatan dengan pemerintah dida 
pat pula keterangan, bahwa. pos 
Menteri Negara jang sekarang 1o- 

wong karena keluarnja Harsono da- 
ri kabinet itu sangat mungkin seka 
H tidak akan diisi lagi —Ant. 

Blok Barat hindari perang 
2... dengan RRT 
Larang import barang strategis 

2... kenegeri2 Kominform. 
ERUNDINGAN Truman dan Attlee jg berlangsung hari Djum'at 

jl, telah menentukan untuk melandjutkan perdjuangan di Korea 
rt. Perserikatan Bangsa2 menuntut 

RRT sebagai agressor, ketjuali djika RRT menghentikan aksinja. 

Dengan disokong oleh menteri luar 
negeri Dean Acheson, Truman lebih 
tjondong kepada suatu peperangan 
ig tidak diumumkan melawan RRT 
dgn didasarkan pada biokkade eko- 

nomi. Attlee dalam hal ini tidak da 
pat menjetudjui. Ant. UP. 

  

    : Ha   
kita mempunjai kepentingan devisen 
jang lumajan. Tetapi hal ini tidak 
berarti, bahwa devisen jang kita ha- 
Gapi akan tjukup untuk negara kita 
dan perlu untuk melaksanakan 'usa- 
ha rentjana Pemerintah, dalam pa. 
Ga itu djuga untuk kemakmuran 
rakjat. 

Ini akan berguna sekali untuk 
membelandjai rentjana pemerintah 
di D. N. dalam lapangan perindus- 
trian, pertanian dan sosial. Jang 
saja maksudkan rentjana pemerin- 
tah untuk mengatasi kekurangan 
dalam lapangan perumahan peme- 
rintah, dalam usaha seseorang dim 
lapangan perindustrian dan pem- 
bangunan pengairan. 

Selainnja itu, pindjaman EXIM 
Bank akan dipergunakan untuk 

j 

1000 Tentara Ho tewas atau 
ditawan 

Offensif baru pasukan? Perantijis di Indo China 
PEAN2 Perantjis pada hari Djum'at mulai mengadakan offen- 

sif diseluruh Indo China 

Minh. 
Pembesar2 Perantjis mengatakan 

bahwa pasukan2 Perantjis dan Viet 
nam (Bao Dal) telah menewaskan 
  

Gerakan militer besar2an 
oleh Ho 

: Di Indo China. 

Pembesar2 militer Perantjis te- 
lah memberitahukan kepada pem- 
besar2 kementerian pertahanan 
Amerika Serikat, bahwa mereka 
mengharapkan akan” terdjadinja 
suatu gerakan setjara besar2an 
dari pasukan2 komunis terhadap 
Indo China sebelum tanggal 15 

. Pebruari 1951. 
Demikian diterangkan oleh ka- 

langan jang lajak dipertjaja. 
$ Ant. Reuter, 

1 

  

setelah dalam beberapa minggu ini 
menderita kekalahan2 penting oleh serangan2 pasukan2 Ho Chi 

atau menawan lebih dari 1000 orang 
»pemberontak” dalam 24 djam achir 
ini, sedangkan 42 pos baru tentara 
Perantjis telah didirikan disekitar 

Bentro, 25 mil barat- daja Saigon. 
Menurut djurubitjara militer Pe- 

rantjis, offensif pasukan2 Perantjis 
jang dibantu dengan pesawat2 uda- 
ra dan artileri terhadap keduduk 
an2 pasukan2 Ho ChiMinh didaerah 
jang dinamakan ,,7 Pagoda” 40 mil 
timur -laut ibukota 'Tonkin Hanoi 
merupakan serangan2 jang terbesar 
jang hingga kini dilakukan dalam 
offensif baru pasukan2 Perantjis 
itu, 
Dalam serangan ini 50 orang ser- 

dadu2 Ho telah tewas dan 800 lain- 
nja ditawan, sedangkan beberapa 
desa jang tadinja dipergunakan se- 
bagai benteng2 pasukan2 Ho Chi 
Minh kini telah dibersihkan, demiki 

..8N Ant.—UP. 
AN 

«3 Y 

memperbaiki alat2 perhubungan kita. 
Ini tidak sadja memperbaiki djalan2, 
pelabuhan, kereta api, tilpun dan 
tilgrap, akan tetapi djuga digunakan 
untuk kendaraan bermotor, loko- 
motief dan gerbong2 Bantuan jang 
akan kita terima adalah suatu sum- 
bangan jang besar dim usaha peme- 
rintah dim lapangan keuangan dan 
ekonomi. Rentjana mendapat pene- 
rimaan segera 
ngan demikian dapat dimtilai 
tjepat pelaksanaan rentjana?2 kita 

—. tadi. Rentjana2 tadi akan merupakan 
sumbangan dim stabilisasi Negara 
kita, Dengan demikian merupakan 
sumbangan bangsa Indonesia daiam 
usaha stabilisasi dunia, 

ada pemerintah. De. : 

Dikemukakan, bahwa bagi penin- 
djauan stabilisasi politik dibagaian 
ini perlu Irian Barat masuk Indone- 
sia. Achirnja ditanja pendapatnja 
mengenai kabar2 angin seolah2 Aus- 
tralis akan menduduki Irian Barat 
apabila daerah itu diserahkan oleh 
Bid kpd Indonesia, H, A. Salim kem- 
bali bertanja, apakah Australia be- 
rani mengambil resiko ditjap sebagai 
agresor oleh seluruh dunia dan u. 
mat manusia? Demikian H.A. Salim. 
Ant. ? 

Hubungan pos dgn Ambon 
Dibuka lagi. 

Dari fihak jang bersangkutan 
didapat kabar, bahwa mulai ke- 
marin djawatan PTT membuka 
kembali hubungan pos dengan 
Ambon untuk umum. Diterangkan, 
bahwa untuk sementara hanja 
mengenai surat2 biasa, tertjatat, 
dan jang mengenai lain2nja: Ka- 
wat, poswissel, pos paket belum 
diidzinkan. Perhubungan dengan 
Ambon ini diputuskan sedjak 
petjahnja aksi apa jang disebut 
RMS pada bulan April jl. 

Konperensi dinas Kehakiman. 
Diperoleh kabar, bahwa mulai tgl: 

1416 Desember jaf di Semarang 
akan dilangsungkan konperensi Di- 
nas Kehakiman dimana para Ketua 
Pengadilan Negeri, Kepala Kedjak- 
saan, Kependjaraan dan pegawai 
Kehakiman lainnja dari seluruh Dja- 
wa/Madura dan Sumatera Selatan 
akan hadir. 

Suatu resepsi akan diadakan da- 
lam kota Semarang, sedang rapat2 
selandjutnja dilangsungkan di Sala- 
tiga, tempat dingin 45 km sebelah 
selatan Semarang, 

. Diantara atjara terpenting jang 
akan dibitjarakan kabarnja ialah 
soal undang2 susunan pengadilan jg 
tidak lama lagi akan berlaku untuk 
Indonesia. 

Ketua Panitia konperensi adalah 
Mr, Surjadi dan dibantu beberapa 
orang juris lainnja. Ant. 

Kesulitan2 menghambat roda 
Pemerintahan 

Menteri. Assaat di Pare-pare. 
ROMBONGAN Menteri D.N. Mr. Assaat, pada hari Djum'at jg 

lalu telah mengundjungi Pare-pare, 
kan penindjauannja ke bagian2 tengah dan utara Sulawesi. 

Kemarin rombongan menerus- 
Ketika 

di Pare2 rombongan disambut dgn meriah oleh rakjat, Pada hari 
Djum'at sore bertempat ditaman persaudaraan Pare2 diadakan 
pertemuan dgn para wakil 
Swapradja, 

Pada pertemuan tsb, kepala dae- 
rsh Pare2 menjatakan kegembiraant 
nja atas kedatangan Menteri Assaat 
beserta rombongannja dan selan. 
djutnja diuraikan  kesulitan-ke- 
sulitan jg timbul hingga menje- 
babkan roda pemerintahan di Pare2 
tidak dapat berdjalan dengan ian- 
tjar. Achirnja diharapkan supaja 
masalah Gerilja di Sulawesi dpt di- 
selesaikan dgn memuaskan kedua 
beiah fihak. 

Menteri Asaat dim wedjangannja 
menjatakan, bahwa maksud penin- 
djauan kedaerah2 di Sulawesi Ialah 
mendapatkan bahan? dan pengala- 
man2 agar dengan demikian peme- 
rintahan dapat berdjalan dengan 
sempurna. Pembitjara terachir ialah 
seorang anggauta pemerintah dae- 
rah Sulawesi selatan jg menerang- 
kan, bahwa pemerintah akan dapat 
perdjalan dengan baik djika men- 
dapat bantuan dari Segenap lapisan 
masjarakat. Dalam hubungan ini ia 
menjerukan segenap lapisan masja- 
rakat membantu segala usaha pe- 
merintah untuk mentjapai kemak. 
muran dan kebahagian rakjat. 

. Malam harinja rombongan menga- 
Gakan pertemuan ramah tamah de- 
ngan lapisan masjarakat jang a.l, 
hadir djuga Let. Kol. Sukawati: 
Kemarin rombongan mengundjungi 
bangunan2 diantaranja bangunan 
irigasi dan pengairan dan kemudian 
rombongan berziarah ketaman ba- 
hagia Pare2. RM. 

Ishak Mahdi tiba di 
Hongkong 

AFP kabarkan dari Hongkong, 
bahwa Charge d'Affaires Indone: 
sia untuk RRT Ishak Mahdi de- 
ngan disertai oleh isterinja pada 
hari Djam'at jl. telah sampai di 
Hongkong. Ia akan teruskan per- 
djalanan ke Peking, dimana ia ' 
akan buka legasi Indonesia.-Ant 

Lj 

pemerintah setempat, kepala2 djawatan, 
serta wakil2 partai2 dan organisasi2. 
  

Pedang pusaka 
Pa' Puma 

Kembali ke Bu Dirman 
Pada hari Saptu jl. olehsdr, 

Atmosubronto teleh diserahkan | 
kembali pedang pusaka almar- 
hum Djendral Sudirman kepa- 
da Bu Dirman, jang sekarang 
tinggal di Terban Taman, Jo- 
gjaxarta, 

' Pedang itutertinggal di-nda- 
lem Mangkubumen, ketika si- 
ang hari tg. 19 Desember1948, 
almarhum mengantarkan kelu- 
arga ke-ndalem. Mangkubu. 
men utk kemudian berangkat 
keluar kota. 

Pedang itu kemudian oleh 
salah seorang abdi-dalem di- 
bawa kekraton. Ketika almar- 
hum pulang kembali dari da- 
erah gerilja dan pada ketika 
Bu Dirman, pindan ke Gjalan 
Widara, untuk berkumpul 
kembali dengan Pa' Dirman 
pedang itu belum pula dibawa 
serta. : 

Baru? fni kabarnja Bu Dir- 
man, dalam mimpi, mendapat 
pesan dari almarhum suami- 
nja, supaja lekas mentjari pe- 
Gangnja itu untuk putera-pu- 
teranja dikemudian hari. 
Berhubung dengan itu Bu 

Dirman lantas berhubungan 
dengan sdr, Atmosubronto ig 
hubungannja selaiau dekat dgn 
keluarga Sudirman. Dan dgn 
perantaraan B. R, M Sunuwo- 
to, Jaitu seorang adik 8. P. Kg. 
Sultan, pedang pusaka itu 
achirnja sekarang kembali 
sudah. ketangan Bu Dirman, 
Tangkai pedang ini kabarnja 

merupakan gambar kepala 
singa dan terbuat daripada 
emas, |       
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00 dipandang gampang, dan menj 
Bat Tuntutan jg mula2 didengungkan « 

200 Seperti diketahui dalam pergnai 

| singgun 
'Nederland berkewadjiban meujerah-  memperk 

pada Indonesia. . Gidalam negeri dim segala lapangan. 

