
    

  

   

    

   
      

  

bs jl la tinggalkan 
Rebo itu djuga- 

Y 

1 

matik djuga telah 

pada saat djumlah teracni 
| “Seoul melarikan diri dari 

kian Ant, : Afp. dari medan. 

IDEN KOREA SEL 
see telah tiba di Pusi ti 

kota Seoul pada hari 

- Melihat gelagatnja Pusan: 
kan ibukota darurat i | Ko 

.. parlemen Korea Selata 

rachir 

   25 
1 39 

L/     3 

pada hariRe- 

  n akan “didjadi- 
tea Selatan dimana 

.akan mengadakan 
   

Sara 

idangnja: Anggota - anggota korps diplo: 
     jgalkan. Seoul 
K ari penduduk 

kota tsb. Demi- 
Korea. 

menin 

perang 

Tentara Amerika ke 8 pada- hari Kemis pagi2 benar telah mulai 
mengundurkan diri dari ibukota Korea Selatan, Seoul. 

Pengunduran 
lawan selama 3 hari 
gerakan pasukan2 

usaha mengepung 
PBB... : 
  

'“'Tokio menjatakan, 
| pers jang menjatakan djenderal 

'“Zukov memimpin serangan di Ko- 

rea Selatan" bukan berasal dari 

kas besar tsb. 
Selandjutnja dinjatakan, 

markas besar tsb tidak mengeta- 

hui dimana adanja Zukovsekarang. 

Dalam pada itu, markas besar 

Mc Arthur tidak mau menjang- 

kal atau membenarkan berita 

      

Zukov memimpin serangan .itu. Phajam Kemis pasukanz RRT sudah 
Demikian Voa. 

MORIM ASA NASHIMOTO MENING- 
1 GAL i 

Morimasa Nashimoto. bekas 
djenderal besar dan kepala staf 

umum tentara Djepang sebelum 

petjah perang Pasifik, hari Rebo 

telah meninggal dalam usia 77 
tahun, 

Ketika Djepang menjerah, ia 

“dipendjarakan dalam pendjara 
Sugamo sebagai pendjahat perang, 
tetapi -ketika tanggal 19 April 

1946 ia dibebaskan lagi. Ant. UP. 

Mr. Latuharhary ke Djakarta. 

Menurut radio Makassar, Gu- 
bernur Maluku Mr: Latuharhary 
hari Rabu jl. telah tiba di Ma- 
kassar dari. Ambon dengan pe- 
sawat terbang. Hari Sabtu jad. 
Mr, Latuharhary akan melandjut- 
kan perdjalanannja ke Djakarta 
untuk turut serta menghadiri kon- 
perensi dinas Gubernur Seluruh : 
Indonesia. 

keperluan : 

bhw, 

diri tadi disebabkan karena tekanan jg kuat dari 

berturut2 ini, ditambah pula dengan  adanja 

Mongolia berkuda disebelah timur Seoul, jg ber- 

pasukan2 Amerika dilambung kanan pertahanan 

     

            

   
    

j ik 
“Babak pertama dari penarikan 

mundur Amerika tadi dimulai keti- 
: ka hari Rebo malam hari, sesudah 

djam 6 petapg hari itu, pimpinan 
tentara Amerika hanja membatasi 

lalu lintas didjalan2 chusus buat 
     

   
   

Pesawat2 terbang PBB tetap me- 

lakukan penerbangan2 mereka darj 
lapangan terbang Kimpo jg letaknja 

10 mil sebelah barat Seoul, walau- 

pun sangat terantjam oleh pasukan2 

RRT jg sedang madiju itu. . 

Menurut keterangan seorang op- 

sir angkatan udara Amerika, lapa- 

ngan terbang tadi pada hari Kemis 

akan terus dipergunakan dan insta. 
lasi2 disana aken dihantjurkan ter- 

lebih dahulu, sebelum lapangan ter- 
bang tadi ditinggaikan pula. 

Berita AFP katakan, bhw pada 

ada pada 3 mil dari Seoul. Demi- 

kian Ant UP dari Tokio. - 
Sementara Ant UP kabarkan dari 

Seoul bhw pasukan2 PBB hanja 
memberi perlawanan jg terpentjar 
Gan ada petundjuk2, bhw pasukan2 

Komunis akan mendobrak . masuk 
ke kota Seoul, sebelum hari Kemis 

pagi. St & 
Pasukan2 Mongolia ber- 
kuda dibarisan muka. 

Djurubitjara Mac Arthur mene- 

rangkan, bahwa tentara Komunis 
sedjumlah antara 100.000. sampai 
150.000 orang, telah berpatju dari 
daerah Hungnam menudju kesajap 

kanan pertahanan PBB, jg sudah 
gontjang itu. : 
Pasukan2 Mongolia berkuda, kini 

ada digaris depan pertempuran, pa- 
da kira2 30 sampai 50 mil sebelah 

timur Seoul. 
Pasukan2 berkuda tadi bergerak 

pada sekurang2nja 2 Gjalan. jg me- 
nadju kepedalaman Korea Selatan 

- dan disamping lambung kanan pa- 
sukan2 PBB. 3 

Dari Tokio Ant, UP wartakan bhw ' 
pemerintah Korea Selatan telah me- 
mutuskan utk mengosongkan sama 

sekali Seoul jg kini dalam keadaan 
katjau sedang penduduk sangat.bi- 
.ngung mentjoba mengungsi kearah 
sungai Han. 

  

RRT AKAN MENJERBU DJEPANG 
ta Tan En Po menghasut USA? 1 

DJENDERAL 'Kwomintang Tan En Po dalam suatu artikel jang 
dimuat dalam surat kabar Tionghoa di Taipeh memperingatkan, 

bahwa RRT mungkin akan diperintahkan oleh Rusia untuk menjer- 
bu Djepang. : 

Dikatakan selandjutnja, bahwa 
| sedjak Djepang didjadikan pangkal 

an bagi pasukan2 Perserikatan 
Bangsa2 jang berperang di Korea, 
(RRT mungkin akan berusaha meng 
adakan invasi di Djepang, untuk 

  

   

memperoleh kemenangan 

perangan, 
Djepang telah 

.rentjana komunis 1 
gara, kata Po, dan ditaki 
disana tih terdapat 1.500.00 

orang Djepang jang menj 
gerakan dibawah tanah 

ne 
dimasukkan dim 

ko-    

munis. Menurut laporan jg datang 

| dipersendjatai,« Djepang “mungkin 
| sekali diserbu dan diduduki oleh 
“komunis. SN Ne TAI aa 

untuk Asia Teng | 
1 Haa 

ikan  menjerbu Djepang, makape 
'ko- di Korea pasti akan ea f1 

| Ant.—Reuter, aa San 

dari Djepang, dinegeri ini terdapat 
1,200,000 komunis jangtih tertjatat 

| “Tan En Po mengatakan, bhw se- 
belum ditanda tangani perdjandjian 
perdamaian dgn Djepang, hampir 
tak mungkin Djepang dipersendja- 
tai kembali. Karenanja, sebelum 

    

  

    
     

Achirnja dikatakan. | 
tetap tak mau membom & 
dan komunis gagal dalam usahanja 

& 

Diterbitkan oleh | 
Pa sa 

ee pindah ke Pungsan 
in berunding dgn RRT. 

(TAN Syngman 

“da hari Kemis kemarin 
kota Seoyl telah. mulai diduduki oleh: 

| keburu ditangkap. 

A 

| djata api, (SM), - 
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SEOUL DJADI LAUTAN API 
Berhubung dengan situasi di Korea, 

BBC semalam memberitakan, bahwa 
pada hari Kemis pagi kota Seoul me- 
rupakan lautan api Untuk kedua kali- 
nja kota tsb diduduki pas4 Komunis, 
jang pertama pada bulan Djuni 1950, 
iakni 4 hgri sesudah berkobar pepe- 
rangan di Korea. i 5 

Pasukan2 PBB selain telah mening 
galkan Seoul, "telah djuga meninggal 
kan lapangan terbang didekat kota isb. 
Djembatan2 sungai diselatan kota te 
lah dihantjurkan- Weh daa Pn 
Sementara itu dikabarkan, bahwa pa en 

pasukan Komunis. 
BBC selandjutnja mendapat kabar, 

bahwa RRT telah menolak komisi 3 
| orang dari PBB jangakan mengadakan 
perundingan gentiatan sendiata. Bah- 
kan RRT tidak mau mengakui kedu- 
dukan komisi tsb. $ ES 

Eau 

Menteri Dean Acheson : 

3 

2 

    

Ilatan Rakjat” (Anggauta 

  

      
        

Delam 10 tahun lagi GIA djadi 
DL milik RI 100 pCt. 

| |Walam konperensi pers jang di- 
gsungkan kemarin di Surabaia, 

rakil direktur GIA tuan v, Houten 
menerangkan bahwa dalam 10 ta- 
hu» lagi perusahaan penerbangan 

  

   
    

| GIA telah mendjadi milik 100 pCt. 
“dari pemerintah. Sekarang sifat pe- 
rusahaan tsb. 50 pCt. terdifi dari 
aandeel pemerintah RI. Dinjatakan 

. bahwa sampai sekarang GIA telah 

mempunjai 26 ribu Km. ljadienst 
jang menurut pertimbangan telah 
dianggap menduduki tempat jang 
msdju dalam dunia penerbangan, 
| Setiap harinja melaksanakan an- 
tara 25 hingga 26 ribu djam pener- 
bangun jang berarti melakukan 3 
“kali penerbangan mengelilingi dunia. 
Untuk sementara penerbangan jang 
“terutama dipentingkan ialah mewu- 
“Gjudkan penerbangan interinsulair. 

Lebih djauh v. Houten menjata- 

'kan bahwa prestasi perusahaan men- 

| tjapai angka jang madju. Sebulan- 
nja djumlah penumpang Jang di. 
angkut 22 hingga 24 ribu orang, 600 
“hingga 700 ribu kg. barang2 ang- 
'kutan, 500 hingga 600 ribu barang 

' 'Kepunjaan penumpang2 dansurat pos. 
Achirnja dinjatakan oleh fihak 

GIA bahwa dikandung niat untuk 
mendatangkan matjam pesawat ter. 
bang convair untuk dalam semua 
Gidsnerbangan. Kini fihak GIA baru 
mempunjai 8 buah pesawat terbang 
Sematjam itu. RS. 

  

Pemerintah RI harus segera 

  

Babulan 

Bileran. 

  

Adpertensi: 
1 milimeter, 1 kolom .. | 

|   
DJUM'AT 5 DJANUARI 1951 

  

. bertindak positip 
Utk.hindari intervensi fihak ketiga 

DINAh jg. mengetahui dan rapat perhubungannja dgn. pemerintahan 
menjatakan kepada wartawan ., Antara” 

tunja bagi pemerintah Indonesia 
bahwa kini sudah wak- 

untuk bertindak positip sesudah 
pemerintah mengeluarkan keterangan sebagai diutjapkan PM Natsir 
dimuka parlemen kemarin dulu malam. 

Sebagai dinjatakan PM Natsir 
Galam keterangannja itu maka ber- 
hubung dgn, tingkat perselisihan 
soal Irian waktu ini, maka peme- 
rintah berpendapat bahwa persetu- 
djuan2 Indonesia Belanda diantara- 
nja statut Uni memeriukan, penin- 
Gjauan kembali dan ditjari. dasar2 
baru. 

Fihak tsb. diatas menjatakan se- 
landjutnja bahwa selajaknja waktu 

ini djuga oleh pemerintah dgn. se- 
gera dibentuk suatu komisi jg. 

terdiri dari menteri2 jg. bertugas 
melakukan penindjauan kembali sta- 

tut Uni dan persetudjuan2 Indone- 
sia Belanda lainnja. 

Parlemen ttg kegagalan Irian : 

: : Anggauta2 sama rebutan adjukan 
usul2 mosi 

if EMARIN Dai telah dimadjukap usul2 mosi kepada parlemen 
LN mengenai tetap menuntut masuknja Irian Barat kedalam wilajah 

Indonesia, penghapusan uni Indonesia—Belanda dan penindjauan 

“kembali hasil2 KMB selambat2nja dalam waktu 3 bulan oleh 5 

: 

Orang anggOta parlemen. 

Usul mosi tsb ditanda.tangani 
oleh Kusnan, Yap Tjwan Bing, Su- 

narjo, Manai Sophian dan I.A. Muis 

semuanja dari PNI. 

| Menurut keterangan2 jang dida- 
pat dari kalangan parlemen maka 
engan masuknja mosi Kusnan cs 
E usaha | “kata sepakat 
antara seluri ksi didalam par- 
“lemen ternjata gagal, 

19 Ahdaikata mosi jang sadeh dise- 
ftudjui oleh wakil2 fraksi dapat di- 

“Setudjui djuga oleh fraksi2 masing2 
dan diadjikan kepada sekretariaat 
parlemen, maka akan ada dua mosi. 
jang satu agak keras (Kusnan cs) 

   

  

   

      

   

      

   

Sovjet kemukakan perlu diadakan 
Konperensi pendahuluan 4-Besar. 
MENARI Luar Negeri Amerika Serikat Pean Acheson menjata- 

kan dalam perskonperensi hari Rebo, bahwa sikap Sovjet Uni 

terhadap kemungkinan dapat diadakannja konperensi Empat - Besar 

masih harus didjelaskan lebih landjut, sebelum Amerika dapat me- 

mastikan bahwa nota djawaban Sovjetitu sungguh berisi penerimaan 

usul2 jang dikemukakan negeri2 Barat. 

