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rea Utara dan Tiongkok Kominis di daerah 
Wongju. Serdadu2 komunis sedang men : 

— fjoba memotong djalan besar antara Wongju 
dan Tjongju disebelah Selatan. Sedang pa- 
sukan komunis lainnja menudju 
dari Barat dan Timur. a 

Dikabarkan pula, 
PBB terus menerus 

Wongju 

bahwa djuruterbang 
mendapat kerugian 

besar2an akibat serangan musuh siang dan 
malam jg bermaksud pula untuk memberi 
bantuan kepada angkatan darat. - Ram. 
Pasukan? pelopor Tiongkok ke- 

marin dulu terus bergerak madju 
hingga sedjauh 51 mil ke selatan 
garis lintang 38 deradjat, sedang 
pasukan? PBB tiada henti-hentinja 
meneruskin gerakan mundurnja, 
karena ketakutan akan tibanja pa- 

| sukan2 sukarela Tiongkok dan Ko- 
rea Utara. jang berdjumlah kira2 
setengah djuta orang jang terus 

- madja kearah selatan disepandjang 

dari pantai timur hingga pantai 

barat semenandjung Korea. 

Kota Hongchon 
diatuh. 

Dim komunike-nja markas besar 

PBB menjatakan bahwa pengintai2 

pasukan2 PBB telah melihat seku- 

rang2nja den 15.000 pasukan Tiong- 

kok jg udah berada disebelah teng- 

gara Honchon pada Djumahat jl. 

Sementara itu markas besar ten- 

tara Ke-VIII Am. Serikat kemarin 

dulu mengakui bahwa kota Hong- 

chon sudah djatuh ketangan pasur 

an2 Tiongkok. 

. Sedang Kat Wonju pintu gerbang 

sudah 

bagi daerah Korea Selatan, kemarin. 

| dulu telah berada dalam kepungan 

pasukan pasukan? RRT. Demikian 

» berita Sumber Amerika. 

| : Front Rochani e 
melawan Sovjet 

| MASIH SERE 
| WONGJU. 
T dan UTARA mengalir. 3 
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4 Fasal sikap 12 negara 

Asia. 

12 negara2 Asia dan Arab ke- 
marin dulu telah mengadakan 
pertemuannja lagi, diduga mereka 
telah “ memperbintjangkan ke-, 
mungkinan untuk mengadjukan 
rentjana 4 fasal untuk menje- 
lesaikan masalah Korea dan 
mengadakan pembitjaraan2 me- 
ingenai masalah2 Timur Djauh 
lainnja. 

Rentjana 4 fasai itu ialah : 
Pertama mengadakan gentjatan 

sendjata. Kedua menarik pasukan2 
kedua belah fihak dengan ber- 
angsur-angsur dari Korea. Ketiga 
membentuk sebuah komisi untuk 
memperbintjangkan masalah2. Ti: 
mur  Djauh, “dimana R.R.T. 
ikut serta didalamnja. Keempa3 
membentuk Komisi PBB untuk 
mengawasi pemilihan2 di Korea. 

: 35.000 buruh menuntut pela- 
“ djaran di Peking 

(ra 35.000 buruh menuntut peladjaran di sekolah2 untuk 2 
nambah pengetahuan di Peking: 

Orang-dewasa, keba 
sekolah2 jang diad 

Didaerah2 luaran kota 20.000 pe- 
tani, jang telah mendapat pemba- 
gian tanah dengan diadakannja pe- 
Tobahan agraria, telah mulai pula 
menuntut  peladjarannja selama 
musim dingin. 

Sedjumlah banjak pusat2 perpus- 
takaan, kebudajaan, pembatjaan te. 
lah dibuka, dan rombongan2 jang 
memberi penerangan dengan pilem 
ikut serta pula dalam gerakan mem- 
brantas buta huruf, dan sedjumlah 
besar alat2 pembatjaan telah diki- 
rimkan kepabrik2 dan perusahaan2. 
Sementara itu pemerintah kota- 

pradja Peking menjediakantempat2 
serta alat2 untuk gerak-badan. Di. 

Islam - Kristen 

- Andjuran Azzam Pasha 

' Rahman Azzam Pasha, sekretaris djenderal Lembaga 
Agan PE waktu ini ada di Roma, telah mengandjurkan 

- 

supaja dibentuk front rochani 

mikian kata Azzam Pasha dlm 

ba Gdjawab dengan wartawan ha- 

i IL Tempo". . 33 

Menendang kundjungannja kepada 

Paus, Azzam Pasha menerangkan 

bahwa itu adalah hal jang sudah 

sepatutnja, karena perdjalanannja ke 

Roma ini dimaksudkan untuk men- 

tjari kerdja sama menentang musuh 

' bersama. Demikian Ant. AFP. dari 

Roma. 

» Eisenhouwer bertemu Truman. 

Djendral Eisenhouwer sebelum 

berangkat ke Eropa untuk me- 
mangku djabatan panglima terting- 

gi angkatan perang gabungan Ero- 
pa Barat Ken perundingan 

dengan pres. Truman di Washing- 
ton mengenai beberapa soal jang 
akan dihadapi di Europa. . 

Menurut rentjana kemarin 
Eisenhouwer tiba di Parijs kemu- 
dian akan ke Brussel pada hari 

Selasa jad. Demikian Voa. 
— . — 

Soal persendjataan Pjerman. 

Komisi agung serikat di Djer- 
man kemarin dulu telah menjam- 
paikan sebuah undangan kepada 
Djerman Barat untuk menghadliri 
perundingan setengah resmi me- 
ngenai ikut sertanja Djerman dlm 
pertahanan Eropa Barat. Taat 

Perundingan tsb akan dimulai 
“jada tg. 9 Djan. danakan dihadliri 

' oleh utusan2 dari Inggris, Djerman 
'dan U,S.A,- Demikian R.D. "| 

  

jang mempersatukan 

Kristen, untuk menghadapi “komunis”. 
umat Islam. dan 

  

Joe Louis menang lagi. 
Dari Detroit dikabarkan bahwa 

Joe Louis dalam pertandingannja 
melawan Freddie Boshore telah 
berhasil memukul knockout Freddie 
dalam ronde jang ke-4. 

Usaha Joe Lowis makin giat 
Haha merebut djuara Ang heh 
weight jg sekarang dipegang ole 
Ezzard Charles, 2g 

Selandjutnja diberitakan, bah- 
wa pertandingan untuk merebut 
djuara antara heavyweight Ezzard 
Charles dan lightweight King 
Joey kini sedang dipertimbangkan 
masak2 oleh perhimpunan boksen ' 
internasional. 

Jang ke Olympiade Asia 
LLS. di Djakatta mengabarkan 

bahwa 10 negara telah menjata- 
kan diri untuk ikut serta dalam 
Olympiade Asia jang akan dia- 
dakan di New Delhi pada bulan 
Maart jang akan datang. 

Negara2 itu ialah, Indonesia, 
Iran, Syria, Aphganistan” Ceylon, 
India, Burma, D 
dan Siam 13 la 
sg tidak lama lagi Libanon 

dan hal djuga akan menjata- 
kan he: | ikut serta- 

Djepang, Philipina 

dan disamping itu puluhan ab 
jakan kaum ibu, menuntut peladjaran pula 
an diwaktu malam. 

antaranja jalah, sepak bola, pertan- 
dingan2 basket-ball dan lari djarak 
Gjauh. Demikian Ant, NCNA dari 
Peking. 3 

Statement GPII 
Berhubung dengan gagainja pe- 

rundingan mengenai Irian Barat, 
putjuk pimpinan GPII dalam state- 
mentnja kemarin antara lain GPII 
memutuskan memberi djalan kepada 
Pemerintah dengan tjara: a. meng- 
hapuskan statuten Indonesia-Belan- 
Ga setjepat mungkin, b. menindjau 
kemungkinan pembatalan KMB, c. 
meneruskan usaha missi parlemeter, 
@. memberi kesempatan kepada rak- 
jat untuk membentuk barisan suka 
rela merebut Irian Barat. 
Ekonomi: mengadakan hubungan 

ekonomi dengan. negara2 sebagai 
mengganti bevoorrecht1post Peme- 
rintah Belanda dal KMB guna 
memberi kesempatan kepada eko- 
nomi nasional bergerak lebih lelua- 
3a. 

Pendidikan: a. Menghapuskan da- 
sar pendipikan Belanda (b) mengich- 
tiarkan .mahaguru2 lain sebagai 
ganti mahaguru2 Belanda di Indo- 
nesia. Ant. 

Hari ini djawaban Pemerintah 

Djawaban Pemirintah terhadap 
pemandangan umum Parlemen ba- 
bag pertama terhadap keterangan 
pemerintah mengenai masalah Irian 
Barat akan diberikan pada hari ini 
djam Opagi. Sesudah djam 19.30 
Parlemen akan mengadakan peman- 
Gangan umum dalam babak kedua 
atas djawaban pemerintah, djika jg 
Gemikian itu dianggap perlu. Kemu- 
Gian parlemen akan membitjarakan 
2 buah usul mosi tentang masalah 
Irian jaitu usul mosi Kunsan cs dan 
Mr. Djodi Gondokusumo cs. Sidang 
pagi dan malam harinja dilangsung- 
kan pada hari Selasadan Rabu tgl. 
9 dan 10 untuk melandjutkan pem- 
bitjaraan-2 tsb. 

Panitia Gentijatan Sediata : 

“HARIAN UMUM 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit »Kedaulata 
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Palar diberi inisruksi. 
Wakil Indonesia pada PBB telah 

“ diberi instruksi untuk mendjalankan 
Usaha2 baru guna memelihara per- 
damaian dunia. 
Dalam hal ita terutama berhubuag 

Gengan djatuhnja kota Seoul keta- 
ngan RRT, kalangan2 pemerintah 

menerangkan bahwa ke-13 negara 
Asia dan Arab jang mengandjurkan 
gentjatan sendjata di 

terus mendjalankan usahanja untuk 
mendjaga perdamaian dunia. 

Sesuai dengan politik bebas jang 
didjalankan oleh Indonesia, maka 
wakil Indonesia di PBB telah dibe- 
ri instruksi untuk mendjalankan 
usaha2 baru. 
Demikian pula usul duta besar 

Indonesia di India dan Burma, Ir. 
Sudarsono dalam soal Vietnam—Vi- 

“etminh harus dipandang, dari pada 
politik bebas djuga. 

“ Pihak Indonesia mempunjai Keja- 

kinan bahwa masalah tsb. dapat di. 
selesaikan oleh negara2 Asia sendiri. 
Mengenai 

Asia dan Arab tadi terhadap tun- 
tutan Indonesia mengenai Irian ka. 
langan2 pemerintah menjatakan, 

bahwa sikap mereka itu terhadap 
sisa2 pendjadjahan tidak berlainan, 
jakni tiap2 pendjadjahan harus di- 

“lenjapkan. Negara2 Asia mengakui 
(membenarkan) tuntutan Indonesia 
“terhadap Irian ita. 
| Soalnja sekarang untuk menjele- 
“'saikan masalah tsb. dengan djalan 
Gamai dan Indonesiapun akan me. 
jele an masalah itu dengan 

2 damai. RD. 13 

  

Pasar emas. 
“Berita2 dari Djakarta ternjata, 

berhubung “dengan situasi inter- 
nasional sekarang. mempengaruhi 
langsung pada perdagangan emas. 
Kalau bada permulaan minggu 
jang lalu harga emas di Djakarta 
No: IA sampai R32,50 maka 
pada achir minggu kemarin su- 
dah meningkat sampai R 34,— 
tiap gramnja. : 

Korea akan- 

sikap ke 13 negara2 

Mosi Djody Cs akan diaman- 
8 - “ Z dir fraksi Masjumi 

M EUR WIBISONO djuru bitjara dan ketua fraksi Masjumi 
r, dalam parlemen menerangkan, bahwa dalam rapatnja fraksi 

Masjumi telah diputuskan untuk memadjukan amandement atas usul 
mosijang telah dikemukakan oleh Mr, Djody cs, 

Usul mosi Djody cs jang aseli 
berbunji: 
Pertama hanja bersedia berunding 

kembali dengan Belanda atas dasar 
penjerahan kedaulatan Indonesia 
atas Irian Barat: kedua memberi 
waktu kepada Belanda selambat2- 
nja 2 bulan untuk mendjawab tun- 
tutan Indonesia seperti termaktub 
dalam angka satu: ketiga membatai- 
kan statut uni dan menindjau kem- 
bali hasil2 KMB dan lain? persetu- 
'djuan dengan Belanda untuk mem. 
batalkan segala persetudjuan jang 
merugikan Indonesia apabila tidak 
ada djawaban atau djawaban itu 
tidak memuaskan dalam waktu jg 
ditentukan tadi. 

