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soal Irian Barat, kini 

th, 
aa

 

16 Januari jang akan 
Dikatakan keadaan di Nederiand 

Bu ini ruwet disebabkan oleh 
“partai? jang merupakan bagian jang 
terbesar dari parlemen Belanda (Par 

ty v. d. Arbeid, KVP, kaum Liberaal 
dan Chbristelyke Pe aa Unie) 

dak mentiji: ketjotjokan menge- 
Sa naek" konsesi lebih landjut 

dalam soal Irian Barat kepada Indo- 
nesia. Sajap kiri dari golong 30- 

sialis bersedia menjerahkan Irian 
|Barat kepada Indonesia sedangkan 

golongan Katholiek lebih bersatu 
dalam soal tsb. Golongan Liberal 
dan Chr. Hist. Unie menang -. 

| terangan2 pendapat - k men 
rahkan kel 2 Indonesia ,,milik Ne- 

Aa 
Ke
ba
b 

| derland di Pasifik itu. 
ala: HF kegagalan 

longan sosialis telah dapat menga- 
| Ken Pa Katholiek untuk me- 

njetudjui usul kepsda Indonesja me- 

      

   
   
    

  

| .ngenai penempatan Irian Barat di- 

| bawah kedaulatan Unie Indonesia- 
7 janda dan Jjika usul ini tidak di- 

“oleh pihak Indonesia, utk 
adjukan sosl Irian Baratitu 

Inci. Djadi dengan tekanan 
“golongan sosialis maka Mana : 

“Iah bertindak lebih djauh | pada 
y atm didalam parlemennja. 
0. Pada dasarnja kabinet telah 
' mendjadjikan untuk tidak  mele. 

: paskan kedaulatannja atas Irian 

Barat... Golongan Liberaal dan 
00 Chr. Hist, Unie ssbaliknja menen- 

|, tang tindakan kabinet tersebut 
dan dengan demikian maka mente- 

ri Luar Negeri D.U. Stikker 
(Libersaal) berada dalam keadaan 

sulit. Sebaliknjapartai Katholiek 

“Belanda walaupun tidak sargat . 

gembira dengan kedua usul dari 

Pemerintah Belanda kepada: In: 

'donesia itu, rupanja dapat menjc 
rahkan diri (juga. «33 

, Pet meja akan adanja perselisihan 
t keterangan- keterangan antara go- 

longart sosialis (party v.d. Arbeid) 
dan partai-partai lainnja di Neder- 

land mendjadi agak bertambah 

terutama dengan keterangan jang 

    

   

    

i .. “Indonesa : 
0 Mengenai perundingan dagang 

antara Djerman Indonesia di 
' Frankfurt (Djerman) seperti kita 
— kabarkan kemarin, lebih Iandjut 

dikabarkan bahwa satu persetu- ian itu tlh diparap oleh kedua "Demikian Ru: , 

— bla 
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0001 BIASA PARIS. 
'- Pagi ini djam 11 ketua parle- 
men Me Sartono menerima duta 

(s0 luar biasa Peran'jis oleh : ketua 
00 dan ketua wakil kedua parlemen: 
|... Apa maksud dari kundjungan itu 

| belum diketahui. |” RD. 
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Aa 1 me lan Ox, 
| Jam konperensi Irian itu maka go- 

ENURUT penindjau2 politik di Den Haag 

krisis kabinet dinegeri Belanda disebabkan oleh kesukaran2 .mengenai penjelesaian nampakr:ja kurang. 
Meskipun ' begitu, demikian penindjau2 

| politik tersebut, bahaja tersebut belum 
|. berachir sama sekali dan orang 

' mengetahui tentang keadaan-keadaan jang 
sebenar -benarnja sesudah diadokan per- 
debatan diparlemen Belanda pada tanggal 

akan 

   
datang: 
dikeluarkan oleh ketua fraksi 
party v d. Arbeid  jhr. van der 
Goes van Naters jang meujatakan 
bahwa partainja dapat menjetudjui 
penjerahan kedaulatan atas Irian 
Barat kepada Indonesia Gengaa 
sjarat-bsahwa pemerintah Belanin 
didaerahtersebut akan berlangsu ng 
untuk 30 tahunlamanja. 