Kata Acheson, djawaban Sovjet 

itu tidak menerima, tetapi tidak 

pula tolak usul2 negeri2 Barat. 

Djawaban itu sekali2 tidak menje- 

'but2 soal2 jang dikemukakan dlm 
nota2 Amerika, Inggeris, Perantjis 

  

. Pemimpin penggedor 
: ” : 

: kB. : Ted 

. Dengan kekasihnja. 

| Mengenai diri pemimpin gerom- 
bolan penggedor Javasche Bank Su. 
rabaja lebih djauh ,,S.M,” menga- 
barkan bahwa ia bernama Warner 

Yerrips, kelahiran Nijmegen negeri 
Belanda pada 7 Djuli 1926. Dalam 
perang dunia kedua pernah ikut 

| dlm pemboman kota Berlin. Sesudah 
penjerahan kedaulatan ia banjak 
bergaul dgn anak2 tentara kita di 
cantine tentara. : 

. Selain itu ia pernah dikeluarkan 
tidak hormat dari djabatannja di 
Borsumy. Alamat jg terachir didja- 
lan Singotoro 9 (Tjandibaru) Sema- 

. rang. 
Sebelum dilakukan penangkapan 

atas dirinja, ia telah minta idzin 
keluar negeri ialah Mesir Gan Ing- 

 gris. . 
| Mengenai perempuan Indo keka- 
:sihnja, dapat diwartakan bernama 
NJ. Thieleman, mempunjai 2 anak 
berasal dari Bandung dan belum 
bertjerai dgn suaminja jg sekarang 
di Djakarta. Menurut pengakuannja, 
ia belum pernah ke Surabaja, dan 
sedianja ia akan ikut Verrips tetapi 

Semua kantor. JB didjaga keras. 
Untuk mentjegah Surabajakedua, 

| semua kantor JB: seluruh Djawa 
| sekarang diadakan pendjagaan oleh 

1 polis olisi. Selain pendjagaan keras, para 
ke         

        

kepala dan beberapa pegawai jang Bea Can gung djawab mendapat sen- 
BI aa 

tanggal 26 Desember jl. dan hanja 

menegaskan sekali lagi sikap Sovjet: 

terhadap masalah Djerman, 

  

Satu2nja soal baru jang dimadju- 

kan oleh Sovjet dalam nota djawa- 

bannja itu, bahwa Moskow menje. 

tudjui diadakannja suatu konperen- 

si pendahuluan dari wakil2 Hmpat- 

Besar. Konperensi ini hanja menen- 

tukan agenda bagi  konperensi 

menteri2 LN Empat-Besar jika 
dapat diadakan nanti, : 2 

Mengenai masalah Djerman Ac- 

heson menjatakan sikap Sovjet 

terhadap soal tersebut telah me- 

Nimbulkan rasa tidak aman dika- 

langan negeri2 »pentjinta perdamai- 

an', Acheson mengemukakan bahwa 

usul Sovjet dalam notanja tanggal 

3 Desember jl, menghendaki diada- 

kannja suatu konperensi menteri2 

LN Eimpat-Besar mengenai masalah 
demiliterisasi Djerman jang dida- 

sarkan kepada komonike jang di- 

keluarkan oleh kenperensi menteri2 

LN blok Sovjet jang diadakan di 

Praha bulan Oktober tahun jang 
lalu. Kata Acheson komunike ter- 

“sebut berisi penuh tuduhan2 palsu 

. terhadap negeri2 Barat, Ant. AFP, 

dan jang satu lagi lebih lunak jaitu 
jang tidak menjehut2 tentang pem- 
batalan Uni, tetapi menghendaki 
djuga penindjauan kembali .hasil2 

KMB didalam waktu sesingkat2nja. 

Kusnan dlm pertjakapannja me. 
nerangkan, bahwa jang mendorong 
Gia memadjukan mosi baru ialah 
perlunakan rentjana “mosi-semula 
oleh amendemen dari pihak fraksi 

Masjumi dan djuga karena faktor2 
jang dikemukakan oleh pemerintah 
didalam keterangannja semula. De- 
ngan adanja mMmosi Kusman itu, gela- 
gatnja rentjana mosi' dari wakil2 
semua fraksi dan “golongan  men- 
djadi mentah lagi, karena fraksi2 
kiri tentu akan lebih tjondong ke- 

| pada mosi Kusnan 3 itu. 

| Dalam pada itu Mr. Djody (PRN) 
cs telah siap pula dengan suatu 
usul mosi baru jg dimaksudkan se- 
bagai imbangan dari mosi Kusnan 
cs, mengingat gelagatnja kegaga- 
lan pembentukan mosi'oieh wakil2 
fraksi seluruhnja. Demikianlah su- 
ara2 jang ditangkap wartawan 
,Antara” disekitar mosi2 tsb jang 
ditundjukkan pula tidak adanja 
persatuan dikalangan partai2 dida- 
lam parlemen dim menghadapi ke- 
Nan konperensi Irian sekarang 
ini. 

Gerombolan As Pelor kembali 
ke gunung 

Didapat kabar, bahwa hari ini As 
Pelor dengan empat truck telah 
pergi ke Krian (antara Surabaja— 

' 'Modjokerto) utk mendjemput anak 
buahnja sebanjak K.1. 160 orang utk 
diangkut kekota Surabaja. Maksud 
ini telah gagal berhtibung ternjata 
anak buahnja itu jang tadinja ada 
ketentuan berkumpul ditempat itu, 

# telah menghilang semua dan kem- 
bali ke gunung2 dan tersebar.  Ka- 

| barnja ada seorang dari mereka jg 
telah dapat mempengaruhi gerom- 
bolan itu untuk tidak menggabung- 
kan kepada TNI dan kembali lagi 
sadja mendjadi buron Kegunung. 

As Pelor kembali ke Surabaja dg 
tangan hampa. 

Selain itu gerombolan dari Sunari 
akan datang di Surabaja tgl. 5 ini. 
Kini mereka sudah ada di Malang 
dan pembitjaraan sekitar pengga- 
bungan gerombolan Sunari kabar: 
nja sudah selesai. Ant. 

Kab. Natsir belum bentuk 
komisi. 

Menuriit keterangan? jang dida. 
pat ,,Antara” maka sesudah diada- 

kannja sidang terachir dari kabinet 
Natsir hingga kini, belumlah 
terbentuk komisi sematjam itu 
dan langkah2 lain jang positip utk 
menindjau kembali statut Uni dan 
persetudjuan? lainnja dgn Belanda 

djuga belum dilakukan. Fihak tsb 
menjatakan sebabnja komisi itu ter- 
diri dari menteri2, karena mereka 
itulah jang mengetahui seluk-beluk 
persetudjuan Ind.—Belanda, 

Utk tiegah jampur ta 
ngan fihah ketiga. 

Sesudah komisi nanti 
menjelesaikan pekerdjaannja maka 
hasilnja akan dapat diadjukan ke- 
pada parlemen atau kepada partai2 
utk mendapatkan persetudjuannja 
serta penambahan atau pengura- 
ngan dari berbagai pasal sebagai 

pekerdjaan komisi itu. , 
Diterangkannja pula perlu dike- 

tahui bahwa dalam kenjataannja 

Uni statut Itu misalnja tidaklah 
dapat dihilangkan begitu sadja. 

Sebagai diketahui statut Uni 
mempunjai lampiran2nja, demikian 
pula persetudjuan peralihan. Disam- 
ping itu belum lagi terhitung hasii2 
konperensi menteri2 uni jang per- 
tama dan kedua jang telah meng- 
hasilkan beberapa ' perdjandjian 
(verdrag).. Perdjandjian2 jang dia- 
fakan didalam hubungan semua itu 

perlu ditindjau kembali dan mana 
jang tidak perlu lagi dihilangkan 
misalnja  persetudjuan mengenai 
pangkalan Surabaja dil. Dan sebagai 
gantinja maka antara Indonesia-Be- 
landa akan dapat diadakan bebera- 
pa verdrag besar. g 

Pada pendapat fihak jang mem. 
beri keterangan kepada ,,Antara” ini, 
komisi menteri untuk mengadakan 

penindjavan kembali statut uni dan 
persetudjuan2 lainnja antara Indo- 
nesia- Belanda itu hendaknja dengan 

segera dibentuk untuk menghindar- 
kan bahwa pihak negara ketiga (in- 
ternasional) akan mendahului ikut 
tjampar tangan didalam persengke. 
taan Irian sekarang ini. 
Dalam pada itu wartawan ,,Anta- 

ra” mendapat kabar dari sumber jg 
boleh dipertjaja bahwa sampai se- 
karang tindakan? dari pihak ketiga 

, jang merupakan intervensi belum 
ada. Ant. 
  

  

  

—Kabinet Perantjis telah menolak 
protes Sovjet Uni, dalam mana Pe- 
rantjis dituduh telah melanggar 
perdjandjian persahabatan antara 
Sovjet dan Perantjis dari tahun 1944, 
karena Perantjis menjetudjui diper- 
sendjatainja kembali Djerman dan 
menerima negeri tadi mendjadi ang- 
.gota Pakt Atlantik. 

—Pemerintah Pilipina dan Pakistan 
telah menanda tangani perdjandji- 

an, untuk menjelesaikan perselisih- 
an2 mereka setjara damai, jakni 
tentang ,,permusuhan2. selama pe- 
rang” antara kedua negara tsb dan 
minta supaja diadakan hubungan? 
diplomatik dan saling mengadakan 
peraturan2 mengenai hak milik, pers 
Gjalanan, perdagangan dan lain2 hu- 
bungan2 menurut hukum, 

—Gedung Putih di Washington me. 
ngumumkan bahwa Presiden Tru- 
man pada tanggal 8 Januari akan 

membatjakan pidato tahunannja ke- 
pada Kongres Amerika Serikat. 
Amanat presiden tentang ang. 

garan belandja akan disampaikan 
kepada Kongres pada tanggal 15 
Januari j.a.d. 

  

D. I. GIAT DIDAERAH TIILATJAP 
2 Djam tembak-menembak dgn TNI 

Sumber jang biasanja mengetahui 
menerangkan, bahwa pada hari? 

achir bulan Desember ji. tampak 
lagi kegiatan gerombolan D.I, dida- 

erah Tjilatjap sebelah utara untuk 
mengadakan kekatjailan2 antaranja 
telah merampok barang? milik Per- 
kebunan karet 'Tjarui, 

Pihak TNI segera mengadakan 
pembersihan didesa2 didaerah Ka- 
wedanan Sidaredja, tempat jg men- 
djadi sarang dari gerombolan? tsb. 

Gerakan pembersihan jg. berlaku 
dengan tembak menembak dengan 
pihak D.T. berlangsung 1. k. 2 djam 
dengan kesidahan pihak D. I. me- 

ninggalkan 4 majat. Pembersihan 
jang seru tsb, menjebabkan petjah- 
nja gerombolan dan mereka melari- 

kan diri kearah gunung Puseran 
Gan gunung Watutumpang. 

Selain meninggalkan 4 majat dju- 
ga meninggalkan barang2 berupa 

“peti besi, mesin-tulis dllnja jang 
didapat dari perampokan  diperke- 
bunan Tjarui. 

Dari sektor jg lain dapat ditang- 
kap seorang anggauta D.I. bersama 
sebuah pistolnja. 

Kini TNI terus mengadakan penge- 
djaran disekitar daerah tsb. dan 
sampai dimana hasilnja belum di- 
ketahui. Ant. ! 

itu dapat 

 



|. pembesar negara jang 

integrit 
Hi Pesan K Hen ol. Simatupang pada perwira2 
UARA2 jang mentela anggauta2 Angkatan Perang makin har 

"Ru wu 

An an jang berkesan 
harus mempunjai kepertjajaan dari 

olonel Simatu ng. sela 
menindjau lebih dalam sebab2 ak ku fgd kepala'staf 

lah Angkatan Darat 
jutnya diserukannja supaja LT 

tm panwi j Giat Angkatan DE AIAN Kera 
me k ikir hal itu. 