Usul mosi Djody cs dengan pero. 
bahan jg dikemukakan ol h fraksi 
Masjumi akan berbunji sbb: 

“ Pertama hanja bersedia berunding 
kembali dengan Belanda atas dasar 
penjerahan kedaulatan kepada In- 
donesia atas Irian Barat: kedua 
mendesak supaja dalam waktu se- 
singkat2'nja memberi laporan' ke- 
pada DPR tentang hasil usaha se- 
perti jang tsb dalam fasal satu: 
ketiga membatalkan statut uni dan 
menindjau kembali hasil? KMB apa- 
bila ternjata bahwa fihak Belanda 
tidak mau menjerahkan kedaulatan 
atas Irian Barat kepada Indonesia. 
Dikabarkan, kemarin Masjumi 

mengadakan pertemuan2 dengan 
penanda-tangan usul mosi Djody 
cs untik membitjarakan amande- 
ment2 jang telah disetudjui oleh 
fraksi Masjumi itu. Demikian RD, 

200 tenaga luar negeri 
akan didatangkan! 

Terhadap guru2 besar dikalangan 
perguruan tinggi tidak mungkin 
diadakan perbedaan antara tenaga2 
jang ,,bevoegd” dan jang ,tidak be. 
voegd”, melainkan hanja guru besar 
biasa dan luar biasa. 

Guru biasa luar biasa, ialah tena- 
ga jang merangkap djsbatan negeri. 
Untuk diangkat mendjadi guru be. 
sar ada beberapa.sjarat jang harus 
dipenuhi demikian djawaban ,men- 
teri PP dan atas pertanjaan Mr. 
Tambunan (angg. Parlemen). 

Kini sedang dilaksanakan rentja- 
na untuk mendatangkan 200 orang 
tenaga ahli dari luar negeri, sebagai. 
an dari Amerika itu djustru dimak- 
sudkan bagi perguruan tinggi. 
Untuk dapat menarik mereka itu, 

kinipun dari kantor urusan pegawai 
telah dipersiapkan sebuah peraturan 
tentang tjara bagaimana memberi- 
kan tundjangan penghidupan jang 
tjukup bagi tenaga itu, 

KEDUDUKAN HUKUM DWI TUNG. 
GAL INDONESIA 

Sigra dirundingkan dalam parlemen. 
(oleh koresponden KR Djakarta), 

KET parlemen menerangkau pada wartawan "K,R.” bhw 

DPR pada umumnja sudah menjetudjui utk mempeladjari dan 
menindjau kembaii persetudjuan KMB dengan maksud membatalkan 
persetudjuan tsb. karena ternjata 

Atas pertanjaan kalangan parle- 
men menerangkan bahwa banjak pe- 
mimpin2 politik merasa menjesal 
sikap dan pernjataan wakil Presiden 

baru? ini jang diantara lain menja- 
takan bahwa Irian Barat tak dapat 
diselesaikan pada achir th 1950, se- 
Gangkan sebaliknja Presiden Sukarno 
telah berpropanda bahwa Irian Barat 
mesti kembali pada Indonesia pada 
waktu sebelum tgl 1 Januari 1951. 

Selandjutnja kalangan itu mene- 
gaskan, bahwa pernjataanwakil Pre- 
siden itu menunfjukkan pada rakjat 
bahwa antara Wakil Presiden dan 
Presiden tak ada kesatuan langkah 
dan kerdja sama jg. erat. Lagi pula 
halitu keluar berarti kerugian pres- 
tige Indonesia. 
Berhubung dgn. hal itu ada pe- 

mimpin2 politik jg. berani menga- 

takan : Dwituggal jg. dua”, maksud- 
nja simbool negara jg. tidak kuat 
alasannja. Pemimpin2 politikitu me- 

Cease Fire, pengunduran setjara 
besa r2an 

De Usul Rentjana baru! 
Ga achir minggu ini panitia gentjatan sendjata PBB akan 

menjelesaikan sebuah rentjana lain guna mengachiri perang di 
Korea. Rentjana ini dim ksudkan utk penjelesaian setjara singkat. 
Suatu gentjatan sendjata akan diusulkan kemunduran pengunduran 
diri setjara besar2an tentara asing 
Sesudah itu akan disdakan kon- 

perensi dlm mana panitia PBB dan 
pembesar2 Korea, Rusia, Tiongkok 
akan ikut serta. Diduga panitia 
gentjatan sendjata akan memberi- 
kan laporannja kpd panitia , politik 
hari ini. 
Am. Serikat mengirimkan nota? 

kepada Inggris erantjis dan 
sedjumlah negara2 lain menge-- 
nai kepentingan Korea. Isi nota2 

dea Po aan Sit 

dari Korea. 
itu tak diumumkan, akan tetapi 
wartawan2 di Lake Succes mengata- 
kan bahwa Am. Serikat mendesak 
supaja RRT ditjap sebagai penje- 
rang, sebab ia tetap tak mau 
menjetudjuinja gentjatan sendjata 
di Korea. 
Dalam sidang terachir panitia 

politik PBB wk, Am. Serikat sekali 
“lagi menegaskan tekad negaranja, 
- melawan agressi di Korea. 

perundingan soal Irian gagal. 
nambahkan bahwa pernjataan wakil 
Presiden itu sebenarrja suatu kesa. 
lahand, apalagi utjapan itu dikatakan 
pada masa perundingan berdjalan 
di Nederlan, suatu siasat perdju- 
angan jg. disetudjui sendiri oleh 
wakil Presiden. 
Berhubung dengan 'peristiwa ts 

kita dapat kabar “bahwa dimasa 
dekat akan dirundingkan dalam 
parlemen tentang kedudukan hukum 
Presiden. dah Wakil Presiden, jang 
hingga sekarang belum tegas sta. 
tusnja. Betul menurut UUD RIS 
dan RI ada kalimat jang menjata- 
kan tentang itu, demikian: ,,Presi- 
Gen dan wakil Presiken tak boleh 
diganggu gugat“: ,,Apakah kalimat 
itu berarti Presiden ,,can do no 
wrong“ ? Dan apa makna kalimat 
itu, dan bagaimana hubungannja 
menurgit hukum status Presiden dan 
wakil Presidendengan kabinets,ini- 
lah pertanjaan2 jang Gikatakan'oleh 
pemimpin? politik jang kita tanja, 

Selandjutnja atas pertanjaan ka- 
langan parlemen menerangkan pada 
kita bahwa kedudukan hukum Dwi- 
tunggal itu tidaklama lagi akan di 
bitjarakan oleh parlemen, termasuk 
Gjuga kompetensi Presiden tentang 
begrooting kepresidenan jang hing- 
ga sekarang belum ditetapkan oleh 
parlemen. 

Dgn. membitjarakan kedudukan 
parlemen, kemudian disusul dengan 
membitjarakan kedudukan Presiden. 
dan wakil Presiden serta kabinet, 
parlemen lambat laun akan menjem- 
purnakan negara hukum Indonesia, 
jg. mesti diakui masih banjak ke: 
kurangannja dan belum tegas taak- 
afbakening dari peralatan negara, 
Gemikian kalangan parlemen tsb. 
  

Ia mengakui bahwa usaha- usaha 
lainnja selalu didjalankan untuk 
mentjapai penjelesaian setjara da- 
mai, Di London para pengulas politik 
menduga nota Am. Serikat telah 
dirundingkan oleh commonwealth 
dalam  pertemuannja tak resmi 
kemarin dulu. BBC: 

ak 

# . 

. gerombolan jg tidak diketahui 

  

Rentjana undang2 mengenai per- 
guruan tinggi baik jang kepunjaan 
Pemerintah maupun kepunjaan par- 
tikulir kini sedang dipersiapkan oleh 
sebuah Panitya. —Ant. 

PPRI Solo sibuk dirikan rookhai- 
: zen darurat 

Dalam usahanja untuk mengatasi 
agar djangan sampai buruh Paberik 
Karet Kardjogadungan terlalu lama 
menganggur, berhubung dengan ter- 
bakarnja paberik tersebut hari 
Djum'at jl, maka kini oleh Pusat 
Perkebunan Republik Indonesia se- 

dang giat disiapkan 4 rookhuizen. 
Garurat (rumah pengasapan) di Pa- 
berik Gula. Tjolomadu. Jang didja- 
dikan rookhuizen itu jalah bekas 
Oovens dari. Perusahaan . Tembakau- 
Virginia ,,Tegalredjo”, diuga kepu- 
njaan Tjolomadu, Masing2 oventer. 
sebut tjukup untuk mem k. .pro- 

duksi kebun satu hari dan mengga- 
rangnja harus 4 hari lamanja. Dgn 
demikian maka penggarangan ter- 
sebut dapat terus menerus diker- 
djakan. 

Selain 4 rookhuizen tersebut kini 
dgjaga disiapkan sebuah gudang 
Untuk sorteer danafpakloods dengan 

mempergunakan sebagian dari sebu- 
ah loods gula jg kini sudah kosong. 
Pembikinan Rookhuizen dan seba- 
gainja itu.akan dapat selesai dalam 
waktu seminggu dan sesudah waktu 
itu pembikinan sheet dapat diker- 
djakan di. Tjolomadu. Ant. 

Daerah Sumedang belum 
aman. 

16 orang ditembak grom- 
bolan. 

Dari daerah Sumedang didapat 
kabar jg sedikit lambat, jg mene- 
rangkan bhw pada tg, 27 Desember 

jl desa Tjigentur telah diserbu oleh 

   

   

ba 
     

   njaknja, hanja mereka mengata 

pada orang2 kampung disana, 7 
mereka dari pasukan D.I. dan selan- 

“Gjutnja semus penduduk disana jan: 
tas dikumpulkan dan 16 orang 
diantaranja terus ditembak mati di 
seketika itu djuga dan diantara jg. 
16 orang tadi terdapat dua anak2 
dan seorang wanita. 

Setelah mendjalankan kekedjam- 
an, gerombolan terus melarikan di- 
ri dan mengangkut segala barang 
dan bahan makanan kepunjaan pen- 
duduk. (Spd). 

BekasKNIL suku Ambon di- 
silahkan memilih. 

Berita jang disiarkan dinegeri Be. 
landa. menteri pertahanan Neder. 
land tuan 's'Jacob telah merferin- 
tahkan kepada komandan tentara 
Gi Indonesia agar menjilihkan kepa- 
da anggauta bekas KNIL suku 
Ambon untuk memilih: 1. Masuk 
Angkatan Perang Indonesia, 2. Di. 
berhentikan  ditempatnja - dimana 
mereka “berada sekarang dan 3. 
Dikembalikan keasalnja dikepulauan 
Maluku Selatan, 

Tindakan itu, demikian kabar jg 
disiarkan dinegeri Belanda, adalah 
akibat adanja kawat2 jang dikirim- 
kan olehkomisaris tinggi Belanda 
Gi Indonesia dan komandan tentara 
Belanda di Indonesia mengenai ke- 
adaan kamp2 mereka. 

Mutasi komandan tentara 
Belanda, 

Komandan segenap rajon tentara 
Belanda di Indonesia djendral major 
Scheffelaar dan kepala stafnja - kol: 
Paulissen kemarin pagi .telah be- 
rangkat kembali kenegeri Belanda. 
Komando tentara Belanda “di Indo- 
nesia, sedjak tg. 31 Des. jl dipegang 
oleh Let. Kol. van Santen. 
  

  

—Pembantu. menteri. luar . negeri 
Amerika untuk urusan Timur Des | 
kat George McGhee menerangkan, 
bhw Amerika “Serikat ,,mempunjai 
setiap keinginan utk memenuhi per- 
mintaan India untuk 2 djuta ton 
bahan makanan gandum'. 

—Kementerian luar negeri Amerika 
Serikat menjangkal berita dalam, 
Washington Post jang mengatakanh 
bahwa State Department tela 
mengirimkan sebuah nota kepad 
Inggris supaja berusaha mentjar 
penjelesaian masalah Kashmir da 
lam Konperensi Commonweaith & 
London. : 
— Djurubitjara kementerian luar ne. 

geri Perantjis mengatakan, bahwa 
Perantjis tidak lama lagi akan 
mengundang Djerman Barat untu 
mengadakan pembitjaraan2 tentang 
tentara Hiropah, 
Dikatakannja, bahwa Perantjis 

belum memutuskan negara? mana 
jang akan diundang untuk pembi- 
tjaraan itu, 
— Kementerian pertahanan Amerika 
Serikat mengumumkan, bhw hingga 
waktu itu, djumlah korban Amerika 
Serikat dimedan peperangan Korea 
jang sudah diberitahukan resmi ke- 
pada keluarga2 mereka, ada 40.176 
orang,  
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— FONDS IRIAN — 
| £ “Sebapdi kenjataan bahwa 

  

. Kp: Daerah S “Selatan : 

x 
23 

  

Ina ed Ka." 

