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5 1 17 Contra 27 
ARLINI, setahun jl-, pemerintah 

H Belanda menjerahkan kedaulata. 
annja atas kepulauan ini kepada 

Republik Indonesia Serikat. 

se Peristiwa itu pasti akan dimasuk- 
ikan didalam pentjatatan sedjarah 
bangsa Belanda, dengan keterangan, 
“bangsa Belanda telah berasa baha- 
gia serta bangga sekali, karena 
telah dapat mendidik bangsa Indo- 

/ nesia mendjadi suatu bangsa jang 
“ merdeka dan berdaulat. Bangsa In- 
“ donesia pun menurut keterangan 

kasih, sehingga dengan sukarela 
bersedia mengadakan Unie dengan 
Belanda, jang dikepalai oleh Ratu 
Belanda pula. 

Demikian agaknja pentjatatannja 
12 sedjarah kebangsaan Belanda kelak. 

4 Tetapi Iain pasti, tjara kita melu- 
kiskan sedjarah revolusi Indonesia. 

- 
.- 

4 Bagi kita jang mengandung arti 
7 sebagai hari kemerdekaan hanjalah 
. tanggal 17 Agustus 1945 Padasa'at 

itu seluruh bangsa Indonesia, dgn. 

:4 mulut para wakilnja jg. berkumpul 
Aa di Djakarta-Raja, telah menjatakan 

    

| daripada kekuasaan Djepang jang 
“ Ketika itu masih bersendjata leng- 

kap, dan bebas merdeka pula dari 
pada kekuasaan Belanda jg. sudah 

- bersiap-siap hendak kembali ketanah 
air kita ini untuk melandjutkan 
pendjadjahannja. - 
— Tekad itu telah diwudjudkan oleh 
rakjat kita, tua dan muda, dergan 

| Kesediaan berkorban serta mende- 
|rita jg, tiada kenal batas. 
- Dan walaupun oleh paksaan sen- 
Gjata musuh, kita kemudian harus 
melampaui fase Linggadjati, Ren- 

“Yille, Rum—Royen serta K.M.B.,na 
mun detik pernjataan kemerdskaan 
bagi kita semua tetaplah tg. 17 
Agustus 1945. 
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5 Kalau begitu. apa arti 27 Desem- 
“ber 1949, bagi kita semua? Bukan 

“( Ihari kemerdekaan. Bukan. Hakekat    

  

BA kemerdekaan kebangsaan hanja le- 
“kat pada tg. 17 Agustus 1945 itu. 

— Adapun tg. 27 December 1949. ba- 
“gi kita hanja mengandung ma'na,pa- 
da hari itu Belanda telah terpaksa- 

-— mengakui kemerdekaan Pangsa In- 
“ Gonesia, jang sekali sudah diprokla- 
“ mirkan dan sudah mendapat penga- 

| Kuan pula oleh banjak negara2 dilu- 
| @r Belanda serta jang berdiri dibe- 
Jlakang mereka. - 
“Terpaksa, kita katakan. sebab de- 

ngan tiada paksaan, tidak mungkin 
Belanda akan bersedia melepaskan 
Gjamrut dichatulistiwa jang bagi 

— mereka berarti pentjarian hidup jg 
&— tiada batasnja itu. 

ah 

Pengakuan kemerdekaan bangsa 
Indonesia jang menurut istilah res- 
minja lengkap dan tiada bersjarat 
itu (complete and unconditional)nja- 
tanja masih djuga belum lengkap, 
Karena masih terikat oleh sjarat pu 

Kita tahu, pada sa'at ini berita2 

engenai perundingan tentang soal 
masih djuga belum memba- 

ngkan harapan jang baik bagikita 
semua: Belanda masih sadja mentjo- 
'ba, dengan seribu matjam tjara. 
untuk. menggagahi Irian-Barat, jang 
menurut proklamasi kita masuk da- 

tanah air. 8 
alau tiada paksaan kekuatan, ba- 

“oleh pihak kita sendiri, baik dgn 
antuan kawan2 diluar kita, tidak 
ungkin Belanda akan bersedia me- 
paskan West-Nieuw.Guinea jang 

5 ja merupakan tanah harapan, 
Mengenai soal Irian sadja sudah 

@jelasiah, hakekat 17 Agustus 1945 
erlainan sekali ma'nanja dengan 

27 Desember 19149. : 
» 

. 8 

Akan djadi hari penjesalankah 27 
Desember 1949 itu? 

“Itu bergantung kepada kita semua. 
' Bemua kata kita, dan didalamnjater 
“masuk bukan sadja pemerintah ser 
ta Presiden, melainkan rakjat selu- 
ruhnja. 

Akan kita Gjadikan apa hari 27 
“Desember itu? Hari Penjesalankah? 
Kita jang akan menentukannja sen- 

i. Ataukah akan kita lenjapkan 
ri tjatatan sedjarah, karena toh 

ang penting bagi kita ialah tang- 
al 17 Agustus? Itupun terserah ke- 
ada kita semua, tidak kepadu pi- 

hak lain, jang dalam setiap tindak- 
an politik kita, hanja dapat diguna. 

an sebagai unsur pembantu, tidak 
agai unsur penentukan, 
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r itu selandjutnja, sangat berterima ' 

. Kemerdekaannja. Bebas dan merdeka 

' Tentera PBB pindah dari Hunan 
Kaesong diduduki Utara. 

Pasukan RRT 24 mil dari Seoul. 

    

HARIAN UMUM 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit ,,Kedaulatan Rakjat” 

EMARIN Djenderal Mac Arthur memak- 
lumkan pemindahan pasukan2 P BB 

dari Hunan. Pemindahan pasukan2 tersebut 
dilakukan oleh karena njata, bahwa pasu- 
kan2 Iiongkok Karmunis turut actif dalam 
pertempuran di Kerea. Dimaklumkan selan- 
djutnja, bahwa oleh karera turut tjampur- 
nja pasukan-pasukan 
dalam “pertempuran 
terpaksa pasukan - pasukan 
mundur dari front Hunan dengan maksud 

Tiongkok -Kominis 
di Korea itu, maka 

PBB ditarik 

untuk menjusun kekuatan jang lebih tera- 

tur 

besaran. 

Presiden Truman telah putus- 

kan untuk hari liburnja berkena- 

an hari Natal kemarin dulu, dan 

ia terbang ke Washington untuk 

membitjarakan keadaan di Korea 

dan masalah2 lain dengan menteri 
LN Dean Acheson dan menteri 
Pertahanan George Marshall 
Ant. Afp. 5 

t 

Dari Tokio Ant. UP wartakan, 
bahwa pasukan2 pelopor RRT 
jang bergerak dari pemusatan 
tentara Tiongkok tak djauh di- 
sebelah utara garis lintang utara 
38 deradjamenurut laporan resmi 
telah madju sampai antara 24 dan 
28 mil dari Seoul atau 14 mil 
sebelah selatan garis lintang”38 
deradjat. 
Menurut wartawan UP pada hari 

Natal sampai kini garis pertahanan 
PBB belum dimasuki atau mendapat 
antjaman jg berbahaja. Sementara 
itu, markas besar pasukan2 Korea 
Utara umumkan, bahwa pasukan2 
Korea Utara telah merebut kota 
Kaesong dan landjutkan offensifnja 
@iseluruh front. 

Kaesong adalah persilangan dja- 
lan besar jang letaknja strategis 36 
mil baratlaut Seoul dan 3 mil sebe- 
lah garis lintang 38 deradjat. 
Kominike M.B. Mac Arthur mem 

benarkan bahwa lebih banjak pasu- 
kan2 RRT kini sedang dipusatkan 
Gisepandjang garis lintang 38 dera- 
Gjat dan telah siap untuk bergerak 

ke Seoul melalui 3 djalan besar jg 
datang dari Tanong dibaratlant, 
Moncon “dari utara dan Kunchon 
Gari barat. Pemusatan tentera RRT 
jang terkuat rupa2nja berada dida- 
erah Yongchon, dimana ditaksir 
terdapat tiga setengah divisi pasu- 
kan2 RRT. i 

- 

guna mengadakan serangan besar” 

Sementara itu menurut UP par- 
lemen dan hampir semua pegawai 
negeri Korea Selatan telah melari- 
kan diri kearah selatan Seoul, ber- 
sama2 dengan kira2 -separoh dari 
semua penduduk kota tadi jg ber- 
Gjumlah I. 200.000 orang. . 

Sementara itu berita AFP dari 
Seoul mengatakan bahwa seorang 
jang belum diketahui telah mentjo- 
ba membunuh wakil ketua Parle- 
men Korea Selatan Chang PaoKian 
tapi gagal. 

(Anggauta S. P. S5.) 
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Proklamasi 17 Agustus 1945: Irian ikut bebas merdeka. 
Timbang terima 27 Desember 1949: Irian djadi persoalan. 

Surat kabar djangan dikenakan 
padjag peredaran 

Kawat Mr. Sumanang ketua SPS. 
R. SUMANANG ketua Serikat Perusahaan Suratkabar telah 
kirim kawat kepada menteri Penerangan Pellaupessy, menteri 

Keuangan Sjafrudin, seksi penerangan parlemen jg maksudnja minta 
perhatian supaja surat kabar djangan dikenakan pakjag peredaran, 
melainkan turut dimasukkan dalam pengetjualian seperti siaran radio 
dan obat2an. 