2 Ne HAL TJELAAN EP 

tjelaan: a, tuduhan bah- 
| Kolonel Simatupang mengem 

wa beberapa anggauta Angkatan 

rang turut serta dalam politik, 

“Natsir dan tuduhar, bahwa 
| "eodidaerah anggauta?2 Angkatan  Pe- 

Ht : " .keme- 
wahan dikalangan perwir tinggi | 

4. (perhatikan utjapan Ir. Sakirman 

ravg mempergarvki- 
pe 

“politik, p. tuduhan tenta 

dalam DPR dan pertanjaan Iwa || Kusumasumantri tentang desas-de- 
(0 SUS bahwa seorang perwira mene- 

. ngah mempergunakan kl. 80.000 ru- 
piah untuk perabot rumah tangga, 
C. tuduhan mengenai korupsi dika- 
langan pimpinan tentara “(perhati- 

(kan Karangan dalam ,,Keng Po” 
|| baru? ini: karangan Ini mengandung 

:  tenders pula untuk memisah per- 
wira2 menengah dengan perwira? 
Jainnja dan dari bawahan), d. tudu- 

. han bahwa anggauta2 Tentara (pa- 
ling sedikit orang2 jang”berpakaian 

lain selama pembentukan 

| hal2 jang dapat menimbulken kesan Sel drag 
ra 

kalangan umum tentang 'kewe. 
wahan, pemberesan &Il: dan kedua 
untuk memberantas dimana memang 
'sungguh2 ada tindakan2 korupsi, 
tindakan jang kasar dsbnja. - 
. Adalah mendjadi tanggung—dja- 
wab semua perwira untuk meme- 
lihara nama baik dan integriteit 

- Angkatan Perang. Demikian 
tulis Kolonel Simatupang " 1 

Tjampur tangan “dalam politik. , 

 Mengensi pembentukan kabinet, 
Kolonel Simatupang menjatakan, 

seragam) sering turut serta dalam - pehwa pada suatu “malam 'selama 
perampokan, perampasan dll, e. tu- 

3 dihan mengenai tindakan? 
bertentangan dengan peraturan? 

| 1 negara (memberikan izin untuk per- 
| djudian dengan meminta wang se- 
| belum izin diberikan, tentara turut 

| “serta dalam penjelundupan, izin? 
“untuk menebang kaju), £. tuduhan 
mengenai  tindakan2 sewenang2 
(mendiami rumah dengan paksa dil), 

| ikatan ' Perang berhu 
g. tuduhan mengenai tindakan'jang 

Es : : "kasar (memukuli 0.11.) 
1 “ Tuduhan2 tidak benar. 

Menurut k “Kolonel Simatu- 
-pang, tuduhan2 tidak benar,” Akan 
tetapi tuduhan tersebut dan kenja- 
taan, bahwa banjak orang pertjaja 

“'akan kebenaran tuduhan itu, mem- 
buktikan, bahwa dikalangan umum 

“sekarang mulai ada kegiatan untuk 
menburukkan nama Angkatan Pe- 

“rang. Oleh sebab itu Kolonel Sima- 
tupang meminta" dari “perwira2: 

| pertama untuk mendjauhkan segala 
  

| | suaminja. 
Nj. Chaerul Sateh jang sudah be- 

- telah menulis surat terbuka dglam 
harian Pikiran” Rakjat tanggal 30 

: maks sada —. 

G0 Nj- Cheerul Saleh bela 

|“ “berapa waktu tinggal di Bandvng 
( 

' Desember, jang maksudnja menja-" 
3 " takan isi hatinja berhubung dengan 

“sudah lewat 10 bulan suaminja (Cha- 

AT 

. eral Saleh) meringkuk dalam taha- 

“Setelah mengatakan bahwa sela- 
| ma ini ia bersikap diam dan tidak 

| mau memberikan keterangan ten- 
2 tang perkara suaminja, ia menge- 

"ang .m etidak-pertjajanja ter. 
hadap tuduhan2 jang diberatkan 
kepada Chaerul Saleh. Menurut ke. 
teranganrja, alasan2 pihak peme- 
rintah pada awal penangkapan atas 

| diri Chservl Saleh Ialeh menentang 
| "pemerintah dengan angkatan sen- 

|. djata, berhubungan dengan APRA 
| dan berhubungan dengan D.I. 

sa nan ian tsb, 
“ demikian isi surat terbuka itu se- 

“asal tjar 
a jg. didjalankan oleh pe- . 

pembentukan kabinet 
datang oleh Menteri “Pertahanan 
kerumahnja, dimana berada djuga 
formateur-kabinet dan Mr. Sjafru- 
din Prawiranegara. Fembentuk ka- 
binet menanjakan pendapat Kolonel 
Simatupang tentsng keadaan Ke- 
menterian Pertahanan dan . Ang- 

Ieap Cabnga 

penundjukkan Menteri “ Pertaha- 
nan. Ant. 4 dn 1 

“ba 

'Dr. Buntaran: 

3 Pemerintah. perdengarkan $ 
0... lagu lama! , 

anda 

ia diminta. 

ku 

 Menjambung be 
gerakan pembersihan di A 
"tgl. 1 Djanuari jang lalu itu, 
pat diterangkan lebih djauh, 

| “antaranja gerakan ini 'telah ber- 
7 putjuk sendjata hasil membeslah 

diketemukan bendera Be- 
imina serta b tang2 tanda djasa. 

1 tertangkap. 

lisi di Semarang: telah berhasil 
menangkap 4 orang 

T 

.. “Empat orang tersebut berhasal 
'dari beberapa kampung dalam 
kota Semarang, jang diantara- 
nja terdapat seorang bangsa Ti- 
onghoa. : 

“« Menurut keterangan dari pihak 
- resmi, mereka. telah melakukan 
“beberapa kali perampokan dian- 
taranja 4 kali didaerah Jogja jg 
.dapat..menggedor barang2 se- 
harga Ik. R50. 000.— jang di 
antara djumlah tersebut didapat- 

unja dari penggedoran dirumahnja 
kuasa toko,, Aneka” Ngadiwinatan 
Jogjakarta. Berita tersebut tidak 

- menerangkan apakah bukti? pe- 
rampokan ' itu dapat djuga di 
beslah atau tidaknja. Ant.” 

« 

3 

: Olah Redaktur kita sendiri). : 

dan Permusjawaratan : 
DaLAM Herbakapih dgn. Dr. Buntaran anggauta sekretariat 

uruh Seluruh Indonesia mengenai 
rangan pemerintah kemarin malam dikatakan, bahwa itu adalah 

tah lama jg. sering diperdengarkan oleh-pemerintah. 
| Pehak buruh pada prinsipnja—de- 
mikian Buntaran selandjutnja-tidak 
'menjetiidjui mengadakan perundi- 
ngan lagi dgn. pehak Belanda: Mau. 

aja dan tindakan2nja lain 
dari p 

merintah sampai sekarang ini. 
"Mengenai KMB sudah mulai du- 

lu itu harus dibungkar sama sekali 
dan mengadakan perdjandjian2 lagi 
jg. sepadan antara kedua negeri jg. 
sama2 merdeka. Meskipun “dalam 
mentjiptakan KMB dulu oleh peme- 

dak Ggn. segala kebi- 
n, demikian Buntaran. 

7 Adjakan Sidik. 

ensain dgn. suara Sidik, bah- 
wa kalau PNI diminta duduk dalam 

» kabiret pehak PKI dan Murba ha- 
rus diadjak djuga, dikatakan oleh 

Buntaran, bahwa itu sangat baik. 
Tandjutnja, Nj. Chserui Saleh telah: 

| menghadap Kepada salah seorang 
mengurus 

. perkara Chaerul Saleh, tetapi pem- 
f 20. besaritu malah menjatakan kehe- 

ranannja atas adanja tuduhan2 se. 
| perti tersebut dan mengatakan bah- 
wa Pa may hepar ai ngunstig«. 

Pada penutupnja “dikemukakan 
| tuntutan supa: | sekarang djuga 

awa kemuka ha- 
h djudjur dan jang 

Chaerul Saleh € 
kim. jang supgguh 

| sanggup mendjundjung tinggi Un. 
. Gang2 Dasar. Ia katakan, bahwa 
Seat PP £ 18 29 . P3 
“tempo sepuluh bulan “sudah tjukup 

“ontuk mengumpulkan segeia kete- 
" rangan jang dibutuhkan oleh peme- 

“ sadja, 

intah dan karena itu dirasa sudah . 
tjukup sabar menunggu, Ant. 

| Lie meletakkan 
“ “djabatan. 
pimpinan “Ali Surabaja 
“keterangan bahwa ko- 
korvet,: major John Lie, 

cmandan Speedboa boat jang terso- 
"dengan smokkelnja, - sendjata 
: Inja itu, kini telah 

djabatannja - karena . 
erganggu. Komando 

adjawali” kini di 
pten A.F. Laykai. 
Na ja “Ant, 

esek LN Sa MEME 
Ti i Rn 

Dan tidak p' PKI dan Murba 
sadja jg. harus berani.turut dalam 
kabinet, pula pehak opposant. lain- 
nja harus djuga berani mengambli 
konsekwensi untuk diadjak memper- 
kuat kabinet jg. sekarang ini. 
Karena kaum opposisi itu — kata 

Buntaran— sesungguhnja tidak sa- 
dja akan beropposisi dan tjuma ke- 
luarkan suara2 sadja, tapi- djuga 
sudah mempunjai konsekwensi ka- 
lau .sampsi waktunja. Memang ada 
orang2 dalam parlemen, jang hanja 
akan. memperdengarkan suaranja 

Tera 8 

Kabinet harus bubar. 

Mengenai kabinet semestinja ha- 
rus bubar, kalau mau konsekwen, 

3 kata Buntaran. Dan harus diserah- 
ggup | 

« tul2 akan menjelesaikan kesulitan2 
“dalam negeri'ini. 3 2 

manja, 

kan kepada pehak jg. san be- 

Jajasan gedung? berse- 
. djarah 

:“Di Dikkarta Dielak didirikan 
Jajasan sedung2 Bersedjarah utk 
waktu janig: tidak “ditentukati la- 

dengan tudjuan mengusa- 
hakan kembali supaja gedung2” 
bersedjarah jang ada dalam ling- masuk nilai sertifikat: deviezen. 

de: 6 
Te" 

Pa 
afi 

Ta 

dD 

  

'kungan Kotapradja Djakarta Raja 
kembali kepada rakjat Indonesia 
sebagai milik nasional. . .., 

Pertama2 gedung2 jang akan 
dibeli, ialah gedung2 jang terle- 
tak di Gang Kenari (dulu gedung 
pertemuan rakjat), Kramat 106 
(tempat pertama2 lagu Indonesia 
Raja diperdengarkan) dan Men- 
teng 31 (tempat komado pemuda2 
bimbing permulaan revolusi). 

Jajasan tsb, didirikan dan di- 

dan gambar2 ratu Wilhel- 

anggal 31/12 jang lalu pihak 

pendjahat jg 
— telah sekian lamanja ditjari Polisi. 

“Kepala Biro 
Pendidikan 

- Pusat Kolonel 
“ Diatikusumo 
sedang mem- 

. perhatikan 

sebuah ba- 
ngunan mini: 

atur jg akan 
dilaksa nakan 

“oleh perwira 
 dankaderge- 
nie. (Antara) 

  

k. Djojosukarto : 

“PNJ, meletakkan titik berat 
pada situasi baru 

IANG MENARIK perhatian saja mengenai keterangan pemerintah 
' kemarin malam adalah tentang kehendak pemerintah tentang ke- 
mungkinan untuk melandjutkan perundingan lagi dengan dasar pe- 
njerahan kedaulatan Irian kepada Indonesia. Demikian Sidik Djojo- 
'sukarto ketua umum Partai "Nasional Indonesia dalam pertjakapan 

Ni dengan K. R. : 

Atas pertanjaan, Sidik menerang- 
kan bhw keterangan Natsir jg me- 
njebut2 situasi baruialah utk melan- 
djutkan perundingan dgn Nederland 
sekalipun perundingan itu berbeda 
dengan keadaan bulan Des. jl. 

P.N.I, tidak menjetudju'i kehendak 
berunding lagi dengan Nederland 
mengenai soal Irian Sebab dajam 
perundingan bulan Des. j!. Mr. Rum 
sudah terlalu djauh memberi konse- 
si2, sedang  akibatnjapun gagal, 
Dengan demikian, kalau toh perun- 
dingan itu diadakan lagi, sendirinja 
konsensi2 dari Indonesia akan djauh: : 
lebih banjak lagi. sehingga bagi 
P.N.I. tidak bisa membenarkan tin- 
dakan itu. Karena fihak Belanda 
toh mau berunding kalau ada kon- 
sesi2 jg lebih banjak daripada apa 
jang dikemukakan Rum pada bulan 
Desember jl. RD 

P.NI. ingin hapuskan KMB 

Mendjawab pertanjaan, Sidik me- 
njatakan, bahwa keinginan P.N.I, 

jalah hapusnja K.M.B. Adapun sikap 
“PNI pada waktu perundingan KMB 
berlangsung hingga ada keputusan 

"" berbeda dengan kehendaknja seka- 
rang, Sidik mengatakan bahwa si- 

kap dulu itu oleh PNI dipakai seba 
“gai politike realiteit jang. dipergu- 

“'nakan untuk lebih madju lagi dalam 
“- kemerdekaan. Tetapi 
| 'dan sekarang sudah berlainan. Se- 
“'karang fihak Belanda tidak bisa me. 

situasi dolu 

nepati djandji-djandji ig tertjantum 
dalam KMB, dengan demikian bagi 
kita tidak perlu lama-lama lagi 
mempertahankan KMB ito. 

Terserah inisiatief kabinet 

sendiri: 

Dengan tidak mengurangi penting 
nja kabinet pada waktu ' ini, Sidik 
“menjatakan bahwa dengan gagalnja 
Irian seharusnja timbul inisiatief da. 

ri kabinet sendiri untuk menentukan 
reshuffle atau integral, meskipun 
dari sudut politike fatsoen dgn ke- 
gagalan itu seharusnja kabinet me. 

letakkan djabatannja. ? 
Buat sekarang ini bagi P.N.I. me- 

letakkan titik beratnja kepada situ- 
asi baru, jakni untuk berusaha agar 
K.M.B. tidak ada lagi. Demikian Si- 
dik Djojosukarto. 