Sebagai “akibat dari keterangan 
yan der Goes yan Naters maka ker- 

    

    

S1 Pa. minor Ak 
  aa 

waru PRESIDEN ' MENINDJAU 
pas MAKER Wan tau 

| Dari sumber jang lajak Gipertjaja 
| dapat dikabarkan, bahwa pada per- 

/ tergahan bulan Djanuari ini selama 
| 'sepuluh hari Bung Hatta akan me- 

ngedakan penindjauan kekepulauan 
seh (Maluku diantaranja jang akan. di- 

kundjunginja Banda Neira, dimana 

     

dja sama antaragolongan party2 vd. 
Arbex dan Katholiek Belanda jang 
sedjak perang dunia jl merupakan 
dasar dari parlemen Belanda, men- 
Gjadi sulit. Keadesan tersebut kini 
mendjadi terang kembali sesudah 
kemarin dulu Party v.d. Arbeid 
mengeluarkan komunike jang me- 

njatakan partai tersebut tetap pen- 
Giriannja pada 2 buahusul jg dima- 
djukan Pemerintah Belanda kepada 
Indonesia (mengenai penempatan 
Irian Barat dibawah Unie Indonesia- 
Belanda dan kalau tidak disetudjui 
Indonesia menjerahkan soal tersebut 
kepada Unci). 

Berbareng dengan itu ketua fraksi 
Party v.d. Arbeid dalam parlemen 
Belanda menjatakan bahwa kete- 
rangan jang diberikan 4 Januari itu 
adalah hanja suatu saran sadja dan 
bukannja pendirian dari partainja. 

"AFP mengabarkan selandjutnja 
bahwa ketua fraksi Katholieke Volks 
Party didalam parlemen Belanda 
Prof. Rome menjerukan kepada 
partainja Supaja berdiri dibelakang 
Pemerintahnja mengingat keadaan 
jang sangat genting Gidunia Inter- 
nasional sekarang ini. AFP .menja- 
takan seterusnja bahwa kabinet Be- 
landa kini rupanja mempunjai ke- 
pastian tentang adanja susra terba- 
pnjak diparlemen mengensisoal Irian 
Barat termasuk beberapa perubahan 

(Bersimbung halaman 4). 
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 £ Kursi kabinet beium diisi! 
SEKARANG ada 2 lowongan menteri jaitu menteri pertahanan dan” 

J menteri Negara, demikian P.M. Natsir atas djawaban pertanjaan 
- i—keungkinan-perubahan--kabinet :-(Reshufile). jang. pada . 
achir2 ini banjak dibitjarakan orang. 
Tentang lowongan menteri Negara 

berhentinja Harsono Tjokroaminoto 

dikatakan oleh Natsir bahwa perlu 
mentjari gantinja mengingat ba- 
njaknja pekerdjaan2 kabinet jang 
akan dapat dikerdjakan chusus oleh 
seorang menteri Negara. 

Seperti diketahui 2 orang tjalon 
jang sampai kini disebut2 orang 
bagi mentri Pertahanan ialah Mr. 
Sjafruddin Prawironegara dan Dr. 
Leimena masing2 sekarang mendja- 

di menteri Keuangan dan menteri 
Kesehatan. 5 gak 
Tentang Mr. Sjafruddin dapat di- 

kabarkan lebih landjut bahwa pada 
mulanja pihak Masjumi setudju bila 
ia mendjadi menteri Pertahanan, 
tetapi kesulitannja ialah bahwa 
tenaganja djuga. dibutuhkan untuk 
menteri Keuangan. 
Kalangan2 jg menghendaki supaja 

menteri Pertahanan dipegang oleh 
Dr. Leimena mengingat sedjak pe- 
rundingan2 di Kaliurang sampai 
kepada KMB Dr. Leimena selaku 
pimpinan dalam komisi militer dan 
rapat hubungannja. dengan soal2 
keamanan. Ant. 

900.000: Ton alat pering 
Pakt Atlantik. 

Tiba di Eropah. 

Serikat buruh pelaut dan pela- 
'buhan tjabang Marseille pada 
malam Selasa telah menerima re- 
solusi jang menjatakan kechawa- 
tiran berkenaan dgn pengumuman 
tentang tibanja alat2 perang se- 
besar 900.000 ton utk keperluan 
pembangunan ' kembali - ,, Wehr- 
macht” Djerman. 

Resolusi itu djuga mengandjur- 
kan diadakannja pemogokan sbg 
protes terhadap kadatangan djen- 
deral Dwight Eisenhower di Pa- 
ris selaku panglima tertinggi ten 
tera Pakt Atlantik. Ant. AFP. 

t 

kada Tangani 
4 

erdamaian 
: jr SETIADI ketua komite Perdamaian Dunia di Indonesia mene- 

| 4 rangkan bahwa pengumpulan tanda-tangan kini telah mentjapai 
djumlah 500.000 lebih diantaranja 502 anggota parlemen. Selain pe- 
ngumpulan tanda tangan dikerdjakan pula oleh komite mengemuka- 
kan problemen stentang adanja peperangan kepada rakjat. P3 

| Setiadi menerangkan andaikata “na Amerika selalu memantjing 8u: 
perang dunia ke-3 petjah, maka paja medan pertempuran berada di 