Adapun alasan2 jg dikemukakan 

oleh SPS jalah sbb: 
Mengingat sifatnja sbg keperluan 

primair dalam penghidupan masja- 
rakat dan negara jang sedang tum 
buh, berhuburg dengan amat sangat 
kurangnja alat penerangan lainnja 
jang luas dan murah, pula harga 
surat kabar buat tingkat hidup wak 
tu ini sudah terlala mahal sehingga 
tidak seimbang lagi jang kelihatan 

njata dim banjaknja kalangan luas 
  

Djerman Barat dan Timur bersatu, 
rentjana Eropa Barat gagal ! 

pete politik dan militer Barat jg. kini sedang berusaha mem- 
bentuk angkatan perang Eropa Barat jg. tjukup kuat dan berke- 

mauan untuk menghadapi antjaman agressi dari Sovjet, hari Senin 
mengakui bahwa mereka sangat kuwatir mangenai usaha2 Sovjet 
untuk menggagalkan rentjana2 mereka. 
Kalangan tadi jakin, bahwa Mos- 

Kow kini mempergunakan Pemerin- 

tah Djerman Barat untuk menindas 
kemauan Djerman Barat dan perta- 
hanan diri atau ikut serta dalam 
pertahanan Eropa Barat. H ngga kini 
kemauan Djerman Barat tadi belum 
djuga menjala. 

Mempropogandaken perang 
dihukum 15 tahun. 

Parlemen Bulgaria hari Senen 
dgn suara bulat telah menjetudjui 
rentjana umdang2 untuk membela 
perdamaian berdasarkan garis2 

. manifesto konfansi Warsow dari 
partisan perdamaian belakangan 
ini, Menurut undang2 baru itu 
tiap2 orang dipersalahkan adakan 
propaganda perang akan dapat 
hukuman hingga 15 tahun kerdja 
berat. Demikian Ant. AFP. dari 
Sofia. 

Orang2 Islam Malaya dipaksa 
melakukan pekerdjaan2 

Jang bertentangan dengan kepertjajaannja. 
KARANG pemimpin Islam dari Pakistan menuduh pemerintah 

Inggeris di Singapura telah memaksa orang2 Islam berbuat suatu 
pekerdjaan jg berlawanan dengan kepertjajaannja, Pemimpin Islam 
tsb ialah Maulana Abdul Halim Siddigi menjatakan bahwa orang2 
Islam di Malaya sekarang ini menghadapi kesulitan sematjam itu. 

Maulana Abdul Halim Siddigi me 
njatakan keterangan tsb sewaktu ia 
mengutjapkan pidatonja dalam pem 
bukaan sidang konperensi dari utu- 
san2 Islam Asia Tenggara. Menurut 
Siddigi kewadjiban2 dari utusan2 itu 
jalah untuk sesungguhnja mentjari 
djalan menentang pemerintahan2 
jang memaksa orang2 Islam tadi 
dan mengandjurkan kepada orang2 

- Islam supaja mengirimkan utusan2 
nja ke Eropa dan Amerika sebagai. 
mana telah dilakukan oleh orang2 
-Kristen. 

Konperensi ini dihadiiri oleh utu- 
san2 dari Pilipina dan berbagai2 
tempat dari Malaya. Demikian Ant. 
AFP dari Singapura. 

Kemarin sianglantara djam 12.30 
telah terbang” kembali ke 
Karachi missi parlemen Pakistan 
jang ada di Djakarta sedjak hari 
Kemis jang lalu. Ant, 

jang menghendaki kehendak mem- 
batja surat kabar, tapi tidak ada 
kemampuan buat membajar, sebab 
tekanan beban bedryfs exploitasi 
pers Indonesia sekarang sudah ham 
pir tidak tertahan lagi sehingga 
sangat Gikuatirkan bisa matikan 
beberapa surat kabar atau madjal- 
lah jang lemah melainkan djuga 
bisa menghambat kemadjuan ekono- 
mis dan djurnalistik pers Indonesia 
selandjutnja. 

Kerugian jg. akan dirasakan oleh 
pers selandjutnja dan menghambat 
kemadjuan itu buat masjarakat ti- 
dak sepadan dgn. sedikit keuhtungan 
uang padjak jg. didapati dari. per- 
surat kabaran, sebab pemungutan 
padjak peredaran atas surat kabar 
tidak sesuai dgn. politik Pemerintah 
umumnja untuk membantu kema. 
Gjuan pers indonesia dimasa pera- 
lihan ini dgn. meringankan beban 
seperti. tidak adanja deviezen cer- 
tificaat buat pemasukan kertas ko- 
ran dan pemberian fasiliteiten lain2- 
nja. Ant. 

  

OLAH RAGA:   

' Seleksi Tegallega selesai 
Rekord baru 10.000 m digondo! NDalip Singh. 

EMARIN SIANG tepat pada djam 13.45 pertandingan seleksi 
atlit2 seluruh Indonesia jang akan dikirimkan ke Asian Olympic 

Games di New Delhi telah ditutup oleh menteri P. P. dan K. Dr. 
Bahder Djohan dengan upatjara menurunkan bendera olah raga In- 
donesia. Pada malam harinja para atlit jang mengikuti perlombaan 
di Tegallega 
Pradjurit. 

Hasil2 perlombaan pada hari ke- 
marin adalah sebagai berikut: 

Lari 10.000 meter: : 
1. Dalip Singh dari Sum. Timur 

39 menit 7,3 detik. 2. G. Montanes 
dari Bandung 39 menit 41,6 detik, 
3. H. Jau dari Bandung 39 menit 
46,6 detik. 

Lari 4 kali 100 meter estafette pu- 
tera: 

1. Kelompak Peratik dari Bandung 
454 detik. 2. Kelompak @uick dari 
Surabaja 45,9 detik. 3. Kelompak 
Pams dari Djakarta 46,1 detik. 

Lari 4 kali 100 m. estafet putrij 
1. Kelompok Peratih dari Ban- 

dung 56.7 detik 2. Kelompok Vedo 
dari Bandung 57,5 detik 3. Kelom 
pok Fans dari Djakta 57.9 detik. 

Lontjat tinggi putera : 
1. J. J. Fos dari Surabaja 1.80 m. 

2. Arji Muladi dari Bandung 1.80 m. 
3. Oka dari Makasar 1.75 m. 

Lontjat djauh puteri: 
1. Liem Tju Nico dari Malang 4.61 

m. 2. Darwati dari Djakarta '4.58 m. 
  

TNI lawan DI. bertempur se- 
lama 3 :djam. : 

| PAN jang kita terima dari Sidaredja mengabarkan, bahwa 
tg 24-12: didesa Tjidadap (ketj: Karangputjung Tjilatjap) se- 

djak djam 9 pagi hingga 12 siang hari terdjadi pertempuran sengit 
antara T,N.I, dengan D.I. Olm pertempuran tsb. 2 orang anggauta 
D.I. mati sedang dari fihak T.N.I. tak ada korban. 

Ketjuali itu T.N.I. dapat berhasil 
menguasai 1 peti berisi uang f 10 000, 
1 mesin tulis langewagen dan be- 
berapa stormking. Setelah diadakan 
pengedjaran pengatjau2 melarikan 
diri ke daerah hutan Pesachangan, 
sedang pasukan kita dapat mendu- 
duki Tjipporos. 

Berita jang diterima dari Tjarik 

Pangawaren mengabarkan, bahwa 

abi Aa 4 0 

AAN 

grombolan melarikan diri ke djuru” 
san utara dan berada sekarang di 
desa Surusunda, mendiami rumah2 
sekitar masdjid desa tsb. Kemudian 
pada tg. 25/12 50 kl, djam 1.00 siang 
pasukan kita dapat menangkap se- 
orang anggauta D.I, nama Dislam 
jang bersendjata revolver. Menurut 

keterangan ia adalah bekas anggauta 
tentara berasal dari desa Tjinangsi. 

t 

(Bandung) mengadakan malam perpisahan di Balai- 

3. Ju Liem Simpawa dari Menado 
4,35 m. 
Lempar peluru puteri: 
1. Hartijsh Olympian Madiun 7.74 

2. Nani Lubis Djakarta 7.72 3. Itje 
Solitai Djakarta 7 60. 
Lempar lembing putera: 

1. Sruene Semarang 4996 2, A.F. 
Matuletti Bandung 46.00 3. Lin Jing 
Lam Djakarta 45.61. 

Ngadi »an ditjabut haknja 
Sebagai wakil PKI dalam 
parlemen ! 

Sekretariat CCPKI dalam pengu- 
mumannja kemarin menjatakan, 
bhw CCPKI telahputuskan mentja- 
but Ngadiman sebagai wakil PKI 
dlm parlemen sementara RI. Pentja- 
butanini didasarkan atas kenjataan, 

bhw Ngadiman tidak setahu CCPKI 
atas nama CCPKI tanggal 2 Desem- 
ber jl. keluarkan suatu siaran ten- 
tang soal Irian Barat. Ngadiman 
telah mengakui, bahwa ia jang 
membuat siaran tersebut dan me- 
njatakan sedia mendjalani peratu- 
ran2 disiplin sebagai akibat kesa. 
lahannja. Ant. 