 Masaalah Gerilja ta mungkin se- 
2.0 lesai 6 Djanuari 

EPALA daerah Sulawesi Selatan, Entji Saleh Daeng Tompho, 
jg merangkap djabatan sbg ketua Panitya bersama penjelesaian 

masaalah Gurilja Sulawesi Selatan jg baru sadja tiba kembali di 
Makassar dari perdjalanannja kedaerah2 Sulawesi Selatan untuk me 

njelesaikan masaalah Gerilja tsb. menjatakan kesan2nja bhwia jakin 
Kahar Muzakar akan berlaku djudjur melaksanakan keputusan dari 
pemerintah .pusat dlm hal menjelesaikan peristiwa Gerilja Sulawesi 

| Djikakini disana sini terdjadi insi- 
den2 demikian Entji Saleh Daeng Tom 
pho selandjutnja. itu adalah disebab- 
kan oleh penerangan? jg belum sam- 
pai pada kesatuan? "jang terpen 
tjar karena sukarnja perhubungan ' 
Gan akibat adanja provokasi2 dari 
fihak ke-3 jang tidak ingin melihat 
terdapatnja penjelesaian soal tsb. 
engan fihak ke'3. dimaksudkan 

Gjuga oleh Kepala Daerah itu para 
pemimpin2 jang tertentu jg hanja 
mementingkan diri “sendiri dan 
-golongannja. 1 

Ata3 pertanjaan apakah masalah 
Gerilja tsb. akan dapat diselesaikan 
pada tg. 6 Januari ini sebagaimana 
jang telah direntjanakan, Kepala 
Gaerah mendjawab, bahwa itu tidak 
mungkin dengan alasan terutama 
didaerah Luwu dan Kendari perhubu- 
ngan sangat sukar. Untuk melantjar 
kan perhubungan dan segala sesua. 
tunja kini Kahar Muzabar telah me- 

nudju ketempat daerah2 tsb. djuga 
anggauta panitya Njonja Salawati 
Daud dan kepala staf Gerilja baru2 
ini menudju daerah Paiopo. 

Lebih djauh diterangkan, bahwa 
dimana? rakjat menjambut dgngem. 
bira atas penjelesaian masalah ge- 
rilja sebagai bukti kemarin di Pen-' 
  

Pengurus PB R.A. menolak Y 
Berhubung dgn. telah sering dika- 

barkan oleh fihak jg. tertentu me- 
ngenai fusi antara SBKA dan PBKA 
Iebih landjut ,,K.R.”” mendapat ka- 
bar, bahwa tentang keinginan hen- 
dak bersatu didalam kalangan PBK 
A telah ternjata dgn. keputusan Kon- 
gres Luar Biasa PBKA tg. 21—23 
Desember jtl. Diterangkan selandjut- 
nja, bahwa pengumuman bersama 
PBKA-SBKA jg. dikeluarkan dalam 
bulan Agustus tahun jl. tidak dise- 
tudjuinja beleid Pengurus Besar PB 

KA sehingga P.B. harus mengun- 
durkan diri. ' 
Dengan ini teranglah bahwa bu- 

kan Pengurus Besar jg. menghalang-- 
halangi fusi tapi memang tjaranja 
berfusi sebagaimana jg. diterangkan 
dalam pengumuman bersama PBKA- 
SBKA tidak disetudjuinja oleh tja- 

| bang2nja. Begitulah pengumuman 
Pengurus Besar baru2 ini jg. disam- 
paikan pada wartawan kita. 

Pamflet B.P.I. Tjilatjap. 
Berkenaan dengan gagalnja soal 

Irian, Consulaat Badan Perdjuangan 

Irian Tjilatjap mengeluarkan pam- 
flet jang disebarkan keseluruh pe- 
losok. $ 

Bunji pamflet itu antara lain: 
Belanda telah melanggar persetu- 

Gjuan K.M.B. j 
Bolehkah Sdr.2mu di Irian tetap 

Gidjadjah? 
| Bersatulah, menudju 17 Augustus 

1 2     
   

  

“Mulai tgl 1 Januari 1951 kita 
jatakan tidik terikat lagi de- 

.M, B. 
“Hendaknja kita selalu awas dan 

w da! . (H.) 

Irian Barat adalah mendjadi 
tuntutan dari segenap bang- 
sa Indonesia jg berdjumlah 
75 djuta, dan serentak dgn 
gagalnja konperensi Irian di 
Den Haag, dibeberapa tem- 
pat di Indonesia telah berdiri 
»Fonds Irian”, dan pada per- 
mulaan “bulan ini Presiden 
Sukarno telah menerima 
sumbangan dari rakjat To- 
litoli sebesar R50.000 dan 
dari rakjat Posso R 18.300 
(keduanja dari Sulawesi), 
uang mana dimaksud ialah 
sebagai ,,Fonds Irian”. 

Siapa menjusul? 1       

dran diadakan sebuah pertamuan 
ramah tamah antara gerilja, tenta- 
ra dan rakjat jang selamanja itu 
Giselenggarakan oleh rakjat sendiri 
Disamping itu rakjat djuga tih 
membentuk panitya2 untuk membe- 
rikan bantuannja. Demikian a.l. ke- 
San2 kepala daerah Entji Saleh Da- 
eng Tompho mengenai usaha pe- 
njelesaian masalah gurilla di Sula- 
wesi Selatan, menurut radio 

Makassar. : : 

#3 | ,KEDAULATAN 
BN Kaka 

4 20.000 untuk usaha Per- 
tanian 3 

Usaha pembangunan dalam la. 
pangar pertanian dalam daerah Tji- 
latjap kini sedang giat didjalankan. 
Langkah jang dilakukan oleh Dja- 
watan Pertanian ialah kearah 3 
faktor terpenting, diantaranja: Mem- 
beri pedoman kearah perbaikan 
pertanian. ! " 
Mendorong semangat pertanian, 

sendi kemakmuran rakjat, dan mem- 
perhebat productie. 
Uatuk penghargaan, | disediakan. 

bagi tiap ketjamatan (guna perta- 
nian) hadiah perlombaan minimum 
f 1000,-.Usaha jang didjalankan de- 
wasa ini ialah mengenai perbaikan 
saluran2 air (tertair). 

Selain dari itu Pemerintah menge- 
lauarkan biaja sebanjak £ 20000- 
guna mendirikan Balai Pendidikan 
Masjarakat Desa dan membeli (me- 
njewa) tanah2 jang dipergunakan 
untuk pertjontohan: Adapun maksud 
dari B.P. M.D. ini adalah selaku 
Consultatie-Bureau Pertanian, jang 
setiap waktu sedia memberi pettin- 
'Gjuk2 kepada para petani jang mem- 

butuhkannja dalam soal pertanian. 
Untuk daerah Kabupaten Tjilatjap 
pada saat ini sedang didirikan ru- 
mah tsb didesa Gumilir. 

  

  

K- R. T. Radjiman Wedyadiningrat (tidak berpartai) mendjelaskan 
pendiriannja di Parlemen pada waktu pembitjarean keterangan 
Pemerintah tentang Irian. Tidak mufakat dengan pembitjara2 jang 
lain, jang menerangkan bahwa oral note berarti suatu pendirian 

ig lemah. .Penghargaannja ialah didalam bagian moreel dari berani 

memberikan konsessi2”, demikian Tuan Radiiman. (Gambar Aneta). 

Background perundingan Irian: 
  

  

RAKJAT" SE NEN 8 DJANUARI 1951 

Pembagian Textiel ECA : 

Distribusi - pekerdja texdi "| 
djuta meter ta” djadi 

  

Karena pemerintah rugi! 
MENTENG pembagian textiel dari bantuan E. C.A., Antara” 

memperoleh kabar, bahwa textiel E. C. A. telah dan akan diper- 
gunakan untuk: 

8. pembagian distribusi textiel 
kepada para pekerdja bagian per- 
tama tahun 1950, setiap orang 6m, 
denganharga satu kali, sebanjak 
20 djuta meter. 

b. distribusi bagian kedua tahun 

1950 kepada para pekerdja dengan 
harga satukali djuga sebagai. 

mana diniatkan sebermula sebanjak 
23 djuta meter, tidak pernah dila- 
kukan, oleh karena hal ini - berhu- 

bung dengan peraturan monetair 
dalam bulan Maret 1950 - akan ber- 
arti kerugian bagi Pemerintah se- 
besar R50 djuta, sedang  fihak 
E.C.A. tidak mengizinkan harga 

textiel ini di- ,,Herwaardeer”. Bila 
Pemerintah toch melakukan ,,her- 
waardering”, maka wang selebihnja 

Gari harga satu kali itu harus dise- 
tor kedalam ,,counterpartfunds” se- 
dang distribusi-pekordja dgn harga 
»berwaardering” ini ta' kan menarik 
lagi. Hal ini akan berakibatkan pu- 
la, wang pendapatan pendjualan 

distribusi akan tidak atau kurang 
sekali masuknja, sebagaimana telah 
kedjadian dalam bulan2 jang lalu, 
@6leh karena harga- ,,herwaardering” 
ini hampir sama dengan tiga kali. 

Oleh karena itulah distribusi- 

pekerdja bagian kedua tahun1i950 
ini tidak diteruskan dan dihenti- 
kan pada tgl. 1550. 

Cc. Maka textiel- E. C. A: jang semu- 
la akan dibagikan sebagai distri- 
busi- pekerdja sebanjak 23 djuta 
meter itu dapat diperuntukkan 

. bagi memenuhi lisensi2 jang telah 

dikeluarkan dan bagi pelbagai 
badan2 chusus, seperti rumah2 
sakit dan jajasan2 amal, satu 
dan lain dengan harga ,,herwaar- 
dering”. 

d. Sesisanja l.k. 7 Gjuta meter lagi, 

"dapat didjual kepada umum dgn 
harga pasar bebas, jang tidak 
boleh kurang dari pada harga 

,herwaardering”. 

1 

D.P.R. DIANGGAP SEPI 
« 

USA-lnggeris melakukan intervensi diplomatik 
terhadap Indonesia 
(OLEH KORESPONDEN K. R- DJAKARTA) 

BER HUa dengan tersiarnja berita bahwa kabinet dlm prin- 
sip telah menjetudjui membatalkan statuut Unie Nederland-Indo- 

nesia, kalangan jang mengetahui mengatakan bahwa soalnja ialah 
bagaimana dan bilamana statuut Unie itu dibatalkan. Kalangan itu 
mengatakan bahwa statuut Unie itu kekuatannja tidak sebesar per- 
djandjian KMB, jang oleh Pemerintah dianggap suatu persetudjuan 
jang bersifat internasional, sedangkan statuut Unie adalah suatu 
bentuk kerdja sama antara dua negara jang sama tinggi deradjatnja 
dan statuut itu dianggap dibatalkan djika ada salah satu dari nega- 
ra itu menjatakan tak mau terikat lagi dalam statuut tsb. 

Dalam hubungan ini penindjau2 
politik menjatakan pada wartawan 
»KR« bahwa memang dikalangan 
partai2 Pemerintah seperti Masjumi. 

£IR, Parkindo ada tendens untuk 
membatalkan statuut Unie, dengan 
tak berarti bahwa mereka setudju 
persetudjuan KMB dibatalkan. Ala- 

san terpenting mengapa partai2 tsb 

menjetudjuhi pembatalan statuut U- 
nie itu jg sepintas lalu tampak radi- 
kal ialah dgn gagalnja perundingan 
soal Irian, partai2 tsb mulai me- 
nginsjafi bahwa kerdja sama dlm 
Unie dengan Belanda ternjata tak 
membawa hasil buat Indonesia, 
bahkan Indonesia terikat dim ben- 
tuk kerdja sama dengan Nederiand 
dlm lapangan ekonomi - keuangan, 
kebudajaan dan ketentaraan. 

Pendapat kaum kiri. 

Pemimpin2 politik jang biasanja 
oleh Pemerintah disebut kiri menja- 

takan pada ,KR” bahwa memarg 
sudah setahun jl, partai2 kiri me- 
nolak KMB, tapi partai2 Pemerin- 
tah pada masa jl rupanja karena 
keadaan dalam KNIP menerima per- 
setudjuan KMB. Salandjutnja pe- 
mimpin2 politik kiri itu mengata- 
kan, bahwa dalam tahun jl itu me- 
lalui provokasi2 anasir2 kolonial, 

  

Statement Acoma: 
, 

Irian bukan persoalan Indonesia 
' Belanda lagi! 

TIA masalah Irian dewasa ini Angkatan Communist Muda 
(Acoma). didalam suatu keterangan menjatakan pendapatnja, bhw 

maka Irian bukan lagi soal 
— dalam tingkatan perdjuangan nasional dan internasional dewasa ini 

Indonesia-Belanda, melainkan sudah 
langsung mendjadi persoalan diantara rakjat Indonesia dan ,,modal 
pendjadjah Amerika”. 

Pidato Perdana Menteri Natsir 
dimuka parlemen tentang gagalnja 
konperensi Iri: 
nlegalisasi jang teratur dari pada 
penjelewengan ke Washington". 
Tentang pembatalan KMB di- 

katakannja, bahwa pembatalannja 
harus disertai pembatalan maklu- 
mat pemerintah bulan Nopember 
tentang pengakuan dan pengemba- 
lian hak milik bangsa asing, jang 
ditjap oleh Acoma mendjadi ,,sumber 
sekalian naskah2 likwidasi kemer- 
dekaan Republik Indonesia dan 

    

disebut oleh Acoma 

  

rakjat", k ba 
Pembatalan KMB diatas dasar ini 

akan mengembalikan Indonesia me- 
megang peranan di Asia Tenggara. 
Penindjauan kembali KMB atau 
pembatalan KMB jang dilakukan 
diatas dasar maklumat Nopember 
tentu akan melibatkan Republik 
Indonesia setjara formeel dan reeel 

   
dalam belenggu keku nh modal 
pendjadjah Amerika. Demikian per- 
njataan Acoma mengenai perseng- 

kotaan Irian dan pembatalan KMB, 
n 2. 8 e , 1 

   

Pemerintah kita mulai insjaf bahwa 
kerdja sama dengan Belanda achir- 
nja toh merugikan Indonesia. 

