
      

   
     

  

   

            

      

    
    

    

    

PM dan keuangan. 
Tidak diketahui sebab-sebab- 

nja, 

.teri LN. Moh, Rum terlambat 

ta 
P2 

... Situasi baru 
Ketika E.M. B. selesai, pada hake- 

katnja Indonesia mengakui kekua- 
saan Belanda atas Irian. Hanja sa-. 
ma an sjarat, bahwa soal Irian 

itjarakan dim tempo 1 th. 

Dalam pada itu sjarat ini tidak 
| an Magang pihak Tr, 

1 jang akan. : 

| Irian kepada kita itu. 
| Dengan gagainja komperebat Irian, 

| dengan sendirinja kegagalan itu 
membawa konsekwensi, pihak In- 
Gonesia memandang kekuasaan Be- 
landa atas Irian selandjutnja seba- 

. matig dan Wederrechtelijk”, 
tidak berdasarkan hak dan berten- 
tangan dengan hukum. 
Dengan demikian sudah tertjipta- 

lah suatu situasi baru dalam per- 

    

  

   

   

   

  

    

   

    

    

     

  

    

    

        

   

    

tiada seidzin kita suatu da- 
.erah Indonesia adalah dibawah pen- 

2 dudukan imperialis Belanda. 

Itulah dasar keterangan pemerin” 
| tah jang semalam diutjapkan oleh 
| perdana Menteri Moh. Natsir diha- 

an sidang parlemen di Djakarta. 
ng aa atas dasaritu, pemerintah 

ae Ka telah mengemukakan sebagai pendi. 
| riannja: unie statuut, jaitu peratur- 

an dasar jg mengatur perhubungan 

  

“kembali, djustru karena ada situasi 
baru itu, 

| Pada hem at kita, boleh kita me- 
ari kesimpulan, bahwa kalau se- 

“habis penindjauan kembali itu di- 
' pandangnja perlu, pemerintah akan 
SN Han penentuan, apakah p-r 

. Unie Indonesia—Belanda 

  

Naa baju samar2, agaknja 
alam bal ini ada pertemuan pen- 

antara pemerintah dengan 
, Sebagai perwakilan rakjat. 

, kita katakan, sebab ber- 
n. parlemen jg. pemimpin2 

“telah menjatakan 

     
    

   

| a ingin menghapuskan 
rintah masih sampai ke- 

: . pada penin Ijavuan kembali. 
| Teta arpun demikian, dalam 

2 perdebatan Ggn, parlemen kelak, pe- 
sih ada kesempatan 

Anta ep mendj an  pendiriannja, 
selandjutnja menundjukkan sa- 

ta “dua: sanggupkah pe- 
uti pendirian par- 

, atauksh Ban, bersedia me- 

: Mebnkan and Pa jalam Unte- 
La Kan risiko akan ag aan 
langan ki jajaan par rlemen! 

    

  

    

kedatangan P.M. dan Men- 

dari rentjana jang sudah diten- 

“tidak 

gai suatu pendudukan jang ,,onrecht- 

jang esia, soal bak menentukan nasib 

hubungan kita dengan “Belanda: - 

| Indonesia— Belanda, perlu ditindjau . 

   

  

PAN erA dulah Na Mn ter- 
ia “ika untuk mendengarkan keterangan pe- 

5 “ merintah berhubung dengan gagalnja kon- 
- perensi Irian. Hadlir dalam sidang tsb. selain 
 para-anggota DPR, tampak djuga menteri2 
. agama, perhubungan, rE & K, kesehatan, 
EA pekerdjaan Pa sosial, ka 

  

   
   

    

  

    

  

    

    

  

Tn dalam saka 
saka raikan gagalnja konperensi 
Irian. : laupun fihak Indonesia 
hingga saat jang sudah sangat . 
mendes: sudah ' memadjukan 

“usul2 jang sangat minimum. Di- 
kemukakan djuga usul2 Belanda, 

ag sudah kita umumkan bebe- 
apa hari jl! dalam K.R. : 

“Satu alasan fihak Belanda jg 
.dapat diterima oleh kita 

ialah usu Belanda jang meng- 
hendaki agar kedaulatan "atas 
Irian Barat diserahkan kepada 

- Uni N -Indonesia. Itu tidak 
:dapdk. | i    

can djuga super-staat. 

“Soal. hak: “menentakag? na 
Gita dikemukakan oleh Belanda. 
Itu sangat mengherankan, karena 
selama Belanda mendjadjah Indo 

sendiri dituntut oleh bangsa In- 
donesia. tetapi ditolak. 

“Selandjutnja Natsir mengatakan. 
haku kalau Belanda tetap ada 
di Irian, pasti akan bertindak 
seperti ketika mendjadjah Hindia 
Belanda. 2 £ 
: nsi Irian berachir jang 
tidak para 
Berhubung dengan itu —kata 

Natsir sel: Baja pemerintah 
R.I. berpenc 

  

Memega 
djutkan perdjuangan jang patut: 
Djika ada perundingan2 lagi 

maka hanja dapat didjalankan dg - 
dasar penjagaan kedaulatan. Ti- 

    

  

   

  

dak dengan dasar penjerahan 
kedaulatan, perundingan itu tentu 
tidak akan PAP walaupun 
ada fihak ketiga. 

Sekarang ini—setelah gagalnja 
soal Irian — timbul situasi baru. 
Perhubungan Indonesia-Belanda 

“harus didasarkan pada situasi ba, 
LTE itu djuga. 

Achirnja P.M. Natsir menjata- 
kan dalam pedatonja, bahwa Uni 
Indonesia- Bean perlu ditindjau 
kembali. 

— terus dan melan- 

  

Da pi ae 
Irian. Adaa 

  

  
UNIE TIDAK E 
DIPUTUSKAN Oi 
SATU PIHAK SAD 

Kalangan2 di Negeri Belanda 
menjatakan, bahwa memukna car 

3 1 pa a Nat-.. Unieverband Indonesia. Belanda. 
zgal sjarat2 Nan raba. kembali. .sir— karena Uni -bukan staat tidak dapat diputuskan ita Rata 

pihak sadja, melainkan harus dari 
kedua belah pihak. - 

Djika terdjadi pemutusan hanja ' 
dari satu pihak sadja, maka soal 
itu dapat dimadjukan pada mah- 
kamah Internasional. RD. 

  

UNIE DAPAT iba DENGAN : 
TRACTAAT ATAU CONTRACT. 
K.H, Dewantoro, djurubiijara Ba- 

dan Permusjawaratan antara 
wakil2 fraksi dan golongan dalam 
Parlemen menerai , bahwa me- 
nurut pendapatnja 
donesia-Bid. dapat diganti dengan 
tractaat atau contract jg. merupa- 
kan suatu hubungan sama antara 

“bebas dan . kedua negara de 
sukarela jang se sedjati. Dikatakan, 
bahwa dengan demikian persetu- 
djuan KMB djuga harus disesuaikan 
dengan sis dan makna Garitractaat ' 
dan contract tsb. 

Tentang 'mosi dari beberapa frak- 
si dan golongan jg akan diadjukan 
oleh parlemen meugenai pembatalan 
Unie, lebih landjut dapat dikabar- 
kan, bahwa mosi tsb. telah disetu- 
djui oleh seluruh fraksi dan golo- 

ngan. Diduga mosi itu akan diadju- 
kan sesudah Parlemen mendengar- 
kan keteraagan Pemerintah tentang : 
Gjalannja konperensi Irian jang di- 
berikan semalam itu. RD. 

pawai bla Giat 

. 800 Mearinters misi militer Bld. 
Masih tinggal 
di "Indonesia. 

' Bekasi panglima laut di Indonesia, 
“Laksamana muda Kist, setibanja di 
Negeri E elanda dgn kapal ,,Willem 
.Ruys" menerangkan, bahwa di Indo 
“nesia masih tinggal 800 orang dari 
Avita Nag laut Misi Militer 

HARIAN UMUM 
Diterbitkan oleh Badar Rinarti Kedaulatan Rekan 

-atan Unie In- 

  

India anti pemboikotan terhadap 
Irian 

Duta Besar India di Den Haag 
menerangkan dalam suatu interview 
Gengan , Volkskrant”, babwa. Peme- 

rintah India tidak akan menjampuri 
perselisihan antara' Indonesia dan 
Belanda. mengenai soal Irian Barat. 

Pemerintah Indoneia tidak pernah 
Ininta bantuan kepada India dalam 
hal ini. Disesalkannja, bahwa pe- 
rundingan Indonesia-Belanda  me- 
ngenai soal Irian Barat tidak mem- 
bawa hasii. Selandjutnja dinjatakan, 
bahwa pemetjahannja jg lebih baik, 
jalah djika ketika hari2 jg lampau 
didapat sesuatu jang formil untuk 
memungkinkan pendirian kedua 
Pihak saling mendekati. Ia mene- 
gaskan, bahwa India tidak akan 
menjokong bila Indonesia akan me- 
ngorganiseer suatu pemogokan atau 

suatu pembobikotan atas kepenting- 
an Belanda di Indonesia. Demikian 
radio Hilversum. 

Konp. Dinas Gubernur 

Seluruh Indonesia: 

Besuk. tanggal 9—11 Januari 
akan dilangsungkan konperensi 
dinas oleh para Gubernur dise- 
luruh Indonesia di Djakarta. Akan 
dibitjarakan antara lain jang ter- 
penting soal2 keamanan, desen- 
tralisasi pemerintahan, agraria 
Can lain2 hal jang termasuk ling- 
kungan pekerdjaan kementerian 
Dalam Negeri umumnja dan pe- 
meriatahan propinsi pada chusus- 
nja. Ant, 

Diterangkannja selandjutnja, bahwa: 

  

| eteblhaln S. F. 5.) 

Rum da Fraksi2 da seindah 
dan P.R.N. 

2 pokok dibitjarakan. 
FRAKSI Party Pemerintah dan Party Rakjat Nasional dlm Parlemen 

kemarin dulu Ik. 2-djam mengadakan pembitjaraan dgn Menteri 
Luar Negeri Mr. Moh Rum. 

Menurut keterangan dari pihak 

jang boleh dipertjaja ada 2 pokok 

jang dibitjarakan. Pertama: bagai. 
mana dan tindakan? apa jang akan 

didjalankan supaja perdjoangan me- 
ngenai Irian Barat dapat mengun- 

tungkan. Kedua : mengenaiusul mosi 

Parindra jaitu mentjari djalan ba- 

gaimana fraksi2 pemerintah dan 

pemerintah dapat bersatu jangan 

sampai terdapat situasi seperti dim 

soal Aniem dan Misi Parlemen Irian 

baru2 ini jarg tidak menundjukkan 

adanja persatuan itus Dalam hal jg 

mengenai mosi itu terdspat perse. 

tudjuan untuk merobah formulering- 

nja jaitu utk menjesudikannja dgn 
pendapat jang terkuat (grootste 

gemene deler). Dim pada itu terda- 

pat kabar, bahwa Partai Buruh 

telah siap pvia dengan usul aman- 

Gemen jang pokoknja menghendaki 

.supaja dalam menindjau kembali 

KMB diutamakan kepentingan2 na- 
sional terutama dalam soal2 ekono- 
mi dan keuangan. 

  

Petjatatan statut Uni di PBB 
tidak menjulitkan 

Batalnja KMB ,,term” jang keliru. 

PENUBUNG dengan timbulnja suara2 untuk membatalkan KMB, 
korr, K. P. mendapat keterangan dari kalangan jang berdekatan 

dengan pemerintah, bahwa dalam 
-jang salah. 

.mendjadi 3 categorie, antaranja 
aa penjerahan kedaulatan 
2 charter Uni Indonesia- Belanda. 
Djika kita sebut perdjandjian2 KMB 
mesti dibatalkan, ini dapat diartikan 
jang djuga penjerahan kedaulatan 
harus dihapuskan dan jg belakang- 

“ini bukan mendjadi tudjuan kita. 
Lebih tjotjok djika disebut bebe- 

rapa perdjandjian, jang merugikan 
Indonesia mesti dibatalkan. Misal- 
nja Uni Indonesia- Belanda, jig dapat 
diganti dengan mengadakan verdrag 
internasional dengan Belanda. (ini 

“tiotjok dengan pendapat Masjumi 
“sebagaimana jang kita umumkan 
beberapa hari jl., Red. KR). Segala 

“Gerhubungan dengan Belanda dapat 
““'kiatur menurut kebiasaan dalam 
palangan internasional. (Usul ini 
Servah diadjukan oleh pemerintah 
pjabrir pada van Mook tg. 13 Maart 

“47, Red.). 