Hari ini DPR sidang 
Hari ini DPR akan mulai me- 

ngadakan sidangnja lagi dengan 
atjara: a. mengambil keputusan 
mengenai permintaan pemerintah 
mengenai permintaannja terhadap 
3 rentjana usul Undang2 inisiatif 
DR supaja dapat mengadakan 
amandement bb.  membitjarakan 
rentjana Undang2 dharurat dan 
ordonansi jang telah berlaku se- 
belum terbentuknja negara kesa 
tuan RI dan ordonansi2 jang 
mengenai 'padjag, RD, 

« 

  

DISAMPING JANG HILANG 
Kemarin sadah 'saja tjoret, bhw 

ada 4 perempuan jang kehilangan 
suami. Karena menonton sekaten 
sudah 2 malam tidak kembali. 
Berhubung dengan itu kemarin 

didapat keterangan bahwa malah 
ada lain perempuan jang susminja 
hilang sudah 3 bulan ketemu dise- 
katenan. Tetapi, apakah suamiitu, 

itu djuga jang hilang dan dikete- 
mukan lain orang, tidak didjelaskan. 

Dengan begitu, tidak 'selamanja 
sekatenan membawa terbang, aki- 
bat suami tetapi djuga ada suami 

jang kembali ke pangkalannjalama, 
mungkin karena sesuatu sebab dia 
beberapa waktu mendarat dipang- 
kalan darurat. 
Serba darurat. Tetapi kalau sudah 

urusan isteri jang darurat beeerrrat 
banget ! 

2 

TIADA TONTONAN RAKJAT. 
Ada seorang kawan jang datang 

dari Djakarta mentang2 mengata- 
kan, bahwa selama dia menonton 
sekaten tidak menjaksikan tontonan 
rakjat, walaupun digembor2kan bhw 
sekaten itu hiburan rakjat. 

Jah, istilah rakjat memangnja 

susah ditjari baias2nja. Tetapi orang 
lebih suka'mempergunakan istilah 
itu. 

Sebenarnja kawan itu djuga ku- 
rang teliti, sebab jang dinamakan 
to.tonan ,,rakjats ja jang nonton 
itu to! Kan menonton sekaten itu 
sebagian besar, lebih2 kalau malam 
terang bulan, sebenarnja menonton 
jang nonton, melirik jang nglirik, 
tetapi tidak membeii jang djualan 
Iho, jg dibeli dagangannja, 

Sebenarnja tontonan. rakjat ada, 
jaitu bioskup terbuka dari Kesatu- 
an Penerangan mobil, sebelum gre- 
beg Kalau enggak pertjaja, boleh 
tanjakan pada mas Arifin Sudarjo. 
Kan ija to mas Ifin? 

s25 

TITIPAN GRATIS. 

Sebenarnja saja sudah mengeta- 
hui sedjak sekaten dimulai. Misainja 
kalau orang siang2 membawa sepeda 
ke alun?, terpaksa dititipkan dengan 
membajar. - Te 

Banjak kawan2 jang mempunjai 
akal bagus. Dia bawa sepeda, masuk 

toko dan dapat kartjis titipan zon- 
der bajar. Mondar-mandir ditoko se- 
bentar, terus pergi ke alun2. Nah, 
asal pulangnja sebelum toko tutup, 

beres dah. Uang titipan jang lima 
puluh sen bisa dipakai utk lainnja. 

Andaikata saja tjeritakan dulu, 
mungkin ada gara-garanja, 

5 2... 

UNTUK PERHEWANAN. 

Selama keramaian. sekaten ini 
Djawatan Perhewanan telah menga 
Gakan exposisi jang baik sekali, 
terutama sekali mengenai pemiaraan 
ajam, itik, dan lain lain lagi jg ada 

sangkut pautnja dengan psrhewanan. 
Dalam hal ini orang suka menga- 

kui, bahwa pertundjukan serupa itu 
bukan sadja penting bagi kaum tani, 
tetapi djuga anak2 sekolah. Misainja 
sadja, anak-anak sekolah jg belum 
pernah mengetahui bentuk ajam 
Leghorn, disana bisa melihat sendiri, 
bisa membedakan dengan bentuk 
»babon Kedu”, Danlain lainnja masih 
banjak lagi. 

Oleh sebab itu, apakah sekarang 
ini Djawatan Perhewanan jg sudah 
banjak mengeluarkan biaja buat 
membikin matjam2 kurungan itu 
tidak ingin membikin |dierentuin”" 
ketjil-ketjilan. .Artinja, apa jg ada 
Gi alun2 utara itu dipindahkan ke- 
tempat jang lebih kena. Dengan de. 
mikian, akan menambah pengeta- 
huan umum. : Ss 
Orang boleh mengatakan, bahwa 

itu terlalu ketjil. Tetapiketjil tidak 
mengapa, asal ada. Daripada ada 
rentjana raksasa tetapi tinggal dim 
chajal belaka. 

. & 

SEKATEN & LISTRIK. 
Sebenarnja sekatenan selesai ini 

mengingatkan kembali pada apa jg 
beberapa hari jl terlupa, karena 
meskipun dari Prusitia ada peraturan 
supaja penonton gan ,,tengge- 
lam”, toh orang lupaNperkara reke- 
ning listrik, 5 

Padahal, ada permintdan, kalau 
»Aniem” akan bertindak, hendaknja 
menunggu hasil parlemen dan se- 
katen. Parlemen ternjata ,,mosi Si- 
dik” disodok dengan ,,mosi Sadak”, 
Dan sekatenan pun selesai, 

. Mudah-mudahan djangan sampai 
pagi ini terus ada tindakan listrik, 
Biar ambekan dulu, to! Kan gitu. 
Ir. Saljo? 

   

    

RRT turut tjampur di 
Malaya, 

Peng Tze Min ketua komisi urus- 
an Juar negeri Pemerintah RRT 
katakan kpd kaum komunis Malaya 
450.000.000 rakjat Tiongkok tak akan 
membiarkan kaum Imperialis Ing- 
geris adakan tuntutan2 terhadap 
orang2 Tionghoa perantauan di Ma- 
laya, demikian siaran radio Moskow 
hari Senin. Radio Moskow katakan 
Peng dim pidatonja itu menjatakan 
akan memberi djaminan pada pen- 
duduk Malaya. UP, 

“ 
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Pia nanti pada .tg, 31 Des. 1950 akan 
» sebagai konsekwensi dari pada « 
"ini. Demikian dikabarkan oleh ,,Mi 

    

  

        

        

  
a Khan beri nasehat 
Bm 

  
    

€ mempunjai pengikut sedjum- 
13 djuta, Aga Khan 

Bonbay dari Kairo dania menja- 
bhw keadaan internasional se- 
gini nampaknja adalah sangat 

ram, akan tetapi sekalipun de. 
kian perang bikanlah suatu hal 
tak dapat dielakkan. FE 

  

       

          

      
   

    

   

     
   
    

   

    

    

   
    

  

|... Aga Khan selandjutnja menjata- 
| kan, bhw pemimpin? dunia sebelum 

. menerdjunkan dirinja dalam pepe- | 
ngan seharusnja memikirkan da- 

— lam2can berulang2 karena mereka 
itu sekarang mempunjai sendjata2 

| Jang berbahaja sekali untuk mem- 
bunuh diyi sendiri. (Ant. AFP). 

— Andjuran Shah Iran 
2 |. Tentang hari nikahnja. 

(Radja Iran, Shah Reza Pahlevi, 
|. telah mengeluarkan perintah supaja: 

Gjangan mengadakan kenduri2 atau 
perajaan2 setjara besar?an untuk 
menghormati perkawinannja dengan 

gadis Seraja Esfandiari. 
Radja ini minta supaja uang 

jg. akan dibelandjakan untuk hal 
sematjam ini diberikan sadja kepa-” 
da fakir miskin. : ga 

|... Menurut rentjana, pernikahan ini 
| akan dilangsungkan tgl. 27 Dasem- 
ber jg. akan datang ini, akan teta- 
pi mungkin djuga- #kin diundurkan 
untuk beberapa hari, karena Seraja - 
agak merasa sakit sedikit. Demikian 
Ant. UP: 1 : 

Panitya ceas 
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——— : 2 

e fire PBB berusaha 

Panitya cease fire PBB. 
tentang Korea telah adakan per- 
temuan jang lebih landjut lagi 
untuk membitjarakan penolakan 
pemerintah Peking untuk run- 
dingan tjara penjelesaian soal 
Kengen Mng a, 
Kalangan jang berdekatan de- 

£ 'panitya 'cease fire itu    ran tentang pekerdjaannja kepada 
panitya politik sidang umum PBB . 

: minggu depan ini. 
0 Demikian Ant. AFP. dari kak 

5. Success. agri kake 

—.. Adanja kontrak2 baru dengan in- 
a | dustzi2 karet tiruan Untuk perta- 
—.. hanan telah menjebabkan bertam. 

“bahnja dikerdjakunnja tenaga pe- 
Kerdja serta protuksi antara Agis- 
tus dan Oktober jang lalu. 

«Menurut kementerian perburuhan 
| tenaga pekerdja jang dig.nakan dlm 

| pabrik2 karet tiruan meningkat dgn 
“17pCt selama dua bulan itu. 

: — Menurut profaksi pd bulan Okto- 
| ber ditaksir ade 525.000 long ton 

2 tiap tahun, sedang menurut bulan 
Djanuari 335:0000 long ton. Pabrik2 
karet tiruan kepunjaan pemerintah 

. menggunakan 7.400 orang buruh 
|. pada achir Oktober, jang berarti 

3 na orang lebih daripada bulan 

   
   

          

    

  

  

6 Pabrik tambahan telah siap utix 
« mulai bekerdja lagi pada achir tas 

- hun ini dan 3 lIainnja direntjanakam 
“akan dibuka dibulan Februsri: tu 
1951. (Ant. UP dari Washingtani.. 