Ba aa Pata Ld foam Te KIE Ma akan lebih banjak daripada perang kali Amerika akan menderita keru. 
jang lalu. Menurut Setiadi petjah- 
nja perang dunia ke. 3 akan me- 
nguntungkan pihak Amerika kare: 5 sakan dan kerugian, dan ini dise- | 

babkan puia letaknja Amerika jg | 
djauh dari Rusia. Ants “0. 

ip pengurangan hukuman. 

|| hukuman pendjara 10 tahun, 
K AA Pa AO hukuman pen- 

Sh 2 
. orang lagi diganti dengan hu- 

R3 Sedangkan dari Jorang hu- 

ya
 

  

Gerakan anti Franco 
“makin kuat 

Ibarrui Dolores, secretaris djen- 
deral partai komunis Spanjol, de- 
ngan kepala ,,Spanjol di “bawah 
telapak kaki Amerika” menulis 
dalam Pravda kaum komunis di 
Spanjol kini bekerdja keras utk. 
membentuk ,,front nasional” ber- 
sama partai2 jang anti Franco. 

Amerika jang telah mengoper 
Spanjol, ekonomis dan militer, 
telah memutuskan akan menghan- 
tjurkan semua oposisi jang merin- 
tangi terseretnja Spanjol 'dalam 
blok Atlantik. Menurut  Dolores 
gerakan anti Franco didalam dan 
luar Spanjol makin kuat. Lebih 
setengah djuta orang Spanjol te- 
lah menanda tangani seruan per- 
damaian Stockholm, kata Dolo- 
res. (Ant.— UP). PN ML 

dulu oleh pemerintah Hindia Belanda 
'tempat tersebut sebagai penga- 
singannja. 
| Selandjiitnja pada tanggal jang 
bersamaan ada pula kemungkinan 
bahwa Presiden Sukarno dengan 
rombongannja djuga akan berang- 

« 

S3 . , / : | ket ke Manila. Tetapi demikiankata 
£ ersa Uu Gg 2 : “sumber tersebut kalau pada per- ng aa —. Ma tengahan bulan 'ini. Presiden Su. 

ikarno berangkat ke Pilipina, maka 
perdjalanan penindjauan Bung Hatta 
harus ditanda sampai sekembalinja 
Presiden dari Pilipina. , 

Dewan urusan pegawai. 
Ag 

(Dari sumber jang mengetahui 
didapat keterangan dalam bulan 
ini djuga dapat diharapkan bah- 
wa ,.Panitya Urusan - Umum 
Pegawai" akan diganti namanja 
dengan: ,,Dewan Urusan Pega- 
Wai”. 
EA Hah 

SAS RA ASIN 3 PEP Pa 

Keterangan Natsir 

  

  

         ala aa 

“1 milimeter, 1 kolom . .£ 0.50     

    PAPAN apa PON PAP eemaaMPTENA NAN EN Pann aa 

Berdjuang menudju. persatuan 

ALAM keterangannja semalam PM Natsir dimuka parlemen se- 
kali lagi mengemukakan pendirian pemerintah terhadap' mosi 

Djody es, dan mosi Kusnan cs. Dikatakan, bahwa pemerintah tak 
menjetudjui kedua mosi tersebut, meskipun mosi Djody cs, adalah 
sedikit sesuai dengan pendirian pemerintah. Perbedaannja hanjalah 
terletak pada methodenja, dan bukan pikirannja: dan tudjuannja, de- 
mikian Natsir. 

Mengai konperensi Irian 'jang 
baru2 ini di Den Haag PM Nat- 
sir menegaskan" lagi. bahwa kon- 
perensi tersebut adalah jang ter- 
achir. 'Dan dengan kegagalan 
konperensi itu, maka timbullah 
keadaan baru “bagi pemerintah 
dan rakjat Indonesia seluruhnja. 

Pemerintah kini tetap berpen- 
dirian akan meneruskan perdjo- 
angannja mentjapai penjelesaian 
masalah Irian Barat, hingga ma- 

“Golongan kiri ta” mau mosi Djody, dan 
“anggap kurang puas thd. mosi Kusnan. 