. bikininan 

  

        

“Tak dibarengi persiapan2 konkrit 
(Oleh koresponden KR Djakarta ) 

        DALAM persjakapan AIM yan .dgn, 
background seb arnja dari soal 

|pat keterangan, bahwa sebenarnja 

“Barat kembali sebelum fadjar 1 

djuan KMB tak ada sedikitpun 
g2 hitam atas putih, bahwa 

ikan Irian Barat es 
“Tuntutan jg didengung2kanitutidak 

“lain adalah keinginan jang 
barengi dgn per 
perkuat tuntutan itu setjara rieel. 

“Dalam hubungan ini kalangan jg 

dalam prakteknja hingga sekarang 
Pemerintah belum mengadakan per 

| siapan2 kearah itu. Dengan tandas 
dan pedas kalanganitu mengatakan, 
Pemerintah bendaki mulai mengin- 
sjafisupaja segala tuntutan dan djan- 

djinja itu ditepati,” dan menerang 
kan pada rakjat keadaan jang sebe. 
narnja dan djangan menjembunjikan 
segala sesuatu jg seharusnja diketa- 
hui rakjat, jaag memang berhak me- 
ngetahui.  . 2 

Bi | dalam persetudjuan 
KMB itu tak ada sepatah katspun 
jang tertulis bahwa Nederland di 
wadjibkan mengembalikan . Irian 
Barat pada Indonesia, sesudah: se- 

. tahun Indonesia mendapat kedau. 
latannja. Dengan tegas dalam per- 

| setudjuan itu dituliskan bahwa se- 
sudah setahun soal Irian akan dipe- 
rundingkan antara Indonesia. dan 
Nederland. : 
| Selandjutnja kalangan itu mene- 

     

  

tidak di 
siapan2 untuk mem 

x 

tik di Djakarta 
at 

M4 

o mengenai 

soal itu oleh Pemerintah terlalu 
jembunjikan keadaan jang sebetulnja. 

oleh Presiden Sukarno. jaitu Irian 
1g tgl. 1 Januari 1950, pada 

hakekatnja tuntutan 'jg tak bersandar atas kenjataan. 

  

    

sana dan tik sanggup mem- 
eri kesempatan pada golongan2 

progresif utk membangunkan pan 
memperkuat susunan dan peralatan 

bid 

  

rian Wartawan ,K.R." menda: 

Pertanjaan: Asraruddin | Ketua Parlemen Mr. Sartono 

pada pemerintah tindakan apakah 

jang telah dilakukan mengenai 
soal pengangkutanjg diselengga- 

rakan oleh GIA dalam gerakan 

| . Anggauta DPR Asraruddin te- 
| "lah memadjukan pertanjaan ke-/ na 

$ ' “. PM Be 
3 Ha 

Fa TI 1 “3 ha FP 1 

£ H : si 1 3 | B k: 9 F 1 

TT 3 TR 

# 
“belum didapat ketentuan, 

pembersihan di RMS dan keku- 'i 

men harus diatasi, jaitu rentjana 'undang2 keuangan. hak chususdan 
asaan pemerintah untuk memper- 
gunakan alat2 pengangkutan djika 

negara ada dalam bahaja. 

Seperti diketahui dalam gerakan 
pembersihan di RMS, GIA per-: 

nah menolak pengangkutan bahan2 

makanan ke Maluku . dan . me- 

ngangkut tentara RI jang, luka2 
dari daerah Maluku. Ant. 

Keadaan Kalimantan Timur/Selatan : 

. Maklumat Wk. P.M. perlu djuga 

gaskan,- bahwa tak mustahil djika 
Irian Barat dalam sekian tahun 
kembali pada Indonesia, inipun ha- 
nja de jure dan de facto tetap di- 
“kuasai Belanda, tentunja Indonesia 
mesti membajarnja dengan/melepas- 
kan politik netraliteitnja, jang 'ber- 
arti memihak pada Amerika. 
Diteng 4. pergolakan internasional 

2 2 sulit KN Peme- 
rtahankan netraliteit- 

ja, jang depat dipertanggung dja. 
wabkan untuk keselamatan dan 
bahagia rakjat kita... : 

rnja kalangan itu menegaskan 
“ternjata selama setahun kita 

merdeka ini terlalu banjak kesem- 
. patan jang terbuka untuk mengkon- 

   
   
          

  

  

  

| solidir. negara kita.tak diperguna- 
kan. Kesalahannja ada jang kurang 

. Untuk pertama kalinja di Solo 
| akan dipertundjukkan exposisi dari 

. Sekolah Tehnik Pertama bg. Perka- 
'palan di Surakarta, tentang bebera- 
pa tjontoh kapal-api dan perahu2 

“Panitya tsb, bertempat 
am Muludan di Sriwe. 

pada tg. 17 hingga 22 
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200. di Kalimantan 
.. Soal Swapradja ngasih hangat. 

' 

PER AKAN setempat di Kalimantan Timur 'jg. menimbulkan 
ketegangan politik diwaktu jg. achir2 ini ialah tuntutan organisa- 

si2 rakjat untuk menghapuskan swapradja, demikian keterangan 
an ggauta parlemen M. Yunan Nasution,-jg. baru kembali dari dae- 
rah “Kalimantan Timur dan Selatan sebagai. penindjau dari seksi 
penerangan parlemen. 
Tuntutan menghapuskan swapra- 

dja itu mula2 merupakan riak tat- 
kala konperensi Masjumi Kalimantan 

Timur dua bulan jl. menuntut peng: 
hapusan swapradja tsb., dan kemu- 
dian mendjelma merupakan gelom- 
bang dalam Kongres Rakjat Kali- 
mantan Timur jg. dilangsungkan 
baru2 ini.di Samarinda. Selandjut- 
nja Nasution menjatakan, bahwa 
antara organisasi2 rakjat kelihatan 
ada perbedaan pendirian tentang 
tjara pelaksanaan tuntutan tsb. 

Perbedaan pendapat ini sudah sam- 
pai kepuntjaknja, sehingga Guber- 
nur Kalimantan merasa perlu me- 
manggil wakil2 Masjum!i, PNI dan 
pihak swapradja ke Bandjarmasin 
untuk 'mengalakan perundingan2, 
telah. diperdapat persesuaian pan- 
dangan, sehingga diharapkan di 
Galam tempo jg. tidak lama akan 
dapat terbentuk DPR daerah itu. 

| Dalam hubungan ini Nasution ber- 
pendapat, bahwa pemerintah pusat 
dan parlemen RI apabila kelak 
membitjarakan undang2 RI no. 22/ 
1949 sebagai undang2 jang akan di- 
laksanakan untuk seluruh Negara 
Kesatuan, ada baiknja ditindjau 
kembali ketentuan jarg menjatakan, 
bahwa kepala daeran itu harus di- 
pilih dari keturunan pihak swapra- 

dja, walaupun ada' ketentuan2 me- 
ngenai sjarat2 ketjakapan, ke- 
djudjuran dll. 
Mengenai gangguan keamanan di 

daerah Hulu Sungai (Kalimantan Se- 
latan), Nasution menjatakan, bahwa 

dalam penindjauannja sampai ke 

  

| la Jumat: Pemerintah tg. 14 Nop. 
| dalamtingkatan tinggi D.I. 

4 Da Mabir Fatah akan temui Kartosuwirjo. 
peranan jang mengetahui didapat keterangan, bahwa dalam 

# pertemuan antara H. Muslich, dengan Amir Fatah cs jang 

bersifat ,,feeling” itu, Amir Fatah menjatakan, bahwa ia ingin ber- 

000 dan memetjahkan soal pengumum 
|. selandjutnja ia ada kesanggupan ak: 

rintah pusat di Djakarta. 

Kedatangan H. Muslich dalam per 
| temuan tsb. untuk melakukan tu- 

gasnja sebagai anggauta interdepar 
tementaal dari Kementerian Agama 
jang diketuai Wali Alfatah, seperti 
dengan halnja perdjalanan Wali Al. 
fatah didaerah Djawa Barat jl. 

Patut pula - dikabarkan, bahwa 
H. Muslich jang kini mendjabat ke. 

| psla Diawatan. Agama: Djawa Te- 
| ngah dizaman jang lampau mempu- 
.njai hubungan jang -erat dengan 
kesatuan Hizbullah. jang . sebagian 

“ terlibat dalam gerakan DI demikian 

   
  

| pun juga dengan Amir Fat£h. 
| Seperti diketahui untuk memetjah 
kan adanja “peristiwa2 seperti Di 

— temu dengan Kartosuwirjo di Djawa Barat untuk mempersoalkan 

an pemerintah tgl. 14—11 jl. dan 

an bertemu djuga dengan peme- 

Glinja, dalam Kementerian Agama 

diadakan bagian chusus menjelidiki . 

dan mengamat2i aliran2 ,agama, 

jang tak sesuai dengan agama jang 

sjah. Br 
' Dibagian jang mengurus soal pe- 
njelesaian DI dikerahkan beberapa 

tenaga jang terkemuka dilapangan 

ke Islaman antaranja: Kyahi Mah- 

foed Jogjakarta, Wali Kota Medan, 

Wali Alfatah dan Prof. Sulaiman 
Jogjakarta, 

Baru2 ini bagian penjelesaian DI 

tsb. digabungkan dalam Kementeri- 

an Agama jang kemudian terwadjud 
bentukan suatu badan jang bersifat 

interdepartementaal. —Ant. 

Kandangan, Barabai dan Amuntai, 

janggselama ini mendjadi pusat ke- 
katjauan2 itu, dia mendapat kesan 
bahwa keadaan sudah mulai baik, 
»Sesudah memperhatikan dan men- 
dengar keterangan2 dari berbagai2 
pihak tentang tabir2 jang menje- 
babkan terganggunja keamanan di 
Hulu Sungai itu, timbullah | perta- 
njaan didalam hati saja, kata Na- 
sution,: menjudahi keterangannja: 
Apakah tidak lebih baik djika mak- 
lumat pemerintah pusat terhadap 
kesatuan2 bersendjata diliar tentara 
dan polisi, didjalankan selekasnja 
buat daerah Kalimantan, agar peris- 
tiwa2 jang nampaknja gecompliceerd 
itu dapat diselesaikan dengan tjara 

jang bidjaksana ?“. Ant. 
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: 
'Rentjana UU timbulkan kesulit: 

Karena diamandeer Pemerintah. 

JALAM pertjakapan dengan ketua parlemen Mr. Sartono didapat 

V' keterangan, bahwa sampai 

djadi karena tidak diterima 

hak imuniteit anggauta parlemen. 