Kg Ag ti : 

“Batu upatjara keradjaam 
“Inggris ditjuri, 

»Scone Stone”, sebuah batu jang 
| Gisimpan digeredja, Westminster,, 
London, dan digakai untuk tempat, 

“berdiri tiap2 radja Inggris jg. di- 
— -nebatkan, telah ditjuri dari bawak 

— taghts penobatan. 

D.. PentjuriZ 
hasil merusak pirtu g2@ung tadi, 

|... Gan kemudian melarikan diri dgn 
|... sebuah mobil. $ $ 
0. Batu tadi dibawa dari Scotiandia 
|. ke London oleh Batija Hdward I ke- 

  

aa      
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| 'gaan, pentjusi2. tadi ialah orang2 
Scot jg: fanatik. jg. ingin mengem- 

: |. balikan batu 'jg. beratnja aa pond 

3 Si itu ke Scotisndia. (Ant. UP.). 

Menurut perhitungan ,,Metropoli- 

P3 tan Life. Insurance Company”, dlm 

£ - tahum 1950 ir-@jumiah baji jang 

: , Serikat ada 3.700.000 
dalah 5pCt. lebih rendah. 

'rekord, jaitu ketika ti. 
2 ae & 

epala umat Islam KhodjaIsma. 

Aga Khan, telah tiba 

nja (ve 

d Beureuh terangkan, bahwa 
meletakkan djabatannja, jg 
jg telah pernah diutjapkan 

bar Umum”. .     

. Seperti diketahui, ia pernah kata- 
kan, djika pemerintah pusat mene- 
tapkan djuga Atjeh masuk propinsi 

   

pad ge a Aa Sumatera "Utara, maka seluruh pe- 
£ Kepada pemimpin2 besar. | gawai pemerintahan Atjeh jang se- 

karang, akan serentak meletakkam 
Gjabatannja utk memberikan tempat: 
pada tenaga? baru. Ditegaskannja: 
“bahwa mereka jang meletakkan dja- 
“batan itu tidak akan membuat rin 
tangan apa2 terhadap pemimpin? 
pemerintahan jang baru di Atjek 
dlm melaksanakan kewadjibannja. 

2. 2 Ant. 

Djenazah Overste Slamet Rijadi- 
Dipertahankan, di Ambon. 

Telah kembali di Klaten dari ha- 
'bis mendjalankan tugas. menghida- 
pi tentara R.M,S. di Ambon Major 
“Sunitiasa, Kepala Staf dari marhum 
Overste Slamet Rijadi. Dari padanja 

didapat keterangan, bahwa djenazah 
marhum Overste tadi, oleh rakjat 
di Ambon dipertahankan untuk di- 

-makamkan disana, ian tidak akam 
diluluskan untuk dipindahkan ke 
“Djawa. Kehendak rakjat jang demi- 
kian itu dipelopori oleh Kaptim 
Muskita dengan segenap anak buah: 

kas K.N.I.L.). Sebagai konse- 
kwensi apabila djenazah tadi ter- 
paksa Gipindahkan, mereka serentakk 

akan keluar dari A.P.R:I. 2 

Fusi PLLR. dan. Parindra: 
Mengenai fusi P.R: dan Pa- 

rindra kalangam jg. patut: diper- 
tjaja mengatakan, bahwa hingga 
kini, belum, ada perundingan res:- 
mi jg mengevai itu. Selandjutnja 
P.I.R. menjatakan bahwa partaii 
inj bersedia pula berfusi dengam 
lain2nja, djadi tidak hanja. dim 
Parindra sadja. 

Bukan Mr. Suprapto jan 

kan, berita jang mengenai peng- 

     

  

“Harsono Tjokroaminoto 

“mendjadiDjaksa Agung 
' Menteri Kehakiman menerang- 

gantian Mr. Dr. Kusumahatmadja ' 
(Djaksa Agung) jang hingga kini 
disebut-sebut Mr. Suprapto, ka- 
langan itu menjatakan, bukannja 
Mr, Suprapto, tetapi sdr Suprapto 
seorang Rechtskundige jang ter- 
kenal pada peristiwa 3 Daerah : 
(Brebes - Tegal- Pemalang 1945). 

' Selandjutnja diberitakan, pe- 
lantikan akan dilakukan oleh Pre- 
siden sendiri. 

tjita2kan. 

jang memuaskan. 

Pendirian Masdiid Muham-. 
madijah Solo 

Dari Panitya pendirian Masdjid 
Muhammadijah di Solo didapat kabar, 
bahwa kini telah dimulai pekerdja- 

| Mengenai anggapan Panglima 

Tentara/Terr. Djawa Barat, tidak 

sjahnja 17 anggauta organisasi 

gerombolan, (Harsono berpenda- 

pat bahwa tindakan2 tersebut 
| an menggali lobang dan menanam x 
fundament untuk pendirian Masdjid tergesa2 diadakan, berhubung 
tsb., beserta Musolla, gedung Kur- Pemerintah . sedang berusaha 

wa aa Sena dikampung Pung- mengadakan tindakan sebidjak- 
gawan, dg. taksiran beaja sebanjak sana2nja tentang penjelesaian 
f. 200.000. (duaratus ribu rupiah1. 
Wakaf/sokongan berupa bahan 

material dan uang didapat daricha- 
lajak jang bersymphatie dengan 
pendirian tsb, sedangkan sebi- 
dang tanah untuk pendiriannja 
telah diterima sebagai wakaf dari 
R. Ng. T. Prawirodirdjo di Solo. 

SOBSI tidak setudju boikot 
EKRETARIAT Sentral Biro SOBSI kabarcan, bahwa ia tidak: 

dapat menjetudjui diadakannja aksi2 pemboikotan atau pemogokan 

umum, djika pada achir tahun ini masalah Irian belum diselesaikan. 

Sekretariat tsb mengharap pada partai2 dan organisasi2 perdjuang- 

an untuk mengambil tindakan2 guna menggalang dan memperkokoh 

Front Persatuan Nasional melawan imperialisme. 

gerombolan -- ge-ombolan - tadi. 

-67 Penduduk bangsa Belanda di 

Bogor telah menjampaikan surat ke- 

pada walikota jang maksudnja me- 

njetudjui 100pCt masuknja Irian 

Barat dalam Republik Indonesia. 

  

"3 Kembalinja Mr. : Rafi ke 
Nederland 

Ta' akan ada ,,tegemoetkoming” ! 

TKA suatu pertjakapan pers bekas Menteri 

Tjokroaminoto atas pertanjaan menerangkan 

lihat beberapa faktoren dan background-nja, 

mengenai soal Irian, akan tidak membawa hasil seperti apa jang di 

Djuga tentang kembalinja Mr. 

ia pertjaja bahwa nantinja tidak akan mendapat 

" mesia di Tasikmalaja. Mereka itu 

Sebagai pertimbangan tidak setu- 
Gjunja akan boikot dan pemozokan 
umum itu dikatakan, bahwa penje- 
lesaian Irian ini tidak bisa dipisah- 
kan dari pada perdjuangan rakjat 
untuk membatalkan perdjandjian 
KM8, dan bahwa perdjandjian KMB 
ini berarti tegaknja kembali kekua- 
saan modal besar asing dalam se- 
gala lapangan masjarakat Indonesia. 

Ant. 

  

“pun mendapat luka2. 

z 

batu keradjaap tadi ber: 

| tika tahan 1297, dan menurut du- 

: Singapura tidak aman 
' Sedjumlah besar anggauta tentara 

lnggeris digranat 

pre PA buah granat telah dilemparkan melalui djendela keda- 

lam rumah malkan Tionghoa di Singapura pada hari Selasa jl 

dimapa sedjumlah besar ggarita angkatan perang Inggeris sedang 

berpesta merajakan Hasi Natal Tapi sungguh untung tak seorang- 

Sementara itu “kaum Komunis,, 

Tionghoa diSingagpura, hari Senin jl 

sepandjang hari sibuk - merampasi 

kartu2identiteit kepunjaan 200 orang 
penduduk sipil. 5 
Disamping itu, terdjadi pula per 

tjobaan untuk membakar sebuah bis. 

$ Polisi diserang di Perak 

Di Malaya, seorang letnan polisi 
dan 2anggsuta polisi perbatasan di- 
kabarkan telah h:lang didaerah Grik 
(Perak) dekat tapal batas antara 

Malaya dan Muang Thsi. 
Mereka merupakan sebagian dari 

Buatu rombongan polisi, ketika ter- 
Gjadi serangan oleh gerilja. 

4 orang anggauta polisi lainnja, jg 
mendapat luka2 parah, telah diang- 
kut dengan pesawat helicopter. De- 
mikian Antara-Reuter dari Singa- 
pura. £ 

Serangan? PBB pada hari Natai: 

Markasbesar djendral Mac Ar 
thur mengumumkan, bahwa. pe- 
sawat2 pembom B-29 pada. hari: 
Natal telah mendjatuhkan. 200' 
buah bom penghantjur' atas: 3: 
buah kota penting Korea Ultara., 
diantaranja Pyongyang. Semuanja: 
64 ton bom telah didjatuhkan di 
Pyongyang, hampir 1005 tan di 
Sariwon. pusat perhubungan: se- 
belah selatan Pyongyang.. 
Sebuah formasi pesawat2 B-29' 

lainnja telah menjerang Singye,. 