B 
- Kemarin pagi parlemen mulai mendebatkan 2 mesi dari Kusnan 
-N dan Djody. Il Anggota dari golongan kiri 'menjatakan peman- 

dangannja atas kedua -mosi tsb: Dari golongan kanan dan partai2 
“pemerintah berbitjura Sjamsudin St, Makmur (PRN), Sukiman (Ma- 
Sjimi) dan Sundjoto (Parindra). 

| Kemudian menjusul berbitjara mr. 
Tambunan (Parkindo) jg menjata. 
kan dapat menjetudjui mosi Djody, 
"sedangkan mosi Kusnan karena ada- 
“nja sifat2 ultimatief dalam pemba- 
'tasan waktu, ia tidak dapat menju. 
adjui. Golongan2 kiri pada umum. 
aja tidak dapat menerima mosi 

. #iody sejiang mosi Kusnan dianggap- 
15 a kurang memuaskan. Dalam pa- 
0 

   
    

    

   
   

       
     

  

itu Stikiman dari Masjumi me- 
jatakan, karena menurut dugaan- 

a kedua mosi tsb tidak akan di- 
rima oleh fihak Belanda, maka ia 
cngandjurkan diambilnja suatu 

pendirian bersama. " 
1: Pada umumnja perdebatan kema- 
rin pagi berkisar disekitar mosi 
Djody, jg menurut beberapa ka- 
jangan parlemen, besar kemungki- 
nan akan diterima. : 
Pendirian "pemerintah mengenai 

kedua mosi tsb diharap akan di- 
umumkan sebelum diadakan pemu- 
ngutan 'suara mengenai dua mos 
itu. Diduga pendirian pemerintah 
itu diumumkan dalam sidang sore- 
nias. RD. 

    

PERDJANDJIAN PERDAMAIAN 
' 'DJEPANG HARUS SEGERA 

2 DI ADAKAN. 
Konperensi Commonwealth dlm 

sidang hari Selasa jl telah menje 
tudjui tentang ,,pentingnja selekas 

mungkin diadakannja perdjandjian 
perdamaian dengan Ujepang”. 
'Ronperensi telah menjetudjui 

supa'a konperensi tentang perdjan- 
djian Djepang selekas mungkin 
diadakan dan kalau perlu tidak 
dengan Sovjet dan RRT, bila ke 
dua negeri itu tak mav ikut serta. 
Ant: Reuter dari London. 

  

Serangan hari Natal pasukan2 
—. “Ho Chi Minh gagal PEMBESAR? Perantjis di Saigon mengumumkan pada hari Selasa, 

Oa bahwa pasukan2 Perantjis telah dapat merebut inisiatip serangan 
di Indo China setelah mereka berhasil memukul 'mundur serangan 
Hari. 
pasukan Vietminh. . 

k HUKUMAN MATI 3 SE 
UMUR HIDUP 

, | bebas dan dikurangi. 

  

8    ... Selama setahun sampai tg. I 10 Dasviono tidak kurang da: 
ri 465 surat keputusan per- 

| mohonan grasi dan pengurang- an hukuman jang telah ditan. 
| da-tangani oleh Presiden, di 

.antaranja 201 orang mendapat 
38an, perubahan ataupun 

    

. Dari djuralah tersebut, “di 
antara 4 orang hukuman md- 

ti, seorang. mendapat ampun 
dari semua hukumannja (be- 
bas), seorang diganti dengan 

djara 12 tahun dan jang se. 

  

   
   
   

    

  
   npendjara seumur hidup. 

kuman seumur hidup, 2 orang 
Giantaranja dibebaskan dan ' 
seorang lagi diganti dengan 
hukuman pendjara selama 20 '   

'Natal jang dilakukan oleh sedikit2nja 20. bataljon . pasukan- 

Panglima besar tentara Peran- 
fjis di Indo China, djenderal de 
Lattre de Tassigny, dalam 'pada 
itu mengatakan, bahwa serangan 
besar- besaran oleh pasukan2 Ho 
Chi Minh jang mempunjai tudjuan 
ibu, kota Hanoi dan kota pe- 
labuhan penting Haiphong telah 
gagal sama sekali. Dikatakannja, 
bahwa pasukan2 Perantjis telah 
menghentikan serangan Vietminh 
itu dan kini selang memperkokoh 
kedudukan - kedudukannja. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
»keadaan di Indo China. kini berada 
ditangan Perantjis«. Demikian djen- 
Geral de Tassigny. Ant. UP. dari 

Saigon. 

Seruan perdrmaian di 
Norwegia 

Kista orang anggota parlemen 
Norwegia jg mewakili 5partai" 

jang terbesar di Norwegia pada 
hart Selasa jl telah mengeluarkan 
,seruan perdamaian” jang dibu- 
buhi daftar penanda-tangan2 se- 
ruan tersebut jang dipelopori oleh 
perdana menteri Norwegia, Einar 
Gerhardsen, 

   

  

PERAMPOK BELANDA DAN 
ARAB TERTANGKAP 

Dua. benggolan. perampok: Dja- 
karta masing2 bernama K. dan B. 
telah ditangkap oleh pihak polisi 
jang bekerdja-sama dengan polisi 
militer, ketika benggolan2 peram- 
pok ini mentjoba melakukan suatu 
perampokan terhadap sebuah toko 
didaerah Djatinegara. 