  

sjahkan tg: 28-12 jg lalu Ant. 
— enonann maan 
EKONOMI Pa | 
Samara ah 

erdagangan dalam tahun 1950 
'Dalam bulan Desember export merosot 

banjak, tapi import naik terus. 
BULAN DESEMBER jl. nilai daripada idjin import jg diminta 
(ketjuali sertifikat2) telah meningkat sampai 350 atas dasar djumlah 

rata2 sebulan dari tahun 1949 —100. & 
Export.dibulan Oktober jl. telah meningkat kepuntjaknja dengan 

nilai 445 atas dasar rata2 sebulannja bagian kedua tahun 19495 100., 
tapi.kemudian merosot sampai 195 dibulan Desember jl. 

Nilai dari pada 'idjin2 import deviezen jg diberikan oleh Kantor 
“Pusat Urusan Import dalam tahun 1950 adalah sbb. (dasar rata2 
“sebulannja dari tahun 1949 —100): 

Djanuari Pet Wu 
“Pebruari... 
“Maret .. 

April 

Kg 

n0...—unana 

TR In Am 

1g Mei da0 Oo 3 kena ar Oa A00 

MENATA UN YA oa na tTb 
. Djuli 1. Ke 193 
| Avgustus ...... £ 

TT September... Vida 245 
TA Oktober 4 Li Sk 200 

AT MOP Deh Uu SAI 
:» Desember ......... Vi. 360 ,, 
Prosenan ini didasarkan pada ni. 

lai izin deviezen atau izin import 
ijang telah dikeluarkan oleh “Kantor 
"Pusat Urusan Import dan'tidak ter- 

.... 

“ Export dalam tahun 1950 
Djuga dlm setengah tahun kedua 

dari tahun 1950 berkembangnja ex- 
port “baik kembali. Tendens jang 
(mendaki, jang “ditnndjukkan oleh 
angka2 mengenai pengeluaran izin- 

. "Texport jang tertjatat pada Kantor 

» Serangan ber 1 
'tubi2 

mur. 

“Urusan Export dari Kementerian 
Perdagangan dan Perindustrian se- 

u| . dari“ “djak diadakannja sistim sertifikat- 
kes. Djawa ig 
membahaja - 
kan 'gawan ag 

Indonesia Ti- dalam tahun 1 

“deviezen, bolen dibilang berlangsung 
dengan tetap. Ba 
“'Djalannja pemberian izin export 

0 menurut prosenan 

z 1 bagian kedua dari tahun 1949'dium 

| “(djika angka" rata2 sebulan dalam 
Ind 

““pamakan 100) adalah sbb. 

TEBU Aan Io 
TDJANUAFI |... oi. 483 pOt 

MEARROt 2 one eU NTON, 
BRA ME RAR BANTU AA 

3 en AO eni 243 

4 ES aduan dab nana 196, 

” 

Ea RS Ta An UN . 185 
Agustus: 
September 

Oktober 
Nopember. 00 
Desember “ama 

Rata2 sebulan dalam tahun 1950 
231 pCt. P 

Prosenan ini dihitung dari nilai 
kontrak2-export jg dilaporkan, ti- 
Gak termasuk nilai sertifikat-devie- 
sen dan tidak termasuk nilai export 
dari minjak tanah dan timah. 
Dalam menindjau prosenan2 ini 

harus diperhatikan, bahwa kenaikan 
jang keras dari nilai export antara 
lain disebabkan oleh kenaikan har- 
ga2 dipasar dunia. Akan tetapi ang- 
ka2 ini memberikan gambaran ten- 

tang tendens dimana export 'itu ber- 
gerak, 5 

" Kemunduran dizehir th. 1950: 

Dalam bulan Desember djumlah 

izin export lebih mundur daripada 
jg dapat diduga, jakni sebagai aki- 
bat dari djumlah hari raya jg ba- 
njak dim bulan ini dan lembeknja 
perdagangan jang setiap tahun ter- 
djadi dan jang berhubungan dengan 
penutupan buku tahunan, Hal ini 
al dapat djuga disebabkan penga- 
ruh. ketegangan dalam negeri (Irian, 
padjak perputaran) dan djuga ke- 
tegangan diluar negeri. 
Faktor2 ini menimbulkan keada- 

an jg tidak tentu, jang mendjelma 

dim berkurangnja keaktifan pada 
penutup th. (lebih tjepat dari” dim 

'tahun2 jang lalu), Antara. 

. Menurut keterangan ' polisi 

4 Kena 

Lalu lintas lewat djam 18.00 
dilarang. 

Antara Kadipaten 
: dan Sumedang. 

Sudah sedjak beberapa hari iri 
setelah lewat djam 6 sorelalu.lintas 
kendaraan motor tidak diperboleh- 
ken antara Kadipaten dan Sumedang. 
Semua kendaraan umum jang pada 
kira2 | seperempat 'djam sebelum 
djam 6 sore berada di Kadipaten 
atau didekat Sumedang diharuskan 
kembali ke Tjirebon atau Sumedang 
atau mentjari tempat penginapan. 

jang mendjaga pos disitu, larangan tsb, 
diadakan karcpa lalu-lintas malam 
disitu tidak aman, 

Seperti diketahui, diantara Kadi. 
paten dan Sumedang'idibetulan Tji- 
bugel pada waktu2 jl. sering terdja. 
di perampasan oleh gerombolan ber- 
sendjata dan pada waktu belakangan 
ini disitu d'chawatirkan ada lagi 
gerombolan jang bersarang. Ant. 

400 Ha perkebunan 
digaduhkan 

»Jajasan Senopati”. 
Hari ini perkebunan ,,Tlogo” terle- 

tak didaerah Ungaran Semarang 
luas Ik. 400 ha, oleh pihak jg. ber- 
wadjib diserahkan kepada ,,Jajasan 
Senopati” sebagai gaduhan (hak me- 
makai). $ 

Perkebunan tsb. jg. sebagian be. 
sar ditanami karet, tjoklat dan pala, 
dengan tenaga pia 

hasilkan rata2 R 500.000,—. 
»Jajasan Senopati” adalah suatu 

badan usaha penampungan untuk: 
bekas Tentara dan Pedjuang jg. ki- 
ni berkeluarga Ik. 250 orang. Untuk 
.memberikan mata pentjaharian 250 
orang bekas Tentara dan Pedjuang 
tsb. jajasanitu telah membuka per- 
industerian dan pertanian antaranja: 
pertjetakan dgn. penerbitan madjal- 
lah ,,Bintang,” reklame.bedrijf, pen- 
djaitan buku, perbengkelan mobil, 
pertukangan2, “pertanian di Sema- 
rang danperikanan di Kendal, peru- 
sahaan bahan2 “peribikinan rumah 
di Demak dli.nja. Ant. 

Employe ditembak mati 
gerombolan. 

Berita terlambat dari Malang 
menjatakan,: “bahwa HE. Lubeck 
employe dari pabrik gula Kebon 
Agung ketika mengendarai jeep 
didekat Lowok' Waru (Malang) 
hari Sabtu jang lalu telah mati 
ditembak ' oleh gerombolan ber- 
sendjata. Sopirnja mendapat luka2. 
Jeep serta sendjata pada Lubeck 
tidak diambil, sehingga. orang 
menarik kesimpulan ' bahwa tu- 
djuan gerombolan itu adalah 
memang -semata2 untuk  mem- 
bunuh Lubeck sadja. Ant. 

—Pada tanggal 3l.malam di Depot 
Pasukan Genie Bogor telah diada- 
kan malam perpisahan berhubung 
perginja 26 perwira, setelah meneri- 
ma. latihan 3 bulan lamanja, Mks. 

erdja sebanjak 
kl. 300 orang, tiap tahunnja meng- 

YA am, 
Nda 3 9 

Sh 

Studie — verzekering 
Studie - verzekering jang psda 

waktu ini sangat dibutuhkan. 
kita dapatketerangan bahwa Stu- 
die verzekering dari O, L. My 
Buwiputera Jogja sekarang telah 
dapat berdjalan lagi. 

Sehari 750 ad 1000 -meter 
bahan badju 

Kalau motor sudsh datang 
Hingga kim pabrik Tenun “kepu- 

njaam O.L, My Bumiputera Gentan 
Jogjakarta belum bisa berdjalan se- 
bagaimana menurut rentjana. Per- 
usahaan ini memerlukan aliran lis- 
trik, tapi belum diperkenankan, 
karena guna keperluan 'inf harus 
lebih dahulu membajar R. 75 000.” | 
O.L. My Bumi Putera sekaramg se- 
dang pesan motor untuk menfja- 
lankan mesin2 itu. Demikian kete 
rangan Tuan Rudjito. 
Mungkin bulan Februari motor 

dapat datang, dan perusahaan itu 
bisa berdjalan lagi, Kalau toestel2 
itu dapat dipergunakan, perusahaan 
tersebut dapat menghasilkan antara 
7502 1000 meter tiap hari. 

murahnja. Dan 3 a 400 buruh akan" 
Gapat tertolong tapi sajang katanja 
selandjutnja, karena 10 pCt. alat2 
telah,hilang, ketika petjah Clash 
ke II. 

Pemutaran pilem doku- 
mentasi. 

Rentjana pemutaran pilem do- 
kumentasi adalah sebagai berikut : 
5-1 Balai kota, 7-1 Kotagede, 8-1 
Umbulhardjo, 10-1 Mergangsan, 
11-I Mantridj€ron, 12-I Kraton, 
141 Wirobradjan, 17-1 Ngam- 
pilan, 18-I Gondomanan, 19 -I 
Pakualaman, 21 -I- Danuredjan, 
23.1 Gedongtengen, 24-1 DUjetis, 
25-1 Tegalredjo dan 26-1 Gondo- 
kusuman, ' Pemutaran pilem ini 
diselenggarakan oleh  Djapendi 
Jogjakarta. 5 

URARI berdiri 

2 Djanuari jang lalu, di Jogja 
telah berdiri organisasi baru dgn 
nama URARI (Usaha Rakjat 
Rep. “Indonesia) jang diketuai 
oleh sdr. Suripto. 

Maksud dan tudjuannja. ketju- 
ali memberi kesempatan pada 
rakjat, terutama penganggur un- 
tuk - memperbaiki “-ekonominja, 
djuga akan mengadakan zakat 
tiap-tiap hari Djum'at kepada 
fakir miskin. 

Sampai kini usaha jang telah 
didjalankan ialah membuka pe- 
rusahaan rokok dan emping. 

FILM. Pa 
Son of Fury 

Di.,,Lvxor” Jogja mulai tadi ma- 
lam diputar film ,,Son of Fury” ag 
Tyrone Power dan Gene Tierney 
sebagai peranan utama. 

Djalan tjerita itu seperti halnja 
Gengan film2 lain jang sifat per- 
tjintaan. Seperti halnja dengan lain2 

film..,,Son of Fury” ini bikinan da- 
ri Fox, pembikinannja memuaskan. 
Menurut  verklaring ' djawatan 

sensor film, boleh buat segala umur, 
walaupun ada beberapa adegan jg 
sebenarnja tidak tepatuntuk anak2. 

Pedoman kota Djakarta. 
Dari Djawatan Penerangen Kota- 

pradja kita menerima kiriman se- 
djilid buku ,,Pedoman Kotapradja 
Djakarta”. Harganja f 5.— Tjetak- 
annja bagus, demikian pula kertas 
jang dipergunakan. 

Sajang, tidak teliti “koreksinja 
selain jg sudah diralat masih banjak 
salahnja. Antara Isin pada ruangan 
pendjelasan ,,kantor berita” disebut 
K.b.,,Antara,” ,,Aneta”, APB, ,,/Usis” 
»BIS”, semuanja dengan nomor 
telepon G 4379. 
Mungkin bisa berakibat tidak be- 

resnja untuk pedoman orang jang 
baru datang di Djakarta. 5 
Terima kasih atas kiriman tsb. 

  

Gubernur - Djawa Barat 'ragu2 
Atas tuntutan SEBDA 

BRHUBUNG dengan djawaban Gubernur Djawa Barat atas 
tuntutan pengurus besar Serekat Buruh Autonoom tentang upah 

» 
buruh harian dan peraturan kerdja jang menetapkan bahwa soalnja 
akan diserahkan kepada DPD Propinsi dalam sidangnja jg pertama. 

| Pengurus Besar SEBDA membe- 
rikan keterangan, bahwa buat bu-” 
ruh daerah autonoom di Djawa Ba- 
rat tetap dituntut adanja penetapan ' 
upah harian dan peraturan kerdja 
seperti jang telah berlaku di bjawa 
Tengah dau Djawa Timur. Dikata- 
kan selandjutnja bahwa dalam pe. 
rundingan jang “kedua kali dengan 
Gubernur: Djawa Barat tuntutan 

| SEBDA tersebut adalah kompetensi ' 
DPD. Propinsi Djawa Barat jg baru 
sadja dilantik. : 
“Menurut pendapat pengurus be- 

Sar SEBDA atas tuntutan SEBDA 
itu Gubernur Djawa Barat bersikap 
ragu2 terhadap sesuatu masalah “ 
jg sebenarnja sudah mendjadi ke- 
njataan. PN 

Dapat dikabarkan, bhw upah bu- 
ruh harian pada pemerintahan di- 
Gaerah Djawa Barat terketjuali ' 

| daerah Priangan dan daerah Dja. 
karta Raya ialah sbb: didaerah 

«Banten R.2.— sampai R. 2,25, di- 
daerah Tjirebon RR. 1,75 sampai 
R. 2,—, didaerah Purwakarta R. 1,50 
sampai R. 2,— dan didaerah Bo. 