60 mil sebelah utara Seoul. (Ant: 
Up). h 

—Sedjak djam 6 sore hari Dum'ait 
sampai hari Minggu ini, djumlati 

orang jang tewas karena berbagaii 

“ketjelakaan di Amerika Serikat, ade- 

465 orang. Ketjelakaan lalulintas: 

35L orang tewas, karena kebakaran: 
. 55 orang tewas, karena ketjelakaan: 

pesawat terbang: 2 orang adjal: | 

57 0 ng tewas karena ketjelakaan. 
lain: kas" 

  

   

    

   
   

    

    

   

    

      
        

            

    

“NK perdagangan d 
—— triannja kepada Indonesia sesuai 

ustralia dan Indonesia jg 
oran tadi Gisusun oleh GC 

  

ADIO Australia siarkan, laporan: 

elegasi Austra- 
U- 

0. Indonesia 
tentang £ kemungkinan dilapang: 

dalam mana Australia meriawarkan hasil2 perindus- 

dgn persetudjuan perdagangan an- 

telah diadakan dalam tahun ini. 

tralia bisa memberi sumbangan da- 
“lam usaha tadi dgn 
hubungan perdagangannja dgn In- 

donesia. 

pik2, alat2 mesin     Ea 

  

Lepaute pengdngkut 3 ton 
obat - obeton : 

5 Untuk Maluku Selatan. 

Major Lepaute, dari maskapai 
penerbangan Perantjis ,, Air Fran- 

co”, baru sadja pulang dari pe- 

. merbangan keliling sedjauh 40.000 

km. untuk membawa 3 ton obat2- 

an untuk penduduk preman jang 

terpentjil dipulau Ambon. 

Perdjalanan Lepaute tadi atas 
perintah Palang Merah Inter- 

nasional di Geneva. Ant. 

  

Bila 27/12 Irian blm masuk 
Palembang adakan de: 
monstrasi dan kampa- 

nje besar2an. 

Dalam pertemuan Kesatuan Aksi 

Irian jang ke-2 jang diadakan pada 

malam Sabtu jg lalu digedong De- 
wan Perwakilan Rakjat Palembang 

antara lain disetudjui bila tg.27/12,. 

belum ada ketentuan teniang Irian: 

Barat, maka akan diadakan arak2an,, 
rapat umum dan lain2. Kemudian: 
disusul Gengan kampanje besarZarmr 
Gengan pers, radio dan alat2 lainnja. 

. Ant. 

FRONT PERDJUANGAN IRIAN 
DI SUMBAWA. BESAR. 

Rapat gabungan 26 partai/organi 

sasi di Sumbawa Besar tanggal 21 

Desember 1950 "telah membentuk 
Front Perdjuangan Irisn dgn su. 
sunan pengurusnja sebagai berikut: 
Ketua Sahusilawane (FNI), Wakil. 
Ketua Is Sabu (Masjumi), Panitera 
I taiman (PGRI), Panitera II Su- 
kardi, Bendahari I Njonja Lantip 

(Perwari), Bendahari II Njonja Se- 

no (Muslimat). Ant... 

Dokter Manap kembali 
“ praktijk. 

Dokter Manap jg semula men:- 
djadi Kep. Djapen. Pro Djawas 
Timur akan mengadakan prak-—- 
tijknja di Bukit Tinggi. 

Sebagai gantinja dipilih sdr.- 
Abdul Wahab jg sebelum perangi 
mendjadi Hoofredakteur Siara' 
Umum. 

  

Serdadu2 kalit hitam diper!a- 
kukan tidak adil 

Protes kepada Mc. Ar:hur. 

YETUA Persatuan Nasional Bangsa Berwarna Alabama Amerika? 

N Serikat, Walter White, tanggal 21 Desember jg baru lalu me- 

ngirimkan telegram kepada djenderal Mac Arthur jang menjatakan . 

bahwa seluruh penduduk berwarna Amerika Serikat, beserta bebera : 

pa djuta penduduk. Amerika lainnja merasa sangat tersinggung men- - 

dengar laporan2 tentang penghinaan dan hukuman2 jang dilakukan : 
atas serdadu2 berkulit hitam di Korea. 

memperbesar" 

Disebut dalam laporan tadi bhw 
Indonesia | terutama membutuhkan: 

  

Robert. Villemain dipukul 
K.O. 

Sugar Ray Robinson (Amerika 
Serikat) dalam pertandingan jang 
seru telah pukul knock out tehnis 
Robert Villemain (Perantjis) ketika 
-malam Saptu di Paris. 

Kemenangan Robinson atas 
Villemain tadi jang kedua kalinja 
dalam tenipo 7 bulan'jg sudah ini. 

Villemain dipukul k. o. dalam 
ronde ke-9 dari djumlah 10 ronde, 
sebagaimana menurut atjaranja. 
(Ant, UP) 

Export teh dari Indonesia. 
Teh jang diexport dari Indo- 

nesia dalam tahun 1950 hingga 
bulan Oktober berdjumlah 1.468 
614 kg netto, berasal dari Djawa 
1.377.134 kg. dan Sumatra 290, 
880 kg netto, dengan harga se 
muanja R 5,7 djuta. 

Djumlah export dalam tahun 
1950 (selama 10 bulan) ini ada- 
lah Ik. seperempat dari export 
tahun 1941 (85. 236.000, kg ). 

Dalam tahun 1950 ini tehjang 
terbanjak dikirimkan ke Neder- 
land (10.832 ton bruto). Menjusul 
kemudian Mesir dengan 2.646 
ton, dan USA dengan 2.192 ton. 
Australia mendapat 1.958 ai 

at, 

Sesudah mengadakan tukar menu. . 

kar telegram antara Mac Arthur dan : 
Persatuan tersebut, Waiter White: 
kemudian mengambil keputusan un-- 
tuk mengirimkan ahli2 hukumnja. 
ke Korea untuk membela opsir2 dan: 
serdadu2 jang akan dihadapkan di-- 

muka pengadilan militer di Korea.. 
Keputusan ini diambil sesudah me 

nerima permintaan tertulis Gari.ser-- 
dadu2 jang kulit hitam sendiri: 

Persatuan kulit k&itam ini ber-- 
pendapat, bahwa 
tang hukumay3 Jang,adil jg didja-- 
tuhkan atas serdadu3 kulit hitam: 
di Korea itu harus dihilangkan. 

Persatuan ini menjatakan pula,,, 
bahwa djenderal Mac Arthur mula- 
nja telah menolak permintaan per#- 
satuan ini untuk membolehkan wa-: 
kil2nja datang ke Tokio. akan teta. 
pi belakangan Mac Arthur menin-: 
Gjau kembali akan keputusannja 

itu. Ant. AFP, 

Fox minta berhenti dari bebe-- 
rapa djabatan. 

Mulai 1 Djanuari 1951 Mat-- 
thew Fox berhenti sebagai direk-- 
tur Universal Pictures Company ' 
dan sebagai ketua dari United 
World Films Incorporation. Ia 
minta berhenti dari djabatan2 ini, 
katanja karena tuntutan2 kepen- 
tingan2nja sendiri banjak sekali, 
al. dalam 3 tahun jang lalu ini. 
usaha2nja di Indonesia telah min- - 

waktunja. : ta sebagian besar dari 
: “Ant. U.P, 

keragu-raguan tem - 

         

   
   

  

   

Dari P.W.I. kring 
pat keterangan, bahwa mer 

protesnja terhadap tuan 

“Darjono kepala Djapendi 
karta berhibung p 
terhadap wartawan2 ja 
menginterview 
Moh. Hatta, k 
Jakni tuan R.M, Darjon 
mengirimkan surat penjesa 

pak 

Negara, Harsono 
bahwa setelah me- 

tindakan pemboikotan 

  

   

      

    

   

  

    
     

Rum kenegeri Belanda ini, 

,tegemoetkoming” 

  

Orang? Sobsi, Sarbupri dan RTI LS 

ditangkap. 

Menurut berita jang disampai- 

kan dari Tasikmalaja, pada tgl. 

22 Desember jl kira2 hampir te- 

ngah malam jang berwadjib telah 

melakukan penangkapan terhadap 

4 orang jang masing2 mendjadi 

anggauta pengurus dari Sobsi, 

Sarbupri dan Rukun Tani Indo- 

tt i 5 

Pergabungan bangsa Indones 
Neuveile Calsdonie tjari 

Ne hubungan 

Baru2 ini Pusat Partai Wanita 

Rakjat di Jogjakarta menerima 
surat dari Pergabungan Bangsa 

Indonesia, di Noumoa Neuvelle 

Caledonie jg isinja : 
'a. Telah berdirinja suatu & 

bungan dibawah Pimpinan »1 

man D. Winarno pada tgl. 
           

ialah Ramelan Sumarjono (Sobsi), 

    

   

   

    

     
   

      

   
    

  

   

  

   

  

    

    

  

    
   
    

    

   

    

   

  

   
    

  

   
   
    

      

  

     
       
   
   

      

   
   
   
    

    
   

  

   
   

   

   

    

     

     
   
   
   

   

  

   

    

          

   

   
   

   

  

   
    

   
   
   
   

    

    
       
   
   

   

   

M: Sarbupri), Sudjono dan Mei 46. 