TIDAK MENJULITKAN DI PBB 

F Mengenai pentjatatan statut Uni 
di PBB mungkin akan menjulitkan 
pemkatalan UNI, wartawan ,,Ked. 
Rakjat” mendapat keterangan dari 
'penindjau2 politik di Jogja bahwa 
soal itu tidak akan menjulitkan di 
PB3 : Karena Uni adalah suatu 
bentuk kerdjasamasetjara sukarela 

antara 2 negara jang sederadjat dan 
  

Belanda dibawah pimpinan Koman- 
deur Burghart. Misi tsb. menjedia- 
kan penasehat2, pelatih2 Gan ahli2 
tehnik bagi angkatan laut Indonesia. 
Selain itu di Indonesia masih ada 
3 divisi kapal penjapu randjau Bld. 
untuk membersihkan djalan2 kepe- 
labuhan. Mereka itu mungkin akan 
Gapat menjelesaikan pekerdjaan me 
reka pada pertengahan tahun 1951, 
demikianlah Laksamana muda Kist. 

Ant. 
  

ICFTU. | Ingin Djalankan Rol j 
Lebih 

  

as 
Batara Ekonotal Dunia! 

ONFEDERASI Internasional dari Persatuan? PERBURUHAN 
(ICFTU), jang mempunjai 50,000,000 buruh sebagai anggauta 

aa . sedang hibuk berusaha untuk membantu: segala rentjana2 pembangun- 

    

.da waktu s 

bentuk organisasi 

dengan rentj 
| kursus2 bagi p 
| Kepala dari k 

ngat dari India 
“ rea Ba 

4 per 
Stan menj 
perluas perki . 

   

  

   

  

   

L. Schorr 

Kapat gn Ola 

    
. “akang 

Mpu Pena tanan | Bi 

an ekonomi: jang sedang didjalankan diseluruh dunia sedangkan pa- 
ang sudah” pula membantu dalam usaha untuk mem 

erburuhan diseluruh dunia, demikian tulis Daniel 
Na an Science Monitor dari Brussel. 

sebagai sebahagian dari pembangun 
Pee dilaksanakan di 

    

elah mengadjukan per- 

    

Ba turut dalam segala 
'konperei ' daerah jang diadakan 

$ di negara? hur. 

Suatu de 1 lain dari ICFTU 
“sedang dikirim ke Afrika Utara utk 
meletakkan dasar? jg ii dung. 

KA ba 1 2 NN 

pendirian suatu Ban daerah 
' disini. Irving Brown dari Federasi 
Perburuhan Amerika (AFL),anggau- 
ta dari delegasi ini bertjeritera kpd 
seorang korresponden dari Monitor 
bahwa ia menganggap Afrika seba- 
gai salah satu dari daerah2 jg paling 
penting dimana dapat dilakukan 

usaha2 perburuhan setjara demokra- 
TAB 

Sesuatu delegasi lain lagi dari 
ICFTU jg mempunjai seorang Negro 
Amerika sebagai anggauta akan 
“berangkat dengan segera ke Afrika 
Barat. Delegasi ini akan mengada- 
an persiapan2 guna melakukan 

“konperensi di Duapa, Kameron Pe- 
(rantjis untuk mempersatukan per- 
|satuan2 perburuhan dalam daerah 

ini dan di Liberia. 

“ Pemimpin2 dari ICFTU. berpendi- 
“rian, bahwa ,,persatuan2 buruh ha- 
Tuslah digaris jang terdepan dalam 

“perdjoangan sekarang ini“ untuk 
| menghantjurkan ,,Kemelaratan dan 
penghisapan jang sedang mengung- 
kung daerah2 jang terbelakang di. 

.Gunia.” Usis       

Perdjandjian2 KMB dapat dibagi - 

bal itu sudah Panja term 

hanja dapat dihentikan bila salah 
satu fihak dengan sukarela meng- 
hentikannja. 
Bagaimana tjaranja menghentikan 

perhubungan, kalangan tsb menja- 
takan, kita dengan mudah memberi 
instruksi kepada wakil kita di PBB 
Palar untuk memberitahukan hal 
itu kepada PBB. 

  

TKP UNA 

  

  

    

13 sem 

AI kan Uh £ &— | 
PA UU £ 0.35 | 

Adpertensi: | 

1 milimeter, 1 kolom .. 0.50 | 
Hunt Ooh 

KEMIS 4 DIANUARI 1951 
  

Para wakil dari 17. fraksi lan 
wakil2 golongan jang telah menga- 
dakan perundingan hari Minggu jl. 
kemarin meneruskan perundingan- 
nja, Sebagaimana diketahui, mereka 
itu jg oleh fraksi2nja diserahi ma- 
njusun mosi, sudah siap dgn rentja- 
na mosinja jg pokoknja jalah men- 
Gesak kepada pemerintah “untuk : " 
1, menghapuskan Unic . Indonesia- 
Belanda, dan 2. menindjau kembali 

lain2 persetudjuan dari hasil? KMB 
apakah persetudjvan2 itu berhu- 
bung dengan perbuatan Bld, jang 
dengan sengadja tidak mau menje- 
rahkan Irian Barat kepada Indone- 
sia, masih dapat dilandjutkan. 

Sementara itu dari pihak FNI di 
Gapat keterangan, bahwa PNI ber- 
pendapat, bahwa tidak pada tempat 

nja kalau pemerintah melakukan 
tindakan? sebagai reaksi terhadap 
keterangan seorang djurubitjara Ke » 
menterian L. N. Bid. karena keter- 

angan seperti itu tidak boleh dika- 

takan resmi. Sebagai diketahui, 
Gjurubitjara itu telah menjatakan 
bahwa ,pintu masih terbuka luas 
untuk - meneruskan perundingan« 
Gan sebagai reaksi atas keterangan 
ini Mr. Jusuf Wibisono menerang- 
kan, bahwa menurut pendapatnja 
hendaknja pemerintah menjelidiki 
gn saksama “apakah isi dari pada 

utjapan  djurubitjara tadi. Kalau 
isinja ,,kesediaan BId. untuk menje- 
rahkan kedaulatan atas Irian Barat 
kepada Indonesia", menurut penda- 
pat Mr. Jusuf Wibisono Masjumi 
akan setudju Indonesia mengadakan 
perundingan lagi dengan Bid. Ani. 

  
4 
4 5 

   

    

   

    

  

    
    

    

           

         

       

Pemindahan dikalangan 
Ketentaraan. 

Let. Kol: Dr. Sambijono, mu- 
lai 1 Djan. 51: Komandan Bri- 
gade .G' T.T, VI - Kalimantan | 
dipindahkan ke Staf Umum daBebaka... 
M.B.A.D. dan diberi verlof 6 : 
bulan. Ia diganti oleh Let. Kol. 
A. Gani dari Staf Umum A.D. 
K. VI, sedang Let. Kol. Sutako- 
sebagai jang “telah diberitakan- 
dipindahkan ke Staf Umum A.D. 
untuk menggantikan Let. Kol 
A. Gani. Ant. 5 

  

Penggedor2 Javasche - Bank 
Surabaja 

Ditangkap di Semarang: 
ENTANG penangkapan2 perampok ,,Javasche-Bank“ Surabaja di 
Semarang, lebih landjut ,,Suara Merdeka“ mengabarkan, bahwa kini 

fihak jaig berwedjib sudah mendapat tjukup bukti2, bahwa mereka 
jang tertangkap dikota ini pada hari Rebo' sore jl. 
pomp Sidodadi, djalan Karangturi Semarang, ialah seorang Belanda, 
seorang gadis Belanda Indo dan 3 orang Indonesia, memang benar 
adalah orang2 jang melakukan penggedoran Javase Bank Surabaja 
tersebut. Hanja mengenai uang jang sebanjak f3 800.000.— belum 
ada kabar lebih landjut. Kini masih ditjari lagi 4 orang lainnja jg 
ikut memegang peranan penting dalam 
menurut dugaan, mungkin soal uang ini barulah akan dapat dibikin 
terang, bila keampat orang jang masih ditjari itu sudah dapat dibe- 3 
kuk batang lehernja. 

Adapun signalement hingga pe- 
rampok2 ulung dapat ditangkap itu 

ialah, karena pada hari Rebo pagi 
tanggal 20 Desember sewaktu be- 
lum melakukan perampokan itu, 
para penggedor tersebut sekira 
djam 9 pagi telah minum kopi susu 
dan makan2 dulu disebuah rumah 
makan, jang letaknja tidak djauh 
dari gedune Javase Bank Surabaja 

itu. 
Dan disanalah mereka mula2 di- 

kenal. Agaknja gangster2 @ni, jang 
sudah mempunjai rentjana tertentu 
siasat perampokannja, menunggu 
tibanja saat terbukanja kluis, ialah 
pada djam 9.40. Beberapa menit se- 
belum waktu tersebut, kelima orang 
perampok ini dengan tenang mem- 
bajar' makanannja, terus menudju 
ketempat gedung ,,Javase Banks 
itu, lalu mendjalankan rolnja jang 
menggontjangkan tersebut. 

Gadis kekasih gangster". 

Mengenai seorang Belanda totok 
tadi jang bernama Ferrips, jang ru. 
panja pemimpin gerombolan ini le- 
bih djauh dapat: dituturkan, bahwa 
setelah mendjalankan aksinja, pada 
hari ita djuga (hari Rebc tanggal 
20 Desember) ia telah menudju ke- 
lapangan Morokrembangan Sura- 
baja dan terus naik pesawat ter- 
bang dan kabarnja menudju ke Dja- 
karta, Mengenai dirinja dapat di- 
kabarkan “lebih landjut, bahwa ia 

dulu adalah bekas seorang luitenant 
vliegenier, dan selain itu mendjabat 

dibagian djawatan rahasia (Intel. 
lingence-service). 

sudah didaiam tanah. Untuk turun 

  

   
   

   

    

   
     

   
   
   

    

  

   
   
   
    

         

   

  

    

   
     

     

      

    
     

didekat benzine 

soal perampokan ini dan 

Setelah penjerahan kedaulatan 
kabarnja pun pernah mendjadi ad- 
viseur ,,badan penjelidik” dalam ke- 
tentaraan di Djawa Tengah (Sema- 
rang) ini serta mempunjai tugas 
jg. penting djuga. Tetapi dgn. tidak 
setahu fihax atasannja, ia telah ber- 
hasil mempergunakan ,surat2nja” 
untuk suatu pekerdjaan jg. melang. 

gar hukum. Tentang gadis Indo jg. 
ikut tertangkap itu, achir2nja ter- 
njata, bahwa ia hanja seorang ,,ijan- 
tung hati” sadja dari gangster ulung 
tsb. 

Pintu terbuka semua... 
Pendjahat2 tadi ternjata mempu. 

njai rentjana jg. Hangat rapih dar 
teratur, hingga segala sesuatunja 
Gapat berdjalan tjepat dan beres, 
Menurut orang2 jang mengetahui 

katanja letak kluis tsb. adalsh di-. 
bawah gedung bank ini, jang separo 

       

     

  

sampai ke kluis itu orang harus 
melalui sebuah tangga, sedangkan 
sebelum tiba ditangga ini, terlebih 
dahulu harus melalui dua pintu besi. 

Lain dari pada biasanja. 
Padahal biasanja, bila kluis se- 

dang dibuka, tentu kedus pintu jang 
tersebut dahuluan itu ditutup. Perlu 
diterangkan ' disini, bahwa keluar 
masuknja pendjahat2 ulung ini da- 
lam gedung, tidaklah melalui pintu 
untuk umum, tetapi melalui pintu 
disamping gedung tersebut jang 
biasanja diperuntukan para pega- 
wainja sadja. Selandjutnja dapat 
pula ditambahkan, bahwa dalam 
sedjarah berdirinja Javase. Bank 
Surabaja, baru sekali ini mengalami 
perampokau jang demikian ini. 

  

        

     
        
       
       

          

      
        

  

     
            

      

     
 



   

    

   
   

    

     

  

011, Wartawan KR” an 
memutuskan univerband: Mengan 

ad Ni” Ai kan “jang | “perek ditempuh oleh suatu 
Mono 2 Maan “suatu bangsa di Na: “Boleh djuga dikata- 
| kan, bahwa akan itu adalah Nag “jang orisinil Demikian 
ana penindjau politik di J 1 TN Wika Oni 

| wartawan KR”. Ka Na 
#elengjutnja 

   

  

  

bahwa. Na 13 @intatanae 
    
    
    

menarik perhatian lain2 
gsa di Asia Ini, sebab seluruh. 