Kalangan politik jang dapat kita 
anggap objektif ditanja apa back- 
ground dan bagaimana seharusnja 
dimasa dekat memperdjuangkan Irian 
Barat, menerangkan bahwa Peme- 
rintah ternjata membuat kesalahan 

jang sepantasnja dapat dihindarkan. 
Kepergian Mr. Roem ke Nederland 
seperti diketahui tak dapat perse- 
tudjuan DPR, ataupaling sedikitnja 
tak ada perundingan antara DPR 
Gan Pemerintah mengenai sjarat2 
sebagai dasar perundingan delegasi 
Indonesia dengan delegasi Belanda 
mengenai Irian Barat. Dan sesudah 
perundingan tsb gagal, maka Pe- 
merintah baru mau menjampaikan 
keterangan pada DPR. 

Reshuffle belum berarti 
perbaikan. 

Mendjelaskan background tin. 
dakan partai2 Pemerintah, kalangan 
politik itu mengatakan bahwa peru- 
bahan politik jang tampak radikal 
Gari partai2 tsb dimaksudkan guna 
menarik perhatian rakjat. didalam 
negeri dan diluar negeri. Terutama 
maksud mereka dgn demikian akan 
mentjari kepertjajaan dari massa 
dan dapatlah partai2 tsb membang. 
gakan bahwa mereka mempunjai 
program politik jang lebih tinggi. 
Dalam hubungan ini dapat pula di- 
artikan suara2 dari partai2 politik 
Pemerintah jang telah mengakui 
perlunja ada reshuffle dim kabinet. 
Tapi menurut kalangan politik jg 
dapat dianggap objektif itu reshuf- 
fling kabinet belum berarti  per- 
baikan, meskipun ada perubahan. 

Satu-satunja sjarat untuk mem. 
perkuat susunan kabinet, ialah for- 
masi personen dari partai2 dan pro- 
gram politiknja mesti sesuai dengan 
tuntutan masjarakat. Kalangan itu 
merasa lega bahwa dikalangan par- 

tai2 politik kita jang biasanja me- 
mnempuh politik berunding timbul 
kejakinan bahwa politik itu ternjata 
tak baik dan merugikan rakjat, 
bahkan Parkindo kabarnja menjetu- 
Gjui menindjau kembali persetudjuan 

KMB dan ada diantara pemimpin? 
mereka jang menjetudjui KMB di- 
bataikan sadja, Sebetulnja, demikian 
kalangan politik jang objektif itu, 
kegagalan perundingan soal Irian 
itu ada baiknja buat rakjat, karena 
rakjat dengan demikian mulai me- 
ngerti dan insjaf bahwakerdja sama 
Gengan 'imperialis tak membawa 
manfaat bagi rakjat, 

Rol Amerika dan Inggeris: 

Achirnja perlu dikabarkan bahwa 
menurut kalangan jang mengetahui, 
memang kini pihak Amerika dibe- 
lakang lajar melakukan intervensi 
diplomatik untuk menjelesaikan soal 
Irian Barat, jang pada hakekatnja 
hendak memaksa Indonesia turut 
dalam blok Amerika. Dapat dime- 
ngerti mengapa selama perundingan 
Irian Barat UJA tinggal diam. Dan 
siasat diplomatik USA itupun sudah 
disesuaikan dengan siasat diploma- 
tik Inggeris, jang tampaknja keluar 
tak turut tjampur dengan soslIrian 
Barat, tapi sebenarnja memadjukan 
pionnja Australia, jang bergembar- 
gembor bahwa, Australia tak setu- 
dju Irian Barat dikembalikan pada 
Indonesia. Sesungguhnja Indonesia 
sudah terperangkap dalam djaring 
diplomatik USA—Inggeris. Dan In- 
donesia seandainja melakukan poli- 
tik nekat untuk merebut Irian Ba- 
rat kembali, misalnja dengan mengi. 
rimkan pasukan2 kita baik setjara 
terang-terangan, maupun setjara 
selundupan ke Irian Barat tentunja 
akan ditjap sebagai agresor, demi- 
"kian kalangan itu. 

Larangan fihak E.C.A, bahwa 
harga textiel FE. C, A, tidak boleh 
Gi- ,herwaardeer” oleh para im- 
porteur, berarti keuntungan bagi 

Negara, oleh karena kelebihan pen- 
Gapatan pendjualan dengan harga 
»herwaardering” itu harus disetor 
kedalam .,counterpart-funds”, dan 
inilah maksud sebenarnja dari ban- 
tuan E CA. : 
Berhubung dengan itu pulalah 

pendjualan dengan hargapasar bebas 
tidak boleh kurang dari pada harga 
»herwaardering”. Ant. 

Sani Te ea 

Perlu ada understanding 
Antara Pers dan instansi2 

Baru2 ini diruangan atas dari 
restaurant Pak Amat telah dilaku- 
kan pertemuan ramah tamah an- 
tara instansi2 Polisi/rAM, C.P.M, 
K. M.K. dengan fihak pers, jang 
dihadiri djuga oleh Angg. Dewan 
Pemerintah Karesidenan dan Ko- 
tapradja, Pimpinan Djawatan Pe- 
nerangan Kota dan Djawatan Pe- 
nerangan Mobiel. 

Dalam pembitjaraan dan tanja 
djawab pada pertemuan tsb, da- 
pat: disimpulkan akan perlunja 
understanding diantara pers dan 
instansi2 . jang bersangkutan, 
untuk actualiteit dan objectiviteit 
berita2 jang akan disadjikan kpd 
masjarakat. (Swn). 

Tangkapan penggedor2 

Dari Kapten Katamso pemim- 
pin Tentara didaerah Delanggu 
kita mendapat kabar, bahwa aksi 
pembersihan dan pengedjaran ter- 
hadap penggedor2 kini dikerdja- 
kan dengan giat. 

Dalam minggu pertama “bulan 
ini, telah ditangkapnja 6 orang 
penggedor didaerah katjamatan 
Tjeper. Dapat diharapkan berkat 

“kerdja sama antara Wentara, Po- 
lisi dan Pamong Pradja keamanan 
didaerah Delanggu 'segera akan 
dapat dipulihkan. (Sn). 

Ta' perlu ada Penghulu/ 
Naib wanita 

Berkenaan dgn adanja prae— 
advies Mr. Siti Sundari dlm kon- 
perensi Perwari di Semarang bu- 
lan jl., tentang adanja Penghulu/ 
Naib wanita, kalangan Agama 
Islam di Solo menerangkan, bhw 
adanja Penghulu/Naib wanita tsb 
tidak dapat diterima, karena hal 
itu melanggar ketentuan agama, 
jang menjatakanbhw Naib ada- 
lah sabagai wakil ajah / saudara 
lelaki jg berhak menikahkan. 

Disamping itu memang kalang- 
an agama tsb. pernah mengusul- 
kan kepada Kement. Agama ada- 
nja Pegawai wanita dalam 
penghuluan. dan kenaiban, jg di- 
serahi tugas mengurus registrasi 
perkawinan, misalnja : menanja 
wanita jg akan kawin atau tjerai. 
Djadi pegawai ini tidak berhak 
menikahkan. Padawaktu ini pega- 
wai sematjam itu adalah seorang 
laki2 sadja. (Swn). 

  

D.P.R.D. Surakarta tersusun 
ga Djim'at jl. telah dilangsungkan pemilihan anggauta DPRD 
Kota Surakarta, bertempat diruangan - Balai- Kota Solo. 
Djumlah pemilih ada 303, jg. hadir 291. Jang mengadjukan dja- 

go ada 76, jg. terpilih 42, karena diantara jg. diadjukan djago ba- 

njak jg. sama. Hasil pemilihan sbb : 

1, Wignjosumarsono (Muda Ka- 

tholiek Indonesia) (15 suara), 2. Nj. 
Surjodipuro (Perwari) (15 suara), 
3. Prijodipuro (PKS) (13 suara), 4. 
Wedyoprasetya (Parkindo) (13suara), 
5. Kwik Dhiam . Hwat (Katholiek 
Wandawa) (12 suara), 6. Sabli (G. 
P.ILL) (11 suara), 7. Nj. Mawardi 
(Muslimaat) (11 suara), 8. Sutardjo 

(Al Islam) (11 suara), 9. Sumarto 
(GPII) (11 suara), 10. Suwarjo (Seb- 
da) (10 suara), 11. Abusamad (SB 
II) (10 suara), 12, Sahlan Rosjidi 
(Mohamaddjjah) (10 suara), 13. 
13. Marwan (GPII) (10 suara), 14. 
Siswowidjojo (GPII) (10 suara), 15. 
Ichtisan (Nadatul.Ulama) (10 sua- 

ra), 16. Nj. Sunarin (GPII Putri) 
(10 suara), 17. Hadisunarto (Moha- 
madijah) (10 suara), 18. Nj. Gito- 
atmodjo (Aisjiah) (10 suara), 19. 
Sukamto (PMI) (9 suara). 20. Ka- 
rijowijoto (PGRI) (8 suara), 21. 
Hendrosurasno 'STII) (8 suara). 

Lain dari pada itu sedjumlah 12 
Party politiek jg tidak ikut memilih, 

akan didjamin masing2 satu kursi, 
ialah: . $ 

1. PKRI (Durjat): 2. PNI  (Su- 
diman) 3. PSI. (Mardisuarto), 4. 
PartyRakjat Indonesia (Wiranto) 5. 
P.D.R. (Sumokartiko): 6. Parindra 
(Wasito): 7. Party. Murba (Moh. 
Panay)j 8. Party Tani (Susanto), 9. 
P.ILR. (Sarojo): 10, Masjumi (Alwy) 
11, Parkindo (Siswopranoto), 12. 
Permai (Sujowijoto), 

  

Perlu kiranja diterangkan, bahwa 
Parkindo dan Permai turut 
Gjuga memilih, akan tetapi karena 

tidak dapat mentjapai kiesgoutient, 
maka bagi kedua party tersebut 
didjamin satu kursi masing-masing. 

(Swn). 

PEMOGOKAN PPDI BATAL. 
Oleh ranting Persatuan Pamong 

Desa Indonesia Selo (Bojolali) tadi- 
nja telah diputuskan bulat, bahwa 
pada permulaan bulan : Januari 51 
ini mereka akan mengadakan pe- 
mogokan serentak, berhubung dgn 
gagalnja tuntutannja kepada Pe- 
merintah untuk digadjih dgn uang 

seperti peg. negeri. 5 

Atas usaha P.B.PPDI sdr. Sunarto 
dari PLB. PPDI jg berada di daerah 
Surakarta, pemogokan dapat di- 
batalkan, setelah diberikan pendje- 
lasan2 tjukup dan kesanggupan akan 
mengusahakan bantuan tambahan 
pendapatan. Kehendak PPDI semua 

aksi harus diperintahkan dari pusat. 

Kepada ,,KR" sdr Sunarto 'angg. 
PB menerangkan, bahwa Lurah desa 
di katjamatan Selo betul mempu- 
njai gadjih sawah seluas 8 HA akan 
tetapi: sawah mana sama sekali 
kering tandus sehingga sangat se- 
dikit ,hatsilnja. Dari gadjih 8 HA 
tadi seorang "Lurah 'desa berpeng- 
hatsitan rata2 setahun f 50,. (Sn) 

. 

  

     

  

R 2.500. — 
Sumbangan Presiden. 

Untuk memperlengkap alat2- 
olahraga dari Perguruan Tinggi 
.Gadjah Mada” Jogjakarta, Pre- 
Fiden Sukarno telah memberi sum- 
bangan uang sebersar R 2.500.— 
jang telah disampaikan kepada 
Prof. Sardjitopada beberapa hari 
jang lampau. 

Ke konperensi 
P.W.I 

Persatuan Wartawan Indonesia 
dan Serikat Perusahaan Suratka- 
bar seluruh Indonesia akan me- 
ngadakan konperensinja di Dja- 
karta pada tg. 13 hingga 15 
Djanuari 1951. 

Dari Jogja jg akan berkundjung 
kekonperensi itu dari PWI kring 
login Sdr2 Sugijono dan Agus Su- 
judi. 

Dari S. P.S. akan berangkat 
Sdr. Samawi. 