Oo, Aa 2 b. Pergabungan tsb. (P.B 

TA C) pada tg. 31 Agustus “ 3 

Kowat Pengurus ,Hondelsveree membentuk Persatuan Wanita 3 

dibawah pimpinan Djuminem 

wirosutanto. : 3 
niging” Semarang: 

Kepada Perdana Menteri 

Belanda. : . 

Baru? ini Pengurus: .Nederland- 

sche Trootlandboiwbeirijven 
Midden 

Java” dan ,De Handelsvereeniging 

Semarang“ masing2 dipimpin oleh 

tuan? G, Schwencke dan J. Sterringa, 

Iki rim serat kawat kepada Per lana 

Menteri Pemerintah keradjaan Be- 

Ralat. | 
Berita olah raga jang dim 

dalam KR. tg. 26-Des, 50 
man 4, pertandingan antara 

Indonesia Timur melawan Dj 

B. antara lain dizet | jawa B 

  

landa, jang bunjinja a.l. mendesak : : 

Rea an untuk didaja-upaja- Betulnja, perkataan2 

kan jang sedemikisn rupa mergenai Barat harus dizet Djawa B « 

peretjahan tentang so'al Irian, se- aman -. Ya 

hingga dengan itu adanja kerdja- Menteri Suroso akan 

sama antara Nederland dan Indone- 5 Surabaja. 2 

:sia tilak akan dirugikan. . 2 . 

——— » Antara 

bahwa hari ini, ng 

tangannja di Surabaja 

Perburuhan Suroso 

sama dengan Sutoro, 

pin Umum Djawatan Penempatai 

Tenaga Pusat di Djakarta. Ma 

sud kedatangan Menteri Pe 

yuhan di Surabaja ialah untu 

APRI Ambon lawan bekas 

KNIL 

Kemarin dulu djam 2 siang di 

'Kramat Djakarta terdjadi tembak 

-menembak antara APRI suku 

Ambon dan bekasanggauta KNIL 

.sehingga menimbulkan luka2 berat 

'bagi seorang dari pehak bekas ,.enindjau tempat2 kursus latihan 

KNIL. Mula timbul perselisihan kerdja di Malang dan Djemi 

“ini adalah karena salah satu pe- “an 

'hak mengluarkan kata2 edjekan, 

"hingga sangat melukai bagi pehak 

lain.- 
Orang2 terkemuka f 

adu tindju. 
Menurut kantorberita 

Press, dalam tahun 1950 oran 

terkemuka didunia adu tindju 

sbb. : 

Heavy weight:Ezzard Chai 

Louis, Lee Savold, Joey Max 

Oma, Bob Baker, Clarence 

Lex Leyne, Joe Walcott, “Jack 

@ner, Rocky Marchano. 

Dari ligbt heavy weights, j 

kemuka ialah Joey Maxim, ka 

middleweight: Jake Lamotta: wi 

weights Ray Robinson, light we 

Demikian 

Te Ur 

Onderneming Tjarui Tjilatjap di 

bersihkan pengatjau! 

Hari Saptu malam sekira djam 
"23,30 administrateur Onderneming 

karet Tjarui Redjodadi (Madje- 

nang) telah kedatangan gerombolan 

bersendjata terdiri dari 150 orang. 

Mula2 mereka mergaku dari kesa- 
tuan T,N.I. jang an mendjalan- 
kan tugas keamanan ditempat tsb. 

Kebanjakan dari mereka berpakaian 

seragam. Tetapi kemudian mereka  kampiunlke Williams. 

mendjalankan tindakan paksa dgn. Ant. E 

"berhasil menggondol uang contant jaga 

sebanjak 10.000. (Uang kantor i Sosialis 

-#7000, milik privee (adm. sehdiri Ma nana 
sebanjak f3000). Sedjumlah pakaian 
-seharga f1000,- dan alat2 kantor 

lainnja. Perlu diterangkan disini, 

bahwa 6 karabijn dan 6 revolverjg 

belum diserahkan pada O.W. (On- 
Gerneming wacht) diangkut pula. 

HW. 

pai New Delhi Ant. 

mewartakan bahwa 

Sosialis India dan Birm 

mengundang partai2 Sosiali 

Tenggara untuk menga 

konperensi dalam musim 

jang akan datang ini. Kab: 

maksud untuk mengadakan Ke 

perensi itu ialah untuk mengz 

bil suatu ketetapan tentang p 

bersama dari Partai2 " 

vdari daerah2 tersebut. Dinjat 

bahwa konperensi ini akan 

adakan di Rangoon djikak 

dalam negeri Birma mengiz: 

—Dari pihak Pengurus Perhimpu- 

nan Pensiunan Klaten didapat ka- 
bar, bahwa atas desakannja kepada 
jang berwadjib, maka kini mereka. 
telah menerima kesanggupan dari 
Kementerian Keuangan bagian Tun- 

“djangan/Pensiun, bahwa paling lama. 

Galam bulan Djanuari j. a. d, para 
“pensiunan jang selama pemerinta- 
han Djepang tidak menerima uang 
-pensiunnja, akan diberi waledan. 

.Keuangan dan ekonomi : .. 

Hutang Republik Indonesi 
AMBARAN keadaan sementara dari utang Republik In 

adalah sbb: 
| 1 Nop. 1950 29 No 

(Hitung djuta 

“De Javasche Bank... ...J.. Aa Ok 2245 
Uang—kertas negeri jang diedarkan .. . "3g 
Uang—kertas negeri pas jang diedarkan 

- Surat perbendaharaan (tidak turut . dihi- , 

    

-tung R 75 djuta sebagai djaminan). 123 
— Lain2 hutang Penagihan, (Rek. dgn pihak 
- ketiga a.l. Dana alat? Pe-mbajaran Luar 
Mede 2 id kh Ma NE Un — 2 

2 Djemlah ketjil . .. 2154 
Pindjaman dalam uang Belanda (Ned, crt.) : 915 
Pindjaman dalam valuta asing . ..... , 428 
Pindad 1990” mang aa 1585 

Djumlah ketjil , . . 2928 

& Djumlah besar. . . 5682 

8 Hutang Pemerintah dalam bulan” pat pulih kembali djika 
import telah datang, aki 

"Nopember 1950 ngan p er 1 bertambah deng tindakan2 wmemperbanjak : 

R 203 djuta. Kenaikan tadi terdiri 

atas R 190 djuta ,,Hutang sementa. 

|ra” dan R 13 djuta ,,Hutang tetap". 
Bertambahnja. hutang kepnda Ja- 

vasche Bank a.l. disebabkan karena 
pembajaran sertifikat2 devisen, oleh 

karena mana export memberikan 
' penghasilan kepada Dana Alat2 Pem- 
bajaran Luar Negeri sedjumlah Ik. 
R 50 djuta lebih dari pada jg.. di- 

ting i: 
kredit dari luar negeri 

pat dibatalkan, baru per 

kan pada saat memp 
barang2 import—bahwa pe. 

hasil2 sertifikat terdjadi 

lakangan dari pada jg. bi 

lakukan sebelam itu, Diban 

    

djual oleh Dana tsb. Pendjualangor- “dapat @ kan akan 

titikat2 jarig untuk sementara Atu lk, R 80 djute 

kurang lanfjar djalannja, akan dki
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1. Sultan Hamengkubuwono, selaku ketua Dewan Menteri R. I., menandata" 7. Menteri keuangan Mr. Safruddin menjehatkan keuangan negara: uang 13. Perdana.menteri R.I.S. pertama, Bung Hatta, memberitakan, atas kehen- ' 

Ia ngani timbang terima kedaulatan Hindia-Belanda kepada Indonesia. dioperasi belah -dua. dak rakjat RI-S. dirombek diadi RI. 

2. Rakiat Djakarta menjambut Presidennja, jang kembali setelah 4 tahun 8. Menteri Pertahanan Hamengkubuwono den Presiden merundingkan tin- 14. Proklamasi 17 Agustus 1945 diulangi oleh Presiden Sukarno: rakjat 
lebih memimpin perdjoangan dari ibukota Jogjakarta. $ dakan2 keras untuk menenteramkan Bandung, Makasar dan Ambon. Indonesia sudah bersatu kembali dalam sstu negara. 

3. UNCI mendjalankan tugasnja, mengawasi agar segala sesuatu selama 8. Menteri Negara Sultan Hamid II ditangkap polisi: dia sekongkel dengan 15. Di Sumatera-Selatan Presiden disambut dengan meriah. p 
penjerahan itu berdjalan baik. 2 Wasterling, 16, Kolonel Gatot Subroto memberikan tanda mata kepada para invaliden. 

4. Mr: M. Rum, pintjang kakinja karena tembakan Belanda, djadi Komisaris 10. Kawan Indonesia dari India: Pandit Jawaharlal Nehru. For a fighting 17. Hari angkatan perang 5 Oktober: Pawai besar-besaran, memperingati 
Tinggi jang pertama di Nederland. nation there's no journey's end! pahlawan jang sudah gugur. 

5, Presiden R.I.S.—bagi Belanda, tapi Presiden R.I. bagi Rakiat I- membuka 11, Radja2 Sulawesi-Selatan mengundjungi Presiden. 18. Indonesia diadi anggauta P.B.B. Bendera P,B.B, dinaikkan didepan gedung 
Idang pertama parlemen: Tekad rakjat: BHINEKA TUNGGAL IKA. 12. Pun di Makasar UNCI mengamat-amati peri keadaan. kementerian luar negeri. 