“gor R. 2.— sampai R. 2,25 sedang 
tuntutan SEBDA ialah supaja 
lupah: harian pada pemerintahan 
dipersamakan, dgn gadji minimum 
jg termuat dim peraturan gadji ja- 
itu R. 3— “sehari, Didaerah Dja- 
wa “Tengah tuntutan SEBDA itu 

» telah dikabulkan sedjak tg 1 Oktb. 
1950 dan di Djawa Timur telah di- 
akal persetudjuan dgn Gubernur 

pada tg. 9 Desember jl. 
“Buruh harian jg bekerdja pada 

Gjawatan2 pemerintah daerah itu 
ialah buruh jg bekerdja pada pe- 
rusahaan air, pasar2 dan pekerdjaan 
umum. Ant, 

. 

“  
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| patnja mengenai kab: 

pan jg terutama bagi perda 
'kata Nehru, terlet 

   chi, bahwa Tiaguat Ali Khan tak 
| 8kan menghadiiri konperensi 

mengatakan: ,Saja tak tahu apa- 

  

dapat saja 

      

   

rasa sajang, djika ia tak 

Nehru menjatakan, bahwa ia 
menghendaki kemerdekaan Korea 
dan sedang memperhatikan dengan 
surgguh2 keadaan di Tibet. Ia 
melukiskan Tiongkok baru sebagai 
nSalah satu dari faktor? jang besar 

| dari abad ke-20”. Ditambahkannja, 
meskipun pemerintah peking kini 
mendjalankan politik jang sangat 
dekat dgn Moskow, RRT bukanlah 

. satelit dari Soyjet Uni. 

Achirnja ia menjatakan, bahwa 
Asia kini sedang mengalami peru- 
bahan2 jang besar dalam usahanja 
jang makin meningkat untuk meng- 
hapuskan kolonialisme- Demikian 
Ant, Reuter dari Kairo. 

y——— 

Liaguat tidak ke London 

Djurubitjara pemerintah Pakis- 
tan mengumumkan. bhw perdana 
menteri Liaguat Ali Khan sudah 
pasti tidak akan berangkat ke 
London, untuk menghadiri kon- 
perensi perdana2 menteri Com- 
monwealth. : 

Komisaris tinggi Pakistan di 
London hari Rebojl. telah kun- 
Ijungi menteri Commonwealth 

. Inggris. demikian Ant. UP dari L 

Lie aa an 

Pertjobaan sabot di 
Canada. 5 

Djurubitjara tentara Canada me- 
nerangkan bahwa ketika tanggal 1 
Januari telah terdjadi 2 kali pertjo- 
baan untuk melakukan sabotase 
terhadap milik tentara. e 

Dituduhnja pihak Komunis, jang 
» melakukan perbuatan tadi. Pada gu- 

Gang kepunjaan tentara Canada, 
dalam mana disimpan berbagai alat2 
sendjata. segerombolan orang telah 
mentjoba menimbulkan kedakaran : 

kerugian hanja sedikit sadja, kata 
Gjurubitjara tadi, 

Kira2 2 minggu jang lalu, telah 
terdjadi sabotase pula, jaitu digu- 
dang sendjata Fort York. 
Disana kaum sabot tadi berusaha 

menemui ruangan dalam mana di- 
| simpan kendaraan? tentara, dengan 

& 
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'berzin, lalu membakarnja, 
Tetapi karena tempat benzin ken- 

Garaan2 tadi kosong, maka kerugian 
disanapun tak seberapa, Ant. UP, 

MR 

Radja Tribhuvana kembali 
. ke Nepal: 

. Radja Tribhuvara Nepal, jarg 
melarikan diri mentjari perlin- 
dungan di India, tak lama lagi 
akan kembali kenegerinja sebagai 
hasil persetudjuan jang telah ter- 
tjapai di New Delhi. 

Dan tjutju radja Tribhuvana 
jang berusia 4 tahun dan jang 
tetap ditempatkan mendjadi radja ' 
akan diturunkan dari tachta. Ant, 
AFP. :    

Com-...| 
| monwealth karena soal Pakistan tak 
| dimasukkan dalam atjara, Nehru 

keh ia akan tak hadlir. Apa jang : 
saja katakan jalah, bahwa 

kata Nehru. 

   

      

    

   

    

    
   

    

  
  

   

takan di Kairo dlm per- 
penuh harapan, bahwa 

aik, sebagai akibat da- 

Jacob Malik, selaku wakil dari 

negira2 Asia dan Ti Ter 
sebelum negara2 ini menga 
pertemuannja jang ke 8 kali 
3 minggu, guna menindjau peruba. 
an2 dalam perdamaian Korea. 

|. Pertemuan Rau ini adalah unt 
skedua kalinja. Pertemuan jang 
tama kali dengan Malik ber 

      

dengan Fawzi Bey dari Mesir. 
Maksud pertemuan2 Rau dengan 

Malik itu tak diumumkan, tetapi 
Ginjatakan, bahwa pada salah satu 
dari pertemuan? itu 12 negara tsb. 
telah memberikan kekuasaan kepa- 
da Rau dan Fawzi Bey, untuk me- 
ngundjungi Malik atas nama mere- 
ka. (Ant.—Reuter).. p3 

£ 

99.890.911.000. Dollar. 
Untuk pertahanan  Ame- 

£ Be “rika. # 

Kongres Amerika Serikat telah 
menjetudjui rentjana undang? 
perbelandjaan pertahanan. Ame- 
rika Serikat sebesar 99. 890,911. 

' 000.—, dollar lalu meneruskannja 
kepada Presiden Truman untuk 
ditanda tangani. PA 

Angka tadi adalah kira-kira 
34.00.000.000. dollar lebih be- 
sar dari pada apa jang telah di 
setudjui oleh Kongres dalam 
tahun padjak ini, untuk memper- 
kuat persendjataan. Ant. Reuter. 

:, Serangan Vietnam terhadap 
0... Tienyen gagal 

ARKASBESAR Perantjis mengumumkan pada kan Rebo 
'pasukan2 Perantjis dikota pelabuhan 'Tienyen, 

il..bhw 
Vietnam Utara bagian timur-laut, telah pukul mundur serangan Vietnam, sesudah 

4 hari lamanja terdjadi pertempuran dengan sengitnja 
Pada malam Kemis jl. pihak Pe- 

rantjis menerangkan bhw keadaan 
disektor Moncay—Tienyen ,,makin 
baik”. 
Ini adalah pertama kalinja diumum 
kan, tentang terdjadinja pertempur- 
an besar2an didaerah tadi. 

Disekitar Tienyen, pesawat2 ter- 
bang dan kapal2 perang Perantjis 
menembaki kedudokan?2 Vietnam. 

3 Pos pendjagaan 

Perantjis diserang. 

Komunike Perantjis jg dikeluarkan 
di Saigon pada malam Kemis, me- 
ngatakan bahwa disebelah utara 
sungai Merah, Vietnam Utara, masih 
terdjadi jatan2 pasukan? Viet. 
ham Ho Minh jang terpentjar. 

3 Pos pendjagaan -Perantjis- dan 
sebuah desa telah diserang. 

| Balabantuan me- 

'ngalir terus. 

Berita Reuter dari Singapura 
mengatakan pada hari Rebo jl, bhw 
kapal Perantjis ,,Pasteur”, jang 
mengangkut tentara sedjumlah 1.500 
.orang telah singgah di Singapura, 
dlm perdjalanannja ke Indo China. 

Kapal tadi adalah jang ketiga, jg 
mengangkut balabantuan Perantjis 
ke Indo China dim 2 minggu jl. ini. 

Pada tanggal 6 Januari, akan da- 
tang di Singapura kapal pengangkut 
tentara jg ke 4nja (Ant. UP Saigon). 

Kemadjuan penting. 
1 Mendjalankan mesin de- 

2 ngan tenaga atom. 

HLI2 ilmu pengetahuan Ing- 
gris telah berhasil mentjapai 

  

    

    

  

kemadjuan jang penting, dalam 
usaha mereka untuk mendjalankan 
mesin2 dengan kekuatan atom. 

Demikian diumumkan di Lon- 
don. H GEA 

Diterangkan “pula, bahwa di 
pergunakannja | kekuatan atom 

  

     

   

untuk menggerakkan mesin2 ka- 
pal, belum dapat dilakukan pada 
waktu ini. 23 

Seluk - beluk ' kemadjuan jang 6 
tadi masih di telah . tertja 

  

     

    

   

  

Westmin dy c 1 tel Lag pia , 2, kali batu ditiari oleh ig berwadjib 
0000 tetapi sampai kini belum dike Belakangan ini timbul duga an.bahwa 
Pj batu ni jai »Serpentine” di Hyde Park: Gambar 

   

1” jang diletakkan di Westminster Ab 

  

     

    
   

   
   

  

polisi sedang mentjari batu itu di- 
SAN? Mn » 

4 

  

jang dimulai pada tg. 28 Sept. dan berachir pada tg. 3 

- 

rahasiakan, tetapi menurut kah 
langan pelajaran Inggris, pertjox 

“baan2 - tadi sudah meningkat 
sampai pembuatan sebuah pesa- 
wat, jang memungkinkan pertjo- 
baan2 dengan kekuatan atom 
dalam mesin-mesin. - Demikian 
Ant, Reuter dari London. 

Perkumpulan? rahasia dilarang 
5 di Tiongkok 5 

Pemerintah RRT telah meme- 
rintahkan, supaja segala perkum-' 
pulan f 
Tiongkok dibubarkan, ,,karena 
bertentangan derigan kepentingan 
rakjat.” 

Polisi telah menggerebeg sebu- 
——.ah-rumah jang mendjadi tempat 

berkumpul: suatu perkumpulan 
rahasia dan" ditangkapnja -120 
Orang, jang didakwa telah me- 
mimpin hasutan2 jang bersifat 
anti-pemerintah ', sesudah RRT 
mengadjukan pasukan2nja di Ko- 
ea. (Ant. U.P), 

Tragedie ,,RMS” : 

RAT »RMS” sudah tamat, 
N aman kembali. Bahaja pembero 

sjarakat Maluku Selatan kini telah 
hasil dari aksi pembersihan 

gan 

jang bersifat rahasia di... Menurut 

DJUM'AT 5.DJANUARI 1951 

   sung pada hari Minggu, bersama2    
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. DARI PULAU IRIAN. 
, Seorang perempuan dari distrik Telaga Kutubu di Irian anaknja dengan tjara jang biasa dilakukan oleh penduduk asli. 

perempuan ini mirip dengan penduduk dari Isras!, rang balum dapat dipastikan apakah dulu pernah ada Orang dari 
Gambar kanan merundjukkan seorang laki2 dari 

mukanja, 

jke Irian. 
dgn seorang negro. 

   

  

Menurut: roman 
tapi sampai 'seka- 

Israel pindah 
Rabaul jang” mirip 

Tapi semua mereka senasib dgn bangsa kita djugal ANP. 

  

Politik LN. Amerika katjau! 
Kata Romulo. 

D antara kabinet dan 

ARI Manila Ant. UP wartakan bahwa dalam sid:ng. bersama 
pemimpin kongres menteri” LN, Carlos Ro- mulo a.l, mengatakan bhw politik laar negeri Amerika pada waktu ini ,,sangat katjau, karena terpetjah-belah antara mazhab jang ingin mendahulukan Eropa pada satu pihak, dan mazhab jang “menguta- makan Asia, pada pihak laionja” 

Politik luar negeri Amerika Seri- 
kat dipengaruhi oleh kenjataan, bhw 
terbelakangnja Asia dilapangan tek. 
nologi itu menjebabkan bhw benua 
Ini sedikit artinja bagi Amerika, 
dalam perdjoangan perebutan keku- 
asaan sekarang ini. 
Diketjualikannja Djepang, Pilipi- 

na dan Taiwan. Demikian Romulo. 

Saku tjelana meledak! 
Sebuah granat telah meledak 

dalam saku tjelana seorang bang- 
sa Vietnam di Saigon, jg sedang 
mengendarai sepeda motor. Ia 
sekali gus tewas. Menurut duga- 
an, ia adalah anggota Vietminh. 
Demikian Ant. UP dari Saigon. 
  

KA. tjepat Bondowoso- 
Surabaja 
Belum dapat, berdjalan 

eterangan dari pihak 
Djawatan ereta Api Bondowoso, 

|E.A. tjepat jang seharusnja sudah 
mulai mengadakan hubungan lang- 
sung Bondowoso — Surabaja paja 

(tanggal 1.Djanuari 1951, belum da- 
pat didjalankan berhubung dengan 
“beberapa hal. Jang mendjadi pokok 
“dalam soal ini jalah soal lokomotif. 

Bila perdjalanan itu dapat Gimy- 
lai pihak Djawatan Kereta Api 
belum dapat memberikan keterang- 
annja jang pasti. Hanja Giterang- 
kan, bahwa persiapan segala sesu- 
atu jang berkenaan dengan itu di 
Bondowoso sudah lengkap dan sele- 
Sai semuanja. 