Salah satu bal jang sangat berat 

|| bagi parlemen terhadap amandemen 
pemerintah, menurut Sartono, ialah 

' bahwa kedjadian iti mauatau tidak 

mau lalu mendjadi convention, dgn 

Igin kata setiap usul initiatip par- 

lemen dapat diamandeer olehpeme- 

rintah, sesudah disetudjy4 oleh par- 

lemen, jang menurut pendapatnja 

| bertentangan dengan fatsal94 UUD, 
meskipun beberapa pihak mempunjai 
interpretasi jang berlainan terhadap 

fatsal tsb. 
Karena pada prinsipnja, menurut 

Sartono, parlemen tidak berkebe- 
ratan terhadap sesuatu amandemen, 
tapi sekedar djangan sampai terdja 
di tindakan jang menjalahi formeel 

juridisch, maka djalan tengah jang 

seharusnja diambil, ialah persetu- 

Gjuan lebih dulu dari pemerintah 
terhadap ketiga rentjana tsb. Sesu- 
dah itu, dengan tidak usah melak- 
sanakan undang? itu, pemeriutah 
memadjukan rentjana undang2 baru 
jang mengubah ketiga undang2 tsb: 
Dgn bagitu tidak usahterdjadi con- 

vention jg gandjil dan prinsipieel 
melanggar hak2 jang diberikan oleh 

UUD kepada parlemen, demikian 
Sartono. 

Seterusnja ia terangkan, bahwa 

pihak panitia permusjawaratan par 
lemen pun telah meminta kepada 
pemerintah supaja ditundjuk seorang 
Menteri Negara jang bertugas men 
djadi penghubung  sehari2 antara 
pemerintah dan parlemen. Buat se- 
mentara guna mendjalankan tugas 
tu telah ditundjuk Menteri Keha- 
kiman Mr. Wongsonegoro. 

Andai kata seijak dulu sudah 

ada seorang Menteri jang bertugas 
demikian, saja kira tidak akan ter- 
Gjadi kesalahan paham dari pihak 
pemerintah seperti jang mengenai 
ketiga rentjana undang2 usul initi- 
atip parlemen itu, jakni kesalahan 
paham bahwa rentjana2 itu masih 
bisa diamandeer', demikian Sartono. 

Ant. 

  

Keadaan Minahasa : 

Bekas KNIL hambur-hamburkan 
uang premi | 

Transmigrasi besar2an direntjanakan. 
Asing Gubernur Sulawesi Lapian, jang beberapa hari berselang 

kembali dari perdjalanan penindjauannja ke Minahasa. dalam 
pertjakapan dengan ,,Antara” a.l. menerangkan sbb : 

Dewasa ini di Minahasa terdapat 
Ik 8000 sampai 10.000 bekas2 ang- 
gauta Knil dengan djumlah anggau. 
ta keluarga sebesar kira-kira 16.000 
orang. Ketika mereka dikembalikan 

kemasjarakat pada waktu hari pem- 
bubaran Knil, mereka mendapat 
uang pesangon (afzwaaigeld) untuk 
8 a 9 bulan gadji jang diberikan 
sebagai premi. Maksudnja agar su- 
paja selama mereka belum mempu- 
njai lapangan hidup baru dapat 

mempergunakan uang tsb dengan 
baik. Tetapi ternjata bahwa menu- 
rut lapuran2 jang diterima, demi- 
kian. Lapian seterusnja uang. itu 
banjak sudah jang diboroskan, Ke- 
mudian mereka. mengganggu hak- 
milik tanah keluarganja jang sudah 
bertahun2 mereka tinggalkan. Djuga 
bagi Minahasa jang berpenduduk Ik 
400.000 orang denga» bertambahnja 

satu djumlah keluarga jang 'be- 
gitu besar sangat benar terasa pe- 
ngaruhnja daiam hidup (lapangan 
ekonomi). 

RENTJANA TRANS- 
j MIGRASI:. 

Untuk memberi lapangan hidup 
jang lajak bagi mereka dikemudian 
"hari, maka telah direntjanakan satu 
transmigrasi besar2an  kedaerah 
Dumoga (suatu dataran Kenanga & Ik 
40.000 ha di' Bolang-Mongondow). 
Untuk merentjanakan transmigrasi 
ini telah dibentuk panitia lima 
orang“ jang diketuai oleh H.J. We- 
nas, panitia mana sudah bekerdja, 
dibantu oleh Djawatan2 Sosial, Per- 
tanian, Pamongprodjo, Lalu lintas 
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ULA FOR AROUSING THE 
BUT SO FAR HAVE 

    

    

KL NTO TAS HOLE 1 PLACE THE GLOOO 

"OF A BLACK ROOSTER, AM NN MPa, Ina 

BROKEN WINE AR. ON TOP OF Ia SRG 

& £ MY SECRET POWDER, THEN, CHAT THE GENIE GIVES FORTH AN' EAR-SHATTERING 

oke ag ne ROAR AND AN ARM' OF FLAME: HURLS THE 
/E ME MIMGC WORDS, “OK, BOTHERATTON £' 

"e Hn STONE SKYWARD Ea (ROLL IN A RED-HOT STONE... 

  

  

& Pengairan. Rentjana permulaan 
akan makan biaja R 250.000— dida- 

pat dari pemerintah pusat. 

Selain anggauta2 Knll ini di Mina. 
hasa terdapat djuga kira2 20.000 
pemtida bekas pedjuang jang telah 
termasuk jalam rentjana trarnsmi- 
grasi Dumoga diantaranja terdapat 
Ik 5000 akan digerakkan tenaganja 
memperbaiki ' djalanan jang su- 
dah “rusak diseluruh Minahasa. 
Dari pemerintah pusat disediakan 
R.1.500.000.- buat usaha ini. 

TENTANG PEMBA- 
NGUNAN. 

Ditanja tentang pembangunan te- 
naga listrik di sir-terdjun 'Tonsea-: 
lama, diterangkannja bahwa aliran 
listrik tsb sudah djalan dan hanja 
menunggu bangunan2 industri jang 
akan didjalankannja. 

Berbitjara tentang pembangunan 
pelabuhan- samudra Air. Tembaga, 
dikatakan, bahwa kini sedang di- 
buat djalan2 (toegang) untuk Jlalu- 
lintas tjepat (snel-verkeer) kearah 

pelabuhan itu. “Biajanja sebesar 
R. 3.500.000. Disini terluang pula la- 
pangan hidup untuk pemuda2 bekas 
pedjuang, demikian Lapian seterus- 
nja. Sementara 'ini sedang - dimulai 
dengan pembangunan gedung. dan 
gudang2 . disekitarnja. Pekarangan 
rakjat.seluas 40 ha jang: akan 'di- 

tempati gudang2 akan dibeli peme- 
rintah. R 1000.000, sudah disediakan 
untuk ini. Mengenai perikanan di- 

tempat itu diterangkannja, bhw usa- 
ha perikanan itu madju sekali. Ant, 

    

kini antara parlemen dan pemerintah 

dengan tjara bagaimana kesulitan2 jang ter- 

3 rentjana undang2 usul initiatip parle- 

  

Hasil penjerahan sendjata' 
di Wonosobo." 

Kepada kita dikabarkan, bah- 
wa hasil penjerahan sendjata se- 

djak pada tanggal 23 Nop. sam- 
pai 4 Des. 1950 di: Wonosobo, 
orang jang menjerahkan sendja- 
tanja.ada 176 orang, 3 orang 

jagin masuk Apri daa 4'orang 
kedjawatan kepolisian. 

Djumlah sendjata jang diserah- 
kan: 2 pistol, 19 senapan, 5 se- 
napan 'angin, 5 tekidanto, 1 ba- 
han peledak, 68 granat, 3 trek- 
bom, 2 landmija, 5573 peluru dan 
87 sendjata. tadjam. 

“Ikatan Kaum Penganggur" 
berdiri di Magelang 

Dari kalangan penguris LK.P. 
kepada kita “ dikabarkan, bahwa 
kini di! Magelang telah didirikan 
“Ikatan Kaum Penganggur”, seba- 

gai ketua adalah, R. S. Surjogon-, 
doatmodjo, jang maksudnja untuk 
mengadakan usaha2 guna meri- 
ngankan penderitaannja kaum pe- 
nganggur. Usaha jang sedang di- 
kerdjakan jalah mengadakan  un- 
dian uang dll jang sah. Kabarnja 
organisasi tersebut meskipun baru 
sadja didirikan, tetapi 
daftar telah mempnnjai' ratusan 
anggauta. ' 

3 Pegawai Sriwedari tersangkut 
perkara penggedoran. 

Atas kegiatan penjelidikan jg 
dilakukan oleh jang berwadjib, 
kini telah diketahui, bahwa 3 pe- 
gawai Sriwedari (Solo) ternjata 
turut serta tersangkut dalam per- 
kara penggedoran beberapa bu- 
lan jl. dikantor Sriwedari sendiri. 

Mereka ditangkap dan dua 
diantaranja telah selesai peme- 
riksaannja. Sedangkan seorang 
lagi, jaitu Kasier dari Kantor Sri- 
wedari pada waktu ini masih 
dalam urusan lebih landjut. 

PENEMPATAN BEKAS PEGAWAI2 

KASUNANAN / MANGKU- 

NEGARAN. 

Didapat kabar, bahwa pega- 
wai2 Kasunanan dan Mangkune- 
garan jang telah mendaftarkan 
diri di Karesidenan Surakarta 
kini: telah banjak sudah  ditem- 
patkan di Kabupaten2 jg men- 
dapat besluit sebagai pegawai RI. 

Mereka ialah. 39 ditempatkan 
di Sragen, 36 di Klaten, 37 di 
Bojolali, 38 di Sukohardjo, 31 
Karanganjar dan 30 di Wono- 
giri, 

Lebih landjut didapat ketera- 
ngan, bahwa tidak lama lagi akan 
menusul 100 orang mendapat 
tempat. 

— Ular Sriwedari 
hilang. 

Didapat kabar, bahwa sa- 
lah satu ular jang terbesar 
dari Sriwedari beberapa ha- 
ri jang lalu telah hilang. 

Ular tsb adalah ular-sa- 
' wah, jang hingga kini be- 
lum diketahui kemana. lari- 
nja. 48 

Mudah-mudahan (tidak) 
ada jang mimpi digigit ular“ 
ini!       
aa EPA Pen imei em menn at 

x 

T. Saja “mempunjai pendapat 

utk mendapatkan kekuatan genie 
tapi ta' bermaksud. mengawasi-, 

nja- Marilah tuan2 saja tundjuk- 

ikan: 2 6 

2, Dalam lobang ini saja ta- 
ruk darah dari burung hitam,se- 

"ekor kodok dan'petjahan botol 

anggur. Diatasnja saja beri pu- 
der rahasia,dan dgn: mengutjap- 

kan: He, djangan rewel!" saja 

masukkan |kedalam . lobang ini 
“batu panas: NN rei 

3. Maka keluarlah gumpalan 

'asap membubung keatas melem- 
parkangbatu besar itu tinggi ke- 
afas, . ng 

  
  

  

menurut 

? - 
Film dokumentasi di . 
s sekatenan 

Menurut ke:erangan Kespen- 
mob (Kesatuan Penerangan Mo- 
bil) daerah Jogja, selama sekaten- 
an pertundjukan film dokumentasi 
akan diadakan pada tiap2 djam 
21.00 (djam 9 malam) sampai se- 
lesainja, bertempat distandnja arah 

. sebelah muka Sitihinggil. 
| Adapun waktunja jalah: 1. Djum- 

at tgl. 15/12-1950 2. Minggu 
tgl. '17/12-1950 3. Selasa tgl. 
19/12-1950 4. Kemis tgl. 21/12- 
1950 '5, Saptu' tgl. 23/12-1950 
6. Senin tgl. 25/12-1950. 