: Asia mempunjai tudjuan is 
Gengan bangsa Indonesia, 

Ikatan pen melepaskan diri dari 
1 moiiddktaa 

Kn Aa Perdjoan, ta 
: Hikam jang tangan oleh 

  

  
jadjahan 1» bagaimana 

, Ata- Tam atnja. 
“mimi dalam : statementnja jan di- 
'umimkan pada tgl. 22 Desember Dengan demikian, demikian ka- 

Tapa g, itu, kehendak bangsa Indo- 
| nesia untuk memituskan and 
itu pada waktu ini sekurang- ku- 
angnja diikuti oleh penindjau2 po- 
ni c internasional. Sebab djika itu 

Hi, berarti akan membikin NN 

ini a.l. 2 memutuskan: 
mendesak kepada pemdrintahsupaja: 

TI Membatalkan "pesanga djuan KMB 
“2. Uni-Verband, Indonesia/Belanda J3 

" dinegkatan Uh |Gjarah baru bagi dunia, mi 
3. Maton debt jaran "Belanda detik hepusnja kolonialisme di 

| BM dan KL) dikeluarkan ok | 'jang diselimuti kata2 ',,univerband” 
muka bumi: Indonesia. ia "Ha ukan di mulai. 
9 | Untung, kata kalangan itu, Be- 

& Wong ak celvun party2, orgas | landa sen sendiri menggagalkan konpe- 
' k tidak, bangsa angan dan seluruh lapisanRakjat, Irian. Andai . 

3 Salak mengobarkan kembali api Mn akan terikat persetudju 

   

  

  

  

usi 1 -an2 | dibikinnja untuk waktu 
pevoluaka? Agumkua Lk.» Yang pangjang, hingga dari pelbagai 

“5. Mengandjurkan kepada rakjat In- segi, politik, sosial, ekonomi dan 
donesia  seluruhnja, supaja me- Lajuga ebudajaan, tidak akan bisa 
ngadakan pertahanan rakjat (pe- 
ople defence) untuk memperdjo-. bagi. “setau Indonesia sendiri, 
angkan Irian sehingga dalam $ 

: | nggal 31 "ala 1950, 

bangsa Indonesia itu akan 

2 

berdjalar setjara jang memuaskan 

'kana bekas 
Urusan Pemuda: dan Gubernur 
Militer Surakarta diwaktu kabinet 
Amir, menjatakan telah bertindak ' 
salah, bahwa ia turut dlm. studie- 

  

  

kring Marxist di Jogja jang mes. 
“nurut Wikana dalam surat ter- 

“buka itu, adalah "usaha Trotskis, 
Ia maklumkan, bahwa kini ia 

tidak lagi tur 
tsb dan mjatakan, bahwa studies " 
ikring tsb: “adalah 
jaitu partainja: Ant. 

cis minta Halu . 

  

  

“Corps Invaliden Sukabumi te 
lah mengirimkan resolusi a.l. ke- 
pada 1 mna Menteri  Perta- 
hanan dan Menteri Sosial jang 
'maksudnja mendesak kepada Pe- 
merintah supaja memberi djamin- 
an jang tertentu dgn tjukup dan 
segera 'kepada 'invaliden jg ada 
di Sukabumi. Dikatakan sampai 
eh Pemerintah belum membuk- 
tikan kesanggupannja untuk me- 
ngurus mereka, baik jang tinggal 
didalam . maupun diluar asrama, 
padahal “ deradjatnja mereka itu 
menurut resolusi tsb adalah se- 
bagai akibat dari mewbela ke- 

“ merdekaan tanah air. Ant. 
  

tempo jang sesingkat2nja harus" " PA 
sudah masuk dalam lingkungan RUDJITO: O: 
Indonesia. Ant. 

Rakfot Menbad. dlm 
soal Irian. 

Rapat umum: ditanah Bln Lox 
Kawilarang jg diselenggarakan oleh 
»panitia perdjoangan Irian” bersama 
konsulat badan perdjoangan Irian 
telah dilangsungkan pada tgl. 30/12 

. Jl dgn dihadiri oleh kl 1000: orang. 
Sesudah rapat diadakan demonstrasi 
berarak keliling kota. : 

g Penasehat gabungan serikat2 bu- 
Ps, ruh Harmonses mengatakan bahwa 
| rakja donesia sedang mengalami 

ekonomi 

  

udjian karena gagalnja Irian dan Selandjutnja dinjatakan” bahwa 
sebagai rakjat jang berdaulat jang dilapang ekonomi bangsa Indonesia 
sedang diintai.mata dunia hend: sangat terbelakang. Lebih2 dengan 
tetap tenang dalam meneruskan adanja persetudjuan Kk M.B. itu, se. 
perdjoangan Irian sehingga tertjapai hingga harapan untuk melepaskan 

-. maksudnja. Diandjurkan pula supaja diri dari keadaan terbelakang itu 
berdjoang setjara teratur dan ber- sangat tipis. 
disi dan atas tjara apapun per-' Olen sebab itu—kata pak Rudjito 
djoangan dilakukan hendaklah tetap selandjutnja-saja mexbenarkan ka- 

| taat pada pemerintah dan pimpinan “ 

Ma
nn
a 

  

aa terutama, ialah ekonomi nasional, 
- dengan ga akan wa ber- 
“kembang biak. : 

Maksud saja, 
' mendjawab pertanjaan selandjutnja, 

: Lain? pembitjara wakil: .wanita, 
. tani, pemuda dan sebagainja semu- 
anja mengandjurkan utk memper- 

  

ae | “Gjoangkan terus Irian dan antaranja haa"2 bea : di Indonesia boleh ada perusahaa (Pa «ada jang mengemukakan supaja dan fabrik2 jang besar2, tetapi ha- 
2 beraksi be : rsama menghapus KMB. us didjaga djangan sampai ada ka- - 

|. Ant. pitalis. Tegasnja, keuntungan dari 

Belum 2 “dapat ambil 
perusahaan itu djangan mengumpul 
pada seseorang atau segerombolan 
orang, melainkan bisa merata. 

  

Mengenai keinginan mengembang. 
, pulnggn. kan ekonomi nasionsl, selain apa 

: S5 ' Wakil2 fraksi hari ini “jang disebutkan ' diatas, oleh pak 
U EA ' berunding lagi, Rudjito . eki agar orang2 

Set wakil2 ig djustru menduduki sesuatu dja- 

La Pen Pan Bian batan pemerintah jang dalam kewa- 

djam ternjata belum bisa diambil Gjibannja harus mempunjai perhu- 

putusan tentang bentuk formulering bungan dengan orang2 jang RENA 

mosi jg diusulkan oleh Panitya jg usahakan sesuatu bagi perkem ang- 

? dipelopori oleh Parindra. Dalamrun. 3n ekonomi nasional itu, harus 

2 | dingan itu diadjukan usul perubahan Membuang sifat2 jang diperolehnja 
: , formulering sebagai usaha kompro. Pada djaman Hindia-Belanda dulu. 

mi antara Panitya dan wakil? fra ci - Mereka harus bisa berfikir dan ber- 

Be jg dictumja sbb: | tindak setjara merdeka, lepas dari 

/1. mendesak kepada dpbtnerimbaht kehendak (sengadja atau tidak) me- 
mempertahankan tetap bata nekan perkembangan sesuatu usaha 

Irian Barat didalam wilajah R.I. | Gari bangsa "Indonesia. Demikian 
2. menindjau kembali dalam naa | Rudjito. 

“sesingkat2nja hasil2 KMB dll. per- 
setudjuan dengan Bld. untuk meng- 
hapuskan Ke eg #Maeluuh 
Indonesia. 

- Berhubung dengan adanya 'aman- 
' demen ini' “maka fraksi? harus pula 

| berundirg “dulu “dengan 'partaiuja 
masing2 sebelum mengambil kepu- 
tusan. Oleh pihak fraksi2 kii 
usuk amandemen itu “dipandang se: 
bagai pelunakan atas usul mosi ig 
semula. Hari ini perundingan akan: 
dilandjutkan. Ant. 4 

ma mann man 

Major Sudono komandan 
KMKB Surabaja. 

»langsungkan "upatjara pelantikan 
komandan 'KMKB baru. Major 
Sudono. “Seperti . kita kabarkan, 
komandan jang lama Kaptea . 
Darsan Iru telah minta. berhenti 

 fadjarannja. Ant. 

2 

SN lau ada kehendak . menghapuskan 

Sak He nan djanganlsh berdjoang sendiri2 persetndjuan K.M.B. itu, sebab jang 
en angkut, sentimen. 

demikian “Kudjito 

Hari Selasa jl. di Surabaja di- 

karena hendak meneruskan pe- 

  

  

: — Pakistan: 'kelirar dari Ka 

: 0. monwealth? 
ft 

WRTNWAN United: Boi Harold Gaia Land abon tiba dari 
don, bahwa suasana sekitar konperensi negara2 Common- 

hat Inggris, jg- akan dimulai: pada hari Kemis ini, pada waktu 
ini sangat terganggu, “karena perdana menteri Pakistan “menunda 
keberangkatannja ke London. 

- rita? “tadi ,,tidak ' dapat sean Ada" clara 4g. baba han baba 
atau Aib ea . wa Pakistan mungkin mempertim:. 

“an Mg bangkan untuk keluar dari ikatan 
. Commonwealth Inggris. z 

i Sementara aa un Inggris 

Pe HN AAN Na | komenter ter... vpanda2 #emakim kuat, bahwa Pa: 
| hadap berita2 dari Karachi, jg. Mev, kistan kini sedang mentjari teman2 

pet) 1 |ngatakan bahwa: perdana menteri: yan "A : 
: Lieguat Ali Mega nana tera 1 "era 2 Ta Kan Jaitu dian- 

0 lah beritahukan 
s0. Inggris, bahwata | Menteri? Pakistan telah .menjata- i 

Pakistan. akan mening- "hadiri konperensi 
“tidak memberi nwealth, apabila Ing- 

“permintaan persengketaan antara 

  

$ Hakistah tjari bina di 

| dunia Islam. 

  

       
   
   

   
   
    

    

   

  

   

    

Kn tidakea 

      

kistan tentang Dir akan: man Mesir, supaja,  peraj: djian antara 
tjarakan oleh semua hadirin pada ' Inggris deni “dari tahun 1936 
konperensi tadi. 55 itu tidak diba Ant, UP: dari 
Kata Pan nana be. London, 

.N.V.Garud 

“ KMB adalah dak bagi 
Indonesia 

(OLEH WARTAWAN -KR" SENDIRI) 

IDALAM persetudjuan K.M.B. jang mengenai soal2 ekonoii 
po, memang ada handicap bagi bangsa Indonesia, terutama dalam 

teknja handicap itu sangat terasa oleh pengusaha2 bangsa kita. 
Gea pak Rudjito seorang jang terkenal dikalangan ekono- 
'mi dalam pertjakapan chas dengan wartawan .K.R." 

8 

  

Pemuda dan pemudi 
ng 

Sulawesi. 

TUNTUT PENGAN 

   

dalam studie-kring 

merusak PKI, : 

dan organisasi rakjat, 

EN 

Ke i M. B. dani Unic Menteri Negara 

Indonesia-BId 
BERHUBUNG dengan gagalnja perundingan mengenai Irian Barat, 

Putjuk Pimpinan PSII jg bersidang 2 djam di Djakarta, memu- 
tuskan menuntut lenjapnja perdjandjian KMB dan Unie' Indonesia- 
Bid. 

Seterusnja PSII menuntut terben- 
tuknja pemerintah Indonesia jang 
kuat jang didukung oleh. seluruh 
golongan rakjat Indonesia dan sang. 
gup memperdjuangkan segala ke- 
pentingan negara dan bangsa, terle- 
pas dari pertjampuran imperialis 
Nederland dalam lapangan jg mana- 
pun djuga. 

/Putusan2 jg telah diambil seleng- 
kapnja jalah : 

"4. tuntut lenjapnja perdjandjian 
'KMB dan Unie Indonesia-Bld. jang 
pjata dipergunakan oleh Nejerland 
untuk dgan tidak langsung melan- 

Gjutkan kekuasaan pendjadjahannja. 

2. tuntut termasuknja Irian Barat 
dalam territorium RI supaja bagian 
ini terlepas dari penghisapan keka- 
jaan jg djahat. dari kolonial kapita- 
lisme Nederland. 