(Oleh. Red. K.R. sendiri. ) 

Keadaan Maluku. Selatan telah 
atakan telah tidak ada lagi. Ma- 
mulai hidup.kembali, Semua ini 
jang dilakukan oleh tentara kita 

Nopember 
1950 jl. Namun orang sekarang masih akan ingin mengetahui. sam- 

pai dimana turut tjampur pihak Belanda dim gerakan Soumokil ini. 
Dalam penindjauan selama 10 ha- 

ri di Amton, ternjata bahwa telah 
amendjadi public opinion di Maluku 
Selatan, bahwa |dalam tragedie ini 
sedikit banjak “Belanda, meskipun 
tidak setjara resmi, berdiri dibela- 
kar .. Suatu bukti jang kini 
mendjadi pikiran umum di Ambon. 
jaitu bahwa kedatangan kapal ,,Ko: 
ta Intan” pada bulan Mei" th. 1950 
1. bukan 'sadja...membaws bahan 
makanan, jang dapat pula dianggap 

" sebagaisuatu, bantuan kepada,,RMS” 
tapi djuga membawa alat2 keper- 
luan perang (dan sokongan uang 
sebanjak 4 djuta rupiah. 

| Ketjuali itu oleh Pupella, jg kini 
dalam tawanan di kampe dikota 
Amboina dan mempunjaik dudukan 

“dalam gerakan ,,RMS” ini 
2 “Utk mendjalankan pengaruh ,,RMS” 

Gikalangan rakjat, jaitu sebagai ra- 
“ “Gio.comentator, dinjatakan' terus 

terang, bhw memang sedikit banjak 
Bid. berdiri dibelakangnja. Antara 
lain comentator ,,RMS” itu menja- 

“bahwa jg-pasti Bid. dalam 
aktu achir2 sebelum aksi pember- 

sihan oleh TNI, actief memberikan 
instruksi2, baik jg berupa andjuran2 

@upun siasat perang. Instruksi2 
.@isampsikan via ,,door de eeuwen 

trouw” jang berpusat di Nederland 
dan mempunjai tjabang di Ambon. 
ang berupa andjuran2 jaitu antara 

jang menjerukan supaja rakjat 
uku Selatan meneruskan per- 
angannja untuk ,,RMS” dan me- 

pelaksanaan hak menentukan 
endiri (afwikkeling der 

ikkingsrecht). 
Instruksi2 jang berupa siasat pe- 

   

  

    

tu antara Isin, perintah 

  

kpd angkatan perang ,,RMS- supaja 
setiap pertjobaan pendaratan dari 
TNI harus ditjegah dan sedapat 
mungkin mengusir pasukan? kita 
kearah laut, Instreksi sematjam ini 
jg terachir diterima 2 hari sebelum 
pendaratan di Ambon dimulai, 
Selandjutnja menurut radio Co- 

mentator. itu. sesudah pendaratan 
maka Menteri Pertahanan ,,RMS” Ir. 
Manusama telah mengakui bahwa 
angkatan perangnja tidak akan ber- 
daja menghadapi serbuan TNI dan 
akan mengadjukan usul supaja me- 
njerah sadja, tetapi rupanja ia 
tidak sampsi hati atau tidak bera- 
ni berbuat apa2, karena waktu itu 
situasi sedang panas2nja dan ber- 
bahaja, 
Lain hal lagi jg dapat dianggap se- 
bagai bantuan langsung Bid. kepd- 
da R.M.S. jaitu suatu peristiwa jg 
terdjadi waktu Kol. £chotborg me- 
ngundjungi Ambon jg diberi tugas 
menjelesaikan peristiwa Ambon itu. 
Kedatangan pembesar. militer Bld. 
ini disambut dengan parade besar 
oleh angkatan perang ,,RMS”. Da- 
lam upatjara penjambutan ini an- 
tara lain dilakukan penjerahan tan- 
da2 KNIL kepada Kol. . Schotborg 
itu jg kemudian disusul dengan.upa 
tjara penjerahan bendera Bld, dan 
penaikan bendera ,,RMS”, Menurut 
hemat kami, maka kedjadian ini 
adalah merupakan pengakuan lang- 
sung atas ,,RMS”. 

Propaganda Soumokil. 

Faktor jg penting jg diperguna- 
kan oleh Soumokil dalam usahanja 
mendapat pengaruh dari rakjat da- 
lam gerakannja itu, jalah, disam- 

ini dilakukan dgn hebatnja, sebing- 
89 rakjat Maluku. jg seperti dike. 
tahui a - politik (buta politik) ter. 
pengaruh karenanja sebab factor ini 
merupakan bagian jang seperti Dr, 
Leimena mengatakan,,gevoelig”. Di- 
tambah pula dgn hasutan2. jaitu bhw 
Belanda dan Australia akan menga- 
Gakan militaire intervensi. nja. 

bersihkan.anasir2 jg. berbahu nasio- 
nalis dan pro RI didjalankan dengan 
demikian telitinja. Systeem melaku- 
kan propaganda jg. demikian itulah 
je. membangkitkan semangat ang- 
katan..perang “RMS. untuk mela- 
wan TNI dan mempertahankan 
"RMS, 

"2 

  

Pertjobaan perdjalanan K. A. tje- 
pat mula? akan diadakan pada tang- 
gal 30/12, tapi karena sesuatu" hal 
tidak dapat dilangsungkan, sedang 
keterangan dari Pusat 'DKA oleh 
Djawatan di Bondowoso tidak dite- 
rimanja. 

Hanja diduga, bahwa kereta api 
tjepat Bondowoso—Surabajaitu ba- 
ru akan dapat dilangsungkan dida- 
lam pertengahan bulan ini. — Ant. 

973 ANGGOTA MASJUMI 
DITAHAN. 

Dari kalangan pengurus Masjumi 
Djawa Barat didapat keterangan, 
bahwa menurut keterangan jang 
diterimanja dari berbagai tjabang- 
nja di Djawa Barat, selama aksi 
pembersihan jang dilakukan oleh 
pihak berwadjib dalam bulan De- 
sember jl ada 973 orang anggauta- 
nja jang ditahan, akan tetapi be- 
lum diketahui pasti berapa orang 
jang sudah dibebaskan kembali. 

Dari djumlah tersebut diatas jg 
terbanjak ditahan ialah di Suka- 
bumi, Garut dan Badung. Didae- 
rah Sukabumi sadja kabarnja kira2 
ada 300 orang jang ditahap. 
Berhubung dengan itu, konperensi 

Masjumi Wilajah. Djawa Barat jg 
berlangsung pada achir bulan De- 
sember ji di Bandung telah pula 
memperbintjangkan soal tersebut 
terutama mempersoalkan bagaimana 
tjara menjelesaikan penahanan ter- 
sebut, 
Kalangan pengurus Masjumi Dja- 

wa Barat tersebut tidak memberi- 
kan keterangan bagaimana putusan 
konperensi tentang hai itu. Ant. 

- Sampai dimana intervensi Belanda ? 
' “Factor psychologis sendjata Soumokil 

ping propaganda menanam bibit 
kebentjian terhadap RI dengan TNI 
nja, jaitu faktor2 psyehologis. 

Seperti kita telah maklum, rakjat 
Ambon sebagian besar adalah kaum 
militer atau paling sedikit bekas 
militer didikan Bld. Oleh karena itu, 
maka tidak mengherankan, bahwa 
djiwa Ambon adalah suka pada sen- 
djata. Selain itu dalam mendjalan-' 
kan usshanja Soumokil selalu men- 
dasarkan pengaruhnja atas adat, 
mitsalnja sadja apa jg disebut pella, 
Pelia ini gdalah sematjam perdjan- 

| djian antara golongan jang satu 
Gengan jg. lain (familieverband) jg 
dalam pokoknja selalu mengandung 
persetudjuan bantu membantu, jang 
oleh rakjat Ambon dianggap seba- 
gai kewaljiban jang barus ditaati, 
Soumokil sebagai orang Ambon tahu 
akan hal ini semua dan pandai mem- 
pergunakannja. 

Pun kita telah maklum pula, bhw 
anggota2 KNIL suku Ambon adalah 
semua kaum Kristen. Dengan pro- 
pagandanja Soumokil selalu meng- 
gembar-gemborkan, bhw Pemerintah 
RI : adalah Pemerintah Islam dan 
TNI adalah tentara Islam, dan dji- 
kalau Maluku Selatan diduduki oleh 
TNI, maka. semia .kaum' Kristen 
akan di- Islamkan, dan KNIL akan 
dimusnakan. Propaganda sematjam 

Disamping itu djuga usaha mem- 

  

sedang mengasuh" 

Perusahaan sabun di 
Surckarta 

di Klaten. 
Dame Saka 

Perkulitan didaereh 
Surakaria 

Keadaan kulit. didaerah Sura- 
karta pada waktu ini kelihatan 
mundur, djika dibandingkan . dga 
keadaan sebelum perang. Fenge- 
ringan kulit jang merupakan pe- 
rusahaan tak ada, kulit2 kering 
datangnja dari desa2. 

Perusahaan . penjamaan kulit 
(pemasakan kulit) diseluruh daerah 
Surakarta pada waktu 'ini ada 6 
buah jg tjukup besar, dan 11 buah 
jg ketjil bukan samben, 

Hasil kulit matang/masak : Ik. 
50 ton kulit zool tiap bulannja. 
Ik. 50.000 lembar kulit kambing 
tiap bulan, 

Adapun pasarnja di: kota. Su- 
rakarta. 

Perusahaan barang2 dari kulit 
jg mempunjai tenaga lebih dari 
10 orang hanjaada 3 buah. Pe- 
rusahaan jg merupakan keradjin- 
an rumah tangga tersebar dima- 
na2 dan menghasilkan .,barang- 
koden”'. (van minder. kwaliteit), 

Sas. 

Kebakaran besar dipabrik karet 
Kerdjogadungan 

KERUGIAN DITAKSIR 
LK- 300.000 RUPIJAH 

Berita terlambat dari Solo menja- 
takan, bahwa Djum'at tg. 29—12 
Jang ialu sekira djam '16.15: sore 
telah timbul kebakaran pada pabrik 
karet Kerdjogadungan Surakarta 
kepunjaan Pusat Perkebunan Repu- 
blik Indonesia jang telah memus- 
nahkan semua rumah pengasapan, 
gudang dan inventaris beserta 30 
ton karet jang semuanja ditaksir 
Seharga I.k. 300.000 rupijah. .Keba- 
Karan tersebut tiribul- dari sebuah 
rumah pengasapan jang sedang be- 
kerdja, dan kemudian mendjalar 
kegudarg dan rumah2 pengasapan 
lainnja. 1 

Pihak kepolisian ditempat itu 
menjatakan, bahwa tidak ada usa- 
ha2 sabotage jang menjebabkan ke- 
bakaran itu. ' 

Dalam pada itu Sempusundaru 
wakil pimpinan: PPRI menjatakan 
bahwa sebabR2nja timbul kebakaran 
itu ialah kemungkinan besar karena 
kesalahan? technis dalam pembikin- 
an rumah2 pengasapan tsb. sebab 
pabrik Ktret itu memang didirikan 
setjara darurat dengan aiat2 jang 
serba sederhana, 

Untuk mendjaga supaja djangan 
sampai buruh dari pabrik karet 
tersebut terlalu lama menganggur, 
oleh pihak pimpinan PPRI segera 
diusahakan agar pembikinan crepe 
dapat terus Gikerdjakan dengan 
bantuan dari pabrik karet Batugja- 
mus jang hari ini telah dapat di: 
mulai, Disamping itu kini telah mu- 
lai disiapkan suatu rumah :penga- 
sapan darurat dipabrik gula Tjoloma- 
du jang dalam waktu seminggu la- 
gi telah dapat dipergunakan untuk 
pembikinan sheet dari karet jang 
dihasilkan di Kerdjogadungan. Ant. 

Pemerintah sulit karena te 
ada Gubernur ! " 

Kata. Husain. 

Husain pegawai tinggi jang diper 
bantukan kepada acting gubtrnur 
Sulawesi untuk mengadakan pem- 
bitjaraan dinas dengan kementerian 
Dalam Negeri dan kehakiman me- 
nerangkan bahwa pada waktu ini 
makin terasa adanja kesulitan? dim 
urusan pemerintahan di Sulawesi 
jang disebabkan karena oleh Peme- 
rintah Pusat belum diangkatnja 
seorang Gubernur. Menurut dia ru- pa2nja Pemerintah Pusat sukar utk 
mengambil keputusan meskipun su- 
dah terang bahwa semua organisasi 
Ian partai2 mentjalonkan Lanto 
Daeng Pasewang. 
Husain menambahkan bahwa g0- 

alnja jang terpenting, iepas dari 
siapa jg akan diangkat, ialah harus seorang guburnur jang dapat mulai 
usaha stabilisasi pemerintahan, 
Mengenai soal gerilja di Sulawesi 

Selatan Husain mengatakan penje- 
lesaian jang didapat berkat usaha 
komisi interdepartemental itu belum memuaskan, karena Sampai seka- rang peraturan? jang telah ditetap- 
kan belum dapat dilaksanakan dgn 
memuaskan. Aat. 

9 

Larangan memakai 
lidah pundak, 

Suatu pengumuman larangan me- makai lidah pundak telah dikeluar- kan oleh Komandan T-D. Th./Divisi Diponegoro Brigade ,,9” Sub, Terr. IV Salatiga jg- berlaku mulai tgi. 25/12.1950 untuk didaerah Salatiga. Ketjuali anggauta? tentara, polisi 
negara, pamongpradja. pegawai kan- tor jg. telah ditetapkan pemerintah 
dan kepanduan, 
makai badju J8. berlidah pundak. 

umum dilarang me- 

Demixian antaranja bunji pengu. 
muman tsb. 