Kongres Perwari 
Tentang ,,Kongres Perwari jgakan 

djadakan di Semarang pada tg. 16. 
17-21 December 1950, lebih djauh 

| dapat dikabsrkan,/ bahwa Kongres 
itu akan, dikundjungi oleh utusan2 
dari Tjabang? Perwari seluruh Ke- 
pulauan Indouesia jang berdjumlah 

(1 150 Tjabang, Pimpinan Pusat seka- 
rang berada di Jogjakarta, diketuai 
'oleh Nj. Kusban Prodjosiswojo dan 
Nj, P. D. Sundhoro sebagai Penulis. 
Bersamaan dengan kongres terse- 

but genaplah usia Perwari 5th. Ma- 
ka tjabang2 seluruhnja akan mem- 
.peringatinja ditempatnja masing2. 
Begitu pula untuk menghadapi Hari 
Ibu jang ke 22, P. P. Perwari telah 
memberijnstruksie ke Tjabang2 agar 
Tjabang2memelopori dalam peringa- 
tan Hari Ibu jang akan datang, dgn 
memberi petundjuk2 seperlunja. 

Djawatan Perlengkapan dan 
Bangunan. 

Berhubung dengan penggabungan 
Kementerian P.P. dan K. di Jogjakar- 
ta dgn. Kementerian P.P. dan K. di 
Djakarta dan berkedudukan di Dja- 
karta, maka Bahsfian 5 (Bahagian 
Alat2 dan Gedung2) dari Kantor pu- 
sat Kementerian P.P.K. di Jogjakar- 
ta dan Kantor Pusat Urusan Alat2 

Gari Dinas Pengadjaran Kementerian 
P.P. dan K di Djakarta, digabung. 
kan mendjadi satu dan berkedu- 
dukan di Djakarta djuga. 
Dengan penggabungan ini terben- 

tuklah satu djawatan baru dengan 
nama: Djawatan Perlengkapan dan 
Bangunan (disingkat Dj. P.B.K.P. 
P.EK.) Kementerian Pendidikan, Pe- 
Bgadjaran dan Kebudajaan, berpusat 
di Djakarta, sedangkan didaerah2 

diadakan Kantor tjabang dgn.nama: 
Kantor Penjelenggara Perlengkapan 

dan Bangunan Daerah, disingkat: 
K.P.P.B. 

PENAMPUNGAN TENAGA 

PEDJOANG 

Guna.mengenai pengumuman Pe. 
merintah jang maksudnja mengem. 
balikan tenaga2 Pedjoang kembali 
ke Masjarakat, oleh Djawatan Sosi 
al Daerah Jogjakarta telah disedia- 
kan sebuah Asrama Sosial di Bala- 
pan, Pihak jang lajak  dipertjaja 
menerangkan, bahwa mereka jang 
datang. menjerahkan (mendaftarkan 
diri) itu hanja setjara perseorangan. 

Dalam pendaftaran ternjata ba. 
njak sekali jang memilih pekerdja. 
an pullsi, Tanggal 10 jang akan di- 
adakan selecsi kepulisian. Aapun 
jg tidak memnuhi sjaratnjadakan 
dikembalikan ke Asrama pula, 

Didjelaskan, bahwa tempat jang 
dipergunakan hingga hari ini hanja 
berupa penjimpanan belaka. Tenaga? 
pedjoang jang telah masuk dalam 
Asrahma diberi kebebasan bergerak 
dan djuga tentang surat menjurat 
dagan pihak luar. 
Dalam penindjauan tampaknja 

mereka itu tetap bergembira dan 
tenang sadja. Tiap2 anak mendapat 
uang saku B.5—..Dan tenaga jang 
kini dalam Asrama  datangnja dari 
sekitar Jogjakarta. 

Djembatan Gamping rusak 
Lalulintas ke Purworedjo 

»liwat Demakidjo 

Karena djembatan Gamping, 
:pada 'saat ini rusak berat, maka 
lalulintas dari Jogjakarta kedjuru- 
san Purworedjo pp. mulai 
kemarin ( Minggu) dipindahkan 
mulalui djalanT ugu—Demak- 
idjo sampai k. m. 7 membelok 
kedjurusan Gamping. 

enak sajam Senan 

Sarbufin Ranting Seni $ono/ 
Sobo Harsono 

Fada tgl.: 5 Desember1950 te. 
lah dilangsungkan rapat antara 
buruh2 film Seni-Sono dan Sobo 
Harsono, jg berhasil membentuk 
satu Serekat Buruh jang meliputi 
.kaum Buruh dari  perusahaan-2 
pertundjukan film, dengan nama : 
'Serekat Buruh Film, disingkat 
SARBUFIN Ranting Seni Sono/ 
Sobo Harsono. Pengurusnja sbb.: 
Ketu: Sdr. Bakri. Sekretaris: Sdr. 
Sukotjo. . Ketua Bag. Organisasi: 
“Sdri Sutomo. Ketua Bag. Pendidi- 
kan/penerangan : Sdr. Sunarjo, Ke- 

:tua. Bag, Perbendaharaan: Sdr. 
#Hardjomul. Ketua Bag. Perbu- 
“rahan/Upah: Sdr. “Trisno. Pem- 
“bantu Umum: Sdr. Ngalimin, Sdr. 
(Sandiman, 
“SARBUFIN ini masuk anggau- 
:ta- Vak Sentral SOBSI. 

     

    

   

  

— Kalangan jang dapat dipertjaja ' 
mengatakan, bahwa perundin 
"jang dilakukan antara 'Ii 
Nepal mengenai hari ker 
gara 2 perisai” telah 
Geadiock. 1    

5)
 3
 

23
 

  

     



MENURUT siaran Saku Dilan pa 
an2 RRT maupun pasukan? Korea Dika kini terus bergerak 

madju Na ke Yevul dan tidak TN 

Dalam. ai tersebut Radio 
Peking mengutip rivgka | dari pi- 
dato duta besar Korea Utara di Ti- 
ongkok. Lee Yoo Yun, jang diutjap-. 
kan dimuka suatu demonstrasi ke- 
menangan di ibu-kota RRT. 

Siaran itu selandjutnja menjata- 
kan, bahwa pasukan2 RRT dan Ko- ' 
rea Utara telah memotong gerakan 
mundur pasukan? “PBB Maika difront 
Timur mau difront Barat, dan 
bahwa pada hari Djuma'at ini pasu- 
Ran2 Korea Utara telah sampai di 
garis paralel 38 deradjat. , 

Kominike Tentera Korea Utara ig 
disiarkan oleh Radio Khabarov pada 
malam Saptu ini menjatekan. bahwa 
pasukan? RRT telah menghantjur- 
kan pasukan? briga 
divisi Amerika difront Barat, Komi 
nike itu tidak menjebut nama? divi. 
8i2 itu, Oa Ant. UP. 

NA 

16 Negara memerangi. 

Korea 

Markas besar djenderal Mac 
Arthur mengumumkan, bhw dgn 
kedatangan  pasukan2 Beljia, 
B.landa dan' Junani . di' Korea, 
maka negara2 jang kini ikut ser- 
ta dengan aktif dim peperangan 
PB3 melawan komunisme di Ko- 
rea semuanja berdjumlah 16. 

Disamping itu negara2 jang 
kini ,.hadlir” di Korea ialah 
Australia, Kanada, Perantjis, New 
Zealand, Philipina, Siam, Inggris, 
Amerika Serikat, Afrika 
Tueki, Zwedias India dan 
pe kta UP) 

atan, 

Re- 

  

Perantjis 2 daerah RRT. 

Radio Peking menuduh bhw 
pengana ea bukannja Ta 

de Turki dan 2 

  

I batas: ea China, akan 
ukan2 darat Perantjis 

telah menembaki daerah 

dengan : meriam. Selandjut. 

h pula bahwa tentara 

  

nja « : 
Pe ena        

  
Ka 

1 PE Sapis, baik Li ai tah. Tiap hari terima orang bero- 
biki Ik 250 orang. Tapi sajang jang 
melajani hanjia seorang  mantri-djuru- 
rawat sadia, dibantu oleh seorang pem- 
bantu. Mengingat banjaknja orang2 
jang datang berobat makin bertambah, 
chalajak ramai sangat mengharap agar 
supaja tenaga jang melajani para pen: 
derita2 itu ditambah. Sedikitnja pantas 
ada seorang kepala mantri djururawat 
dan dua orang mantri diururawat “dan 
tiga orang pembantunja pula. Sungguh 
kekurangan tenaga itu sangat dirasa- 
kan -o!eh.rakjat Bantul seluruhnja, ja 
penderitaannja makin berat! 

Kirania harapan rakjat itu tidak  di- 
lebih-lebihkan- Dan memang pantas 
mendapat perhatian penuh dari pihak 
jang. bsrwadjib. Istimewa Djawatan Ke- 
sehatan di Jogjakarta. 

MURDIJATI, 
Bantul. 

am 4 Besar ttg. perda- 
maian dunia 

“Blok Barat undang Sovjet. 
p Lah Inggris dan Amerika telah mentjapai persetudjuan 

mengenai undangan ae akan dikirimkan kepada Sovjet, 
mengadakan konperensi 4 

Nota bersama dari 3 Besar Barat 
itu akan dikirim ke Mo3kow seba- 
gai. . jawaban atas nota Sovjet tgi. 
13. Nopember, jang minta adanja 
koperensi 4 Bear, "ntuk memper- 
bintjsngkan nasib Djerman. 

3 Besar menolak usul Rusia, utk 
membitjarakan soal Djerman sadja, 
tetapi mereka  setudju diadakan 
konperensi 4 Besar, jang akan me- 
liputi masaalah Korea, Formosa, 

perdjandjian ee dan Djerman. 

Ant. UP. Ah, 

—Perdana menteri Australia, Ro- 
bert Menz'es, ditunggu kedatangar- 

nja di Karachi pada tanggal 27 De- 
sember, dalam perdjalanannja. ke 
London, "untuk menghadliri konpe- 
rensi para: snp tana. menteri com- 
monwerilth. 

untuk 
Besar tentang masaalah2 dunia. 
  

Harapan baik perundingan 
Ingger:s — Mesir 

Tentang hasil perundingan Me- 
sir—Inggeris jg dilangsungkan di 
London hingga kini masih dira- 
hasiakan. Akan tetapi melihat tan- 
da jg njata menundjukkan, bhw 
tidakpun salah satu dari kedua 
pihak bermaksud untuk memutus- 
Nan, perhubungan terhadap pihak 
ain 
Fembesar2 kedutaan Mesir di 

Londoh menjatakan, bahwa me- 
reka mempunjai harapan, bahwa 
suatu persetudjuan jg agak melu- 
nakkanakan dpt ditjapai. Ant.-UP. 

“! BANTUL ada Poliklinik Pemerin: ' 
antika aa 

Dan menghantjurkan' bangunan2. 

purusirjaRa tentara Amerika ke-8 menerangkan bahwa dalam 
24 djam terachir ini pertempuran antara barisan2 depan RRT 

'dan barisan2 belakang PBB hanja terbatas sampai tembak-memembak 
antara patroli2 sadja, jaitu didaerah jang 
60 km tenggara Pyongyang. 