Selain mereka, pihak . polisi dan 
:P.M. berhasil pula menangkap: dua 
kawan2: perampok ini, jaitu seorang 
Arab bernama A. dan seorang Be- 
landa bernama M. F 

Perampok? ini ditangkap ketika 
hendak melarikan diri setelah per- 
tjobaan mereka untuk “merampok 
gagal, kearah sebuah mobil 'sedan 
jang sudah siap menunggu, dalam 
mobil mana telah menunggu pula 
kawan2 perampok ini seperti tsb 
idiatas. ar 

Menurut keterangan lebih djauh, 
kabarnja kawanan perampok jang 
tertangkap ini, adalah termasuk di- 
antara benggolan2 pendjahat jang 
seringkali 
penduduk sekitar Djatinegara. Ant. 

Demonstrasi anti Eisenhower: 

mengganggu keamanan 

suk kembali kewilajah. Indonesia. 
Dalam hal ini bagi pemerintah ' 
lebih . menghendaki perdjuangan 
dengan mempersatukan segala te- 
naga 'rakjat: dari seluruh Indone- 
sia daripada pembatalan segala 
persetudjuan . jang sudah kita 
tjapai. | 

Dikatakan selandjutnja “bahwa 
faktor jang penting djuga dalam 
masa baru ini ialah menudju ke- 
sedjahteraan rakjat Indonesia. 
Demikian keterangan PM Natsir 
semalam. RD- 

PANITYA MENGURUSI PEGAWAI2 
JANG TA' MAU PINDAH I 

Kemarin Panitia Interdepartemen- 
tal mengadakan sidang mempbitjaran 
kan nasib para pegawai? Jang tidak 
dapat dipindahkan ke Djakarta. Di- 
putuskan dibentuk sebuah panitya 
terdiri dari wakil2 - kementerian 
Pertanian. D. N,, Agama, Perbu- 
ruhan, Pambangunan Masjarakat, 
Keuangan dan Urusan pehgawai 
diserahi untuk mengurus mereka, 
sehingga mereka mendapatkan ia- 
pangsn pekerdjaan sesuai dengan 
ketjakapan mereka. 
Untuk ini Panitya akan mengada- 

kan pembitjaraan Gengan kemen- 
terian2 dan instansi2 jang sekiranja 
dapat menerima tenaga? tersebut. 
Sebagian. dari. mereka" merasa 
keberatan dipindahkan ke Djakarta 
mengingat tingginja onkos hidup 
di Djakarta jang tidak memungkin- 
kan mereka hidup dengan gadjinja 
seperti sekarang ini dan mereka ter- 
sebut terdiri dari pegawai? ren- 

Selama mereka menunggu kepas- 
tian untuk mendapat lapang peker- 
Gjaan mereka tetap menerima ga. 
Gjinja seperti biasa, sesuai dengan. 
keputusan bersama antara Pemerin- 
tah dan Panitya Interdepartemental 
bahwa penggabungan kementerian? 
tidak seperti adanja masa Ontslag, 

—Belum lama berselang fihak kepo- 
lisian Parakan telah mengadakan 
pembrantasan serentak dalam sely- 
ruh daerah terhadap rokok2 jang 
beredar zonder banderoi. Hasilnja 
Gapat dikatakan memuaskan. 

Buruh Italia mogok 
B ERHUBUNG dengan kedatangan djenderal Dwight Eisenhower, 

Panglima ' Tertinggi ' Tentera Pertahanan Eropa Barat di Paris 
dalam perdjalanannja menudju kemarkas besar pertahanan Persatuan 
Eropa Barat”di Fontainebleau maka di Roma »Oleh pahlawan2 per- 
damaian” dan anggota2 organisasi2 pemuda komunis pada hari Se- 
lasa jl. telah diadakan demonstrasi2 menentang kedatangan Eisenho- 
wer itu sebagai panglima tertinggi tentera Pakt Atlantik. 