"3. tuntut terbentuknja pemerintah 
Indonesia jg kuat jg didukung oleh 
seluruh golongan rakjat Indonesia 
dan sanggup perdjuangkan segala 
kepentingan negara dan bangsa ter- 
lepas dari pertjawpuran imperialis 

Nederland dalam lapangan jg mana- 
pun djuga. 

4, memerintahkan kepada seluruh 
anggota PSII supaja dengan beker- 
dja bersama2 dengan Iain2 go ongan 

mergusaha- 
kan terlaksananja putusan2 tsb. 
baik dengan tjara parlementer, 

maupun dengan tjara massal legal 
dengan berdasar kepada sjarat mut- 
lak jalah persatu-paduan lahir ba- 
th'in antara pemerintah dan rakjat.- 

Ant, 

Kapal Belonda ,,Tjibodas" 
rusak. 

Kapal Belanda ,,Tjibodas”, jg 
besarnja 7.700 ton itu, hari Se- 
lasa jl telah masuk kepelabuhan 
Manila, untuk diperbaiki, setelah 
kapal tadi mendapat kerusakan 
mesin ketika taufan mengamuk 

| dilaut dekat Manila. 
Kapal ,,/Tjibodas” sedang ber- 

lajar antara sebuah pelabuhan 
KATAN GUBERNUR: Ni donesii dan Singapura, ketika 

|Rapat anggota Pemuda Pemudi mendjumpai taufan t tadi. (Ant.UP). 
Indonesia Sulawesi (P.P.P.I.S) aa 
da tgl. 30 Desember jl, bertem 
di Djakarta jang dihadiri oleh 
anggota2 Pemuda dan Pemudi d: 

“Sulawesi memutuskan dalam reso- 5 

| Tusinja, Mendesak kepada pemerin- 
| tah supaja selekas mungkin ditem: 
(patkan dan disjahkan seorang Gu- 
bernur untuk Sulawesi, jang bera- 
sal dari Sulawesi jang tjakap, dju- 
Gjur dan acceptabel dimata | kjat 
Giwilajah tsb. 

P.P.P.LS. adalah relakan pemu- 
da jang didirikan pada tg. itu dju- 
ga Gi Djakarta dan diketuai ' Baen 
D. H, Kasenda. 
Tudjuannja a.l. ialah menjumbang 

fjita2 nasional Pe pada 
,»pantja sila”. Ant. 3 

   
Satu tahun ., /Utusan Indo- 

0 nesia' 
elelkaa malam surat kabar 

m» Utusan Indonesia" merajakan 
hari ulang tatunnja jang pertama 
bertempat dirumah makan Hel- 
lendoorn. Perajaan itu dpt kun- 
djungan 250 undangan dari se- 
mua golongan terkemuka di kota 
Surabaja. Perdjamuan makan jg 
diberikan oleh ,, Utusan Indonesia" 
ini adalah jg terbesar jg pernah 
diberikan oleh satu surat kabar 
di Surabaja. Ant. 

  

Nan sebuah statement tertanggal 31 Desember '50 CC PKI 
menjatakan tidak sjah dan tidak demokratis atas' berlakunja Per- 

aturan Pemerintah No. 39, jaitu peraturan mengenai pembentukan 
DPR2 daerah. 

Alasan? jg dikemukan GNANU 5 ta- 
tement tsb a.l. ialah, bahwa: 

1) Peraturan itu tidak berdasar. 
kan hukum, oleh karena Menteri 
tidak berkuasa membuat peraturan 
centang pemilihan anggota DPR da- 

' trah, sebab Badan pekerdja KNIiP 
tidak berhak menjerahkan kepada 
Menteri kekuasaan membuat pera- 

" turan jang pada hakekatnja adalah 
“undang? penting. Badan Pekerdja 
KNIP tidak dapat menjerahkan se- 
“gala hak2nja kepada Menteri2, dgn 
tidak ada perketjualiannje, untuk 
membuat Peraturan Pemerintah jg 
pada. hakekatnja adalah ng2 
penting. , 

2) Peraturan Pemerintah No, 39 
tahun 1950 ini, dulu dirantjangkan 

» mipga untuk daerah Negara Bagian 
RI dan tidak untuk daerah jg dina- 
makan daerah federal. Peraturan 

' Pemerintahini belum disjahkan oleh 
,  PPR- Pusat. Djadi peraturan ini ti- 
“dak “sjah “untuk daerah2 negara 
kesatuan RI KMB bekas daerah fe- 
deral. Sebenarnja harus dibuat su- 
atu undang2 baru untuk seluruh 
Indonesia oleh DPR-Pusat. Y 
'Achirnja statement CC PKI tsb 

mengandjurkan 'supaja ' Peraturan 
"Pemerintah No. 39: ito dibatalkan 
dan memperdjuangkan undarig2 baru 

“Ig demokratis.— Ant, 
sana anna 

Direktur “GIA ke Neder- 
land. 

' Dr.van Konijnenburg, Atur 
'GIA hari Senin jl. tlh berangkat 
dg pesawat Constellation ke Ne- 
derland.. Menurut “GIA bagian 
pers, kepergiannja ialah utk me- 
ngadakan perundingan biasa (rou- 

“tine-besprekingen) dg pihak | LM 
sebagai persero dlm peruisahgan 

pe : 

"Antaranja. jang akan diperbin- 
tjangkan “ialah tentang an 

“motor pesawat ea la ke- 
eri armada Garuda 

    

  

  

Dr.van Konijnenburg: diharap 
datang kembali pada pertengahan 
Djanuari jad. Ant. 

Tuntutan Tani Tjepergool 
Dalam perundingan jang diadakan 

antara wakil2 BTI KLaten dengan 
perusahaan gula di Tjeper. tanggal 
30.31 jl jang djuga disaksikan oleh 
Wakil Pemerintah Kaonderan Tje- 
per, mengenai tuntutan Kaum tani 
Gisana, telah disetudjui: 

1. Uang - dongkelan dari 
mendjadi f350.- per HA. 

2. Plan satu setengah tahun dja- 

di 2 tahun. 
2. Sewa tanah klas II disamakan 

dengan sewa tanah klas I. 
Besarnja sewaan, dari 171/2 (tudju 

belas setengah) kali sewaan tanah 
tahun 1941/1942, mendjadi 183/4 (de- 
lapan tiga- perempat) kali sewaan 
tanah 1941/1942. 

£250.- 

Agama ilmu sedjati 

Dari pihak Kepenghuluan Bondo- 
woso didapat kabar, bahwa didaerah 
KHondowoso, jakni ditiga buah desa 
dikawedanan Wonosari, terdapat go- 
longan2 jang mempunjai suatu ma- 
tjam agama sendiri jang dinamai 
»Agama Ilmu Sedjati”, 
Iimu sedjati .itu mempunjai per- 

aturan2 antaranja sbb', 

Anggautanja dihalalkan mentjari, 
tapi dengan arti jang tidak buruk, 
Melakukan sholat diperkenankan 

sekehendaknja,, artinja boleh mela- 
kukan dan boleh tidak, sedang bila 
hendak melakukan boleh dengan ber- 
Gjalan, berbaring, duduk dsb. asal 
ada niat didalam hatinja. 
Melakukan puasa pun diperboleh- 

kan, berbuka sesukanja kalau sudah 

terasa lapar. 
Hingga kini ilmu sedjati itu, ha- 

nja meliputi ditiga, buah desa dika" 
wedanan Wonosari dan pengirutnja 
hanja terdiri IK 55 orang banjaknja 
dibawah pimpinan Pak Rus dari ' 
desa Lombok Kulon, Ant. 

  

Pembersihan di Am- 
penan 

Dengan mendadak oleh CPM dan 
Polisi telah dilakukan aksi pember- 
sihan atan pemeriksaan “umum di 
Ampenan. Dibeberapa tempat dimana 
dilakukan aksi tsb. djalan? raja di 
pasar2 sunji senjap. Pala berhubung 
dgn tahun baru toko2 tutup, Perhu- 
bungan lalulintas tutup, rakjat patuh 
dan wenurut. perintah tinggal di- 
tempat masing2. Rakjat baru 'me- 
ngerti akan duduknja perkara sete- 
lah penerangan2 diberikan oleh pihak 
tentara sesudah selesai pembersih- 
an itu, 

Atas pertanjaan mengenai' hasil 
pemeriksaan serentak itu, pihak 
tentara menjatakan bahwa telah 
Giperoleh sedjumlah barang? jang 
mestinja sudah didaftarkan, tapi 
tidak dilakukan. Berupa apa barang2 
itu blm dapat diberikan keterangan. 
Djuga dikatakan beberapa penduduk 
jang ditahan karena melakukan 
pelanggaran atsu tidak turut perin- 
tah. Siapa mereka itu oleh pihak 
jang bersangkutan djuga blm dapat 
diterangkan. 
Mengenai penerangan jg diberikan 

kepada rakjat sesudah selesai pe- 
meriksaan itu, jalah antara: lain 
Ginjatakan, bahwa tindakan tsb. 
dilakukan utk mendjaga keamaran 
dan ketenteraman penganan seluruh- 
nja. Ant. 

7 Wanite dalam Dewan Kota- 
pradja Padeng. 

Dari Padang dikabarkan, bhw 
pada pemilihan umum untuk ang- 
gota Dewan Perwakilan Rakjat 
Daerah Sementara “ Kotapradja 
Padang, berdasarkan “undang? 
no. 39 tahun 1950, jang dilakukan 
pada tg. 28 jl digedung Balai 
Kota Padang, diantara 23 djumlah 
anggota telah terpilih 7 orang 
wanita. 

Pemilihan dilakukan oleh 42 
pemilih dari 21 orang tjalon, di- 
mana dimadjukan 7 wanita jang 
semuanja terpilih. Ant. 

Sokongan Djawatan Sosial 
Djawatan Sosial Kab. 'Wono- 

sobo belum lama :ini telah mem- 
bagi- bagikan ' sokongan : pada 
penduduk desa daerah Ketjamatan 
Kalikadjar dan Sapuran Kab, 
Wonosobo, jang sangat mende- 
rita. berupa uang dan pakaian, 
sebanjak f 1875 (seribu delapan 
ratus tudjuh puluh lima rupiah) 
dan 49 potong pakaian. 

Jang berhak menerima sokongan 
tsb diatas, ialah penduduk se- 
djumlah 45 kepala keluarga, se- 
tanjak 120 orang. 

“PERS. DOKTER « GIGI INDO- 
NESIA. 

P.B. Persatuan Dokter Gigi Indo- 
nesia di Bandung mengabarkan pada 
»Antara” bahwa putusan kongres 
PDGJ jang pertama, jang diadakan 
pada tg, 23. 24 dan 25 Desember di 
Djakarta adalah sbb.: 
Mengesahkan “pendirian sebuah 

perkumpulan dokter gigi atas dasar 
nasional, jang meliputi segala go- 
longan kebangsaan di Indonesia, 
Gan bertjita-tjita 'memadjukan ilmu 
kedokteran ' gigi didalam arti jang 
seluas-luasnja di Indonesia, serta 
menjumbangkan keachliannja utk 
kepentingan kesehatan rana Indo- 
nesia, 

« Pengurus Besarnja terdiri dari 
Ketua dr. R.G. Suria Sumantri, 
Wakil Ketua dr. M. Knap Penulis 
gr. R.M. Sularkoy Bendahari dr. 

Siem Kie Liat Ant. 

  

Darjono ganti A. Sudarjo, 

Sebagaimana diketahui kepala ' 
»Kespenmob” Arifin Sudarjo di- 
pindahkan ke Djakarta dan ber- 
tugas pada Kerienterian Pene- ' 
rangan bahagian Dalam Negeri. 
Adapun djabatan jang terluang 
sekarang -dirangkap -oleh R. M, 
Darjono kepala Dang Jogja- 
karta. 

16 Ton benang tjukup utk 

Jogia. 

Perusahaan2 tenun a.l: Timbul 
Busono jang masuk. pengawasan 
Kantor Keradjinan Daerah Istime- 
wa kini dapat menahasilkan 600 M 
bahan tenun tiap2 bulan, sedang 
dari luar" kota. severti Nang- 
gulan, Godean 1500 M. Untuk 
mentjukupi ini diperlukan 16 ton 
benang. 

3 Penderita tjatjar 

Menurut laporan mingguan day 
St ri tanggal 17 Des. hingga 23 Dk 

orang jg terserang penjakit tia- 
tiar di karesidenan Jogjakarta ada! 1 
3 orang, sedang jg seorang me- 
ninggal. 