Satu satunja pertempuran besar 
terajadi pada hari Kemis jl. ketika 

2 kompi tjampuran pasukan? RRT/ 
Korea Utara . menjerang lambung 

kanan Divisi ke VI Korea Selatan 

10 km sebelah utara Suan, 60 km 

sebelah tenggara Pyongyang, dimana 

achirnja pasukan? RRT dapat dipu- 

kul mundur. 

Aniara Pyorgyang dan Seoul. 

Dilain lain dierah dikabarkan ter- 
dapat gerakan2 dari satuan satuan 
pasukan2 ,,merah: jang lebih besar. 
Djur :bitjara itu menjatakan, bahwa 
pertempuran telah terdjadi antara 
pasukan2 PBB dan kira2 2000 orang 
pasukan2 ,,merah“ disebelah tengga- 

ra 'Yongchon, 60km timur laut 
Seoul. Beberapa hari jang lalu ter- 
Gjadi pula suatu pertempuran antara 
pasukan? PBB danpasukan2,,merah“- 
sebesar 1200 orang 80 km sebelah 
utara Seoul didaerah Tibonni. 

Tidak djauh disebelah utara Chun 
Cchon satuan? Korea Selatan mengha 
Gapi kemadjuan2 resimen2 Korea 
Utara. 

Djurubitjara itu menjatakan, bhw 

dlumlah semula dari pasikan2 ,,m- 
rah,” didaerah itu sebesar 10,000 
erang kini mungkin telah bertambah 
besar dengan adanja infiltrasi? ba- 
ru dari Utara Kata @jurubitjara itu 
nampaknja mereka diorganisir dlm 
satuan2 jang berdisiplin dibawah sa 
tu komando pusat. 
Daerah Manchuria kini masih me- 

rupakan sumber kekuatan dari pa- 

sukan2 ,,merah”' di Korea. 

Bertahan diselatan Pyong- 

yang. 

Djurubitjara Mac Arthur menja- 

takan, bahwa pasukan2 Tentera ke- 

letaknja antara 8 sampai 

VILI dibawah “pimpinan letnan djen- 
Geral Walton Walker kini memper- 
tahankan kedudukan2 jg. merupa- 
kan suatu garis pertahanan disebe- 
lah selatan dan tenggara Fyongyang, 
Gan apa jg. didjalankan oleh pasi- 
kan2 ini adalah tindakan? sebaik2- 
nja jg. dapat dilakukan pada saat ini. 

Serangan2 udara. 

Pada Djum'at jl. pesawat2 pasu- 
.kan udara ke 5 telah menghantjur- 
kan 4 buah djembatan didaerah per- 
sediaan pasukan2 RRT jg, terpen- 
ting dan merusakkan 4 buah tank. 
Laporan Djum'at sore menjatakan, 
bahwa pesawat2 B-26 PBB telah 
menjerang sebuah djembatan didae- 
rah Koksan, sebuah disebelah utara 
Pyongyang dan 2 buah diantara 
Songchon dan Sinviju. (Ant.- AFP, 
dari Seoul). 

Gunung. Etna mengamuk 
terus 

Petani2 Sicili Djuvat jl dgn 
berlutut dibawah berhala Madon- 
na telah meminta kepada Tuhan 
supaja menghentikan letusan2 gu- 
nung Etna jang sedjak 12 hari 
ini terus memuntahkan batu2 dan 
lahar keatas dua kampung jang 
terletak didekat gunung tersebut. 

Lahar jang mengalir dari gu- 
nung ini telah pula menghantjur- 
kan 12 gedung. 

Berhala tersebut tadi diangkut 
dari geredja Milo ketepi sungai 
lahar tsb. 

Seluruh daerah Milo dan Riz- 
zano sekarang ditaruh dibawah 
pengawasan milter. (Ant. U.P). 

PEKAN MAULUD UMMAT ISLAM 

Pekan Maulud jang: diseleng- 
    

| kai djirak 10 km: 

      

    

   

   
   

  

garakan' oleh' Panitya Hari-Raya 
Ummat Islam Surakarta antara 
La akan mengadakan - 

Chitanan Umum: 2. Gerak 
3, Pemon- 

strasi Kepanduan: 4. Resepsi: 5. 
Pesta anak2 Jatim. 

Djuga -ada kemungkinan akan 
diadakan perlombaan Kesehatan 
Baji, Pekan Maulud tsb akan 
diadakan pada tg 17 hingga 22 
Desember jad. 

“ 1-51 Pilihan anggota DPRD Solo, 
Untuk melaksanakan terbentuk 

nja DPRD Sementara Balaikota 
Surakarta menurut PPN. 39 ma- 
ka oleh Panitya Penjelenggara 
telah ditetapkan rentjana sbb: 

Tgl. 10 hingga 20 Desember 
"50 kesempatan mendaftarkan diri 
dari partai2. dan organisasi2 di 
Ketjamatan masing2, dengan: me- 
njebutkan nama Ketua. Penulis 
dan Bendaharanja, 

Tg, 22. hingga 28. kesempatan 
dari ' pehak ' partai -partai dan 
organisasi2 untuk memadukan 
protes kepada Panitya Penjeleng- 
gara. di Balaikota, ialah jang 
bertalian dengan soal pendafta- 
ran tersebut. 

Tg, 4 Djanuari 1951 hari pe- 
milihan anggota2 DPRD: Semen- 
tara di Balaikota. 

Penghulu diudji peng. umum: 
Dalam bulan Maulud ini oleh 

Mahkamah Isiam Tinggi di Solo 
akan diadakan Ujian. Penghulu 
dari seluruh  Djawa. Jang akan 
turut dalam udjian itu sebanjak 
45 orang jang berasal dari Djawa 
Barat, Tengah dan Timur. 

Ketjuali pengetahuan2 “tentang 
keagamaan, dalam udjian tsb akan 
diudjikan pula pengetahuan umum. 

Udjian tsb adalah udjian jang 
kedua jang pernah diadakan oleh 
Mahkamah Islam “Tinggi Solo. 
Jang pertama jalah pada bulan 
Oktober jl: jang hanja diikuti oleh 
tjalon2 dari Djawa Tengah sadja. 

  

  

   

      
     
   

   

   

ee eng : Ilahi lalai adji" ng 
Ta plang ke Rachmatullah pada tg. 8 Des. 1950 djam 16.00 

2. B. H. MASUD. 

ttd : Djohari Mas'ud Letn. 

   

3 Hr 1 

ajn Keluarga Mas'ud. 
125 12 

    

AN HARGA PENTING 2 OCCULT INSTITUTE. 

1 PEMBERI TAHUAN "MADJALAH MERDEKA" 
na. hari Tagi “Madjalah Merdeka” memasuki usianja jang 

2EV 'hidupnja jang telah lalu, madjalah populer jang 
kai umum ini, sebenarnja satu rentetan PERDJUANGAN 

| 3 ' melaksanakan tjita2 menghidangkan batjaan populer dan 
aik, tapi murah dan tidak dangkal. . 

1 aa Ta aa 1951 kita ikshhitling usianja jang ke-IV. 

    

   

  

     

   
     

   

  

   

   
      

aa Ae direksi ani Merdeka” telah 

re Nana buat 3 3 R. 8 -angganan 'sebulan buat 4 3 5 nomer. , R. 8,— 
Harga eijeran per'lembar .. . .... R.1,8 

2. Nomer Gratis. 
— Langganan baru buat Djanuari 1951 mendapat de- 

ngan Yaman nomer jang "masih akan terbit bulan 
£ Desember, 19 

je embara2. 
aktu-waktu slida desakan sajembara2 mengenai ISI 

aah Tana tertentu, dengan hadiah2.rojal. 

'a aa jang Blah ea dengan riang gem- 
sira, membangunkan semangat atau daja' mentjipta, 
okumenter, tetap berharga, dan benar2 merupakan 

. TATA USAHA “MADJALAH MERDEKA" 
DJ. HAJAM WURUK 9, DJAKARTA. 

  

ERBIT KEMBALI 
| BABDASASMAJA. Isinja telah ternjata bahwa ber- 

umum dan telah dibuktikan, antara isi: Pengasihan, 
ng, Ismu, Adji, Pangedepan, Kadigdajan, Siluman, 

ar, Kekuatan, Pambungkeman, Pameling, Penrawa- 
mporan, Tinggengan, Sa an Tinggergan, 

badah, Sjahing laki.rabi, Pet lakune Ila- 
'kesambet, Balung, Owah, Ilmu Baginda 

h banjak 15,75 
. Chias dari Ilmu-ilmu an akai oleh 

          

   

  

    

  

   

  

    
   
   

    

    

    

     

    
   

   
   

    

  

   

    

    
  

    

P Baltajaa 9 da 
    

3 djangan.wedjangan dari para ahli ilmu, isi 
EA engga buat ilm Ah smadhi, Wahana dari hari, Adus to- 

» bat, Rijalat, hari 3 nap o'a Adam. Untuk at ke- 

  

turunan jang mulia, TAN Ayat 'memperkuht serta mustadjab, 

      

  

Penglimunan, Keteguhan, Plengketan, (menolak pentjuri), Man- 
tram-mantram, Penawaran bisa, Sorogan, Perang Tjatur, Ni. 
kah ghaib, djika ingin melihat wahju Tahdjatih Laku Adam, 
Laku kungkum, (Isbat dari Ibu Hawa), Sjarat tumbal rumab, 
'Radjah-radjah, Pengirupan. Sa'at Baginda 'Ali, Bintang 2d. 

3 djuga muat Pangan Utan, Upas-upasan, Persapa dari pe- 
jah-petjahnja Keraton, Memul€, semua 170 lebi! harga 115, Tb 

Kitab MANTRAJOGA. Untuk pengobatan dan: n, djuga 
muat pengetahuan dari Pang€ran Bonang, K Iga, Kudus, 
Kadilangu, Giri, Tjirebon, Deradjat, .Madjagung, Sech bemah- 

'. abang, Murjapadakusuma, K.A. Ngalas, Sen Aa Palembang," 
Tea Aan Pekaosan, Paniraman, Wadja, S2ch Adiluwih. 

— Ilmu: Nakisbandi'atulchag, Gaibulghujub, 82p!, Mubin, Ahjatsa- 
5 Na Barijan, Mahbut, Makdumsarfin, Satariah, Sirasab, Chara- 
| djek, Madjalis, Fatakur-richman, Sufi, Chafi, Simbaga (un- 

uk ke: lebihan). 
We aa kepada perempuan, kawin batin, tempa 'Rahsa pe- 

Mena ank Djutm “Wedjangan Sk Kes€napa- 

     

    

  

  

    

    

  

   

: 4, Pp 'Djuminah, 
mu batin dari para Wali, Bahadat, Timu 

: Sukma diterangkan dl. na Tara 2 

| '.SADUBUDI" 
58 SOLO. 

  

Pasar Mais di Dunia paling berharga, 
kesenengan wanita2 jang waktu di Pesta, 

Hematiah jarg tida-tida pakailah mas jang berharga 

Pasar Mas TJONG & CO Malioboro 37 Jogja 
diangan ambil risico,, pakailah mas 22 karat lebih menguntungkan. 
Terima pesenan, Ae tjepat, Radjin Halus. Tukar-menukar. 

123—12 
  

  

Rahasia dipegang. 