Tapi polisi achirnja dapat 'mem- 
bubarkan demonstrasi2 tsb dengan 
tiada terdjadi insiden. : f 

Disamping demonstrasi2 itu ka- 
um buruh pada berbagai-bagai pa. 
berik badja di Italia mengadakan 
pemogokan sebagai protes terhadap 
kedatangan Eisenhower. ' 

SERUAN: ..I' HUMANITE'! 
Harian pagi komunis” Huma. 

nite” jang terbit di Paris memuat 
sebagai. ,,headline” sesuatu seruan 
kepada kaum buruh supaja 'mogok 
sebagai protes terhadap pengang- 
katan djenderal Hisenhower jang 
ditjapnja sebagai ,,/Mac Arthur Ero. 
pa” selaku pemimpin usaha mem. 
persendjatai kembali Djerman, 
Sementara itu kaum komunis se- 

lama hari? jang terachir ini menem- 
pelkan plakat2 didaerah2/pusat "ka: ' 
um buruh jg berbunji: ,,Hisenhower 
pulanglah!” 1 
Pemogokan jang diandjurkan ini 

akan  mendjadi pemogokan teratur 
jang pertama sebagai aksi menen- 
tang kedatangan KEisenhower. In 
struksi2 umum untuk mengadakan 
aksi pemogokan itu blm dikeluarkan, 
akan tetapi keputusan untuk men. 
Gjalankan pemogokan2 itu diserah- 
kan kepada panitia2 pemogokan 
masing2. f AA 
“Panitia pemogokan di Paris pada 

malam Selasa jl. telah memutuskan 
untuk menjerukan diadakannja..pe- 
mogokan dan telah. memutuskan 
pula untuk mengirimkan suatu de- 
legasi kemarkas besar Kisenhower 
Gi Hotel Astoria guna memadjukan 
protes, TA 
Demikian Ant. AFP dari Paris, 

sadja. ! : 

vjet ,,Pravda" 
»Eisenhower Mac 

Baik pulang 
Berita harian 

jang berkepala 

      

  

“tjis 

  

Arthur Eropa” dan jang diterima- 
nja dari Paris mangabarkan ten- 
tang diadakannja gerakan2 umum 
di Paris sebagai protes terhadap 
kedatangan djenderal Eisenhower, 

Djuruwarta ,,Pravda” di Paris, 
Yuri Zhukov, menjatakan dalam 
berita itu, bahwa  rakjat Peranu 

telah menjatakan  Kisenho- 
wer: ,Guru tuan, jani Mac Ar- 
thur, dengan aksinja di. Korea 
telah menodai kehormatan negeri 
tuan. Inginkah tvran mempraktek- 
kan di Perantjis 'peladjaran2 jang 
dipeladjarkannja kepada Tuan diPi. 
lippina? Tidak djenderal! lebih baik 
tuan pulang sadja! Perantjis tidak 
akan dan tidak mau didjadikan Ko- ' 
reanja Mac. Arthur”, Demikian Ant. 
UP, dari Moskow, 

KEMIS 11 DJANUARI 1951, 

Ya Fs 
UN 

tenaga rakjat diutamakan |" 
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2 kusumo, Me - ee ui ban seal plat: 

30
 

  

tjurang dari orang2 jar 
| mendapat untung dari k 

eadaan dimang para ' 

  

co
 

oleh barang2. .. 

tawan Indonesia kring 
an siang antara pemimpin2 redaksi 

rta dengan 
gan dan Perindustrian. “ 

Djakarta te- 

  

Dr. Su    mitro Djojohadi- 
| Maksud dari djamuan ini supaja kepada wartawan. dapat disa- 
djikan apa2 jang tengah berlangsung dalam perekonomian Indone- 

    is” menghadap) kanduan: Li 
an annja' ng 

     
   

    
kan: ,, 
.mempe 

jat kite 
rupsi. Bele 
tudjuan me j kes 

tangi: oleh sikap jang “as 

adaan jar 
sukar ini, ke imang F 
pekerdja ada. Penembusan korupsi 

|. Inf akan mendjadi salah satu djalan 
untuk rakjat kita untuk memper- 
tjepat teftjapainja suatu daja-ber.. 
(tahan dalam lapangan (ekonomi. 

Dalam kedjadian2 dunia sekarang 
ini Indonesia sebagai suatu 1» 
penghasil bahan? mentah, mendjadi 
pusat perhatian terutama dari ne- 
gsra2'" jung memerluks yak 
mentah ini bagi .perindustrian. me- 

“Bahan? mentah “kita “adalah ba. 
rang2 jang banjak diminta. Antara 
lain, keperluan kuret. demikian be- 

:ga hnegara2 pemakai a, se 
Canipinan pemakaian karet itu, 
mengatur pemasukan bahan ini de- 
mikian rupa, sehingga “pemerintah 
dapat - mengadakan - pengawasan 
jang luas.” j 

sekarang kita hadapi kenjataan 
ialah sistim single buyer dari Ame- 
rika Serikat, “suatu ' pembeli: jang 
penting dari Indonesia." Sistim ini' 
adalah suatu usaha untuk menaruh" 
pemasukan karet dan —- dengan 
menghilangkan “persaingan “antara 
berbagai importur — djuga harga2 
karet dibawah pengawasan pemerin- 
tah. - 13 AS $ | 
“Seperti beberapa kali sudah di- 

terangkan," Indonesia — sesuai “dgn 
pendirian mengenai politik bebas jg 
telah- kita: ambil — mempertahankan 
hakaja mendjual kesana: sadja, 

Gimana. ada “kemungkinan « untuk 
metbeli barang2 jang diperlukan 
guna pembangunan. 