5.P.S. dan 

Lustrum P. W.I. Jogja. 
Untuk peringatan 5 tahun ber- 

dirinja Persatuan Wartawan In- 
donesia Jogja, pada tg. 9 Februari 
jad..akan diadakan peringatan. 
Untuk keperluan itu, oleh pengu- 
rus PWI kring Jogja telah diminta 
duduk sebagai pengurus perajaan 
sdr2 'Wonohito (Ked.  Rakjat) 
ketua, Bramono (Surjatjandra) wa- 
kil ketua, Ibnu Sujachman (Na- 
sional) penulis, Tjeng Tik Kie 
(Sin Po) bendahari dan beberapa 
orang lagi selaku pembantu. 

Direntjanakan, pada perajaan 
tsb akan diadakan pertemuan ra- 
mah tamah dengan kalangan2 
pemerintahan daerah, dagang, or- 
ganisasi2 dll. sebagainja untuk 
mengeratkan perhubungan. 

Bruh non actief. 
Pegawa'?2 dari badan2 hukum Ne- 

gara seperti Badan Industrie Nega- 
ra, - Badan Textiel Negara, Badan 
Exploitasi Tambang Negara, Badan 
Perusahaan Tambang minjak, Pusat 
perkebunan Negara dan Badan Pe- 
njelenggara Perusahaan Gula Nega. 
ra, dengan peraturan2 kementerian 
Kemakmuran RI Jogja jg. non-actief 
Giberikan tundjangan. 
Pembajaran itu berlaku untuk dae- 

rah jg. disebut daerah ,,Linggardja- 
ti” di Djawa. 
Pembajaran tundjangan non-actief 

ini untuk daerah Jogjakarta telah 
berdjalan 1 tahun dan telah mende- 
kati penjelesaiannja. 
Untuk daerah Renville luar daerah 

Jogjakarta, penjelesaiannja telah me- 
nusul pula, sedang untuk daerah 
Linggardjati di Djawa luar Renville, 
pemberian tundjangan non-actief 

sebagaian telah diberi voorschot 
oieh para Residen. 

Penggedoran jang sial. 
Djum'at malam Sabtu kira2 djam 

8.30 R. Ngt. Muhamad Djufri salah 
seorang penduduk kampung Noto- 
pradjan kedatangan perampok2 ber- 
sendjatakan repolper. Semula 

seorang perampok panggil2 anak 
njonja rumah jang bernama Sudaris, 

mengatakan kalau diluar ada 
perusuhan lantaran soal perempuan. 

Dengan tidak ajal Sudaris buka 
pintu, tapi seketika seorang peram- 
pok mengatjungkan repolpernja. 
Dengan tjepat Sudaris menutuppin- 
tunja kembali sambil. berteriak: 
tolong2, ada penggedor! 

Dalam sekedjap mata penduduk 
sama keluar dan menudju kerumah 
Sudaris tadi. Perampok sebanjak 5 
orang melarikan diri sambil me- 
nembakkan repolpernja, tapi ber- 
untung tak ada seorang penduduk 
jang kena. Salah seorang perampok 
malahan dapat tertangkap, dan ke- 

mudian di hadjar oleh penduduk 
sekampong sampai matanja berke- 
lumuran darah dan badannja seku- 
Gjur mendjadi biru2. 

Kini perampok tsb ditahan oleh 
polisi. 

Udjian masuk kursus kilat Peni: 
lik Pend. Masjarakat 

Tgl. 4/1 '51 jl. 'oleh kepala Insp. 
Pend. Masjarakat Daerah VI, di Jo- 
gja tih diadakan udjian bagi tjalon2 
pengikut Kursus Kilat Pemilihan 
Pendidikan Masjarakat jang akan 
dibuka tgl. 10 Jan. jad. di Jogja. 

Turut dalam udjian ini 26 cerang, 
lulus 14 orang, termasuk 4 orang 
sebagai tjadangan. Jang lulus: 

1. R.M, Sutedjo Bojolali. 2: Sdr. 
Djumali Bojolali. 3. Nn. Suwarti 
Jogjakarta. 4. Sdr. Wisnumurti Ban- 
tul. 5, Sir. Suwignjo Jogjakarta, 
6. Sdr. Suradigo Sragen. 7, Sdr. 
Muljono Imogiri. 8. Sdr. Ramelan 
Sragen. 9. Mj. Sudjinem Klaten, 
10. Sdr. Suranto Klaten, dan jang 
sebagai tjadangan: 

1. Sdr. Wasita Imogiri, 2. Sdr. 
Widjonosusastro Jogja. 3. Sdr. Ha- 
disatimo Pedan, 4. Sdr. Pudiarto De- 
“langgu. 

KITA TERIMA. 
»Suara Ikatan J. U. B,” suatu 

madjalah baru bulanan dikeluarkan 
oleh PP. ISJUB Jogjakarta jang 
merupakan pustaka dari para siswa 
Universiteit Buruh, Madjalah ini 
dibawah pimpinan redaksi Moh, 
Dharmawan jang memegang se- 
kretariat ISJUB, Alamat Red & 
Adm: Djl, Lempujanganwangi 17 
Jogjakarta, m—. 
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Pertempuran meluas! 
00 dai Timur 

Iring2an pasukan dari Manchuria 

      

    

sda .. terus bertambah. 
MENURUT markas besar MacArthur, pasukan? komunis telah 

menempatkan meriam2 mereka disekitar Kimpo, jang kemu- 
dian diserang oleh pesawat? pembom B-26. 

Markas besar armada udara Amerika ke-5 umumkan, bhw pesa- 
wat2nja telah menghantjurkan sebuah kereta api pengangkut mesiu 
dekat Inchon dan menjerangi pasukan? RRT jang bergerak menudju 
ke Seoul dan pasukan2 jang ada didaerah pegunungan sebelah 
timur Seoul. 

'Ketjuali itu, pesawat? Amerika 
telah hantjurkan gedung? di Kae- 
seng, Hwachon dan Chorwon. 

SEBERANGI HAN. 
» 4 

Kira2 satu kompi pasukan Komu- 
nis telah kelihatan disebelah selatan 
sungai Han, pada kira? 8 mil sebe- 
lah timur Seoul. 
Djuga disebelah utara lapangan 

terbang Kimpo, telah terdjadi penje- 
berangan oleh lawan, kata markas- 
besar Mac Arthur. 
Menurut laporan angkatan udara 

Amerika pada malam saptu, iring2- 
an kendaraan dari Manchuria ke 
Korea djumlahnja 2 kali lebih besar 
dari pada sebelum RRT mengada- 
kan serangan umum, dan 4 kali le. 
bih besar dari pada ketika serangan ' 

umum tadi dipersiapkan. 
.. Diumumkan pula, bahwa 2 buah 

lapangan terbang di Fyongyang kini 
Giperbaiki oleh pasukan? RRT. 
Sementara itu pertempuran2 dida- 

rat telah meluas sampai kepantai 
timur, jang sebelum itu tenang sa- 
dja. 
Pasukan? PBB disana minta ban- 

tuan jang kuat ad pesawat2 ter- 
keterangan2 lainnja bang, tetapi 

mengenai pertempuran tadi belum 
“ada. 

Serangan udara jang terhebat pa- 
da hari Djum'at ini, terdjadi dipe- 
dalaman Korea, didekat Songchon, 
dimana pasukan2 PBB terantjam 
.olehtentara lawan. (Ant.- UP Tokio). 

  

Madjelis Tinggi Perantjis 
tolak 

- Renijana anggaran 
belandia pertahanan 
2.114.000.000 dollar. 

Madielis Tinggi Perantji telah 
menolak rentjana anggaran be- - 
landja persendjataan. jang besar- 
nja 2.114.010.000 dollar itu. 

Madjelis Tinggi memutuskan, 
“supaja disusun naskah jang baru, 
dim mana dimuat beberapa pe- 
robahan tentang sumber2 pem- 
biajaan rentjana tadi. 

Maksud rentjana undang2 tadi 
ialah untuk membentuk tentara 
Perantjis jang kuat dalam tahun 
ini. (AnttUP) 

Negara? asing harus 
dibantu! 

Senator Taft dari Partai Repu- 
blikan Amerika Serikat, andjur- 
kan supaja angkatan udara dan 
laut Amerika Serikat diperboleh- 
kan membantu negara2 asing, 
ig minta bantuan dari Amerika 
guna mempertahankan diri sen- 
diri terhadap serangan Komunis, 

Taft mengatakan, bhw ditam- 
bahnja pasukan2 Amerika di 
Eropa mungkin akan menambah 
perbelandjaan milliter Amerika 
mendjadi 60.000.000.000 dollar 
sampai 70.000,000.000 dollar se- 
tiap tahunnja, dgn ketekoran se- 
djamlah 20.000.000.000 dollar. 

(Ant. UP:) 

Lebih 328 kali pelanggaran 
terhadap RRT. 

Lebih 1406 pesawat udara 
Amerika dari tentaranja di Korea 
telah menjerbu ke daerah Tiong- 
kok Timur-laut (Manchuria) dlm 
lebih dari 328 insiden antara 27 
Agustus dan 31 Desember, demi- 
kian menurut tjatatan jang tak 

4 pada itu telah - 
lengkap Dan dim » 15 sebagaian besar pendapat negeri2 Wahab Azzam Bey, telah mengu- tewas 16 orang dan luka2 11 
orang. 

Selama bulan 

PASUKAN2 KOMUNIS 

Desember 169 : 

  

pesawat udara Amerika telah me- 
njerbu 62 kali daerah Manchuria, 
termasuk pula pengeboman den 
penembakan 10kali. (Ant. NCNA). 

“Amerika serang Antung 
lagi. 

Radio Khabarovsk (Siberia) 
menjiarkan bhw 4 buah pesawat 
terbang militer Amerika Serikat 
telah menjerang kota perindustrian 
Antung di Manchuria, jang le- 
taknja ditepi sungai Yalu, jang 
merupakan tapalbatas dgn Korea. 

4 Pesawat terbang tadi men- 
djatuhkan 4 buah bom, hingga 4 
orang telah tewas atau medapat 
luka2. 

Ini adalah kedua kalinja dalam. 
5 hari, bahwa pesawat terbang 
Amerika dituduh menjerang dae- 
rah RRT. Ant. UP. 

Djenderal2 Djerman dana 
Amerika berunding. 

Djenderal2 Amerika dan Djer- 
man, jang ketika Perang Dunia II 
berhadapan sebagai musuh, run- 
dingkan pemasukan pasukan2 
Djerman Barat kedalam tentara 
Eropa Barat jang dipimpin oleh 
Djenderal Eisenhower. 

Amerika diwakili oleh djenderal- 
major George Hays, wakil ko- 
misaris tinggi di Djerman, sedang- 
kan Djerman Barat diwakili oleh 
letnan- djenderal Hans Spiedel, 
bekas kepalastaf djenderal Erwin 
Rommel dan letnan - djenderal 
Adolf Heusinger. (Ant. UP.) 

»KEDAULATAN 

  

   

  

t 

        

DJANUARI 19 

Di Asia dan Timur Dekat banjak pertengkaran antara negara2 jang dapat di- 

selesaikan oleh PBB. Untuk mengetahui betul2 apakan perintah penghentian 
tembak - menembak didjalankan dengan sungguh2 cleh negara2 jg bersang- 
kutan maka selalu diadakan penindjauan jang teliti oleh penindjau2 militer PBB. 
Digambar tampak penindjau militer melakukan tugasnja di pegunungan Keshmir. 

Gambar ANP. 

Sendjata makan tuan ! 
Banjak alat2 perang Korea Utara 

| bikinan Amerika! 
MENJANBIN berita hari Saptu mengenai desakan Amerika.ke- 

pada Perantjis utk membatalkan kontrak tentang pengiriman ba- 
dja ke RRT. lebih landjut dikabarkan bhw pemerintah Amerika te- 
lah minta kpd negara2 jang bersahabat di Timur Djauh supaja hen 
tikan penjelundupan alat2 sendjata ke daerah komunis. | 

Usaha untuk memberantas penje- 
lundupan tadi dipimpin oleh State 
Department, kepada pemerintah2 
jang bersahabat di Timur Djauh di- 

sampaikannja daftar orang2 jang 

  

parang. 
politik . 

Commonwealth mentjela 
merika di Timur Djauh 

KONPERENSI para perdana menteri negeri2 Commonwealth dlm 
sidangnja hari Djumaat membitjarakan masaalah Asia dan me- 

ngritik politik Amerika di Timur 

Perdana menteri Inggris, Clement 
Attlee mentjoba membudjuk semua 
negeri2 Commonwealth supaja me-' 
ngakui pemerintah RRT dan Ingaris 
telah minta kepada Amerika supaja. 
Gjangan dulu mengetjap RRT seba- 
gai agressor, sebelum para perdang 
menteri itu mentjapai persetudjuan 
tentang hal tsb. 

Panitia Politik PBB telah menje- 
tudjui permiataan Inggris itu dan 
menunda sidangnja selama 48 djam. 
Terhadap masaalah Timur Djauh 

terdapat pendapat2 jang berlainan 
diantara negeri Commonwealth itu 
Gengan Kanada dan Australia tjon- 
Gong kepada pendirjan Amerika 

India, Ceylon dan Inggris 
berlainan. v 

Minta. PBB bitjarakan 
resolusi 6 negeri 

Konperensi Commonweaith itu 
mengusulkan supaja diadakan per- 
temuan Sidang Umum PBB untuk 
mempertimbangkan resolusi 6 nege- 
ri, jg mengandjurkan kepada semua 
negeri supaja menghentikan bantu- 
annja kepada Korea Utara. 