Kirim tiga pertanjaan berikut keterangan umur dalam satu en- 
velop bersegel dengan satu postwissel £ 11. — . Origineel envelop di 
kembalikan dengan tidak rusak segelnja. Tuan/Njonja akan tertje- 
ngang tentang djawab-djawab jang tjotjok. 

Rambut Putih djadi Hitam 1 gram f 5.— 

Kotakpos No. 159 Bandung, 

130 12 

  

MULAI 1 DECEMBER 1950 

Tuan dan Nj.: 

104 12 

Fraktijk lagi di Tugu 12, Jogja 

TJOA SOM GWAN 

Dokter2 Gigi 
Djam Bitjara 

Pagi, 8 — 10 
Sore: 4.30— 6 

Ketjusrli Saptu Sore, Minggu dan Hari Raya, 
  

  

Setjodiningratan No: 

128-12 

PENGUMUMAN. 
Berhubung diadakannja udjian Assistent Ahli Pharmacie, dengan 

ini dipermaklumkan, bahwa Apotheek Kementerian Kesehatan 
14 — Jogjakarta, mulai tg, 11 sjd 15 

Desember 1950, hanja menerima resep2 mulai djam 12.00. 

Resep2 jang penting (spoed) dapat dibuat di Rumah Obat 
"PANTI WALUJO"” djl. Majioboro No.: 8 

Jogjakarta, 8 Desember 1950. 

Kepala Apotheek 

Kementerian Kesehatan. 
  

  

    
Untuk »pertama: kali (0... ituu 

  

  
  

sALPINA“ — 

  

MA n   Sesudah perang 'telah- datang lagi ARLODJI SWISS KLAS | 
100 pCt. Waterproof — Pon magnetic —all steel. 

merk 

.dengan harga E. Z. 
ALPINA — TECHNOS DEALER UNTUK DJAWA TENGAH 

: PAMOR 

» TECHNOS” 

  

JOGJAKARTA 

UNDIAN UANG 
SEBESAR f1.500.000.— 

terbagi atas 150.000 surat undian A f 10,— jang bernomor 10.001 sam- 
pai dengan 160.000 dan selembar surat undian terbagi lagi atas su- 
rat2 undian seperempat 4 f 2.50 guna 

PENGURUS JAJASAN - Ta Leni 

,DANA BANTUAN (B.I.F.) DI DJAKARTA $ 

| Aturlah pesanan 'pada :   131—12 
  

  

Djumlah hadiah2 besarnja f 750.000.— jaitu: 

1 hadiah dari f 100.000 — '£ 100.000.— 

2 5 3 50-000-— ,, 100 000: — 
2 2 par 251000.— ,, 501000 — 
5 :3 . 10.0001— 1, 501009: — 

15 i an 51000.— ,,  751000.— 
55 2 na 1.0001— 5, 551000: — 

, 220 » na 500.— ,, 110.000.— 
600 3» aa 250.— 1, 150 000.— 
600 1» 7 100.— ”, 60.000.— 

Djumlah 1500 h badiah “F 750.000.— 
Jenaniina 2 ten ms 

Surat2 undian dapat diperoleh: 4 
1. pada kas2 dan bank2 jang tersebut dibawah ini, pembajaran con- 

tant dengan uang jang sah: 
EH sCOMPTOBANK N.V,, Djakarta, Noordwijk 25 (di Djakarta-kota 
tidak diadakan pendjualan ). Bandung, Makassar, Medan, Menado, 
Padang, Palembang, Semarang, Sibolga, Surabaja, Tegal, Telok Be- 
tong dan Tjirebon. 
DE JAVASCHE BANK di Bandjarmasin, Malang, Pontianak. 

2.Setjara ,pengiriman tertjatat- melalui pos, paling banjak 10 surat 
undian buat seorang atau se-alamat, hanja dengan pengiriman pos- 
wesel kepada Eicomptobank N.V. Djakarta, (Posttrommel 58), Ban- ' 
dung, Makassar,:Medan, Menado, “Padang, Palembang, Semarang, 
Surabaja, Sibolga, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 
Untuk tiap2 satu surat-undian penuh atau bahagian dari satu su- 
rat undian penuh harus dibubuhi f1.— guna bea administrasi dan 
pengiriman. 

Djika djumlah surat2 undtan jang disediakan untuk dikirim telah 
ditutup semua, maka poswesel jang diterima sesudah itu dianggap 
untuk undian uang jang berikutnja, ketjuali djika sipengirim mema- 
djukan permintaan lain. 

PENARIKAN di DJAKARTA PADA 30 dan 31 JAN. 1951 
dihadapan Kantor Notaris Mr. N.A.M. van Altena, ketjuali djika 
tanggal ini dipertjepat oleh Menteri Sosial. Djikalau surat? undian 
tidak terdjual habis, maka hadiah2 akan dikurangkan menurut per- 
imbangan, 

MULAI PENDJUALAN PADA 3 JANUARI 1951.     

  

   
    

  

     
   

   

      129—12 

bata — Pesanlah dari sekarang: Sa | 
| Na Sudiarak Dag k oleh: Anwar Sanusi... , karen 750 | 
I-..2.. Sedjarah Umum Il Hutauruk A00 | 

3. Sedarah Kebudajaan Indonesia. | P 
: oleh: S, Wojowasito . » 6.50 

| 4.  Sedjarah Islam di Sumatra HAMKA an LD 
| 5... Undang2 Kerdja th. 48 g Ni 

6. Tata Negara Indonesia | ! 3 Tn Pan 
7. Latihan Bah. Indonesia, St. Moh. Zain 1 350 
8. Bung Karno, 8 nian 
9. Teori dan Masak2an Nursiah Sajur 92n 

10. W. C. Keijner. Masakkan aa 
11. Kepartaian di Indonesia”. no 
12. Rahasia Perdjuangan INDONESIA di Singspora 1 17.50 
13. Pendidikan dan kemadjuan . 

oleh: Djarnawi Hadikusuma' aka 
14. Penuntun Proces Verbaal. dsb: lapuran ' AD 
15. Ichtisar Kemerdekaan Indonesia BO 
Ongkos kirim 10 pCt., sekurang2nja R. 050. 

Toko Buku: K R " 
KN KIDUL AD — JO8JAKARTA, 
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PELAN 1 

' Solo memang kota Istimewa |! 5 
Ada pegawai Sriwedari jang ditahan. 

lantaran tersangka ada sangkut-pautnja 
dengan penggedoran di Sriwedari sen- 

' diri tempo hari: Dan sekarang malah 
diberitakan, ular di Sriwedari ada jang 
hilang. Padahal ular jang besar diuga: 
- Mudah-mudahan urusan penggedoran . 

itu bisa beres- Dan ular jang hilang 
pun bisa ketemu, Kalau tidak ketemu 
djuga, Berabe pikir, baik polisi Sura- 
karta “amatamati siapa2 jang pakai 
sepatu atau ikat pinggang kulit ular: 
mBah Nur niletuk: Tapi kulit ular 

“dapat dibikin tas diuga oleh para 
njonja | 
''Masa bodo polisi Solo, perkara itu. 
Berabe sih tidak berani ganggu-gugat 

|, tas kepunjaan wanita lain. 

Berabe sangat gembira melihat re- 

- kan2 dari harian2 Tionghoa berusaha 

keras menggunakan bahasa Indonesia. 

seperti jang dipakai oleh koran2 Indo- 

Itu akan merapatkan perhubungan 

dan saling harga-menghargai meskipun 

koran2 Indonesia  diadinja mendapat 

saingan jang tidak sedikit. Tapi itu ti- 
dak mengapa, sebab hasilnja terachir 

bagus sekali: bahasa Indonesia tambah 

banjak dipakai, « Indonesia- Tionghoa 
tambah rapat perhubungannja: 

Tiuma korannja Oom Ang Yan 

Goan, jaitu Sin Po, kadang2 sangat kon- 
sekwen tjarania ,,meng-Indonesiakan” 

bahasanja. sehingga kata: mengandel- 
"kan didjadikan ' mengandalkan, Kalau 

terlalu konsekwen, nanti sumber dijadi 

sumbar. Kan bisa salah sangka, kalau 

tidak marah tidak apa, disangka se- 
sumbar? 

BERABE. 
  

Sk. Nasional protes. 

Dgn melalui Persatuan War- 
tawan Indonesia kring Jogjakarta 
sk. Nasional, menjampaikan se- 
buah protes terhadap koresponden 

Aneta di Jogja, jg dianggap telah 
melanggar code kewartawanan 

dan berakibat merugikan harian 
tsb pada chususnja dan dunia 
younalistik pada un umnja. 

Untuk ini oleh Kring, telah 
dibentuk sebuah Komisi Penjele- 
saian jg diketuai oleh sdr. Agus 
Sujudi. Dengan bahan2 jg telah 

“ ada dan pertimbangan serta pe- 
. njelidikan bidjaksana, maka hasil 

Kemisi itu akan segera diserah- 
kan kepada P. W.I. Pusat untuk 
dipertimbangkan dan diambil tin- 
dakan seperlunja. (D). 

GEROMBOLAN DJUDI DIBEKUK. 
Atas kegiatan pulisi negara, di- 

bantu penduduk pada tgl. 7—12 di- 
rumah Amad Kusni desa Djetis 

— Argosari kapanewon Majudan Jogja 
karta, dapat dibekuk segerombolan 
kaum djudi, terdiri dari Ik. 42 orang. 

Sesungguhnja gerombolan jg ber 
siasat berpindah pindah ini, telah 
lama diawasi rakjat, terutama dari 
Djawatan Keamanan Desa. Tetapi 
mereka tak dapat bertindak, dise- 
babkan beberapa orang diantara ge 
rombolan itu bersendjatakan api. 
Berkat kerdja sama jg baik antara 
palisi dan penduduk, maka. gerom- 
bolan jang sedang bermain dadu itu 

| achirnja dapat disergap dan dibe- 
kuk begitu sadja. Turut tersangkut 
Galam perkara Ini ialah Kepala Dja 
watan Kemakmuran di desatsb. (Dj). 

  

Susunan pengurus P.W.I. Jogja 

Dim sidang ulang tahun P.W.I, 
“Jogja kemarin, antara lain telah 
mengangkat pengurus baru sbb : 
Ketua sdr. Sugiono( Antara) Wk. 
Ketua sdr. H. Basuni (Nasional). 
Penulis I sdr, Agus Sujudi (Ming 
gu Pagi). Penulis II sdr. Djadi 
(Nasional). Bendahari sdr. Tjeng 
Thik Kie (SinPo).  Pembantu2 
sdr2 Sarwoko, I. Hutauruk,Pala 
pah dan Sutomo masing2 dari 
R.RL., Kedaulatan Rakjat, Pelo- 

' por, dan Surjo— Tjondro. Diusul- 
ikan sebagai Komisaris Pusat. sdr 
Pitojo. D.S. 

| (Langkah pertama akan menga 
| dakan tjeramah2 dan, memperleng 
kap perpustakaan. Telah diterima 
beberapa buah buku dari U.S.LS. 

— tentang journalistiek. (D) 

| Guru? S.M.A. Negeri 
Sa akan mogok? 

Dari kalangan jang lajak diper- 

  

tjaja didapat kabar, bahwa guru2 
S.M.A. Negeri di Solo pada waktu 
ini sedang menghadapi puntjak ke- 
sulitan. 