6. Mombangunan dijalan tarus disemua lapangan, $ 

 



  

      

        
    

  

: Pabrik mobil Ba akar” tidak membu- 

| at mobil lagi, karena adanja bahala 

peperangan. Pe itu sekarang mem- 

- buat tank. 
mBah Nur tanja : Apa para menteri 

&. selandjutnja lantas akan diberi kesem- 

| patan membeli tank dengan harga pe- 

2. merintah serta menjitjil ? 
: Tapi Bung Kriting niletuk: Kalau 

begitu, Mas Sidik P.N.I- takut menuntut 

reshuffle, karena belum punia tank! 

“Kalau setiap menteri boleh menge- 

bon tank, tidak bakal djatuh dah kabi- 

“net. Lain perkara, kalau ada jg bawa 

Maan atoom. 
as .. 

5 Data pemimpin gerombolan jang 
menierah ag ana namanja As Pelor. 

mBah Nur tanja: Apa pihak resmi 

di Djawa-Timur tidak takut, ketika Bung 

As Pelor itu menjerah ? 

"— Kata Bung Kriting: Mana bisa takut, 

kan pihak resmi punja houder tempat 
e menjimpan pelor!. . 

Kalau Berabe mau menjerah, mer 
3 njerah pada siapa ini, jang kira2 punia 

mhouder buat ta Berabe? 

  

   

Malam sekaten Tntomutlek malam jg 

penghabisan. Tidak akan diperpandjang, 

5 peraga itu akan berarti merugikan rak 

Ta Kriting tanja : Djadi kalau ijuma 
14 hari tidak merugikan rakiat, kalau 
ditambah sehari merugikan? 

Hus, sekaten kan bukan tjandu. Se- 
dikit ja mabuk, banjak ja mabuk. 

Bagaimana, ketua Mas Prodjohando- 
ko? Logisch nggak ? 

Berabe. 
  

Ki Bagus: Ketua Muham- 
madijah. 

Dalam sidang Tanwir jg terachir 
telah diambil keputusan Ki. Bagus 
H. Hadikusumo diangkat kembali 
mendjadi Ketua P. B. Muhammadi- 

'jah. Tentang susunan selengkepnja 
(formasinja) dan pembagian peker- 
Gjaannja diserahkan atas kebidjak- 

sansan Ki Bagus dan kawan2nja. 

Kalangan jg berdekatan menerang- 
kan, bahwa dda kemungkinan dja- 
batan Sekretaris Djenderal akan 
diserahkan kepada H. M. Junus Anis, 
dan Wakil Ketua dikandidatkan 
K. H. Badawi. 
Kalangan tsb menerangkan lebih 

landjut, bahwa mengenai langkah 
Muhammadijah terhadap soal2 po- 
litik, telah dibentuk suatu Madjelis 
baru jg diberi nama Madjelis Tah- 
kim. Mungkin ketua Madjelis ini 
akan diserahkan kepada Mr, Kas- 

man Singodimedjo, D 

Dalam pada itu Mu'tamar Aisjiah 
a.l memutuskan mengirimkan waa 
kilnja untuk duduk dalam panitiri 
penjusun undang2 perkawinan daa - 
kementerian Agama terdiri daripad- 
Nj. Zainab dan Zuber. Pun disam- 
ping mengirimkan konsepsi ttg hu- 
kum perkungaan : 

: Minta ketegasan status 
S.T.M. II. 

Baru2 ini para Ikatan Peladjar 
S.T,M.IL. (peladjar perdjuangan) 
mengadakan rapat dan mengam- 
bil keputusan minta keterangan 
kepada jang berwadjib (Kepala 

atau Pemerintah) 
pemisahan klas bagi tiap bagian, 

- dan status S.T.M.II, D. 

Silaturahmi “Ikatan Peladjar 
Pembangun Djiwa. 

Baru-baru ini Ikatan Peladjar 
Pembangun Djiwa mengadakan 
malam silaturahmi untuk mempe- 

— ringati maulud Nabi Muhammad 
"s.a.w. bertempat dirumah K.P.H. 
Nototaruno: Bintaran Jogjakarta. 
Maksud organisasi itu ialah 
mempeladjari dan melatih budi 
pekerti jang sempurna menurut 
adjaran agama. 

' Siaran RADIO 
Jogja Gelb.: 59,2 dan 122, 4 m- 

REBO, 27 DESEMBER 1950. 
12.15 Sextet, Ouintet, Trio dan Ovartet. — 

-1315 Dari Minangkabau. 
13 45 Pengantar makan siang. 

  

“17.00 Taman Kepanduan oleh ,,Hisbul Wathon””-8 
2 18.00 Dariluntuk wanita- 

I8 30 Peladjaran njanji kanak2. 
19.15 Sekitar kesenian kita. 
19 30 Taptudi teruskan lagu? Indonesia aneka warna 
20.15 Hiasan malam oleh ,,Empat Sedjoli'. 
21.20 Ketoprak Mataram. 

Djakarta, 
Gelb. : Aa Ng — 61,10 — 133,9 m. 

11an Antara Tjermin dan Periuk. 
17.00 Seni Sunda: studio Djakarta 
20.30 Orkes Hawailan Rame Dendang: 
21.00 Sandiwara Radio. 
22.15 Orkes Krontjong 13 

     
“17.45 Mana Suk, 
114930 Indrarani dikuntjup malam. 

” 20.30 Podjok Studio. 
21.20 Sandiwara Radio. 

Surakarta, Gelb. 90 — 130 m. 
200 Klenengan dari Puro M.N.        

    

    

   
    

Seni Suara Djawa- 
Rajuan Sendja. 

3 Lagu2 dari. Sememandjung. 
2 7 Harum diwaktu malam. 

lia IADIAH BUAT TAHUN BARU- 
(P1 Radio Philips model paling 

"nga »  Astoria 
Le, Carmen baru 
Speda2: Gazelle streamline, 

  

| 
! aport, dil, 

Pa. 
| aabaan 86.5 ga Dil, Raja 174 
JOG JA. 03 “ MUNTILAN. 

       

“Ind, Nnar 2 Sumatra B 2— 

,KEDAULAT N RAKJAT" REBO 27 DESEMBER 1950 

PERTANDINGAN 'di Bandung pada 27 Des. antara bea TN 

B melawan Indonesia Timur jang dipimpin oleh wasit Pak-Inji 

ternjata wasit tidak bisa mendjalankan kewadjibannja dengan baik. 

Banjak sekali protes tepok tangan jg. bersifat edjekan dikeluarkan. 

enjediakan pondokan bagi || 
Wanita kerdja atau anak t 
sekolah puteri. | 

Harap hubungan pada: | 
SOEBADI 1 

Dil. Surjaden 190, Jogja. || 

LN Ha ma mn 5 

| PESENAN KATJAMATA dari jg. |        

  

ON 

Dj: 5 — 

3 MALAM DAN BERIKUTNJA. 
          SEGALA UMUR. 

Pasangan kes. Indonesia Timur 

hanja ada perobahan sedikit dari 
pada kemarin, jakni Rintji tengah 
kanan diganti oleh Zainudin, Sedang- 
kan pasangan Sumatra B sbb: 

Setelah goal pertama itu ditjetak, 
pertandingan makin seru. Akan te- 
tapi rupanja wasit malah bingung. 
Ternjata ketika terdjadi pelanggar- 
an back Sumatra menghalang ha- 
langi Mamang dan Ramang, terdjadi 

| paling gampang sampai jg. paling 
|susah dibikinnja, mulai sekarang 

bila tidak kebanjakan pesenan, 
bisa diselesaikan dalam tempo 1 
hari. Memeriksa mata tidak ba. 

|jar. Untuk recept dokter selesai. 

        

| 
| Kliwon pelanggaran. Wasit mengambil pu- inja sama. 

Tobing — Pasaribu tusan tendangan 12 langkah dan 
' Karim Effendie Tjadek Fat:h mempergunakan kesempatan 

Jahja Ishak Siregar jang baik itu. sehingga bola meng. 
Ismail asir ' getarkan djala Sumatra, stand 2- 0 

O untuk Indonesia Timur. 
| 

Pada mulainja pertandingan ba- 
risan depan Indonesia Timur men- 

tjoba terus mendesak untung ba- 

Hingga tanda pertandingan selesai, 
stand tetap 2-0 untuk kemenangan 
Indonesia Timur. 

AN Industrie akan 

| | KIN 

      PISAU BERACHUN. 
Dg. Kasma Boothy — Bachtiar Effendi -— Jaafar Wiryo — Rokiah Hanaffi. 

tentang 

baru 

Fongers, Humber, Simplex/ 

haja2 itu bisa dielakkan, 
  

Sementara itu tendangan2 jang H 

keras dari Ramang tidak bisa mem- | 
bobolkan gawang Sumatra B, ka- || 
rena Tobing dan Pasaribu djuga 

| 
'R EX Malam. ini. Diam: ho Th 

merupakan tenaga jang bisa mem- | 

pertahankan kehormatannja. | Segala Umur. 

Kedua belah fihak melakukan se- AL 

aa Hen derigan semangat jang me. | GOD IS MY PR P 

njala2, akan tetapi barisan penje- | : | LOT 

rang Sumatra B. jang umumnja ter- | . i PILEM. PERANG 

lang, tidak “NI 
ph Na, NN kaga | DENNIS MORGAN — DANE CLARK — ANDREA KING 

  

1258—12   
  

mes BERITA LELANG oom 
jang baik. 

Karena pindah ke Dabana Se 

Hingga saat mengaso, stand tetap 
0-0. 