Pengurus Pee S.B.P.U. 
Dalam. rapat pengurus Sarekat 

Buruh Pekerdjaan Umum (S.B.P. U), 
Konsulat. Daerah Jogjakarta tg. 2 
Januari 1951. il, telah mengadakan 
reformasi dalam 'Stafnja sebagai 
berikut: 

Ketua 1 Sdr. Hadisusanto 
Wk, Ketua Loh “E.W, Sumarto 
Secretaris I 1» Nona Marinah, 
Gan beberapa orang pembantu. 

Film: 
Menhandled 

Di .Indra”. 

Dorothy Lamour bintang film jg 

terkenal memegang peran memban- 
tu Dean Doryea dalam film Man- 
handied, jakni produksi utk tahun 
1951 dari Peramount., 

Djalan fjeritanja melukiskan ke- 
kuasaan seorang lelaki dalam suatu 
pembunuhan jg mempunjai keper- 
tjajaan bahwa segala perbuatannja 
bisa dielakkan dengan mempergu- 
nakan kedok dirinja sebagai detec- 
tief. Ia berbuat kedjam sekali ka- 

kan kepada seorang wanita keka- 
sihnja jg perannja dipegang Dorothy 
Lamour. 

Tetapi, manusia tetap manusia. 
Achirnja ketahuan djaga. 

Inti tjeritanja baik djuga diper- 
hatikan, karena kedjahatan jg di- 
perbuat oleh orang jg berkedok 
detectief. Penggemar film rahasia 
mendapat kesempatan mengikuti 
dgn agak puas. 

  

KONGRES PARTAI BURUH. 

Partai Buruh akan mengadakan 
kongres di Djakarta pada tg 24—2 
jad untuk menentukan politik dan 
sikapnja terhadap keadaan luar dan 
Galam negeri, terutama mengenai 

kegentingan antara blok Sovjet dan 
blok Amerika Serikat. Selain itu 

anggaran dasar akan ditindjau lagi. 
Partai Buruh adalah ' dipimpin 

oleh Prof Abidin sebagai ' ketua 

umum, Dr. Mass wakil “ketus 
umum I, Tedjasukmana wakil ketua 
umum II dan Mustapha sebagai se- 
kretaris djenderal. Dalam parlemen 
fraksi Partai Buruh mempunjai 7 
anggauta. jaitu p:of Abidin, Tedja- 
sukmana, Mustaph».  Asrarudin, 
Emon Bratadiwidjaja, Pupella dan 
A.B.M. Jusuf. 
Menurut keterangan pihak Partai - 

Buruh, partai tsb telah mempunjai 
60 tjabang. sebagian besar di Djawa 
dan Sumatera. Ant. 

  

Rumah kepala kantor listrik 
Jogja digedor 

HARI Rebo kemarin antara djam 11,30 siang rumah “tuan Ir. 

    

   

            

2 

rena segala kesalahannja dilempar: Ls 

Saljo kepala kantor listrik Jogjakarta didjalan Tandjung dalam , 
kota Jogja telah digedor oleh 3 orang.  Djumlah kerugian belum 
bisa diketahui dengan «pasti, karena tuan Ir. Saljo" sendiri sedang 
ke' Djakarta jang dirumah hanja ibunja, 2: orang pesuruh dan seorang 
anak angkat umur 16 tahun. 

Menurut keterangan jang kita 
peroleh, penggedor itu seorang ber- 
pantalon lainnja memakai sarong. 
Ketika "mereka masuk, menemui 
ibunja Ir. Saljo dan mengatakan 
bernama Amat dari kantor listrik 
Jogjakarta. 
Kemudian ibu dan 2 orang perem- 

puan pesurah itu diikat, sampai 
3 kali dipindahkan dari satu kelain 
kamar jang kemudian dikuntji dari 
luar. 
Waktu melakukan penggedorannja 

itu, 3 orang tersebut menodong dgm 
revolver, dan mengantjam djika me- 

reka berani mendjerit. 
Setelah polisi" dan militer diberi- 

tahu, kemudian datang memeriksa, 
ternjata bahwa penggedor tsb lebih 
dulr memutus sambungan telepon: 
dan semua lemari dibuka. 

Kita dapat mengetahui kamar2 jg: 
digedor itu, bahwa jg diangkut oleh 
penggedor hanja memilih barang2 
perhiasan, Ternjata lemari pakaian | 

ig djuga dibongkar sebagian besar 
isinja tidak diambil, 

Dilain2 kamar djuga dimasuki dan 
lemarinja dibongkar. Tidak keting- 
galan djuga medja tulis, semua isi- 
nja dikeluarkan. 
Kira2 tidak lebih dari setengah 

djam penggedor tsb akan mening- 
galkan rumah jang sudah ,,dibersih- 
kan", tiba2 anak angkat ir, Saljo 
datang dari.sekolah, sepedanja terus 
dibawa lari oleh penggedor tsb. 
Datangnia polisi dan militer, 

- penggedor tsb sudah melarikan diri, 

karena jg melaporkan diri ke polisi 
lebih dulu harus melepaskan diri 
Gari ikatannja. 
Berhubung Ir. Saljo masih di Dja- 

karta, sendirinja belum bisa diketa- 
hui 'barang2 apa sadja jg diangkut. 
“Dengan  penggedoran tsb, buat 

"Jogja adalah jang pertama kali ter- 
djadi pada siang hari, rupanja men. 
Gjadi tanda2 bahwa keamanan agak 
terganggu.    

 



  

P3 

    

  

' lah, "Tarkak Na 

, Ataukah perang? 

“da 2 Soviet dan Amerik 

"$ Mungkin perkembangan di 

gupan mendjadi Tan kabta 
kediadian2 diwaktu jang 

| rapan2nja dimasa datan 
disertai dengan usaha 
jang terkandung didalam 
Memang sifat umat 

    

   
   

    

       
       

      

   

dak kita. Banjak 
menjusahkan. Apakah. T 
kali ini akan Le Yna ta per 

nesia sendiri telah mentje 
ga kita tidak terperosok 
utan api jang membakar 
sulitan?2 didalam negeri adal: 

“kup banjak, hingga kita “ajadi 
akan bahaja jang mengantjam dar 
Juar., Indonesia berada diantara ke- 
kuat raksasa. Sungguhpun begi. 
tu hampir tidak sadar akan hal itu. 

“Sering terdengar kata2 jang opti- 
mistis bila orang bitjarakan ED 
dukan Indonesia dalam bentrokan 
dunia jang sedang mendjadi2 'itu. 1 

Kata sk. itu selandjutnja, di Indo- 

  

nesia telah dialamkan kogjadiang. Sele 
jang selalu beda dengan apa jang 
orang kehendakkan. Kaum pessimis 
jang mengharap2 akan terdjadinja . 

“keributan2 sebelum penjerahan ke. 
daulatan telah djadi ketjelik. Seba- 
liknja kaum optimis jang mengira ' 
bahwa kemerdekaan akan memba-. 
wa perdamaian din kemakmuran 
@djuga merasa oketjelik. Tapi hsl 
itu memang tidak mengherankan 
sebab Indonesia dalam pada itu se- 
dang bergulat untuk bangkit lagi 
Gari lautan kerusakan dan penderi- 
taan jang tardjadi selama 10-tahun 
jang achir ini. Tapi berkat conjunc- 

“tvur perang, 
an.ekonomi Indonesia adalah banjak 
lebih kuat daripada jang dikira2- 
kan semula. Tapi setu hal telah 
menggelisahkan kita ialah tentang 
tidak adanja pimpinan jang kuat 

hingga pembangunan 
langsung sebagaimana diharapkan. 

Tapi rasanja sekali2 tidak ada 
sebab untuk merasa bimbang. Pas. 
tilah pro:es pembangunan itu akan 

— berdjalan terus, sekalipun perlahan2, 
asal sadja perang ' ke 3 tidak 
5 aukan perkembangan? di 
n ini. Tapi baiklah kita tidak 

2 Nan papa apa jg. akan ter- 

   
   

  

sebab tuan tidak tahu 
| hari itu akan terdjadi. 
“Gjanganlah kita. kehi- 

1 | Jangan kepertjajaan bahwa achir2- 

—nja kekuatan jg. positieflah jg.akan 
menang. 1 

Demikian ,/Nieuwsgier.” 
1 

PK. Sin Po" dalam pada itu me- 
G'gataran bahwa ditahun jg. se- 

lam itu didunia banjak hai2 jg. 
mengetjewakan. Kita mengharap2 
“akan lekas kembalinja perdamaian, 
ketertiban dan keamanan dunia, ta- 
pi apa jg. telah terdjadi justru 

| sebaliknja! Selandjutnja sk. itu bi- 
tjarakan ketegangan di Eropa, per. 
siapan perang di Amerika, kerusu- 

- han2 di Malaya, di Indo China per- 

tempuran berdjalan terus. Istimews 

jg. mengenai Tiongkok dikatakannja 
bahwa tahun jl. adalah tahun ke- 
menangan, sedang'segala kemadjuan 
jg. terdjadi Ginegeri itu tdlah mem- 
bajangkan hari kemudian jg.gilang-. 
gemilang. 

Mengenai Indonesia ditagkwkilaja 
bhw pada tahun jl. telah terdjadi 

s banjak perkara penting. serta sulit 

jang harus diatasi oleh pemerintah. 
Satu hal jang menggelisahkan rak- 
jat jalah tentang sangat tergang- 
gunja keamanan... Aksi keamanan 

|. jig dilakukan kebanjakan tjuma ber- 

sg 

hasil psnjerahan sendjata dari pen: 

duduk preman, sedang gerombolan? 
| pengatjau masih tetap mempunjai 

| sendjata lengkap utk bikin pendu- 

" ikuti oleh ke 

- duk preman mendjadi korbannja. 
Masih banjak lagi kesusahan2 jg 

| dihadapi pemerintah dan masjari- 
kat Indonesia. Tapi moga-moga sa- 
dja selamnja tahun jang lama itu 

: melenjapkan juga segala kesu- 

Tahun Baru inif4di- 
akmuran dan keba- 

- hagiaan bagi Indonesia dan seluruh 
penduduknja. Demikian ,,Sin Po” 
pada pegang ban eta x 

karan2 itu di: 

  

   
    

      
    
    

    

   
   

  

   

  

    
    

   
   

  

    
      
   

    
   

  

    

kedudukan keuang- 

tidak dapat 

biasa sadja jang tidak 

&min terwudjudnja apa. 

pan lagi, berarti mati! 
r mengenai peristiwa2 

masa jad. 

Timur Dekat 

ustralia, New Zea- 
a Selatan akan di- 

« empertjepat penje- 

| & djika petjah perang. 
bahwa soal ini akan 

n salah suatu soal per- 
jg akan diadjukan dalam 

pada hari Kemis 

lam perundingan per. 
3 tahanan Inggeris—Ceylon. 

' Menurut kalangan jang ajak 
Sipertjaja 'London pada hari 
    

   
   

jang penting 
Kemis ini. 
Rebo perdana men- 

a, Dr. Don Stephen 
Senanayake, akan berunding lagi 
“dengan menteri pertahanan Ing- 

| Age Emmanuel Shinwell. 
n jang pertama ka- 
“ketika hari Senin. 

(Ant. Reuter). 

“"Situagi silang di 
n Vietnam 
Komunike pihak Perantjis tentang 

operasi2 n di Indochina menga- 

  

   

| takan pada hari Selasa, bahwa pada 
bari itu angkatan udara Perantjis 
mempergiat serangan2?nja terhadap 

. pangkalan2. ag uan didelta Sungai 
Merah. 
Pa itu, pesawat2 terbang 

    
Perantjis d kokohnja memban. 
tu pasu antjis didaerah Tien- 
yen, antara 1 h loncay dan Hongay. . 

Keadaan didaerah Tienyen tidak 
berobah, kat aklumat tadi. 
Dibagian daerah delta, kea- 

daan tenang, ketjuali beberapa se- 
ran pertjobaan, jang dllakukan 
pihak Vietnam terhadap pos perta- 
hanan Perantjis di Vietri Sagar AFP 
dari Segan. 1 

Ojak memparingali! 
n kata2 mengenai ha- 

"Dan harapan2 itu aduk 

Pa lanyan jg biasanja 
ja di London pada 

na mereka untuk " 

mmonwealth,. jang 

Ant.Reuter London). 