Resolusi itu “dianggap sebagai 
langkah perantaraan jg bermanfaat 
untuk mentjegak tiap aksi jg mung- 
kin dapat mengobarkan perang Ko- 
rea mendjadi sengketa dunia. 
Menurut komentar2 jg didapat 

Commonwealth menentang tendens2 
jg ada pada Amerika jg menghen- 
daki tindakan2 jg terburu. 

Pendapat umum di Lake Success: 

TJOBA SEKALI LAGI! 
PBB masih sanggup selesaikan soal Korea. 

PANIEYA politik Sidang Umum PBB hari Djum'at bersidang lagi, 
setelah berhenti 48 djam lamanja, dan diduga bahwa panitya tadi 

akan mengundurkan diambilnja tindakan keras oleh Amerika Serikat 
terhadap RRT. 

Dengan demikian 
. 

maka pintu tetap terbuka untuk mengadakan 
suatu pertjobaan lagi, guna mentjapai penjelesaian setjara damai 
dalam soal Korea. 

Delegasi Amerika ketika hari Ke- 
mis menemui sekurang?nja 25 ang- 
gota PBB lainnja, guna menjusun 
tindakan-bersama. 

Didapat Kabar, bahwa pemerintah 
Amerika berpendapat, bahwa kini 
sudah tibalah saatnja utk menghu- , 

kum pemerintah Peking sebagai 
»agressor” dim arti jg dimaksudkan 
oleh Piagam PBB, dan untuk mem- 
bentuk politik sanksi2 dan tindakan2 
pembalasan terhadap RRT, 

an2 ketika hari Kemis itu, pendapat 
Amerika ini kurang mendapat so- 
kongan delegasi2 lainnja. agar su. 
paja dapat dibulatkan mendjadi sua- 
tu resolusi jg. effektif, jg. akan di- 
adjukan dalam sidang berikutnja. 
Menurut pendapat umum, PBB 

“harus mentjoba sekali lagi, untuk 
memperlihatkan kepada pemerintah 
RRT, bahwa PBB sanggup mem- 
pergunakan tiap-tiap kemungkinan 
untuk mentjapai penjelesaian jang” 
antas, dgn. djalan berunding. Demi- 

Gari Lake Success, 
   

    

Djauh. 

Dapat dipastikan semua negeri 
Commonwealth menghendaki adanja 
gentjatan sendjata di Korea jg se- 
landjutnja diikuti dgn penjelesaian. 
Waiaupun alasan2 mereka tak sama. 

Mengenai desakan Inggris supa- 
ja anggauta Commonwesith me- 
ngakui RRT, dikabarkan bhw dari 

pihaknja Australia terdapat ten- 
tangan paling keras terhadap usul 
tu. y 

Menurut berita dari Karachi ter- 
achir, perdana menteri Pakistan Lia- 
guat Ali Khan hari Sabtu jl. telah 
berangkat ke London utk hadliri 
konperensi Commonwealth. Tapi per- 
lu ditegaskan bhw maksud teruta- 
ma dari pada keberangkatan ituia- 
lah utk urusan Kashmir sedang so- 
a12 lainnja baginja adalah perkara 
nomor dua. (Ant. UP dari London). 

Mesir & India adu- 
mengadu 

Mesir dan India telah adu-menga. 
Gu setjara lisan tentang pernjataan2 
jang ,,tidak manis“, jang diutjapkan 
oleh utusan2 pemerintah kedya ne. 
gara tadi, tentang sikap masing2. 
Dutabesar India di Kairo, Asaf 

Ali Asghar Fyzee, mengadu bahwa 
dutabesar Mesir di ,Karachi, Abdul 

tjapkan ,,kata2 jang pro-pakistan" 
mengenai soal Kashmir. x 

Acting menteri luar negeri Mesir 
Ibrahim Farag berdjandji akan se- 
lidiki soal tadi, ' 
Tetapi ia sebaliknja mengadu pu- 

la, bahwa perdana menteri India, 
Jawaharlal Nehru, ketika tanggal 
3 Januari di Kairo mengeluarkan 
kata2 jang ,,tidak manis” pula, 

Nehru, kata Ibrahim Farag, ketika 
itu mengatakan bahwa penarikan 
kembali pasukan2 Inggris dari dae- 
rah Terusan Svez pada waktu ini, 
adalah tidak sebagaimana semusti- 
nja berhubung dengan keadaan in- 
ternasional sekarang ini. (Ant. UP, 

“ dari Kairo). 

3 Divisi Italia untuk 
Eisenhower. 

' Menteri pertahanan Jtalia, Pac- 
ciardi, hari Djum'at mengumum- 
kan kepada kabinet, bahwa Italia 
siap untuk menjerahkan 3 divisi 
angkatan darat kepada tentara 
Atlantik jang dipimpin oleh Djen- 
eral Bisenhower, segera sesudah 

ada permintaan daripadanja. 

' Seperti diketahui, 
rantjis sanggup serahkan djumlah 
jang sama, (Ant, UP,) 

dipergunakan pasukan? 

djuga Pe- 

dtjurigai, baik orang? Amerika 
maupun bangsa2 lainnja. 

|Djika salah seorang diantara 
g2 jang namanja termuat dlm 

tar tadi muntjul disalah suatu 
tempat diantara negeri2 Timur 

auh tadi, maka pemerintah jang 
persangkutan diminta supaja meng- 

Ikuti gerak-gerik mereka. 
Apabila orang2 tadi lakukan per. 

buatan? tidak sah, maka mereka 
Gapat diusir dari negeri tadi. 

Konsul2 Amerika di Timur Djauh, 
Giminta supaja batalkan paspor2 
orang2 Amerika, jang kedapatan 
menjelundupkan sendjata. " 

Sendjata RRT & Korea 
Utara .made in USA". 

Banjak diantara sendjata2 jang 

RRT dan 
Korea Utara adalah buatan Amerika 
Serikat, begitu djuvga sebagian dari 
mesiunja, 

Sumber sendjata jang 
diselundupkan. 

Menurut bukti2 jang dikumpulkan 
oleh Kementerian luar negeri Ame- 
rika, sebagian besar dari mesiu tadi 
berasal dari simpanen2 alat2 surplus, 
jang ditinggalkan oleh angkatan 
perang an sesudah perarg 
Gunia II diseluruh daerah Pasifik. 

Diantara timbunan? tadi, terdapat 
simpanan2 jang sangat besar di Pi- 
lipina. Diduga bahwa gerombolan2 
pedagang gelap, jang ingin menda- 
pat laba jang besar sekali, telah 
menggedor simpenan2 tadi dan di- 
angkutnja sendjata2 tadi dengan 
kapal2 ketjil ke Tiongkok darat. 

Jang diselundupkan tadi terutama 
sendjata2 ringan. (Ant. UP dari 
Washington). 

    

  

Ekonomi : 

      

Tentang Padjak Peredaran ) 
Pee berlakunja padjak peredaran 1950, berlakunja diseluruh 

Indonesia, berlakunja berdasarkan pasal 63 ajat 1 dari undang2 
no, 12 tahun 1950 tgl. 13 Pebruari 1950, maka dengan surat kepu- 
tusan Menteri Keuangan tgl. 30-12-1950 No, P. Pe. 2-8-4 ditentukan 
bahwa mulai dengan tgl. 1 Djanuari 1950 undang2 padjak pereda- 
ran 1950 itu berlaku, 

Dengan undang? darurat tg. 30-12- 
1950 no. 38 thn. 1950 (Lembaran 
Negara no. 80) diadakan beberapa 
perobahan mengenai tarip, batas 
pengenaan dan pengetjualian dari 
padjak itu, menurut rantjangan 
tetap seperti telah kita muatkan 
dim ,,KiR.“ tg.4 Djan. 1951 halaman 

4. Hanja ada jig perlu ditambah, 
bahwa sesudah dibatja ajat 3e, ma- 
ka ajat 4e seharusnja berbunji: 4e. 

Djasz2 dokter, dokter gigi dan bi- 
dan. 

Penurunan tarip padjak 
peralihan 2 

Selandjutnja ,,Antara: mendapat 
pendjelasan dari djawatan padjak, 
bahwa penurunan tarip, padjak pe- 
ralihan "diatur. sedemikian rupa, 

sehingga pendapatan golongan ren- 
dah turun dengan lebih kurang 

50 pCt, penurunan ini semakin ketjil 
djika pendapatan semakin tinggi. 
Dipendapatan berdjumlah R 36.000, — 
setahun penurunan itu mendjadi le- 
bih kurang 20 pCt., demikian dia 
berkurang kurang sampai pada pen- 
Gapatan R60.000.- setahun mendja- 
di nol. 
Dalam pada itu didjelaskan lagi 

bahwa mengenai pembebasan pa- 
djak peredaran keterangan dari 
Gjawatan padjak kepada ,,Antara" 
Djakarta (ini perlu didjelaskan ka- 
rena ada kantor padjak lain tem- 
pat jang berlainan pendapat), jakni 
bahwa surat-kabar harian 
dan madjallah mingguan terma. 
suk bagian ,,penjerahan barang dan 
melakukan djasa« sehingga bebas 
dari padjek peredaran itu. 

Padjak upah 

Dalam ,,K.R« 4 Djan. kita tulis 
upah jang dibajar oleh madjikan 
f4,-- kebawah. Ini mestinja berbu- 
nji: 
Upah dibajar oleh madjikan se- 

banjak R 40. (empat puluh rupiah) 
sebulan kebawah bebas dari padjak 
upah, 

Begitulah, mengenai soal ini se- 
landjutnja dalam undang? darurat 
tgl. 30-12-1950 No. 36 th. 1950 
(Lembaran Negara No. 78) ditetap- 
kan pula bahwa peraturan? padjak 
jang berlaku diberbagai bekas ne- 
gara2 bagian dan daerah2 Swapra- 
dja mulai 1 Djan. 1951: diseragam- 
kan. Sendirinja bagi seluruh wilajah 
Indonesia berlaku undang2 padjak 
radio dan padjik pembangunan I. 

Pendjelasan. 

Diakui pula kemestian utk mem- 
perluas pengetjualian mengenai pe-" 

.njerahan barang ekspor, jani bahwa 
pengetjualian itu djuga berlaku-su- 
dah tentu menurut peraturan jang 
tertentu dimaksud dalampasal 22. 
Gjika ekspor itu terdjaditidak lang- 
sung, melainkan dengan perantara- 
an fihak ketiga. Untuk melaksana- 
kan itu maka perkataan ,langsung« 
dalam pasal ini ke-2. dihapuskan. 

Oleh karena untuk penjeraban ha- 
sil-bumi dari penduduk biasanja ti- 
dak dapat dipenuhi peratvran jang 
Gimaksud, ja'ni mengadakan surat 
pemberitahuan dua ganda untuk ek- 
spor itu, maka seluruhperdagangan 
Galam barang2 jang ditundjuk oleh 
Menteri Keuangan dan menurut si- 
fatnja sebagian besar untuk dikelu- 
arkan keluar negeri, diketjualikan 
dari padjak peredaran dengan tam. 
bahan pada pasal 22 ke 2, sub IV 
huruf A dalam rantjangan 'un- 
dang undang darurat termaksud. 

Pasal 6 ajat 1 undang-undang da- 
rurat No. 12 mengandung pengura- 
ngan tarip dari padj peredaran 
dengan menghitung padjak itu dari 
peredaran setahun sesudah dikurangi 
Gengan djumlah f 4.000,—. Ada dua 
maksud pasal ini. kertama maksud- 
nja supaja beratiis.ribu pengusaha 
ketjil tidak dikenakan. Kedua untuk 
memberi kerugian sekedarnja kepada 
pengusaha2 jang besar untuk peker- 

Berapakah gadjih seorang pega- 
| wai Tinggi ? 

KESREK iseng2 menghitung gadjih seorang pegawai tinggi dlm waktu 
satu tahunnja. Untuk mengetahui ini si Kesrek membikin balans 

atas dasar kenjataan. Mereka ini hanja diharuskan bekerdja sela- 
ma 7 djam seharinja. Bagaimana tjaranja bisa mengetahui dgn dje- 
las, pembatja saja persilahkan mengikuti angka2 dibawah ini: 

1 (satu) tahun dda.... 360 hari 
Hari tidak masuk bekerdja: 
Hari minggu.... ....... 52 hari. 
Haribesar menurut Kalender 22 .,, 

Perlop besar setahunnja ...14 ,, 
Tidak masuk karena sakit 

rata2 1 BEN SA batak "KKU Ah 

Permisi karena keperluan 

lain2 seperti menjunatkan 

mengawinkan anak atau ka- 
win sendiri rata2 "0 Vi. LUb a 
Tidak mungkin bisa bekerdja 
karena ada aksi pemogokan 
TERRRNNA Ie s Bnh BA SAR 

Djuml. tidak masak bekeraja 108 hari. 