"Pedoman pemerintah 

# 2 masih tetap. 

Pedoman bagi pemerintah masih sa- 
Gja keseljahteraan rakjat. Pedoman 
ini akan senantiasa mendjadi arah 
langkah pemerintah, walaupun. se- 
mua perubahan? dan keadaan “jang. 

senantiasa berobah2 dalam. politik 
Internasional. Itulah- sebabnja-maka 
Galam. menetapkan pendirian Peme- 

rintah: terhadap .saran2 Amerika 
Serikat, bukanlah hargajang penting 
artinja. Ini kita dapat katakanpada 
saat ini, mesxipun pemerintah...dim 
hal ini belum. menjatakan -sesuatu 
apa. Pr : 
Dalam menghadapi.soal ini, maka 

kepentingan rakjat dinomor satukan 
dan kepentingan rakjat. ini, bukan 
hanja berupa harga jg dapat diper- 
oleh dari karet itu, akan tetapi apa 
jang akan dapat diperoleh dengan 
uang itu. Sebabitu pemerintah mem- 
punjai kewadjiban untuk mendjual 
hasil2 export itu kepada suatu ne- 
geri, dari mana akan dapat diper- 

up 

25 NP “Saga 

Orarg masih terlalu banjak me- 
lihat kepada neratja perdagangan. 
Djika ada sesuatu kelebihan dalam 
export,.maka segala sesuatu berdja- 
lan baik, akan tetapi hal ini hanja 
untuk sebagian sadja benar. 
Memang pada dewasa ini Indone- 

sia. masih mempunjai suatu susunan 

pek2 dari export sangat besar ar- 
tinja, akan tetapi orang tidak bo- 
leh lupa, bahwa import dari neratja 
perdagangan adalah jang terpenting 
uhtuk rakjaft. Ia adalah sedemikian 
pentingnia, karena pada bagian im- 
port ini akan tampak dengan djelas. 

| apakah tjukup dimasukkan barang2 
konsumsi (pemakaian) dan “apakah 

djuga tjukup dimasukkan . bahan2 
untuk membangun dan utk produksi 
Gari perindustrian sendiri. - $ 
Keausan perekonomian luar" nege- 

ri pada dewasa ini menjebabkan 
| bertambah mahalnja pemasukan ba- 

2 ken si 

  

3 pe 1 

Van Kerchem 
De Akibat massa-ontslag ab 

SARBUPRI: Bandung mengabarkan kepada ,,Antara" bahwa. ber. 
hubung dengan adanja penyorislahan besar2an'dibeberapa perke- 

ang dimiliki oleh N.V. Tiedeman dan van Kerchem, konpe- 
tjabang2 Sarbupri seluruh Priangan Barat telah mengambil 

(Aap 

   
   

Jang: mentjoba 

Sistim single-buyer. 

2 $ 

ional seperti sekarang ini, 

    

  

rang2. Djika' untuk . barang2” kon- 
sumsi.dan bahan2 kita harus mem- 
bajar harga2 jang lebih tinggi, ma- 
ka. pemerintah Indonesia rupanja 
tidak akan bersedia untuk memikul 
kewadjiban2 berdjangka pandjang, 
“untuk mendjual bahan? mentah jg. - 
dihasilkan di Indonesia, dengan har- 
ga2 jang lebih rendah dari pada 
tingkat harga jang berlaku dalam 

pasar. dunia. Pauh 3 
. Didalam negeri kita harus menge- 
rahkan segala tenaga jang ada pa- 
da kita unt k memperkuat kedu- 
dukan ekonomi kita dalam dunia. 
»Mempertinggi produksi ini “perlu” 

sekali: Pemerintah adalah suatu pe. 
merintah jang sungguh memperha- 

Usaha Kem. Sah 1 $ 

  

tikan azas2 keadilan sosial, dan pe- 
merintah menghendaki suatu pem 
bagian jang adil dan dapat diper 