. Soalnja ialah bahwa selain setiap 
hari memberi peladjaran lebih dari 

' “ukuran biasa, mereka sedjak bulan 

Sep sak bola 

Djawa Tengah — DjawaBarat 2-2 
Siapa dikirim ke New-Delhi ? 

HARI penghabisan dari pertandingan pemilihan kesebelasan antara 
4 Djawa Barat, Tengah dan Timur, dilangsungkan kemarin sore: 

dilapangan Krido Sono Jogjakarta, dengan atjara Djawa Barat me- 
lawan Djawa Tengah. Meskipun hudjan turun dengan lebatnja, 
namun perhatian lebih besar dari dua hari jang lampau. Hasil dari 
pertandingan jalah 2—2: ' 

Tentang berdjalannja pertanding- 
an dapat dituturkan, bahwa lapa- 
ngan tergenang air kurang memuas- 
kan. Pada permulaan kes. Djawa 

Barat nampak lebih kuat,serangan2 
jg dilakukan dengan long passing 
sangat mengchawatirkan, sehingga 
barisan belakang Djawa Tengah 
agak sedikit katjau. 3 
Pun rupanja dalam main dila- 

pangan jang terpendam air, Djawa 

  

September jl. belum menerima gadji 
penuh. 

Selandjutnja kalangan tsb me- 
njatakan, bahwa guru2 tsb telah 
mengadjukan desakan kepada jang 
berwadjib, supaja dim pertengahan 
bulan ini djuga soal tsb mendapat 
perhatian sepenuhnja. 
Dalam keadaan demikian kalangan 

peladjar2 gelisah, karena ulangan 
umum jang sudah dekat waktunja, 
sangat boleh djadi akan diurung- 
“kan oleh sementara guru2nja, dengan 
alasan sebagai tertera diatas. 

Perlu kiranja ditambahkan, bhw 
sebelum kenaikan klas jang Iaiu, 
guru2 S.M.A. tsb pernah tidak mau 
memberi peladjaran selama 2 hari, 
djuga mengenai soal tsb., sehingga 
pada waktu itu fehak peladjar2 
mengirimkan utusannja kepada Ke- 
menterian Pengadjaran, mendesak 
kepada jang berwadijib memper- 
hatikar nasib para guru2nja. 

B T,I. Kontra H. V. A. 

(Oleh kor. KR Kediri) 

Barisan Tani Indonesia Kediri me- 
merintahkan kepada anggota2nja jg 
menduduki 60 pCt dari luas persil 
jg kiai masih mendjadi persengke- 
taan antara HVA dan penduduk, 
supaja tetap mempertahankan ta- 

nahnja itu. 
Lebih landjut BTI menjatakan ti- 

Gak mengakui sah setiap perdjan- 
Gjian dari manapun asalnjajg tidak 
dirundingkan terlebih dulu dgn BTi. 
Tindakan itu Jiambilnja, karena 

persetudjuan jang telah ada antara 
pengusaha dan penduduk jang di- 
wakii BTI tidak Giindahkan oleh 
Panitya Tehnis dari Panitya Persi- 
apan Pengembalian Perusahaan A- 
sing. 
Dalam panitya tehnistsb.ketjuali . 

wakil pengusaha hanja duduk dja- 

watan2 Pemerintah, sedang wakil 
Sarbupri SBG telah mengundurkan 

diri. 
Menurut tafsiran BTI panitya 

tehnis hanja berkewadjiban mene- 
tapkan pembajaran kervgian beaja 
eksploitasi petani (rakjat) dan me- 
njelesaikan masalah perburuhan, 

djadi tidak termasuk kompetensinja 
untuk mengganggu gugat persetu- 
Gjuan jang telah ada antara HYA 

Gan penduduk jg a.l. berburji sbb. 
1. tanah persil jang telah didudu- 

ki rakjat dan ternjata dibutuhkan 
HVA djuga, harus diganti dengan 

tanah lain dengan menunggu dulu 
sampai panen selesai: 

2. pemindahan rumah2 rakjat ke- 

tempat baru ditanggung pengusaha. 
BTI jang djuga duduk dalam pa- 

nitya besar menjesalkan beleid dja- 
watan2 Pemerintah dalam panitya 
tehnis jang kurang memperhatikan 
kepentingan rakjat itu, jang bera- 
kibat mempersulit penjelesaian ta- 
nah2 persil, demikian keterangan 
pimpinan BTI Kediri kepada kores- 
'ponden KR. (O). 

PMA SATA CAP 

  

Minta diri. berhubung be- 

rangkat ke Riouw... 
Harap di maafkan djika ada 
Kesalahan lahir dan batin. 

$ Dokter 
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  DITJARI AHLI RADIO "1 
jang dapat mendjadi GURU. 

Ketrangan ,,Junior” Kantor 
Dj. Lempujang Wangi 36 Jogja. H 
  

  
  PIANOSTEMMER 

O: T. SIEN 
Botton 38 —, Magelang 
Kulon Pasar 1la — Jogjakarta 
Ongkos stem Piano f 45,— 
Tentu dateng di Solo. 
Ongkos stem piano f 60.— 
Diluar kota tambah ongkos2 
Djuga terima panggilan dari   

Barat nampaknja lebih berpengala.- 
man sehingga dapat mempermain- 
kan lawannja. : 

Kira 10 menit kemudian karena 
salah perhitungan dari Surdjiman 
back kanan dari Djawa Tengah, 
jang hendak menghalaukan sebuah 
voorzet dari pemain muka Djawa 
Barat dengan headnja, bola masuk 
gawangnja sendiri (zelfmoord) se- 
hingga stand mendjadi 1—0 buat 
Djawa Barat. Sesudah itu permainan 
agak ramai sedikit karena satu pi- 
hak berusaha keras utk mengurangi 
kekalahannja dan pihak lain jaitu 
Djawa Barat berusaha keras utk 
menambah kemenangannja, 5 menit 
kemudian Djawa Barat dapat mene- 
robos untuk kedua kalinja gawang 
Djawa Tengah, dan stand mendjadi 
2—0 untuk Djawa Barat. Dengan 
kekalahan ini Djawa Tengah tidak- 
lah mengjadi putus asa atau lebih 
lemah, bahkan sebaliknja Spirit utk 
mendjundjung tinggi namanja ma- 
kin keras sehingga permainan agak 
mendjadi teratur dan bersemangat. 
Serangan2 pembalasan terdjadi ber- 

kali2, tetapi Keeper Smith dari Dja- 
wa Barat sangat mengagumkan dan 
dapat mempertahankan bentengnja 
sampai beberapa detik sebelum pa- 

uze. Setelah terdjadi perkelaian be- 
bat dimuka gawang Djawa Barat, 
maka dengan tembakan jg sangat 
keras dan djitu, kiri luar Sugijono 
dari Djawa Tengah dapat menerobos 
gawang Djawa Barat dan stand 

mendjadi 2—1 untuk Djawa Barat. 
Sesudah pauze permainan agak 

rusuh. Banjak dilakukan pelang- 
garan2 oleh kes. Djawa Barat, se- 
hingga penonton agak sedikit marah 
dan suasana mendjadi riuh. Meski- 

pun demikian permainan Djawa Te- 
ngah bertambah bersemangat dan 
membahajazan. Keuntungan besar 
bagi Djawa Sarat, bahwa keeper 

Smith tetap awas dan menundjuk- 
kan ketjakapannja jang mengagum- 
kan dalam mempertahankan ben- 
tengnja. Meskipun kes. Djawa Ba- 
rat terus-menerus terkurung. dan 
bentengnja sering dalam bahaja ka- 
rena serangan dari barisan muka 
dari lawannja itu, mamun stand te- 
tetap 21 untuk Djawa Barat. Per- 
Gjalanan permainan jg. sangat mem- 
bahajakan bagi Djawa Barat itu 
mentjapai puntjaknja. sampai 3.me- 
nit sebelum finish. Kok Bie jaituka- 
nan dalam dari Djawa Tengah jg 
terkenal tjepatnja dan ,,mentjuri” 
bola dari lawannja, setelah menda- 
pat voorzet dari temannja, maka 
dapat  mempergunakannja dengan 
tepat sekali, sehingga keeper Smith 
tidak berdaja menahan tembakan 

Kok Bie itu dan stand.achirnja 
mendjadi 2-2. 

REX 
17 Th. KEATAS. 

romantisch tidak ketinggsian. 

  

  

MALAM INI: 

GENE TIERNEY 
dalam : 

Ini malam dan berikutnja. 

ANGEL IN EXILE 
JOHN CARROLL — 

Harta benda kebiasaannja menjebabkan orang lupa. Hingga ini aki- 

batnja membunuh teman sendiri. Tetapi bagaimanakah ? 

Disamping pukulan, hantaman dan pengorbanan: 

Tjeritera seorang gadis Tiongkok jang mere- 

& H J7 lakan djiwanja untuk tanah air. 

- CHINA GIRL Penuh sensatie.  ' 
xx 17 th. keatas. 

Lebih landjut dapat dikabarkan 
bahwa pertandingan pemilihan jang 
terachir akan dilangsungkan di Dja- 
karta, dimana kesebelasan2 Suma- 
tera dan Sulawesi akan mengambil 
bagian. Nanti sesudah pertandingan 
selectie itu berachir, maka akan 
dipilih pemain2 untuk dikirim ke 
New Delhi. sedjumlah 18, jaitu dgn 

$ 1g 
( orang reserve. 

» 

DJAWA BARAT—DJAWA 
TIMUR 1—0. 

Berlainan dengan jang kemarin. 
“maka perhatian pada pertandingan 
hari ke-II antara Djawa Barat dan 
Timur sangat sedikit. 
ke-II ini pun hudjan turun dengan 
lebatnja sehingga pertandingan ter. 
paksa dilakukan hanja setengah 

mainan, jaitu sampai pauze, stand 
1—0 untuk Djawa Barat. 

sg 

Pada hari 

Didapat kabar. bahwa anggauta 
Ks, H. W. Solo, Kandar baru2 
ini telah dischors selama 2 (dua) 
tahun, karena menjalahi Anggaran 
Dasar Perkumpulan. 

Schorsing tsb. djuga didjalan- 
kan oleh PERSIS, jang ia men- 
djadi salah seorang pemainnja. 

Kalangan PERSIS menjata- 
kan, bahwa selama dalam' musim 
hudjan ini tidak akan diadakan 
pertandingan2 bola besar. 

Pada pertandingan antara Solo- 
Jogja-Semarang di Solo jang ter- 
achir kabarnja PERSIS menderita 
kerugian sebanjak f 800.—, se- 
dangkan pendapatan kotor selama 
3 hari pada waktu itu berdjumlah 
£ 15.000. — 

ta: & 

Mesir. Turki 3-0 

Mesir telah mengalahkan Tur- 
ki dgn 3—0 dalam pertandingan 
ulangan sepak bola persaudaraan 
Lautan Tengah, jang dilangsung- 
kan di Kairo hari Djum'atjl dan 
dihadliri oleh 20.000 penonton. 

.. Permainan kesebelasan Mesir 
baik sekali dan tehniknja lebih 
tinggi daripada permainan  kese- 
belasan Turki. 

Goal pertama ditjetakoleh kiri 
luar Fathi Khattab, 4 menit se- 
telah permainan dimulai. sedang- 
kan goal ke—?2 adalah tendangan 
kiri dalam Sayed Salah, 4 menit 
setelah mengaso. Van goal ke-3 
oleh kanan Dizwi. 