     

   
   
       

  

   

   

      

  

   
   

    
   
   

    

       

    

   

          

     

     

   
   

   

Taman Bahagia dari PBB didekat Pusan | 
achir. (pada bulan Nopember. il.) dim 5 
sebanjak 28.881 orang. 

   

      
   

orea. Menurut pelaooran jang ter- 
erdadu jang luka2 dan mati ada    

   

  

3/4 Seoul dikosongkan ! 
Arsip2 Pemerintah sudah disiapkan 

“untuk disingkirkan 

MASUKAN2 RRT dan Korea Utara hari Selasa jl telah mentjapai 
Suatu tempat kira2 20 km utara Seoul, Serangan2 besar?an ter- 

hadap garis pertahanan PBB diutara Seoul itu diduga akan dapat 
dimulai setiap saat. 

/ 

'Kira2 3/4 dari penduduk Seoul sementara itu 
telah meninggalkan kota jang Sia kelihatan sepi itu. Demikian 
Ant, AFP dari Tokio. 

Lebih landjut Ant. UP wartakan 

. dari Seoul bahwa pres. Singman 

Rhee dari Korea Selatan hari Sela. 
sa jl telah adakan sidang istimewa 

dari kabinetnja utk memutuskan 

apakah pemerintah Korea Selatan 

harus meninggalkan Seoul berhu- 
buang dgnadanja offensief baru oleh 

pasukan? RRT. Tapi keputusan be- 

lam diambil karena laporan? dari 

medan pertempuran tidak memberi 

gambaran tegas tentang keadaan, 

“Sementara itu paraanggauta dari 
pelbagai-djawatan pemerintah telah 
membungkus arsip2nja untuk bila 

perla segera dapat memindahkannja. 

  

  

-Pertempuran2 sengit berkobar 
) di keliling Seoul 

.PBB bersikap defensip 
PASURAN2 RRT. dan. Korea Utara pada hari Selasa jl. telah 

menjerbu hingga dim djarak 15 mil dari Seoul dim offensiefnja 
jg sementara ini telah memutuskan beberapa kesatuan2 dari dua di- 
visi Korea Sel jang terkepung dan memaksakan beberapa divisi 
PBB lainnja mengundurkan diri hingga II mil pada kedua udjung 
dari garis pertahanan PBB. jang pangdjangnja 140 mil itu. 

' Kominike Markas Besar Gjenderal 

Mac Arthur hari Selasa ji namakan : 
penjerbuan psasukan2 RRT dan Ko. 
rea Utara itu sebagai serangan be- 
sar-besaran dan membenarkan bhw 
pasukan? PBB telah mundur dikedua 
front pertempuran Seoul jang ter- 
penting. Dikatakannja bahwa disek- 
tor timur pasukan2 PBB kini meng- 
hadapi tekanan2 jg mungkin kuat. 
“Djuru bitjara tentara ke 8 Amerika . 
mengatakan bahwa pasukan2 RRT 
dgan Korea Utara jg menurut tak- 

siran lebih dari 300.000 orang terus 
mengadakan serangan2 Gdahsjat ter- 
'hadap garis pertahanan FBB dan 
Gapat mengadakan penembusan dim 
kedudukan? tenterake 8. 
Djurubitjara tadi 

bahwa tentera ke.8 setjara teratur 
telah bergerak ke kedudukan? jg lebih 
“dahulu telah disiapkan, Sementara 
itu wartawan UP. Sma menga- 

. Boikot Sekam & sancuni di- 
. #lomatiek. thd: Tiongkok 5 

— Andjuran "Amerika. # 
Da LAKE SUCCESS. Ant. U,P. wartakan bhw pada hari tan : 

   lasa jg lalu Amerika S 
mengambil tindakan2 keras 
erakan komunis ke Seoul praktis “telah ateng ban gann 

e Asia dan Arab. " 
“ni telah siap utk memasluran per 

perdamaian Uni 
   
   

   merintah Ameri 
timbangkan utk 
umum supaja 1 

    
     
   

kan bhw dalam peraturan2 
masuk ajuga kemungkin 
kan boikot ekonomi oleh | 
hadap daratan ANU 
arab na 

        

it telah membuat usul2 supaja PBB 
hadap RRT dgn menjatakan bahwa 

rentjand 
   

  

menga- 

   @ waktu Panitya 
   

   
emperbintjangkan serangan2 ko- 

munis ap Pa PBB 

  

barkan dari Seoul bahwa pertem- 
puran2 sengit kini sedang berkobar 
Gibeberapa mil utara Uijonbu. Mes- 
kipun berita? lebih djelas mengenai 
pertempuran2 itu tidak diberikan 
karena alasan2 keamanan, akan te- 
tapi adanja pertempuran diutara 
Uijonbu itu menundjukkan bahwa 
pasukan2 RRT dan Korea Utara 
dengan demikian telah menjerbu 
hingga dalam djarak 15 mil dari 
ibukota Korea Selatan. 

Dari. front barat wartawan UP 
William Burson mengabarkan bhw 
tentera ke 39 dan ke 42 RRT telah 

bergerak madju sedjauh II mil se- 
belah selatan garis lintang utara 
38 deradjat. Sedikitnja 9 resimen 

mengatakan " RRT dan Korea utara sementara 
itu bergerak kearah Seoul melalui 
kanan kirinja djalan besar Yonchon 
Uijonbu. Kesatuan2 terdepan dari 
pastikan2 itu kini sedang menudju 
Uijonbu, jaitu kota pertama jang 

- terantjam offensief dari .pasukan2 
RRT dan Korea Utara. 
Menurut djurubitjara tentara Nan 

8 a Pena PBB mengundur- 
Sana ng II mil didaerah 

laten ktm Pesawat2 Be ena 
dan buru katan udara ke 
Asia Te Selasa jang lalu 
melandjutkan serangan2 pembalas- 
annja Sadang pasukan2 RRT dan 
Korea Utara disepandjang medan 

an teristimewa didaerah 
D beta Mara Yongpon. 

'Rekord Sana argan 
|. serbuan baru: 

Lebih “dahulu: kominike |udara 
arkas besar djenderal Mac Arthur 
markas besar fan dpral Mao udara 
Timur Djauh pada hari Senen jl. 
telah mulai “tahun baru dgn menga- 

| udara terbesar se- 
“perang di Korea, 

Taveeng belum leng- 
cap, maka suatu rekord baru se. 

Gjumlah 812 penerbangan penjerbu. 

   

  

Lg telah dilakukan oleh pesawat2 
olitik Ptsat angkatan udara Timur Djauh diban- 

2 mengadakan pertemuan untuk 3 oleh an pemburu dari ang- 

Selatan yaa kari Senen jl. Demi- 
— kian na Sin Tokio, 

tralia dan Afrika 

Harian2 dan kantor2 berita di Seoul 

pada hari Selasa siang djam 2 mem- 

beritahukan supaja orang2 bersedia 
“utk saat pemberangkatan. Gerom- 
bolsn2 penduduk mulai mengalir me- 
lalui djalan2 jg menudju kesungai 
“Han dan djalan2 jang menudju ke 
(selatan. 
Komisi PBB utk Korea hingga 

i Selasajl masihtinggal di Seoul 

Kesibukan diplomatik di Amerika 

  

    ARI Lake Success Ant. UP. wartakan bahwa Panitya Politik 
PBB hari Selasa jl. dipanggil untuk mengadakan sidangnja esok 

harinja (Rebo) diwaktu pagi. Sidang akan membitjarakan 3 soal da- 
lam atjaranja : 

1) Soal iatervensi RRT di Korea, 
2) Tuduhan Sovjet mengenaiagre 

s1 Amerika terhadap RRT dan 
3) Soal Formosa. 
Panitya Politik jang beranggauta 

60 negeri itu akan mendengarkan 
djuga laporan dari Komisi 3 orang 
jg. telah berusaha untuk merunding- 
kan  gentjatan sendjata di Korea. 
Amerika dan beberapa negeri lain- 
nja diduga akan menjatakan tentang 
mendesaknja untuk merundingkan 
soal intervensi RRT di Korea. 

Para pembesar tinggi Amerika 
hari Selasa ji. hampir terus-menerus 
adakan rundingannja dgn, wakil2 
Inggeris, Perantjis dan negeri2 lain- 

nja untuk mempersiapkan tindakan 
Jg. diambil pada esok harinja. Ame 
rika dan wakil2 negeri lainnja pa- 
Ga siang bari Selasa mungkin akan 

telah mempunjai pandangan jang 
lebih djelas tindakan2 apa jg. akan 
diambil oleh Panitya Politik PBB 
lebih landjut. 

Wakii2 dari Asia dan negeri2 Arab 
ig. tejah mengemukakan usul gen- 
tjatan sendjata diduga akanadakan 
pertemuannja hari Selasa jl. diwak- 
tu malam untuk menindjau sikap 
mereka dgn. mengingat pembitja- 
rean2 jg. telah diadakan antara wa- 
ki2 India Sir Benegal Rau dan 
Moh. Munfawzi Bey dari Mesir ign. 
Wakil2 Amerika dan Sovjet selama 
achir minggu Ia 

Patibesar2 Amerika 
pessimistis 

Amerika, Inggeris dan Perantjis 
telah merentjanakan akan mengada. 
kan pembitjaraan hari Selasa dim 
usahanja untuk mendapatkan -per- 
setudjuan Rusia mengenai perun- 
dingan2. 4 Besar tentang. semua 
masalah2 Timur dan Barat. 
Pembeser2 di Washington -bersi- 

kap pessimististapi mereka menjata- 
kan bahwa Rusia belum lagi menu- 
tup pintu untuk mengadakan kon- 
perensi sematjam itu. Dikatakannja 
bahwa 3 Besar segera akan mulai 
“adakan yundingsan2 untuk menin- 
djau. rentjana djawaban mereka. 

Fembesar2 kementerian luar ne- 
geri mengatakan bahwa mereka kini 
selang mempeladjari nota Sovjet 
itu dan belum dapat memberikan 
komentar, Diduga akan diadjukan 
beberapa usul balasan kepada Eo- 
vjet tapi detail2nja usul itu belum 
lagi diketahui. 
Demikian Ant. UP dari Washing- 

ton, 

Kongres ilmu pengetahuan di 
Bangalore dimulai 

PERDANA menteri Nehru hari Selasa telah membuka konggres ilmu pengetahuan Pzn-Lautan India dan sidang ke-38 dari kong- gres ilmu pengetahuan India. 

Dalam pidato pembukpannja tadi, 
Nehru rmergatakan, bahwa pada 
masa sekarang ini ada periombaan 
antara hasil2. jang baik “dari ilmu 
pengetahuan Gan hasil2 buruk dari- 
pada dipergunakannja. 

Dikatakannja bahwa ia tak tahu, 
bagaimana 'hasil .perlombaan ini. 
Terutama Kepada ahli2 ilmu penge- 
tahyan asing diserukaanja, supaja 
mereka mentjoba mengerti soale 
jang dihadapi manusia dan supaj2 
mereka berusaha memetjahkan soal2 
tadi, 

Sidang tadi dihadiri oleh beberapa 
ahli ilmu pengetahtan dari luar 
nezeri. 

Sebagai ketua kongres ilmu penge- 
tahuan tadi diangkat Bhabha Gan- 
Ghi, seorang penjelidik sinar2 kos- 
mis. Demikian Ant.—AFP dari Ba- 
ngalore. 

—-Australia bari Senin jl telah mem- 
persagati hari ulang tahun jang ke- 
50 kalinja, sebagai suatu do -ninion. 

  

Kegiatan Usis di Asia 
Tenggara 

Sebuah. missi 5 orang dari ke- 
menterian luar negeri Amerika 
Serikat bagian pemberitaan dan 
publikasi internasional pada hari 
Selasa telah tiba di Manila dgn 
pesawat terbang. 

Missi tersebut akan mengada- 
kan penjelidikan2 tentang kegi- 
atan Dinas Penerangan Amerika 
Serikat di Asia Tenggara. Didu- 
ga bahwa tudjuan penjelidikan 
itu ialah untuk memperluas dan 
mengadakan  uniformiteit dalam 
kampanje. penerangan anti  ko- 
munis jang dilakukan oleh dinas 
penerangan Amerika di negeri2 

"Asia Tenggara. | Ant. Up. 

104, 4 Fchrenheit dibawah 
nol! 

Irkutsk, sebuah kota di Siberia, 
jg tergolong dim tempat jg ha- 
wanja paling dingin” diseluruh 
dunia, hari Selasa ini telah men- 
tjapai temperatur jg paling 'ren- 
dahjang pernah tertjatat disana, 
jaitu — 58 Celsius atau — 104,4 
Fahrenheit, demikian Ant. Reuter 
dari Moskow. 