Pada babak kedua ini bola masih 
tetap merupakan bulan bulanan se- 

hiogga orang saling menahan nafas 

sana Jang La. dapat menggaling- Pada hari Kemis tg. 28 Desember 1950 djam 10.30 diru- 
Bogitulah? pada satu kesempatan mahnja sdr. R. SUHARTO, Komis dari Kepolisian di Kerkop- 

an-dalam 176A Magelang, dari barang2 prabot rumah - tangga 
jang terawat baik sekompleetnja diantaranja: Radio Phillips 
334, 335, dan Tosca, speda laki2 dan perempuan, tempat-tidur 
rompleet, tempat - tidur Kero No. 2, medja makan.6 kursi, al- 
mari makan, almari pakaian, katja toilet, medja- tulis, matjam2 
stelan kursi, bekakas bolo-petjah, bekakas dapur dan rupa2. ba- 

jang baik, Fatah mendapat bola 
jang dioperkan kepada Ramang. 

han pakaian untuk laki dan perempuan dan masih banjak lagi 

Dan Ramang bawa sendiri bola itu 
hingga didepan gawang Sumatra B. 
Dengan tendangan jang keras, mes- 
kipun Kliwon sampai terpaksa 
mendjatuhkan diri, toh bola meng- 
gelintjir memasuki gawang Suma- 

    

  
    

  

  

  
  

tra, stand 1-0 untuk Indonesia 5 
Tina dan sukar disebut satu per satu. 

Aoa Kesempatan baik bagi jang akan beli lelang dengan djalan 

PENGUMUMAN. as 5 kredit karena lelangan ini penghabisan kali untuk tahun 1950. 

Karena kekurangan tempat, Jang Pegang Kuasa 

beberapa advertensi terpaksa Balai Lelang ,,ASIA" 

ditahan sampai besok pagi. — Hardjoprawiro. 

Tata - Usaha. 289—12 ,,MITRA“, 

5 Tebe an 

/ dua perceel No. 48 d | d 
HANJA TINGGAL SEDIKIT HARI LAG aan cas No. 4 dan ce 

Ni Diberitahu kepada langganan dan umum : Djanganlah No. 1806 dan R.vE. Verp. No. 

| » membuang kesempatan jang murni ini. Bersedia segala 1808, terletak di Djl. Bajeman 

IN matjam Textiel dengan tjorak dan kleur baru, antara lain: Na 48 dan 52. : 
| i | P eterangan dapat diminta ke 

UB Kain English Openzoom sutra polos 10 kleur paling pada Sir. Hardjoprawiro, Ku- 

BR baru, Duble Breid dengan harga lebih Istimewa dari wasa Balai Lelang ,,ASIA- Djl.- 

B Obral. HANJA f 14,20 p. Mtr. Semua textiel didjual Sr aa Magelang. 

Bi dengan harga jang paling rendah sekali. 1 260-123 

B HEMATLAH UANG ! SAKSIKANLAN ! 

JI Toko ,SINGAPORE" 
og MALIOBORO 15c — RADJA TEXTIEL —  JOGJAKARTA: 
  

HADIAH. KA 
KA 

- KA 
KA 

ek 3 

anak? tentu 

A
P
 

P
U
P
R
 
A
K
 
A
K
 
U
K
 

PN
 

D
I
N
 
D
N
O
S
S
S
S
 

: panas dan kotor. 

Djangan gusar Njonja, mandi- 

kanlah mereka dengan sabun 

toilet Lifebuoy jang banjak 

dan sedjuk busahnja. Mereka 
  

akan tidur njenjak karena.... 

A sega An 

KA 22. 
kaga 
KA 

Ta 25 Sat, 
TKA 25 

KA 27. 
KA 28. 

PEOKAG Mani. 
Teo 

O KN ni 
KAP 
RAR th 

TE RASA 
Pan Tt 
LOR OO Ny 

KA BR 

Bas 
&   L.B.7,508 -— 105- 

BIAJA JANG PALING MURAH mg 
PERHATIAN : HADIAH No. 7 distoh No. 24497 1 bidji Arlodji tangan, dan Hadiah No. 37 dja- 

toh No, 40715 1 bidji Ukon Mas, Bian sekarang sudah liwat Ha sana 2 Bik 
lan belum diambil, kita beri kelonggaran lagi 1 (satu) min 
Advertensi, djika tidak diambil, Pan Na 

dengan uang sederhana tuan dapat memasang reklame2 dalam 

setasiun2 DJAWATAN KERETA API diseluruh Indonesia. 
: Berhubunganlah dengan: 

Kantor Adpertensi & Reklame 

nECONOMIC" 
Dislan Kabupaten 46—Bandung 

'MENGURUS REKLAME2 DJAWATAN KERETA API UNTUK DISELURUH 

NUSANTARA. & 1652—12” 

'rik sendiri, 

    

28612 
    

    
» 2. . 

Utjapan terima kasih. 
Kepada Dr. Muljadi, Dr. Sartana, Mantri Djrwt. Reksasumadyo, 

sir. R. Budojo djl. Tumenggungan, R. Padmowijono di Manahan, 

Pengurus Pasarean Wiragunan Kts., Brig. P. Div. Diponegoro, DIEE 

bag. Techniek-Surakarta, Djemait2 Keristen Pjajadiningratan dan 

Kartasura, Sekolah2: S.D.N., S.K.P., dan SEM. 
karta, Sir.2 di Semararg, Salatiga, Djokjakarta dll. 

»Excelsior” Sura- 
jarg telah 

memberikan tanda ketjintaan berupa apapun djuga kepada keluarga 

kami waktu sakit hingga wafatnja ibu: 

Rngt. R. J. Reksadidjaja, usia 57 tahun 
pada tg. 12—12—1950 pukul 14.00 di kp. Petetan III/7 Solo, dan 

- dimakamkan tg. 13—12—1950 di Pasarean Wiragunan, Kartasura. 

Kami keluarga menjatakan terima kasih banjak2. 

Jang berduka tjita: 

S
a
n
o
p
a
n
 Atmawasana, Grogolan IV/9, Solo 

. Mangunsardjana, Kedungdjati 
. Sindupramana, Salatiga 
Adhisardjana, Petetan 11II/7, Solo 

. Adhisuprapta, Petetan III/7, 8olo 
» Haryopusposeputra, Grogolan IV/9, Solo 

m. S. Pradjapangarsa, Jogjakarta. 

    
' Penarikan Hadiah Undian Barang-Barang Dari Stand 

ROKOK TJAP POMPA DAN PEMIMPIN 
DI PASAR MALAM SEMARANG » 

Pada tanggal 22-10-1950. 

Jang beruntung mendapat hadiah2 ada seperti 
tersebut dibawah ini: 

a 

. DJATOH PADA Sdr. ANG HOK GIE. Gg. Baru No. 21. Semarang. 
— D. HADIATMODJO, Ngasem No. 35 Jogja. 
. HEM TONG OEN, Djagalan No. 45 Semarang. 
. TUMINO, Kp. Lantjip 429 A, Semarang. 5 
, KHO SIOK TIEN, Djomblang 531, 
. PANG PING DJIOE, Ambengan 141, 

ALIMIN, Kp. en dua K3 Semaririg, 
Ngalik,: Semarang. ". SUKANDAR, Dj : 

Semarang. 
Semarang. 

» : AB. SIREGAR, Malioboro No. 79, Jogja: 
, . SASTRO SUPRAPTO, Peterangan 382 Semarang. 
..AMAT RINDUAN, Kp. Ligu kidul 1160 2 
. IHE LIEM ENG, Gg.-. Warung No. 2 5 
. SAIMIN, Tjelengan kidul No. 3 
"Tan KIOE LIANG, Kusumodiningratan 58, Solo. 
. THIO JAN GWAN, Ga. Blakang 117, Semarang. 
“SIE TIK BIE, Purwodiningratan 88, Solo: 
. SOEMADI, kantor Djawatan P,P.K. Kendal. 

, SALIM, Pemali Ga. 
. JUSUF SUDARMO, 

1/52, Semarang. 
Baluwarti, Solo. 

, AMAT SALIP, Kp. Butitan 26, Semarang. 
THE THIAN TJO, Bedakan 51," 
. OEI DJING HOEN, Tjap- kauking 9, Semarang. 
. BE HOK TJOAN, Serajoe No. 1, 
NOSO SUKARTO, Bausasran DN 6/236c, Jogja. 
, R. SARWONO MARTOSUDARMO, Pendrikan lor 29 Smg. | 

, SOEPARDI, Kp. Ligu lor 469, Semarang. 
. WIRJO WARDOJO, Kp. Karang Duwet, Bojolali. 
»ROJI, Kebon Inggris, No, 374 Semarang, 

"LSARWA N, Lemah gempal, Semarang. 
». S. GIANA, Notopradjan Ng. 4/248, Jogja. 

SALE H, Bulu setalan 11/268, Semarang. 
» . RESODIMEDJO, Kp. Brontodipuran 62, Solo. "1 

, WIRG WARDOJO, Kp. Karang Duwet, Bojolali, 3 
. TAN TJAN BING, Kp. Oetri 19. Semarang. 

| ena #MOHAMAT an Pa G, Tang 

Directie : 

Semarang, 22 Desember 1950, 

PABERIK ROKOK POMPA Semarang, 

sedari dimuatnja: ini 
Itu barang2 HADIAH ada mendjadi Miliknja Pabe- 
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