Djadi hari bekerdja hanja 252 hari 
atau didjadikan djara 252x7 djam 

e «ae 1764 djam 

” 

Dipotong: $ 

Hari Djumuat pulang djam 
12, dus 52x2 djam 4 104 djm 
Hari Saptu pulang djm 1.- 
dus 52x1 djm & 52 djm 
Telat masuk rata2 10 mnt, 
sebab mobil kurang beres, 
dll. 252x10 mnt »— 42 djm 

Tempo untuk mengatur ge- 
suatu sebelum pekerdjaan 
dimulai, rata2 15 menit 

252x15 mnt — 

Tempo hilang utk pergike 
kamar ketjil rata2 3 “kali 
2 10 mnt -252x30 mut — 
Tempo ngobrol dgn teman- 
teman rata2 sehari'1 djm 
252x1 djm — ) 
Utk minum,merokok kadang 
Njarap atau makan rata? 
30 mnt-252x30 mrt « 
Waktu terbuang utk mene 
rima tamu dari luar rata? 
3 djm-252x3 djm » 
Menghadliri konferensi Dja 
watannja jg selalu diadakan 
tiap2 minggu sekali rata2 

2 djm:52x2djm &— 104. djm 
Waktu hilang utk mema- 
sukkan paperassen dalam 
almari atau brandkast se: 
belum pulang rata2 1/2 (se. 
tengah) djm 252x1/2 djm & 126 djm 

Total djendral & 1751 djm 

63 djm 

126 dim 

252 djm 

756 djm 

126 djm 

djaan2 administrasi jang diwadjib- 
kan oleh padjak peredaran. 

Fementara itu terasa, bahwa utk 
mentjapai maksud tersebut ja'ni 
membebaskan pengusaha?  ketjil, 
pengurangan sedjumlah f 4.000,— 
itu tidak tjukup. Untuk mentjapai 

maksud itu maka djumlah itu di- 
naikkan djadi f 10000, - dan dalam 
hal ini pengurangan untuk pengu. 
saha2 jang lebih besar dapaf diha- 
puskan. Berdasarkan pertimbangan2 
ini, maka rantjangan undang.undang 
darurat ini diusulkan untuk meng- 
ganti pengurangan pembebasan pa- 

djak sedjumlah f 4.000,— dengan 
pembebasan pengusaha? dengan per- 
edaran setahun jang tidak melebihi 
djumlah £ 10.000.— 
“Pertimbangan jang lebih landjut 

tentang tarip tiga perseratus telah 
memberi kejakinan, “bahwa "pada 
hasil2 pabrikan2 jang ketjil tekanan 
seluruhnja atas penjeraban barang2 
ini kepada konsumen akan terasa 
terlampau tinggi oleh karena mata. 

rantai antara pabrikan dan konsu- 
men jang banjak. 
Untuk mengurangi tekanan ini 

maka diusulkan untuk menurunkan 
tarip tiga perserstus sampai dua 
setengah perseratus. 
Dalam pasal 22a ke-3 dan -pasai 

232 ke-2 diusulkan .sipaja diketjua- 
ikan dari padjak peredaran dan 
padjak masuk hasil2 tembakau jg 
telah dikenakan fjukai menurut Or- 

Gonansi. Tjukai-termbakau, Staats- 
blad 1932 No. 517. , 
Pemungutan tjukai-tembakau me- 

nurut sifatnja berbeda dgn pemu- 
ngutan tjukai leinnja, jg semuanja 
mempunjai sifat jg tertentu, jai'ni 

Gipungut menurut kesatuan ukuran 
dan timbangan. 
Maka ftjukai.tembakau dihitung 

menurut harga pendjualan detail 
dari hasil ig harus dikenakan tju- 
ksi itu Gan dalam harga 'itulah pa- 
djak (tjukai) harus dihitang. Oleh 
karena djuga terhadap padjak pe- 
redaran harga djual mendjadi dasar 
untuk menghitung padjak, maka 
Ggn tidak mengenjampingkan dasar 
dari kedua matjam padjak itu, ja'ni 
mernikulkan kepada konsumen, ti. 
Gaklah mungkin memungut padjak 
peredaran lagi disamping tjukai. 

Achirnja semestinjaliah diadakan 
peraturan mengenai penjerahan ba. 

rang2 dan melakukan djasa2 dalam 
rumah penginepan dan rumah ma- 
kan. Menurut pasal 2 dari Undang2 
padjak pembangunan I makasemua 
pembajaran dalam rumah pengina- 
pan dan rumah-makan seperti di- 
maksud dalam undang? itu, dikena- 
kan padjak sebesar sepuluh perse- 
ratus. ? 

Fasei 1 sub IV huruf B dan sub 
V pasal 222, ke-2 maksudnja ialah 
untuk mentjegah padjak berganda, 
dgn membebaskan penjerahan dan 
djasa2 ini dari paljak peredaran. 

Barang2 export jg bebas 
dari padjak peredaran. 

Barang2 jang menurut sifatnja 
dianggap sebagian besar utk dike 
luarkan negeri ialah hasil- hasil j 

berikut dibawah ini, dimana angka 
jg tertjatat dibelakang nama ma- 
sing2 hasil itu menundjukkan nomer 
urut dari Daftar nama tentang Bks- 
port (petundjuk tentang penjus n 

statistik perdagangan 1949, dikeltu- 
arkan oleh Djawatan Bes dan 
kai) : f 
Minjak terbang (aetherische 

ketjuali | kajuputih, 
karet, (egoutsckouc), bunga pala, 
damar dan kopal, ketjuali kemenjan 
Topi, topi-peandan belum dirapihkan, 
kulit, kaju manis kasia, kapuk, 

kulit kina, bukan pharmacia, kopi, 
(ketjuah kopi bakar), bidji pala, 
buah Gan Iidji jang mengandung ' 
injak dan gemuk, ketjuali katjang 

kedele, Lada, ketjuali tjabe, Gula 
tetes, rotan dalam keadaan? asli, 

(Bersambung halaman 4). 

Bekerdja jang sesungguhnja dja- 
di hanja “1764 djam dipotong 1751 
djam tinggal 13 djam dalam satu 
tahunnja. Terima 'gadjih dengan: 
tundjangan keluarga dan lain-lain 
untuk mereka ini rata2 £750,— se- 
bulannja, djadi satu tahunnja 12x 
£ 750,— 5 9.000,— Djadi sesungguh- 
nja mereka terima gadjih buat 1 
djamnja £9000,—: 13 djatn — 692,30, 
Kalau mereka ini mau bekerdja 

sesungguhnja dgn tidak membuang 
tempo jang begitu pertjuma dalam 
waktu 1 tahun mereka akan bisa 
mengumpulkan uang sebanjak 360 x 
12x £692,30 —F2.980.736,—, " Lebih2 
kelau mereka mau bekerdja siang 
Gan malam terus menerus, tentu 
bukan sadja. mereka dengan anak 
tjutjunja terdjamin seumur hidupnja 
malahan ' tetangganja juga ikut 
merasakan 'nikmatnja 

Boleh tjoba ...... "| 
Si Kesrek. 

  

Pengawasan harga & upah 
Di “Amerika segara di- 
djalankan. 

Presiden 'Truman . umumkan, 
bahwa pengawasan atas harga2 
dan upah di Amerika Serikat akan 
segera didjalankan. 

Dikatakannja bahwa pemerin- 
tah Amerik a telah mentjpai ha- 
sil sebaik2nja kearah pengenda: 
lian inlfasi. (Ant. Reuter darf 

Washington) ' 

  

   
   

kulit. bakau, 

           



2h at 

“1-51 ja. Na datang di 
Solo akan dilangsung- 

pembukaan resmi dari ge- 
ung “bioskoop Star The- 

'e”, dari N.V, Star, gedung 
'bioskoop ke—5' di Solo. 

Maa Binyu Kan 3 
, masih 'banjak dialan aman. Dengan ta" 

pikir, mana jang Mena: mana jang 2 
| nesia salah. Ling Mat litik Indo 

Netral ya 

ga NA Sak siasat mbah Nur 1 Pada 
— iang dirumah dia ta tinta Manasi. R3 
— Pada ig didialan djuga tjinta banget. 
ai tiinta nema “satu, naa Ta 

aa 

u iorang Pena Mn das 
Ne sudah terkumpuk 

x ur “8: 

aa sadis 'Berabe harap fonds in ini 
n tiru fonds jang sudeh2. Men 

Ita nnja ramsi2, bubarnja diam2. 
. Kan kalau gitu bisa berabe dua kali. 

| Irian belum masuk 2 aa kantong- 
| nia keburu. kotjor, 

 BERABE. 
& 

“intad udjtan U Uu. 1. 

| Telah lulus dalam udjian Tio - 
Persediaan (C.I. ) dari Pucila 

0. Pendidikan Sdr.2: 1. Djarum. 2. 
0. Amien Sjahrie, dari fac. Hukum 

Sdr. : H. Rea Na F$ 

17 th. keatas. 
(Bukan SEGALA UMUR):   

Didapat kabar, bhw beaja ge- 
dung tsb. adalah £. 300,000, 
komuloet dgn alat2 serta toestelnja 
Ik. £600.000.— Gedung tsb. da- 
pat memuat Ik. 800 penonton. 
Direktur dari Star Theatre” 
tsb jalah tn. Tan King Tjay. 
Perlukiranja ditambahkan, bah- 

wa tidak lama lagi di Solo akan 
selesai 3 gedung bioskoop lagi, 

4 diantaranja jg terbesar ialah ,,In- 
La 

LUXOR 
MALAM INI DAN BERIKUTNJA: 

FILM INDONESIA: 

TERANG BULAN 
TJIPTAAN BARU. 

€ Dekaan MOH. MOCHTAR — SOFIA — R. MUCHTAR dil. 
Kissah tiga orang Mahasiswa dalam masa perijoangan clash 

ke II di Bandung dan masa birahinja. 

Diiringi dengan njanji2an gan tari2an jang menarik. 

Djam: 17.00, 19.00 aan 21.00. 

.dan Pertimbangan 

, jg kini hampir selesai. 
is “ (Swa). 

$ NN en tata Bagai Budiarajo 
Residen Kalimantan Barat, meletak- 
kan @djabatannja karena pensiun tg. 
31 Desember 1950, oleh kalansan Ba- 

n Kongres Rak- 
jat Kalimantan Barat di Pontianak 
telah ditjalonkan Dr. Sudarso (ang- 
.gauta Dewan Perwakilan Rakjat Pu- 
sat) untnk penggantinja. 

— Sabtu malam di gedung Pergu- 

ruan Tinggi Kedokteran di Djakarta 
telah dilakukan pembukaan resmi 
Akademi Perniagaan: Indonesia, jg. 
sedjak tanggal 27/11 dengan tidak 
resmi telah memulai persiapan2nja. 
.“— 50 "Orang djuara ajam jang 
sedang  bersungguh2  mengelukan 
djagonja masing2, dikepung oleh 
polisi Na Sa na sehingga karena 
sangat terkedjutnja, mere 
NA ang pukang. 

:1 “Usaha diolo 

. berla- 

Na 

laskar dan perdjoangan 
"andai kemadjuan didaerah Kedu 

PENDIDIKAN kerdja phase ' pertama Ik. 300 pemuda bekas 
anggota tentara jang kena rasionalisasi jg diadakan sedjak bulan 

September "50 di Magelang $ 
berdjalan terus. Oleh Djawata 
Pertahanan daerah Kedu sedjak permulaan bulan Januari 

selama 6 bulan hingga kini masih 
Pendidikan Kerdja dari Kementerian 

“S1 ini, 

telah dibuka lagi pendidikan mpase jang kedua, bertempat di Ma- 
gelang dan Purworedjo. 
Kanan pendidikan pertama ita 

hanja diikuti chusus oleh bekas 

tentara dari daerah Kedu, maka 
' pendidikan ke 2 itu diikuti ketjuali 
pemuda2: bokas tentera, djuga dari 
bekas laskar2 dan badan2 perdjo- 
angan. Pendidikan kedua di Purwo: 
redjo tersebut diikuti oleh 50 orang 
dari kabupaten2 Purworedjo dan 
“Kebumen, sedang di Magelang oleh 
65 orang dari kabupaten Magelang. 

Baik dalam pendidikan kesatu, 

maupun kedua, para pemuda tsb. 
mendap:t pendidikan dalam La 
an perindustrian, keradjinan a 

pertanian, sedang mereka ketjuali 

mendapat makan pakaian pertjurag. 6 

“djuga uang saku, : 
Pendidikan tsb. mempunjai mak- 

sud dan tudjuar, ialah mendidik 
mereka, agar mendjadi anggota ma. 