Larangan tsb. diadakan sebagai langkah untuk mendjamin keamanan 
didaerah Salatiga, pula untuk da- pat diinsjafi o:eh masjarakat dan untuk membrantas 
Gisebabkan didaerah itu seringkali timbul gangguan? 
Berombolan2 atau orang2 jg. berpa- 
kaien seragam seperti uniform ten. 
tara, Ant, 

keragu-raguan 

jg. dilakukan oleh 

Djumlah perusahaan sabun jg 
- kini berdjalan didaerah Surakar- 

ta ada '9 buah, diantaranja 8 bu- 
ah didalam kota Selo'dan.I buah 
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. Kemarin dulu malam seorang letnan 
tetangga Berabe posing tiari dokter utk 
anaknja jang sakit: 

—.. Pukul 7 petang telpon dokter tentara" 
— bepergianl! Telpon 4 dokter lainnja, 
—— 

“Pukul 9 malam ditiobanja lagi, — 
semua bepergian. Tjuma dr Sentral ig 

| dapat dikediar dengan telpon sampai 
4 kerumah sakit. Tapi lagi repat, lantas 
aan irkan supaia tjarikan dokter lain 

| dji datang lewat pukul 10. 
Diadi telpon dokter lain lagi. Tapi 

semua bepergian. 

' Pukul 11.30 telpon lagi. Emoat dok- 
ter tidak ada jang meniahut, Lantas 
telpon lagi dr. Sentral, —lagi dipanggil 
orang sakit. Djadinja dipesankan sadja 

    
   

    

| sama jang ada dirumah. 
Pukul 12 dr, Sentral datang! 

Aih, kalau tentera tiuma punja 1 
dokter : sdia, kan repot. — 

' Tapi kan tentera bisa minta pertolo- 
ngan dokter Isin, untuk keperluan2 

  

Uangnja jang tidak ada, sahut Bung 
Kriting. K pkn gr 

Aih, uang lagi, uang! Biar uang tju- 

kan ja beres!! 
Memang membaginja ig bikin repot: 

kata mBah Nur. 7 

Apa perlu ditindiau kembali, pemba- 

gian itu, kesimpulan Berabe. H 

3 : “ 

8 Bung Kriting menge 
she ne kok mulai ada gedoran dibekas ibukota 
AN 1 Republik? 1 Pa 

Na (00 Djawab. mBah 

ke: | penggedor!. 
Pa 'Djadi kalau kaum penggedor ditang 

E3 kapi, tidak "ada gedoran lagi, tanja 

L.. Bung: Kriting. j 

) Timbul penggedor jang baru, sahut 

mBah Nur. 

Lho, saja tidak mengerti ini, kata 

Bung Kriting. Pp 

Karena masih tetap ada golongan ig 
perlu menggedor! 

Menggedor kok perlu ? 5 

Karena tidak punja apa2, kalau tidak 

menggedor. 
2 Djadi obatnja ape, supaja tidak ada 

Ba penggedoran ? 
, Semua orang mesti fjukup makan 

GE dan pakaian, dan puas dengankeadaan 

PD 0. masjarakat, 
5 Lho, kan ada distribusi. 

7 Tapi pakai deskriminasi. Pegawai 

negeri lain pembagiannja dengan pe- 

gawai partikelir, dan ini lain lagi dan 

TG penduduk kampung biasa. : 

Beni Ah, itu kan" sysisem desiribusi kolo 

Bar : nial dulu! 1 

TAN Tapi sekarang masih hidup. 
:£ BN 

: : Lp : 3 Ah! € : d 5 $ 

| Kalau begitu diadi gedoran tidak akan 

Pa ada habis-2-nja ? 54 

"3 Wallahualam, diawab mbah Nur. 

8d Wallahualam, komentar Berabe. 
Berabe. 

  

Nur: Karena ada kaum 

Tibet akan dimerdekakan 
oleh opsir2 RRT. 

Para opsir pasukan? RRT di Tibet 

telah berdjandji, akan memerdeka- 

kam selurah Tibet dan mendirikan 

disana suatu tentara Tibet. | 

Dalam pesanan tahun baru kepa- 

Ga Mao Tse Tung dan. panglima 

tertinggi tentara RRT mereka me- 

ngatakan: .Kami memberikan dja- 

' minan kepada saudara2. bahwa ka- 

mi tak hanja akan meneruskan usa- 

ha kami untuk memerdekakan se- 

luruh Tibet dgn. gilang gemilang, 

tetapi kami djuga akan memper- 

kuat pertahanan perbatasan tanah 

airkita disebelah Barat, dgn djalan 

mendirikan suatu tentara jang kuat 

terdiri dart rakjat Tibet. 
Dalam membangun Tibet, kami 

telah memutuskan, utk mengambil 

peladjaran dari rakjat Fovjet ten- 

|. tang besarnja semangat mereka 

. dalam membangun Siberia, guna 

| mengatasi segala kesulitan2, dan 

z berkerdja sama dengan rakjat Ti- 

bat utk memerdekakan mereka utk 

selama2nja dari kesengsaraan dan 

membawa penghidupan jang baha- 

gia kepada rakjat Tibet. ,,Ant. 
Reuter menurut NCNA : 

Perantjis suka apiaja 

Pihak Perantjis telah “menga- 

niaja sampai mati seorang tawa- 

nan perempuan Tionghoa, jang 

baru2 ini datang dari Hongkong 

di Hanoi, dengan madsud men- 
dapat keterangan2 daripadanja. 
Sementara itu koresponden Viet- 

nam News Agency mengabarkan, 
bahwa pih:k Perantjis tiap hari 
menganiaja 30 orang “penduduk 

' 'Tionghoa di Hanoi. jang ditang- 
kap bersama dengan perempuan 
Tionghoa tadi. Ant. VNA. 

na —— —— 

  

Kita terima. K6 

Garis politik Hatta. 
Dari penjiaran pustaka Indonesia 

»Penabur” di Bukittinggi kita telah 
menerima sedjilid buku ,,Garis Poli- 

tik Hatta” himpuran Aminu'idin 
Junus. 2 

Dim buku ini penulis melukiskan - 
bagaimana kehendak Hatta, dikemu- 

kakan djuga setelah adanja clash 

kedua, Hatta seorang jang biasanja 

mempunjai tjita2 politik tinggi se- 
| kali sekarang memaksa dirinja utk 

mendasarkan tjara berfikir pada 

  

   
   

      

         

  

kenjataan. Mena 

“Didalam buku itu bukannja me- 
muat hit : inkan garis 
“politik: gan meng 

  

diwaktu malam, komentar mBah Nur. . 

ma sedikit, kalau membaginja betul, 

mem 

luh : Sekarang 

“PEMILIHAN D.P.R.S. SOLO. 

Kemis kemarin bertempat di 
Na Balet Aan Surakarta 

d. Ag ungkan pemilihan anggau- 
ta DPR sementara kota besar 
Surakarta. Diantaranja 303 orang 

ijang mempunjai hak sebagai 
pemilih, jang datang hanja 291 
pemilih. Jang mengadjukan djago 
16 jang terpilih 42 djago dise- 
babkan diantara jang diadjukan 
sebagai djago banjak jang sama. 
Dari 42 djago tersebut kemudian 
dipilih lagi untuk mendjadi ang- 

    

Ke? PLatag 
“5 th Pandu Rakjat 

. Surakarta. 
- Hari Min ggu j.l. ini Pandu Rakjat 
tjb. Surakarta mengadakan lustrum 
distadion Sriwedari, utk memper- 
ingati bari ulang tahun jang ke 5 
sedjak diproklamirkan kemerdekaan : 
Indonesia, 

Dr. Sartono, dalam pidato sam- 

butannja menjatakan, bahwa gera-. 
kan Pandu Rakjat Indonesia, di. 

“ bangunkan kembali sedjak tahun 
“1945. Dikala itu dengan melewati 
beberapa. kesukaran. terlebih di- 
waktu clash kesatu dan kedua. 
Sampai pada waktu inipun, kesu. 

karan dalam kepanduan ditentang 

| alat2 dan pakaian, masih djauh dari 

pada memuaskan. Tetapi apa jang 
besarkan hati, jalah semangat 

kepanduan sungguh masih meliputi 

“Diserukan kepada para bapak2 

dan ibu2 dari keluarga P.R.I. supgja 

turut membantu dan memikirkan 
pakaian @nak-anaknja, agar supaja 

anak2 pandu kita dari P. R.I. 
kelihatan rapi sebabak dengan ke- 
ddaan kita, sebagai suatu bangsa jg 
telah merdeka. Demikian Dr.Sartono. 

Lustrum 5 th. Pandu Rakjat Tib. 

Surakarta ini, diikuti pula oleh 

. Pandu golongan Arab dan Tionghoa 

sesudah upatjara sebuah delegasi 

P.R.I. berziarah ke Tamar Bahagia 

di Djurug. 

Charge d'Affoires Swedia di 
Sumatera. 

Menurut sumber jang mengeta- 
hui Charge d'Affaires Swedia 
Count Carl Ludri Douglas sedjak 
tg. 27 Desember jl. mengadakan 

penindjauan keliling di Sumatera 
untuk menjaksikan perindustrian 
dan perkebunan. — Kundjungan 
pertama di Medan, tg 28 Des, 
Kotaradja dan kembali ke Medan . 
tg 30 Des. 3 Djanuari jl ke Pa- 
dang dantg 5 Djan, ke Palem- 

bang. Di Palembang disamping 
menindjau djuga pergi berburu. 

(Sid) " 

160 Orang tahanan lari. 

Dari pandjara Sidoardjo be- 
berapa hari jl 160 orang tahanan - 

telah berhasil melarikan diri, 

pada waktu mereka berdjadjar 
mengambil ransum. Kesempatan 
itu oleh mereka dipergunakan 
utk merampas sendjata pengawal- 

nja, dan dengan membawa sen- 
djata itu mereka melarikan diri 

kemudian terdjadi tembak me- 

nembak dengan pengawal lainnja 

jg sendjatanja tidak terrampas. 
Berita lebih landjut menjata- 

kan, 90 diantara pelarian itu 
telah dapat ditangkap kembali 
Ant. : ! 

Pembukaar latihan Kader 
Koperasi. 

Kemarin pagi bertempat di 

Gedung Nasional telah diadakan 

upatjara pembukaan resmi latihan ' 

| pertama kader koperasi dihadiri 

oleh Wakil “Pusat  Djawatan 
Koperasi Djakarta, Inspektur 

Koperasi Djawa Barat, Ir. Ukar 

Bratakusumah ( Kepala Tenaga 
dan Pekerdjaan Umum Bandung) 

Residen, Bupati, Wakil Walikota, : 
Kepala Djawatan Pertanian dan 
lain - lain. Su 

Pengikut latihan tersebut ada 

50 orang dari' seluruh Kareside- 

nan. Selama kurang lebih 1 bulan emg 
      

mereka menerima peladjaran dari 

para ahli dalam soal kekoperasian 
dan soal: soal 
pembangunan rakjat desa. 

Untuk menjelenggarakan latih- 
an pertama ini diperlukan biaja 
R 10.000. — Ant. 

| ——— 

Penduduk 7 desa 
|. diselidiki 

Menurut Koresponden Pikiran 

Rakjat di Tasikmalaja, penduduk di 
7 desa kefjamatan Indihiang, jaitu 
disebelah barat kali Tjiloseh sampai 
kelereng gunung Galunggung sudah 
sedjak beberapa hari ini sedang 
dalam penjelidikan, apakah mereka 
mempunjai hubungan dengan D. 1. 
atau tidak Hal ini dihubungkan 
dengan usaha2 supaja djangan ter- 
djadi lagi penjerangan2 gerombolan ' 
kepinggir kota Tasikmalaja. 
Menurut berita itu, lalu lintas di- 
dadalam 7 desa itu nampaknja men- 
djadi beku, karena penduduk jang 
hendak meninggalkan tempat itu, 
misainja keladang atau sawah di- 
haruskan membaw. 

  

   

. malas-malas. . 

OTO 

jang " mengenai TUG 

Orang suka njadap 

KOSASIH pegawai kepolisian di Pontianak (Kalimantan Ba- 
rat) jang kini sedang beristirahat di Bandung, dlm pertjaka- R.E 

pan mengenai keadaan di Pontian 
tak djadi kesulitan disana, hanja jang mengenai 

kekurangan pegawai, Bukan sadja di kalangan perguruan, tapi di 
mengatakan bahwa jai 

NUARI 1951 

dari pada bekerdja. 

janak dgn. wartawan ',,K: R. 

segala lapangan. Di sana masih banjak bangsa Belanda jang meme- 

gang djabat 

orang disana baik 

1 Keperlaan sehari-hnri di sana sa- 
ngat tinggi. Harga beras R. 3,— 
sampai R. 4— per kg. harga gula 

R. 6,50 per kg. harga roko Escort 
sampai 4—R. 5,— Sajuran jang ada “ 
hanja labuh dan katjang. Sajuran 
lainnja seperti kool, wortel, biet 
dll-nja tidak ada samasekali. Dan 
disini tuan R. E. Kosasih meng- 
harap supaja dari Djawa dapat. 
dikirim sajuran kesana. 