Perampok didesa Karet 

. Magelang 
Dari pihak resmi dikabarkan bah- 

wa pada hari malam Minggu jl, di- 
rumahnja Todimedjo didesa . Karet 
Magelang telah kedatangan peram- 
pok jang terdiri 10 orang, seorang 
memegang badannja Todimedjo wak- 

tu buang air ketjil dimuka rumah 
dan 9 orang lagi berdiri disekeliling- 
nja ada jang berpakaian tentara dan 

bersendjata pistol, seorang membawa 

Dj: 5.7. 9. 
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Ruangan Ekonomi - Keuangan : 

Tak keberatan sistim deviezen 
di Indonesia : 

Perlunja konperensi tarip di Inggeris. 

A2 kemungkinan, bahwa keuntungan jang njata dari suatu 

konperensi seperti jang kini sedang diadakan di Tourguay, jg 

luas dan lama sekali memakan waktu, tak akan lekas dapat terlihat, 

dan djika dibandingkan dengan ongkos2 jang dikeluarkan sebelumnja, 
malah akan miskin kelihatannja. 

Sebagaimana diketahui, konperensi 

di Tourguay itu tarif masuk daa 
penghapusan segala sesuatu ialah 

mengenai penurunan menghalang2 
perdagangan... L 

Akan tetapi perlu pertemuan se- 
matjam itu jalah bahwa kini sudah 

ada organisasi internasional, dimana 

dapat dirundingkan, dan dimana da- 

pat diperoleh pemandangan tentang 
praktijk2 perdagangan berpuluh2 
negara lain”, demikian mr. Karta- 

djumena, dari kementerian keuangan 

jang turut menghadiri konperensi 
tarif di Tourguay, Inggeris. 

Dalam hubungan peranan jg. di 

mainkan oleh Indonesia dalam Kon- 
perensi tadi, mr. Kartadjumena me. 
nerangkan, bahwa Indonesia bukan- 
lah suatu negara industri, akan te- 

tapi suatu produsen bahan2 mentah- 
jang dimasa kini sangat banjak di-, 
minta oleh setiap negara, untuk 
mana baik tarif jang tinggi maupun 
penghalang2. pemasukan sama sekali 
tak ada dikenakan, 

Oleh karena itu semua, maka ke- 
dudukan Indonesia dalam konperensi 
itu adalah sangat djauh berbedaan 
dengan Nederland umpamanja, se- 
buab negara industri, jang akan 
mendapat keuntungari besar, jika 
bea-pemasukan produksi industri, 
direndahkan serendah2nja. 

Djiwa ,,protectionisme”, jg. banjak - 
djuga terlihat dikota Tourguay itu, 
jang banjak berasal darinegara2 in- 
dustri, banjak sedikitnia berakibat- 
kan kenjataan, bahwa Nederland tak 
seberapa menarik untung dari kon- 
perensi itu. 

Indonesia adalah suatu negara, 
jang, djika dibandingkan dengan 
lain2 negara, mempunjai tarif jang 
rendah sekali. Oleh karena itu, ma- 
ka delegasi Indonesia dalam kon- 
perensi, tak banjak jang dapat di- 
tawarkannja. 

Didalam banjak hal, Indonesia ha 
rus meminta konsessi2, Yengan tak 
mempunjai kesanggupan, untuk mem 
berikan sebaliknja. 

  

sendjata tadjam dan G6 orang ber- 
pekaian preman. Todimedjo jang 
pada waktu itu tak berdaja lagidi- 
suruh duduk dan kalau berani ber- 
teriak rumahnja akan digranat. De- 
ngan leluasa perampok2 tadi dapat 
mengambil barang2 seharga R.1100.- 
dan uang tunai R. 400— Tetapi 
dengan keactifannja Polisi Magelang, 

pada besuk paginja beberapa orang 
perampok sudah dapat dibekuk ba- 
tang lehernja. 

  

Mendjawab pertanjaan Aneta, apa 

kah negara2 laintak berkeberatan 
terhadap peraturan2 deviezen2 jang 
kini berlaku di Indonesia, jang dju- 
ga mendjadsi penghalang pemasukan 
barang, mr, Kartadjumena menereng 
kan, bahwa sama sekali tak aja ke- 
beratan2 jang terdengar, ,,Kita sa- 

ma sekali tak ada membeda-beda- 
kan negara mana jang memasukkan 

barang ke Indonesia: peraturan? itu 
adalah sama untuk setiap negara. 

Suatu peraturan diviezen seperti 

jang kini berlaku di Indonesia, seka 
lipun peraturanini membatasi pema- 

isukan barang, adalah Gdlizinkan, dji- 
ka peraturan2 itu perlu diadakanka 
rena kesukaran? balans pembajaran”. 

Dalam hubungan pembitjaraan? 

dengan keradjaan Inggeris, tuan 
Kartadjumena menerangkan. bahwa 
pembitjaraan ini terutama adalah 
mengenai ,,Imperial Preferences”. 
Oieh karena kini sudah tak banjak 
lagi jang dapat diharapkan dari 
pulau Taiwan dan daratan Tiong- 
kok, maka jang mendjadi leveran- 
cier Inggeris dalam lapangan teh 
jalah Indonesia sadja. 

Selandjutnja, lebih dari paia ini 
tak ada iagi jang akan dapat di- 

beritahukan, dan hasil2 perundingan 
selengkapnja, akan dikeluarkan ber- 
sama, djika konperensi nanti sudah 
berachir. Penetapan2 jang demikian 
telah didapat. untuk mendjaga agar 
djangan sampai ada spekulasi ter- 
djadi didalam barang2 jang tarifnja 
sudah dimufaekati, demikian mr. 
Kartadjumena. @ 

(Merdeka-Aneta). 

Siaran RADIO 
SENEN, li DESEMB. 1950, 

Jogja, 
Gelb:: 59,2 dan 1224 m. 

07-30 Allan Jones, J. Mc. Donald dsn Tony Martin 
12.15 BBC Orchestra. 
12:45 Suara Ali Albar. 
13.15 Joe Turner Joe Liggins. Zep Meissner. 
17.05 Peladjaran njanji kanak2 oleh Pak Tone. 
17.45 Mengensngkan arwah 40.000 korban di 

Sulawesi oleh peladjar Sulawesi- 
18.00 Hal Penerbangan oleh Perpeni. 
18.30 Peladjaran bhs Inggris, 
18.50. Suara bersama ,,Ihe Andrews Sisters''. 
19.30 Krontiong-langgam ORJ. Poniman. 

Djakarta. 
Gel. 1980 — 49.63 — 61.10 — 133.8-m. 

  

  

12.00 Pendidikan kanak2. 
17-20 Buluh Perindu. 
1800 Wanita dan Masjarakat. 
1-00 Renungan. 

2215 Orkes ketjapt Laksana.     
  
  

Dj DI 

  GEORGE "GABBY” HAYES. 

Mulai ini malam dan berikutnja ” 
17 th. keatas. 

RETURN of the BAD MEN 
Dg. RANDOLPH SCOTT — ROBERT RYAN — ANNE JEFFREYS — 

134—12 
  

MALAM INI: 

GEORGE MONTGOMERY 

Dj: 17.—, 19— dan 21.— 

  

Diperpandjang ! 

“ 

185—12 . 

“OBRAL LUAR BIASA 
SAMPAI PENGHABISAN SEKATEN 

Umum diberi tahu, saksikanlah, hematlah uang dan djangan 
ketinggalan sa'at jang baik sekali ini. 
Atas permintaan banjak langganan dan umum dan oleh karena 

sedjak 10 tahun baru ini diadakan sekaten, maka toko Singa- 
pore berhasrat untuk memperkenalkan kepada umum dan 
tamu2 jang datang dari luar Daerah. 

“Baru trima 1001 matjam Textiel. 
Djuga termasuk obtal luar biasa dengan harga rendah sekali. 

Diperpandjang ! 

Toko SINGAPORE" 
RADJA TEXTIEL — JOGJAKARTA. 

  

lain-lain kota. 112—12. 
  

  

Atjara: 1. Laporan pimpinan. 

— tahun 1948/1949. 

BANK SOERAKARTA M.A.B. 
t £ KENA an i “ 

172412   

(PENGUMUMAN BANK SOERAKARTA 
na MABA" 

Dengan ini mengundang seluruh Pemegang Andilnja datang me- 
ngundjungi Rapat Tahunan Pemegang Andil bertempat digedung 
Kantor Pusat BANK SOERAKARTA M.A.B. Djalan Purwosari 
No. 2172, Solo, pada hari Achad tangga! 24 Desember 1950 djam 9 pagi. 

2. Mengesjahkan Neratja dan perhitungan Unturg-Rugi . 

3. Perobahan Acte Pendirian, 
4. Usul-usul, dari pengurus, ' 

Untuk mendjaga ketertiban diharap tiap-tiap Pemegang Andil jang 
datang membawa satu surat Andil En bukti lainnja. 
Balans 1948/1949 mulai sekarang apat dilihat di Kantor Pusat 

Pengurus 

BANK SOERAKARTA M: A.B.   
  

pikiran tidak tetap dan 

JARIANOL, Harga per botol: # 20.— 

Obat .OvuMatazal" Spesial 

dimuka dan kekolotan f 25.— Obat2 

Keputihan, 
akarnja tidak dengan     

ADALAH SEBAGAI BUBUK MAKAN KAJU. 
Penjakit JIRIAN (Spermatorrehoea), IMPOTENTIE. Tanda2 penjakit, selalu 
marah-marah, muka putjat makanan kurang” hantjur, perut kembung, kepala 
pusing, lekas tjape, tidak bisa tidur, kaki tangan dingin, semut: semuten, 

ikut, djantung berdebar-debar, selalu mimpi, untuk 
itu semuanja kami sediakan OBAT JANG DITANGGUNG MUDJARABNJA, 

'Obat BIKIN HITAM RAMBUT 100pGS£t: tidak luntur 5. gr, f 25. —12 ar. f 10.-— 

Obat Minisk SOUARGA DUNIA untuk laki-laki p. b- #10.— 
| Buat Perempuan jang Lemah. per botol 

Obat .SulfanOil” Buat ilangkan Gatel Koreng Kudis dll . . , 
Obat Zalf Face Cream (Tiahaja YOSAF) untuk hilangkan 'item2, dierawat | 

dimuka tambah ongkos 10pCt. Untuk mengobati segala peniakit, luar atau 
dalam: Sakit Mata,  Kentiing Manis, Kentjing Nanah, Mati Badan, 

Bengek (Ashma), Sakit Gindjel, T.B.C., Perempuan tidak accoord bulanan, 
Wasir (Ambeien) didiamin 10 hari sembuh dan keluar akar- 

Dewata (Potong). Semuanja penjakit diobati sampai baik. 

w World Famous Prof. Tabib FACHRUDIN 
Sawah Besar 14 Djakarta, Tilp. 3804 Gmb. 

£ 40.— 
: 

dikirim diseluruh INDONESIA. Wang 

Linuslinu, 

Djuga bisa beli di NIAZ STORE       Dil.Tepekong No. 3 1 Medan. 
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Irium, 

obat adjaib untuk memberantas selaput gigi 

    

dan membikin gigi. putih berkilau-kilauan. 

PEP, 509 — 198 — 8. 

Typs ,. Kedaulatan Rakjat'" 737/1I1A/192       
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