  

  

—Madjelis rendah Amerika hari Se- 
lasa jl telah menjetudjai dimulainja 
pembuatan 50. kapsi barang jang 

tjepat, untuk memperkuat armada 
Gagapg Amerika. 

Untuk keperluan ini, 

beaja 350.000.000. dollar. 

— Pemerintah Kanada telah menje 

tudjui pembuatan sebush pesiwat 
pembangkit tenaga atom, jang akan 
memakan biaja 30.000.000 doilar. 
Pesawat pembangkit ini akan me- 

rupakan pesawat pembangkit tena- 
ga atom jang ketiga di Kanada, dan 
djauh akan lebih besar tenaganja 
Gari pada Kedua pesawat jang sudah 
ada pada waktu ini. 

— Menurut siaran Radio Peking pada 

dibutuhkan- 

« malam-Rebo ini, semua firma Ame. 

rika di Shanghai —berdjumlah 115— 
telah ditempatkan dibawah penga 
wasan suatu panitya istimewa.jang 
Gibentuk oleh komisi pengawasan 
Tiongkok. Timur. 

Lebih dari 80 diantara firma? tadi, 
jang-bergerak dilapangan eksport 
dan import telah. diperintahkan utk 
membuat inventaris dan tetap me- 
lakukan pekerdjaan2 mereka. 

  

Hari ini tgl 4—1—'51 di Tarutung dilangsungkan perkawinan | 
Sdr. Im. HUTAURUK— Wartawan harian ,, Kedaulatan Rakjat” | 
dengan Sdr. Sondang L. Tobing, | 

Keluarga harian ,,Kedaulatan Rakjat" menjampaikan selamat 

ai 
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| bahagia. 
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Seorang wanita jang bidjaksana' selalu pandai 
memilih. Pandai memilih pakaiannja, pandai me- 
milih hiasannja dan pandai memilih sabunnja. 
Dia: memakai sabun Colibrita, karena hanja 
“dengan sabun in i 
terdjamin. Berkat tjampuran wangi?an jang $ 
terpilih didalamnja. 

  
keharuman badannja akan ' 

     
   
   
   
    
   

   

   

  

    

   

    
     

   

     
   
    

      

   

    
     
   

  

    

      

  

   

    

   

   
    
     

   
       

      
    
     
    
     

    

    

   

              

       

                   
        

   
   

     
   
   
   

     

     

    

   

       

   

      

    
      

   
   
    

    

   

        

   

    

     

    

  

   

  

    
     

     

          
      

    

         

          

          

       

     

        

     



    

   
   

   

    

   
   
  

    
   

   

   

  

   

  

   

  

: akhi 
— perti As pelor “cai Bert 

C nenuhi Maklumat | '€ 

memenuhi « 

    

ye . Karena demikian Kolonel selan- 

   

       

    
      
     

    

    

     
   

    

C3 an ya Natsu “biara 
| 'mBah Nur bilang: Belanda boga 
| djam karet dalam soal Irian, Bung Nat» 

|. Sir pakai djam. Yarnt op dalam mem- 
' beri keterangan. 

2. Bung Kriting njletuk: Memang karet 

aan na hat 
duh, aa £ 8 2 23 ai Pi 

en ag 

    

  

nan ln 
| Ada Berabe terpa surat jang nba. 1 

.njatakan, guru2 Cursus Pengetahuan 
bagian. A di Gamping belum Daan 

1 dan 
. Berabe turut 'prihatin, tapi tidak bisa 
menolong 'apa2. 

Tiuma marak komentar: Guru 
memang mahal harganja, tapi 
sadia orang membajarnja. 

Me Nang tiapik untuk bulan 9, 10, 

'mBah Nur bilang: Malahpakai diam : 
Bata te 

-Aih, soal Wit lagi! Lama2 iBerabs 
diidiik melihat segala matjam barang2 
karet! 

, 5 Balas Maa laporan Kak 
beberapa lama jl. mengenai uang iuran 
“jang ditarik oleh seorang guru kepala 
sekolah ra'jat dari murid2nja, sdr. Dji- 

wopramono, Grabag, Hear berki- 
rim surat begini: 

Saja merasa kasihan Has sajang ke- 
pada jang terkena. O, diaman pemba 

 ngunan, berilah dia didikan achlah ig. 
“. djukup, agar djangan sekali lagi meno- 

dai kepala2 sekolah se-Indonesia, jang 
beribu.ribu orang banjaknja: 

. Djawab Berabe: Djawatan P.P. & Kas 
: jar sudah memberikan pendidikan 

itu dan melarang pemungutan iuran. 
| Selandijutnja, sdr. Diiwo diangan char 

watir. Hanja seorang. dua sadja guru 
jang berbuat begitu. Lain-lainnja : boleh 
digugu, boleh ditiru. 

Asal djangan meniru Berabe, Nabila 
sipat Berabe tidak boleh gigugu: lan- 
taran goda. turu. 

      
     

    

    

  

  

EM BERWARNA 
“II sEGALA UMUR 

ROL FLYNN 

: PEN NA - : 

  

«n PETER 

u Ph Powad TEKS BA 
# th. keatas. 

murah 

5REN 
an DJAM: 9 

URES OF ROBINHOOD 
“3 Da —. OLIVIA DE HAVILLAND. 

. maa Fiyan pemain Jajar putih jang LEAN bagi penggemar film, 

| we METcx  BOMBAY 
.. Kdward CIANNELLI Matthew BOULTON 

kn Ban DOT KETS MAT, MT Ld LN GRO at 

“ Baal aa dang In JUAN 

“mat OLARENCE BRONN mila 

Na MATINEE Na 10... 

   
   
         

    

jutnia men djawab pertanjaan, su: - 
| maklamat jg. inai, limiet itu 

harus ada konsekwensinja. Dan wak- 
tusaja mengeluarkan maklumat ter- 
sebut, saja beranggapar, tidak bera- 
m menanggung konsekwensi itu. 
Adapun pemerintah pusat hing- 

AT ga kini tidak melakukan konse- 
| kwensi atas maklumatnja jang ber-     

          

      

         
      

            

        
      

        

    

     
    

   
   

   

   

    

   

      

   
    

    

   
   
   
   
   

      

    

   
   
   

  

      

   
   

    

      

   

  

   
   

  

    

  

   
   

    
   

   
         

   

  

limiet itu, adalah, berhubung kare- 
ina Kolonel Bambang Sugeng telah 
menjatakan, di Djawa Timur ada 

| sesuatu faktor - berupa apa faktor 

  

, “itu tak dikatakan dan selondjutnja 
faktor ini disebut faktor ,, X” oleh 
para wartawan —j: merupakan 
PN rintangan untuk menjeleng- t 
| -garakan konseswensi itu. 

Maka dalam konperensi kea- 
manan jg dilangsungkan baru2 
di Jogja, 
adjukan pula oleh Kolonel kepada 

wakil P. M. Dan selama faktor tsb. 
belum diberesi, Kolonei Bambang 
Sugeng selaku Panglima Divisi 

“tidak sanggup menanggung risiko 
dari 

“Jumat itu, andai kata itu diadakan.. 

p. M, mendjawab akan berusaha se 
kuat2nja. Dan andaikata konsekwen- 
si itu tadi toh harus dikerdjakan 
artinja ada perintah dari Yaa n" 

“pusat utk mengadakan pembersih 
an misalaja, bagaimanakah lalu si. 

“kap Kolonel? demikian tanja seorang 
rekan. £ alau memang demikian, dja 

wab Kolonel, maka itu berarti ada 
pertentangan dan tak ada kerdja sa- 
ma dalam Angkatan Perang. 
Selandjutnja “Kolonel berb tiara 

tidak lagi sebagai Panglima Divisi, 
melainkan sebagai seorang warga 
negara Indonesia biasa. Ia. menjata- 

kan tidak puasnja terhadsp hasil2 jg 
telah ditjapai pemerintah hingga se 
karang ini. Benar, demikian Pak 
Bambang Sugeng selandjutnja, wak- 
tu ini pemerintah bekerdja sekeras2- 
nja. Tetapi dalam pada itu eno 
jang Gipakainja itu tidak djelas jg 
Gitudjunja. Artinja tiap2 bagian pe- 
kerdjaan itu mempunjai arah sendi- 

“ri2. Padahal menurut saja, salah sa- 
“tusdari bagian2 itu harus Mean 

Mann 

  

  
  

MALAM INI 

  24—1 

     

    

LORRE # Jessie RALPH. 

    

  

     

HASA INDONESIA pan 
BN kena Andai Fa 

N.V. PERFEBI 
  

. » yang tak Gan 1 pem oRN dadi erna) didalam 

eri Page, didalam ata 11,50 luar kota £9.— 
   
   
   
   

  1 LANGGANAN. 

Te Sawah Ka 0.2, Djakarta, “1 i 

sita. ae tg ae 

Aoa tlakilan dabatan. 
e sebagai Kepala staf Brig. 3 

go. para wartawa Kol. Bambang Sud 
mengemukakan, 

faktor itupun telah di- 

ibat konsekwensi atas Tae 

Atas usul jang diadjukan itu, wa | 

   

   

    

    
    

   
    
         

      
     
    
       

bahwa gerombolan2    

Sunari cs itu mendaftarkan diri tidak Hk 
na Menteri Hamengku Buwono, melain- 

aklumat jg. dikeluarkan oleh Panglima sendi- 

ima sebelum maklumat P.M. itu keluar, dan sebagai telah kami 
njatakan pula, maklumat ini zonder limiet. 

Pa       apabila sudah demikia - 
semuanja lalu ditudjukan 'ke 

Tn satu itu. Semua titik berat 
diletakkan kepada richtlijn Ha ' 

Mengenai berita2 jang meng 
kan, bahwa Kapten Darsan it 
Komandan KMK. Surabaja | 
me @jabatannja dan keluar 
dari APRI, dibenarkan oleh Kolo- 
nel Bambang Sugeng. PO 

Lebih landjut diterangkan, dim 
Kian Darsan Iru keluar itu de- 

ngan alasan akan melandjutkan 
peladjarannja, kalau tidak 
dalam ilmu Pharmacie. 

Dan mengenai adanja Derita 
tang kembalinja Major Djarot Su-. 

bijantoro ke Burabaja, dikatakan 

oleh Kolonel, bahwa berita itu me- 

mang benur. Tetapi ia ke Surabaja 

'tidak sebagai komandan K.M.K.B, 

moelainkan sebagai kepala staf Bri. 
gade I jang selandjutnja axan' ber- 
kedudukan di Gunanaia T agan 

Umum). 

  

   
   

    

    

    
   

| Perhubungan bus 
Jg-—-Mgl—Smg. 

' Mulai permulaan bl. Januari ' s1 
ini, oleh AMRI telah diadakan 
perhubungan otobus baru antara 
Jogja—Semarang via Magelang, 
jang berdjalan 3 kali sehari-hari 
pulang pergi. Sebagai - tempat 
pemberhentian ditengah djalan 
itetapkan: Muntilan, Magelang, 
tjang, Ambarawa dan Ungaran. 

“ Sebelum itu, terdapat perhu- 
bungan bus AMRI Jogja—Ma- 
gelang 5 kali sehari2nja, jang 

. hingga kini masih tetap langsung. 

Melarikan | ai 
Gerombolan perampok jang per- 

nah mendjalankan rolnja dibeberapa 
tempat dan sekarang sudah dida- 

lam tambahan polisi Magelang wak- 
tu tengah malam tg. 2—3 Januari 
akan dipindah ke lain tempat, te- 
lah ada seorang diantara mereka 
jang melarikan diri. Segera polisi 

“telah mengedjarnja dengan mele- 
paskan beberapa tembakan tetapi 

- ta' berhasil. 

Sementara itu, dapat dikabarkan, 
bahwa beberapa hari jl. Toko Union 

dikota Magelang jang terletak ti. 
dak djauh dari kantor K.M.K. te- 

lah kedatangan beberapa orang ber 
uniform dengan berkendaraan jeep, 
jang “mengatjungkan revolvernja 
dengan berhatsil jai JAppobaton ba- 
rang2toko seharga Ik. R. 1500.— 

. 680 Perkdis. selama 1950. 
Hanja satu perkara ditolak Hakim. 