.ejarakat jg. effectief dan productief, 
Berhubung dgn. itu maka oleh Dja- 
watan Pendidikan Kerdja daerah 
Kedu sedjak achi: tahun 1950 ber- 
angsur? telah didirikan perusahaa 
dimana para pemuda tsb. sehabis 
6 bulan mendapat didikan, akan be- 
kerdja diperusahaan2 itu. Diantara 

BEYANAPAAN 18 telah berdiri di Ma- 

gelang dan sekitarnja (terdapat pe. 
rusahaan perbengkelan kaju, per. 
bengkelan besi, pertengnan, pendja. 
'hitan, kulit, genting, batu dan per- 
tanian. “Dari Pimpinan Djawatan tsb. 
K.R. lebih landjut mendapat kete- 

, rangan, bahwa kihi sedang disiap- 
kan lagi untuk membuka beberapa 
matjam perusahaan, jaini auto-ser- 
vice, perusahaan ceramiek dan pan- 
dan, sedang beaja untuk itu semu- 
anja telah tersedia tjukup. 
“Diterangkan selandjutnja, bahwa 

habis didikan 6 bulan, maka disam. 
ping Ispangan kerdja diperusahaan? 
tsb.. mereka diperbolehkan djuga- 
setjara merdeka membentuk peru- 
sahaan baru menurut betjakapan 

| mereka masing2 setjara cooperatief, 
sedang buat keperluan ini, fihak 
Djaw, Pend, Kardjo menjediakan 
stootkapitaal seperlunja. 

Lebih Gjauh dikabarkan, bahwa 
untuk bekas.anggota2 tentara, las- 
kar dan perdjoangan dikabupaten2 

Temanggung dan WN apamakh akan 
dibuka kesempatan mengikuti pen- 
didikan jg ketiga, jg. diads- 
kan tidak lama lagi oleh Djawatan 
tsb. 

(Sambunga 

kulit kerang, 
(lembaran), tepu 
dedak dan bungki 
wan £ veevoeder). D 
ra”, Belandjutnja bagaimana prak- 
teknja padjak peredaran dan pevga- 
ruhnja dalam dunia perdagangan, 
akan kita uraikan besok. 

KLEMBAK ADALAH BA: 
HAN EXPORT LUMAJAN 
BAGI NEGARA. 

Salah satu hasil bumi dalam dae- 
tah Kedu jang menghasilkan berdju- 
raA2 rupijah, ialah tanaman klembak. 
Tanaman klembak Jisekitar ketj“ 
matan Kaliangkrik sadja ada ik: 
500 ha iuasnja. Menurut penjelidik- 
an, selain didaerah Kaltangkrik ta- 
naman-klembak terdapat djuga di 
Ngablak, tetapi tidak sebegitu luas 
tanamannja. Adapun klembak dari 
tanaman di Kaliangkrik jang dita- 
nam dilereng2 gunung Sumbing jang 
berwarna agak kuning telah dapat 
merebut pasar di Indonesia daripada 
klembak keluaran Tiongkok. 

Dikeliling tiap2 benih klembak jg 
ditanam biasanja Gjuga ditanami 
lagi benih bawang sebagai ,bijge- 
was”. Bawang ini ta" membutuhkan 
pupuk lagi, oleh karena tanaman 
klembak sudah mendapat banjak pu- 
puk. Bawang tadi telah dapat dipe- 
tik sesadah berusia 6 bulan. Tanam- 
an klembak hanja dapat subur pada 
tempat jang beriklim dingin, dima- 
na tanaman padi ta” 'dapat hidup, 
tinggi tanah Ik. 1000 meter. Lebih 
tinggi tempatnja dan lebih dingin 
hawanja klembak lebih subur hidup- 
nja dan dapat sampai berusia 2 ta- 
hun, Kalau ditanam tempat jang 
tingginja kurang dari 1000 meter, 
tanaman klembak kurang subur hi. 
dupnja din hanja dapat berusia 
1 tahun. 

ee ' Pada waktu ini jkroth Sman ha- 
Ag djan harga klembak merosot setiap 

|. “'kwintal basah R 120— sedang di 
musim kemarau sampai R 00.— 

Setiap hari klembak jg mengalir 
dari Kaliangkrik ke Magelang tidak 
pa dari 30 kwintal atau setiap 
bulan rata2 900 kwintal dengan har- 
ga R'108.000.— Kabarnja klembak 
jang dari Magelang itu banjak jang 
dikirimkan ke luar negeri, misalnja 
ke Singapura, Tiongkok dll untuk 
bahan tjampuran Bbat2an. Menurut 
keterangan dari. kalangan Pamong 
Pradja, baban klembak meskipun 
kelihatanpja tidak berguna, tetapi 

adalah mendjadi bahan export luma- 
fan bagi negara. — Ant, 

    

Siaran RADIO 
SENIN, 8 DJANUARI 1951, 

Hari Diponegoro. 

Jogja. Gelb.: 59,2 dan 122,4 m- 5 

1230 Hidangan siang oleh musik Tiup Jogjak9rta. 
17.00 Taman Kepanduan oleh pandu Rakjat In- 

donesia Tjab. Mataram. 
17.45 Piano tunggal oleh Nj- Tjokro: 
1800 Mendielang sendja. kala. 
18.30 Peladiaran njanii kanak2 oleh pak Tono.- 
19.30 Menjambut Hari Diponegoro. 

(Oleh Pandu Dewasa). 
1950 Hidangan soran oleh G.S, Dojomardowo. 
20.15 Ujon2 tilimen oleh G.S. Do'omardowo. 
21.30 Penggeli hati oleh Djadi/Djajena- 
22.15 Suara Putra" dng bisikan malam- 

BAH. INGGRIS 
Romborgan baru dimulsi8 Jan. His 
Buku-2 gratis. Pendaft. sore P3 
9j. 4—6 pada ,E MERGO”-Bin- 
taran lor 2, Jogja. 326—12 
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. PEMBERI TAHUAN. 
Menurut. keputusan Kementerian Keuangan 

peredaran maka mulai tanggal 8 bulan Januari 1951 .harga 

buku2 pada pendjualan dinaikkan dengan. 3 na untuk pa- 

djak pan 

— UNDIAN UANG 
: SEBESAR f 1.500.000. 
terbagi atas 150.000 surat undian Aa f 10,— jang bernomor 10. 001 sam- 

(pai dengan 160.000 dan selembar surat una terbagi lagi atas su- 

: tata undian seperempat af 2.50 guna 

| BENGURUS JAJASAN 

DANA SEN IAN Ti LF.) DI Ka 2 

£ 

Gintung padjak 

JAJASAN PEMBANGUNAN 

JOGJAKARTA. 

Er 

  

2 173 

& Z : 1 

pe 5 Kan 

" 15 ” 
GA 55 & 

220 
. 600 g 

.600 
» Djumlah 7 1500 hadiah 

A tan» hadiah? Thn £ 150.000. jaitu: 
|. hadiah dari £ 100.000.— £ 100.000.— 

” 

” 

3 

— 

1 

” 

17 

” 

» 50.000.— 
1 25000. 

10.000.— 
9 9000, 

1.000.— 
500.— 

» 100000.— 
50.000. — 
50.000. — 
75.000.— 
55.000.— 

-  110.000-— 
250.— ,, 150 000.— 
100.— ,, 60-000.— 

Ff 750.000.—   
  

undian dapat diperoleh: 

5 —— PIANOSTEMMER sd 

scr: 

  

O.T. SIEN 
Botton 38 — Magelang. 
Kulon Pasar Ila-Jogjakarta. |$ 

Ongkos stem piano f 45,— 
Tentu datang di Solo, 

Ongkos stem piano f 60,— 
Diluar kota tambah ongkos2. 
Djuga terima panggilan dari. 

| Iair-lain kota. 174 

AHLI NUDJUM | G. M. YOGI. #irtsng 
Bisd menerangkan hal dari pers 
untungan pekerdjaan, hal das 
gang dan perdjodoan dan lain2. 53 
Djuga bisa berobat sakit amba- 
ien bawasir dan lain2 penjakit,, 

Sedia obat Gittolino buat bikin 3 
hitam rambut harga F 10.— : 

Djam bitjara: 8-12. 57. 

' HOTEL JOGJA KAM. 1A : 

Malioboro 10- Jogja. TO 

SIAPA LAGI JG. AKAN 
NUNTUT KURSUS: Us 

RADIO- ELEKTRO 
PROJECTIE & ILMU Sa! 
Pendaftaran di Kantor. Pa 
Gunungketur 28 — Jogja 

Djam: 8 —T1 pagi. 
Wanita pun diterima 

bg. A keluaran S- R- 1 tahun 
bg. B keluaran S- M. 6 bulan 

76-1 

  

ASTROLOOG 

  

  
  

  

  Jaa 

DENDENG SBPI 
LEZAT, “EMPUK, HEMAT 

    Dapat beli Pr mat imangitoka 

Fa. MATARAM &. Ca 
Lodji ketjil 20, Jogja. 68-1 

ae 
. BOEKHOUDENA 
Rombongan baru dimulai8 Jan. 
Dictaat dan aldjabar gratis. 
Pendaft. pada ,,MITRA" Bin- 
taran wetan 11, Jogja. 325-12   

      

Mulai ini malam dan berikutnja. 

  
Dj: 5—7—9. 

  

  

Main 2 kali 

  
  

BARU TERBIT: 
Sedjarah, Umum ke III untuk adjian penghabisan 8. M. P, 

HATEW Lita R. 5,- (Ongkos bebas) 

Dapat beli pada tiap2 Toko Buku atau pada: 

#NBENS » BURUPA 
Kesenario: GEZARRRUANYI 

Jang memegang peranan penting : 

ARTHUR SOMLAY — SUZY BANKY — NICOLAS GABOR dan 
BINATANG PERBURUAN 
lari untuk menjelamatkan 

kamp-kamp Djerman 

kanak-kanak sebagai 
JANG . TERHALAU" 
diri dari e! maut di 

na 
  

Gambaran jang menjedihkan, jang tepat melukiskan peng- 
hidupan kanak- kartak tualang jang terpisah dari orang .tuanja 
oleh kareria peperangan. 
Lihat dan dengarlah bagaimana mareka 
bersamaan dengan cin gkat jang 'pertama 
Gari ,MARSEILLAISE" kembali kepada 
djalan jang benar. 

aa anakan as 

umur 

I3 tahun keatas.   
          
  

Mulai ini malam dan berikutnja. 

13 TH, KEATAS. 
FILM BERWARNA 

dj: 6—9. 

21an 

INGRID   
            

        

|da kas2 dan bank2 jang tersebut dibawah ini, pembajaran com- 
.Gengan uang jang sah: 

ESCOMPTOBANK N.V., Djakarta, Noorawijke 25 (di Djakarta-kota 
Ik diadakan pendjualan), Bandung, Makassar, Medan, Menado, 
Ak Dera: Semarang, Sibolga, Surabaja, Tegal, 'Telok Be- 

r Gan rebon 
VASCHR BANK di Pandjarmasin, Malang, Pontianak. 

2 pengiriman tertjatat” m melalui pos, paling banjak: 10 surat | 

: | jat seorang atau se-alamat, hanja dengan pengiriman pos- | 
wesel kepada Escomptobank N.V. Djakarta, (Posttrommel 58), Ban- | 

: 8 'Medan, Menado, Padang, Palembang, Semarang, 
| Burabaja, Sib z8, Tegal, Telok Betong dan Tjirebon. 
na tiap? | Uu surat-undian penuh atau bahagian dari satu su- £ 
at undian penuh harus dibubuhi £1.— sung ng @@ministrasi dan.| 

Toko Buku & Penerbit: ,BUDDHI" 
Djalan: Raya Timur 248 — Bandung. 

PENGUMUMAN 
Dengan ini diumumkan kepada (chalajak ramai terutama 

kepada organisasi2, partai2 dan instansi2 pemerintahan), 

bahwa mulai tgl. 5 Januari 1951 ' Kantor SOBSI Daerah 
Jogjakarta pindah tempat di Djalan Ngabean No. 6, Jogjakarta. 

DAFTAR " PENARIKAN “RESMI 
tanggal 14—26 December 1950 

  

  

“dari Undian Hadiah barang2 
PABRIK ROKOK “WHITE . HOUSE" & DOROWATI 

masih bisa ditjotjokan tiap2 hari bekerdja: 
| . .. 

I 

Djam 8 sampai 14 di Gandekan No. 22, Jogjakarta. 

Hadiah2 jang sampai tanggal 31 JANUARI 1951 tidak 1 surat2 undian jang disesiakan ara dikirim tetati diambil Kak Batak: kekal Dayat Kita. 

, maka poswesel jang diterima sesudah itu dianggap ! 
'berikutnja, ngga: Pe An Tn e , - 

' " Jogjakarta, 5 Januari 1951, 

Hormat Kita, 

Pabrik Rokok "WHITE HOUSE" & DOROWAII, 

Gandekan No. 22, Jogjakarta. 

ri .N. Altena, ket Ii Ojika, K : ER | 
. Mama at yan Ht gia KOMMISARIAAT DAERAH SOBSI 

adiah2 akan Guk Orpng Kn) Laba na uu | JOGJAKARTA. 
Tn a/n Sekretaris : 

(HARY).       
ma     8 PBBRURI 1951. 
      

    D.. Typs »Kedaulatan Rakjat" 737/I1A/102 |
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