Perekonomian dan perdagangan 
di Pontianak 99pCt ada di tanganja 
bangsa Tionghoa. Dan dari begitu 

djuga oleh gerombolan disebuah banjax toko2 dan warong2 di sana, 
hanja ada 2 toko kepunjaan bangsa 
Indonesia. Begitupun soal kenda-: 
raan, dari mulai betja, taxi, truk: 
dan kendaraan di air, 100pCt di pe- 
gang oleh bangsa Tionghoa. Ber-. 
hubung keperluan seharihari sa- 
ngat tinggi, banjak pegawai, sebe- 
lum mereka berangkat ke kantor, 
pagi2 sekali, mereka pergi njadap. 
Dan pendapatannja selama 2 atau 
3 djam njadap, sama dengan sete- 
ngah bulan gadjihnja jang diterima 
dari kantor. Tukang sadap (buruh 
spesial pendapatannja dalam. sebu- 
lan bilannja sama dengan gadjih- 
nja Residen. Buruh sadap di sana 
tidak dikasih upah dengan uang, 
tapi paroparo. Dan kebun karet di 
sana 100 pCt kepunjaan rajat dan 
tidak ada satu onderneming kepu- 
njaan bangsa asing. : 

Hasil jang dikeluarkan dari sana 

ketjuali karet, jaitu kopra. Dan da- 

lam beberapa waktu Sena 

djawatan kepolisian disana repot 

djuga bekerdja, untuk menghindar- 

kan smokel karet dan kopra jang 

akan diselundupkan ke luar daerkh 

Kalimantan. Tapi berkat kebiksa-. 

naan para pegawai kepolisian, sam- 

pai kini sedikit demi sedikit bangsa 

(orang2 smokelaar) telah dapat 

Gibrantas. (3 

Disana sangat kekurangan seng 
angan. Betul di Pontianak ada 3 

M3 

“mendjalankan aksinja. 

'“menjebabkan Letnan II Djoni mati 
|. karena ditembak gerombolan 

tinggi. Keinginan orang di sana semuanja supaja di- 
ganti oleh pegawai bangsa Indonesia. 
belum begitu banjak jang terpeladjar, 

pemudanja atau jang sudah tua, dapat dikatakan 

Orang Pontianak sendiri 
dan bukan begitu sadja, tapi 

  

Masih ada gerombolan2 
(0. di Kalimantan Seletan 
(Oleh wartawan K.R. Bandjarmasin). ' 

Biarpun kekatjauan di Kalimantan 
“Selatan umumnja dan di Hulu Su- 
.ngai chususnja sudah agak reda, 
tetapi tempo2 ada djuga gerombolan 

Baru2 ini ada pula kedjadian js. 

di 
kampuug Karang Djawa, 2 km. dari 
kota Kandangan dan 2 orang pen- 
“duduk Iainnja, telah ditembak mati 

kampung dekat Barabai. 
'Dikampung Sungai Lulut, 5 km. 

| dari kota Bandjarmasin gerombolan 
telah mentjulik pula seorang peda- 
gang bernama Pasi dan barang2 da- 
gangannja, habis dirampas. 

Pada suatu kedjadian dimana ge- 
rombolan terdiri dari 5 orang mau 

merampok sebuah kapal dagang di 
dekat Marabahan, terdjadi tembak- 
menembak dgn. tentara jg. menum- 
pang kapal itu, sehingga .kaparnja ' 
kelima-llmanja gerombolan tsb. te- 
was diwaktu itu djuga. Sedangkan 
kawanan gerombolan jg. lainnja, jg. 
“berada dibelakang kelima orang jg. 
tewas itu, lari kotjar.katjir. Kabar- 
nja pibak ketentaraan akan me- 
ngambil tindakan jg. lebih tegas 
terhadap gerombolan2, sehingga di. 
harapkan tindakan sekali ini akan 
menjapu bersih sisa2 gerombolan2. 

Wabah dysenterie. 
Di Marga, Kisam, Muaradua 

(Palembang) kini berdjangkit wa- 
bah dysentrie. Sedjak akhir bu- 
lan Nopember tahun jl. 30 orang 
korban telah meninggal, sedang- 
kan jg masih menderita kini ada 
54 orang dalam 2 desajang pen- 
duduknja hanja beberapa ratus, 
hingga bampir tiap2 rumah ada 

r 2 3 Pig 

surat kabar. Tapi bukan sadja lem korban. Disekolah2 rata2 30pCt. 
barannja ketjil, tap! dalam muat 

beritanja sangat terlambat. Selan 

Gjutnja ia mengharap kedatangan 

pemuids2 dari Djawa ke Pontianat 

untuk membangun dan terutama 

untuk membawa rakjat dari alaih 
gelap ke alam terang. Fa 

Ea 

Staking brekers untuk ta' djadi 
mogok jer 

Menurut pengumuman Pengurus 

Besar Sarekat Buruh Gula di Su- 
rabaja, untuk mematahkan pemo- 

gokan buruh gula Krian dan Asem- 

bagus (daerah Surabaja) jang me- 

nentang massa ontsiag sebagai ig 

dikabarkan ,,Antara” beberapa wak- 

tu j. I. dan jang kini telah berdja- 

lan satu bulan lamanja, pihak ma- 

djikan telah berusaha mendatang- 
kan staking brekers dengan memba- 

|gikan beras seharga 25 sen tiap kg, 

mengantjam pemogok dengan sirat2 

edaran akan dipetjat dan diusir dari 

rumah2 paberik dll. : Re 

Pengumuman tersebut menjatakan, 

bahwa terlaksananja maksud2 ma- 

djikan itu akan berarti pelanggaran 

terhadap aturan pemerintah dan 

terhadap perdjandjian perburuhan 

SBG ASSI. 2 

Achirnja PB, SEG dalam pengu- 

mumannja itu men erukan kepada 

segenep anggotanja supaja djangan 

terpegaruh oleh segala usaha2 ma- 

Gjiknan diatas itu. Ant. 
—a ema 

RALAT. 

Dalam berita K.R, kemarin jg 
berkepala 16 Ton Benang Tjukup 
untuk Jogja, jang tertulis 600 m 

sebetulnja 6000 m. 213 

Fee 
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Targgk SIANG & MA 

-KIDUL 
Tiepat dan Rapi -:.| 

BOEKHOUDEN A 
Rombongan baru dimulai8 Jan. 
Dictaat dan aldjabar gratis. 
Pendaft. pada ,,MITRA" Bin- 
taran wetan il, Jogja, 325-12 

  

      
    

   

  

   

  

   
   
   

    

   

  
  

    

     

  LAM 
30 JOGJA 

murid tidak masuk karena sakit. 
Pemeriksaan kini sedang didjalan- 

- Blok Islam dapat 

  

kemenangan 
| Dalam D.P.R. Bandijar 

(Oleh wartawan K.R. Bandjarmasin) 

Diantara 22 orang anggauta DPR 

sementara kabupaten Bandjar, 11 

. orang anggsuta dari blok Islam. 
Baru2 ini telah diadakan pemilih- 

an ketua, wakil ketua, Dewan Pe” 

merintahan Daerah dar Dewan Per- 

wakilan Rakjat, dimana blok Islam 
mendapat kemenangan pula sebaga! 

ketua DPRS telah dipilih Kiai H.M 
Hasan Tjorong dari Muhammadijab, 
wakil ketua xv anuar dari Masjumi 
dan anggauta2 DPD-nja, ialah Gt. 
Bahrun, dari Masjumi Muhsin, dari 
N.O. Muntji, dari Masjumi dan 
hanja seorang dari S.K.I. (Serikat 
Sena Indanesia) ialah A. Sja- 

ram. 

Begitu djugadlm DPR Kabupaten 
Hulu Sungaipun Blok Islam men- 
dapat kemenangan jaitu diantara 
30 anggautanja, 15 orang dari Blok 

Islam. 
Balain dari itu ketua dan anggau- 

ta DPD Blok Islam mendapat ke- 
menangan djuga. 
Hanja dalam DPR sementara Ko- 

tapradja Bandjarmasin,, diantara 

19 orang anggautanja hanja 4 ang- 
gauta sadja sendiri dari Blok Islam. 
sebagai ketua terpilih Ibramsjah 

dari PNI dan wakil ketua Ibrahim. 

    

     
DJUM'AT, 5 JANUARI 1951, 

Jogja. Gelb.: 59,2 dan 122,4. $ | 
17.00 Ea kanakZ oleh G. S. Re M. diiringi kel. , 

J. j3 

18.15 Peladjaran agama utk kanak2- 
"18,30 Taman Pemuda oleh S.M.A. Sastra 

t
a
r
 

19.15 Tjeramah tentang Kebudajaan 
Dewantoro- 

oleh K. H. 

119.30 Concerto utk piana dan orkest. 
20.15 Malam merayu oleh ,,Sarina'' 1 
21.20 Obrolan pak Besut. TN 
21.30 Pusparagam oleh ORI. Poniman: 

Djakarta. 
Gelb. : 19,80 — 49,63 — b1,10— 1339 m. 

18.10 Orkes Krontjong Suara Djakarta. 
19.30 Orkes Empat Sekawan - 
20.15 tchtisar Pers: 
21.30 Orkes Hawaiian Mena: Muria. 
22.15 Seni Sunda Studio Djakarta: 

Semarang. Geib. 76:05 — 120 m. 
13.15 Dendang riang- 
17.00 Ruangan utk Pradonggo Siswa. 
19.15 Piano Tunggal. 
19.30 Dunia Olah-Raga- 

21.20 Warna-warni: 

Surakarta. Gelb.: 90—130 m. 
13.45 Mana: Suka. 
17.00 Gending? Dolanan: 
17.45 Klenengan penghantar minum .teh. 
20.15 Sandiwara Radio. 
2215 Lagu2 Gambus Gembira. 

BAFI INGGRIS 
Rombongan baru dimulai8 Jan. 
Buku.2 gratis. Pendaft. sore 
Gi. 46 pada ,EMERGO"-Bin- 
taran lor 2, Jogja. 326—12 
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PEN 

21 

3 

keadaan Serikat Buruh. 

50—1   

“pengumuman 
KEMENTERIAN PERBURUHAN. | 

Berdasarkan putusan sementara Menteri Perburuhan No. . 

P.B.U. 5-12-13/U: 3869 tanggal. Djakarta 29-9-1950, dan | | 

Edaran Kepala Bagian Gerakan Buruh No. 2639 No. 2639/ 

GB/1/50 tanggal Djokjakarta 1-11-1950 dgn ini diharap hal2 

|, tersebut dibawah ini langsung dikirimkan kepada Kementerian 

Perburuhan, djalan Segara No, 18 Djakarta : 

|. Perobahan alamat dari pada Serikat2 Buruh, 

Surat2 untuk kepentingan organisasi Serikat2 Buruh, 

Laporan2 jang mengenai konggres, konferensi serta se- 
djarah pendirian Serikat Buruh, dan 

. Lain2 hal jang bersangkut-paut dengan kedudukan dan 

Djakarta. 29 Desember 1950. | 

Kepala Bagian Gerakan Buruh. , 

    

  

  HARDJONO. 
    
  

kan oleh pemerintah daerah. (Sjd.) 
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   Saja sungguh menjesal. Narti. 
Tetapi pagi ini saja benar 
tak ada nafsu. Entah apa 

| babnja Halim 
| Narti 

sn 

Pan ena Er maRaa 
| Saja tidak tahu betuh- apa se- 

berusaha mati-matian. 
akan tetapi saja tetap tidak 

| mempunjai nafsu makan. 

Ka NA | 

  

   
         
    Saja mengira |B 
jang Fatimah |8 
tahu bagai- jf 
maha 'akan |g 

menjembuh- Ig 
kannja. 
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Sungguh benar Narti 

Si 
   

Tn 
   

  

Ten 
PRP 

IKE 2 
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ketjuali dari' itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

“Palmb
e 

'BANJAK AN an PA Ban AAN UNI ato aed 

kekajaannja akan vitamin” A 

  

  
    

, Hanja Palm- 

boomlah jang dapat menolong dalam hal ini. 

  

Palmboom' senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is- 

timewa. Margarine tulen berwarna. kuning-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan' dan mem: 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta 

HASIL DARI DJAWA NAN INDAH. 

  

PENGUMU | 

| Kepada umum, Kantor2 dan Instansi2 lainnja diberitahukan, 
|. bahwa mulai taggal 4—1—-1951 Kantor Kehutanan Daerah 
|. Jogjakarta pindah tempat dari : 
| 
| 

Gondakaranan No. 29 
sp 

Djalan Melati (Batjiro). 

KEPALA KEHUTANAN DAERAH 

  
dan D, 

“    

  

UMAN. 

   

  

     

   

  

    

    

        

   
   

  

     

    JOGJAKARTA.   
  

R. SOEDARSONO. 3 

TAK ASIAG LAGI BAGI TUAN2I 
t Kasi doa memunskan 

2 (Model baling babu 

2 Fa maa & 
a Tina geedohdos KIA 

ANLI BIKIN PAKEAN TA 
bpeEnaru SS 1 

JENSAN- DL 
DUDONEGARAN 78 ag BP 

    Typ- ,, Kedaulatan Rakiat'' 137 /YA/ 1021 
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