DJsKSA kepala di Magelang R, Soemrah dala pertjakapan me- 
nerangkan kepada wartawan kita, bahwa selama tahun 1950 jl. 

djumlah perkara crimineel jang telah diperiksa dan diselesaikan oleh 
Kantor Kedjaksaan Negeri di Magelang ada lk. 680 perkara. Diantara 
djumlah tsb. maka ada 80 'perkara jang tergolong besar, jani per- 

  

      

kara2 perampokan dan penggedoran. 

Diantara djumlah Ik. 680 perkara 

itu, maka selama th. 1950. hanja 

ada 1 perkara jang tuntutannja di- 
tolak oleh Hakim di Magelang, Mr. 
R. Soemarno. Perkara tsb. adalah 

mengenai tuduhan atas dirinja seo- 

rang bernama Slirodiwiswo, im- 
pin Islam Indonesia Hak, jan 7 oleh 
fihak Djaksa dituduh telah ang- 
gar Undang2 R.I. No. 1 th. '46, ka- 
rena peunjiaran chabar bohong. 

Djaksa kepala R. Sumrah .mene- 
Kanan! bahwa berhubung penolakan 

itu, perkara tsb. telah ia adjukan 
ke Kedjaksaan Agung di Jogjakarta. 
Hakim Mr. Sumarno lebih djauh 

menerangkan, bahwa pemeriksaan 
perkara2 crimineel dan sipil selama 
tahun 1950 jl. telah berdjalan lan- 
tjar. Menilik keadaan bunjaknja 
perkara. maka seharusnja Megelang 
mempunjsi sedikitn2rnia 3 hakim. 
Sekarang ini, baru ada 2, Mr. Su- 
marno sendiri dan oleh Mr. Siswadi. 
"Relama th. 1950, maka sebagian 
besar jang dipriksa adalahperkara2 

crimineel. 

- Batas 
    

  

5. Ea 
PerabshatM 2 padjak mulai tahun 1951 

D1 jang berwadilb kita mendapat keterangan bahwa 'undang2 

padjak peredaran 1950 mulai berlaku pada permulaan tahun ini, 

untuk seluruh Indonesia. Untuk perobahaa beberapa tarip padjak 

tsb akan diadakan undang2 darurat, 
dan pengetjualian dari padjak tsb. ngenaan padjak 

Menurut Kent Ya 
djak peredaran padjak masuk 
jang dulu ditetap ea dari per- 
edaran diobah mendjadi 2 setengah 
pCt. Batas pengenaan padjak jang 
semula f 4000.— “diobah Ga 
£ 10.000—, Dengan pendjelasan, vi 
ka peredaran setahun tidak melebihi 
f 10.000.— maka k itu tidak 
terhutang. Dengan: “kian berarti, 

bahwa pengusaha ketjil jang mem- 
punjai peredarar dak lebih dari 

f 10.000.— setahun, dibebaskan dari 
padjak peredaran, Bendirinja peda- 
gang tadi tidak akan menaikkan 
'harga barang dagangannja jg dise- 
babkan adanja jjak peredaran 
itu. 

Ditetapkan sudah penjerahan 
barang dan melakt djasa jang 
dipandang sebagai kebutuhan hidup 
pertama diketjualikan dszii penge- 
naan padjak peredaran, jakni-: 

le. penjerahan 'padi, gabah, beras, 
Gjagung, sagu, sajur dan buah?an 
jang baru dipetik, roti, susu baru, 
air, garam, bambu, kaju bakar, a- 
rang, minjak tanah, gas, listrik, 
obat-obatan, surat kabar harian dan 
madjallah mingguan, 

2e. penjerahanbarang2 dan mela- 
kukan djasa2 dalam rumah makan 

dan penginapan, djika dari pemba- 
jaran2 dlm hal itu dipungut padjak 
menurut pasal 2 dari undang? pa- 
djak pembangunan I. 

3e penjerahan hasil tembakau, jg 
dikenakan tjukai menurut ordonan- 
Aa tembakau (stbl. 1932 No. 

) 
ie. Djasa2 itu dibebaskan pula 

dari pengenaan padjak ialah: 
Pertama: penjerahan barang2 ex- 

port jang memenuhi sjarat2 jang 
ditentukan oleh f teri Keuangan 
dikeluarkan ke r.negeri. 

Kedua: penjera bararg2 jang 
akan ditundjuk alen. Menteri Ke- 
uangan jang menurut sifatnja di- 
anggep sebagian besar untuk dike. 
luarkan keluar negeri. 
Berhubung dgn beriakunja pa- 

djak peredaran itu, maka tarip pa- 
Gjak peralihan dan padjak upah mu- 
Iai 1 Djan. 1951 diturunkan. 

Selaras dgn itu, maka batas pe- 
ngenaan padjak peralihan jang se- 
mula berdjumlah f 200.— sekarang 
Girobah mendjadi : 400.— - 

besarnja pa- 

    

   

    

   

  

djuga jg mengenai batas pe- 

' Djelasnja, pendapatan jang | ber- 
djumlah £400.— setahun kebawah, 
tidak dikenakan padjak peralihan 
lagi. 
Upah jang dibajar oleh madjikan 

f 4— tiap bulannja kebawah, dibe- 
'baskan dari padjak upah, 

Besarnja padjak upah: 
Semula 5pCt untuk daerah bekas 

federaal, 5pCt didaerah bekaswepu- 
blik, kedua.duanja diturunkan men- 
jadi 3pCt. a 
Selandjutnja didapat keterangan, 

dengan undang2 darurat djuga per- 
aturan2 padjak jang berlaku dipel- 
bagai bekas negara bagian dan dae. 
rah Swapradja mulail Djan. 1951 
akan dibikin seragam. Dgn demi, 
kian, bagi selurah wilajah Indonesia 

akan berlaku und:ng2 padjak radio 
dan panen pembangunan I. 

Siaran RADIO 
KEMIS, 4 JANUARI 1951, 

Jogja. Gelb.: 59,2 dan 122,4 m. 

09.00 Ujon2 dari Puro Pakualaman. 
17.00 Taman Putri Nasjiatul Aisjah. 

        

  

18.30 Peladjaran njanji Pemuda oleh pak Muradji. 
19.15 Tindjauan Dalam Negeri. 
19.30 Warna warni ORJ. Suwandi 
20.30 Pantjaran Sastra oleh ,,Raksi Seni'". 
21.20 Mimbar kalam. 
2130 Motjopat oleha Sdr. Sastrosasono. 
22.15 Santiswaran oleh G.S. Dojomardowo: 

Djakarta, 
Gelb. : 

13.45 Seni Sunda Studig Djakarta 
18.00 Pemeliharaan ternak. 
18.15 Orkes krontjong Rajuan Sukma. 
20.30 Orkes Hawaiian Puspa Kentjana. 
22.15 Musik Baret Seriosa- 

Semarang. Gelb- 76.05 — 120m 

12.45 Lagu2 Tionghoa modern- 
14.00 Rajuan Siang- 
18.20 Uraian Militer, 
19 30 Indrarini. 
21.30 Tirakatan. 

Surakarta. Gelb.: 90 — 130 m: 
12.45 Sekedar Penawar Lelah. 
17.00 Ruangan Pemudi. 
18.20 Orkes. Krontjong Suara Irama: 
20.15 Gending? Djawa- 
22.15" Larasmadyo- 

19,80 — 49563 — 61,10 — 133,9 m. 

  

SELAMAT TAHUN BARU - 
PN an 

BANK NEGARA 
INDONESIA : 
SURAKARTA. 

BOEKHOUDEN A 
Dictaat dan aldjabar gratis. 
Pendaft. pada ,,/MITRA” Bin- 

alis Tas 

  

  

  

    taran wetan 11, peni 325.12 
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k Memberi pela i sdjaran 3 
1. Membuat kuih2.  . 

"2 Masakan 
3. sena F3 all. 

Semua dengan dihiasi . 
k: Keterangan pada 

Pontjowinatan 82. 42—1 

KEMENTERIAN PERTAHANAN 
"STAF Bata We ainakah esa MEERA 

        
LAM     

a, 

b. 
| rat panggilan. 

Tito Pp.A.U. IM. 

“pi datang mengh 
tidak diterima. | y 

IV. Selesai. 

    
    

    
     
     

  

PENGUMUMAN 
No. 001/Peng./51. 1 

Bakat pengumuman kami No. 64/Peng/50 ttg. 
23-XII- 1950 mengenai pendaftaran tjalon peladjar P.A.U. 

Kepada Yalon2! peladjar P.A. U. jang telah diperiksa 
oleh dokter tentara dengan : 

“Hatsil pemeriksaan baik akan dikirim surat pang- 
gilan' dari (kami via dinas Pos. 

Hatsil pemeriksaan tidak baik tidak dikirim su- 

No. 1 BAN Pp ttg 21 Desember 1950 teta- 

nghadap sesudah ngan! 4 Djanuari 1951 

  

Lintasan Sedjarah Dunia f 20,—| 

    

   

  

  

  

Sedj: Ind. I (Anwar) ..... 5,50) 
|Lukisan Revolusi. ...... 35, —| 
"Peribahasa... .... 4, 14,2) 
1500 Pepatah ». 3. DikOi 
(Comptabelen. | ........ 550) 
|Bendaharawan2. -.... ii. h—! 
(Pesswat Uap Ia/lb.. ad ,, 10,— 
KARO PASAL da PA 
(Alam adjaib............ 21240) 
|Tjendera mata ........ » 2,20 
|Melawat ke barat ..... . 6.80 
-DI. lembah kehidupan. . .., 4,— 
iPertjobaandan Pengetah. ,, 8,20 
|Puntung berasap. ..... 4 2.40 
F NER Dini La BG OI ka 

|Tiongtjorang. «. -....... Ie 18 150 

Ongkos kirim 10 pCt. | 
Sd A NN IA f 0,50. 471 | 

sa 

Ai boma baru dimulai 8 Jan. 
Buku-2 gratis. Pendsft. sore 
Gj. 4—6 psda ,E MERGO"-Bin- 
taran ior 2, Jogja. 326—12     
  

  
jang dipanggil dengan surat 

Jogjakarta, 4 Djanuari 1951 

A/n Kepala Staf Angk. Ud. 
Komandan Ko. D.U. IlI/IV 

ttd. 

Bude Ud. Mpuraah mak, 

    

MULAI MALAM INI: 

“"SON OF FURY" 
Dg. TYRONE POWER GENE TIERNEY dll. 

H Asam digunung garam dilaut, achirnja bertemu djua di belanga. 

an umur. Dj: 17.00, 19.00 dn 21.00 

  

lambat tanggal 10-1-1951. 

44—1 

: ' KESEMPATAN BAIK. 
Diminta dengan hormat kepada para aannemer buatpekerdjaan 

memborong, membikin 1 gudang (openloods). besar 50 x 20 Mtr, 
tinggi 6 Mtr, dari kaju djati atau dari besi, genting soka (biasa) 
didirikan didalam kota Jogjakarta. 

Surat penawaran (begrooting) dapat diadjukan pada kami paling 

Levertijd kurang lebih 1 setengah bulan. 

Jogjakarta,.2 Januari 1951. 
Direksi N.V.. INDAMULJA, Jogja. 

Tjemaradjadjar No. 5 Jogjakarta. 

“ai 

  

  

  

  

  

  

   

  

    

    

  
C1. HB, R 6.50 

2..K.U.H.P, disusun setjara tanjadjawab. ,, 4.50 

3. Tindakan dari Polisi dihadapan umum ,, 4.— 

(4 Ordonansi jang terpenting setjara ' 
tanja djawab ,, 4.50 

- 5. Penuntun Proces verbaal dan-lapuran ,, 4.50 “ 
6. Dari Proklamasi ke Proklamasi 1 Tg 
7. Ichtisar Seluk beluk Agama » 5 

3. Pedoman Ilmu Politik 1 230 

9. Kursus Ilmu Politik da 
10. Reglement Dinas Polisi EN 

11. Peraturan lalu lintas 9 01 — 

12. Tiori dan masak2an 1 Tag 
13. W.C. Keijner masak2an " na 

4 14. Wanita dalam tingkatan masjarakat . 5,— 

5 15. Penganten Baru nok 

116. Kepulauan diseluruh Indonesia. (atlas) ,, 5. — 

1.17. Falsafat Merdeka. en GO 

|“ Ongkos kirim tambah 10pCt sekurang2-nja R 0.50 

  

TOKO BUKU .K. Ri 
  

Tugu kidul 42. Jogjakarta. 

      

        

     

    

  

          

     

  

      

       

  

        

    
   

        

  

    

Typ- ,,Kedaulatan Rakjat” 737/11A/102 : 
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