..tanggung djawabkan dari hasil2 na- 
sional. Akan tetapi kita hanja akan 
dapat. mentjapai .penbagian hasil 
nasional itu, apabila kita mengha- 
silkan. Oleh karena itu maka setiap 
anggauta dari masjarakat, dari jang 
rendah sampai jang tinggi dan jang” 
tinggi sampai jang rendah turut' 
mempertinggi produksi, Untuk da." 
pat membawa rakjat kita kesedjah- 

    

teraan jang lebih tinggi. —Ant. 4 

  

"Veda dilarang hubungan 
000 slangsung. S3 

ari keterangan2: lang Gidapat da- 
ri pihak Djswatan Penempatan Te- 
naga di: Purwokerto, dikabarkan, 

hwa didaerah Banjumas, VEDA 
larang untuk berhiburgan lang- 
ng dengan pend duk dlam sa 

hanja mentjari burvhnia. Tindakan 
serupa itu dimaksudkan, agar sifat 
sukarela dari pibsk burub untuk 

. dikirim keluar Djawa tetap dapat 
““didjaga dengan baik. 

x 
| Walaupun demiwan, b kti2 me- 
NMundjukkan, bahwa VEDA telah me- 
langgar larangan tsb. dan langsung 
mengadakan kontak, mentjari bu 
rubnja dengan perantaraan ,,alat. 
alatnja“. Keadaan serupa itu dipan- 
dang dapat. mengurangi stabilisasi 
tanaga pekerdja untuk daerah? ter 
tentu di Banjumas, berupa keku- 
rangan tenaga pekerdja jang tju- 

kup baik (ontvolking.) Wdj. 

  

Polisi laut Indonesia dengan 
“alat modern 

t 

4 (Oleh wartawan KR sendiri). 4 
KADAAN kepolisian di Bali, Kalimantan dan umumnja Sunda 

K ketjil: berangsur-angsur mulai baik. Demikian tuan. Sudarsono 
dari djawatan kepolisian pusat jang “baru2: ini diperintahkan oleh 
djawatannja untuk menindjau daerah2 tsb. dalam pertjakapannja 

dengan wartawan kita. 

Mengenai keadaan di Kalimantan, 

dan Bali, tn Sudarsono menjatakan, 

bahwa itu 'sama halnja dengan 

keadaan di. Djawa 

1946 £ 

'Kalau kita di Djawa sesudah 
Djepang menjerah lalu mengalami 

kemerdekaan, ada Isin hsInja de- 

ngan daerabh2 itu, jang mesti mes 

ngalami penindasan. Inggeris, Ber 
landa, kemudian baru merdeka. 

Dengan keadaan demikian dapat 

dimengerti kalau keadaan disana se- 
karang demikian rupa 

“2Memoklawakan enak 
masja rakat 

(Oleh kek sudbi K-R: Djakarta). 

KEMENTERIAN Sosial wiekukut 
menjempurnakan organisasi dan apparatuur Kementerian tsb. su: 

Dalam penjempurnaan organisasi 

itu termasuk djuga menetapkan taakafbakening dari pelbagai bagian 
dan kantor2 Kementerian Sosial diseluruh Indonesia. 5 

paja-dapat bekerdja lebih efficient. 

Dalam pada itu Kementerian itu 
berusaha memupuk rasa sosial da- 
lam masjarakat. Selain itu Kemen- 

terian itu memberl- Dintuan pada 
badan2 sosial jg. kini dan akan di- 

dirikan oleh masjarakat sendiri. 
Djvga Kementerian £osial berusaha 
sekeras2nja- supaja masjarakat dja- 

ngan. sampai dihinggapi penjakit2 

masjarakat, demikian keterangan 
jg. didapat- wartawan ,,K.R.” dari 

Kementerian Sosial. 

Selandjutnja atas pertanjaan ka- 
langan itu menerargkan bahwa se. 
lama tahun jl Kementerian itu te- 
lah melangsungkan usaha2 jg pen- 
ting dan banjak memakan tenaga 
dan wang Peverintah, diantaranja 
bantuan? biasa pada badan2 sosial 
ialah berturut2 F 1.564567,50 dan 
f. 2.130 718,82. 

“isaha2 lainnja jang telah diker- 
  

(Giakan ialah mengembalikan para 

'bekas roomusha dari berbagai tem. 

pat diluar negeri ke Indonesia di- 

antaranja “dari Malaja, Pakistan, 
dan Andamanen. Djvga para bekas 

roomusha dikepulauan Indonesia te- 

lah dikembalikan ketempat asalnja. 

"Selain itu para kurban affair Ma- 
“kasar-telah ditolong oleh Kemente” 

ekonomi jang sedemikian. bhw as-.., rian itu dengan memberi sumbangan2 

TN djuga sedapat .mupgkin peru- 
mahan baru. Usaha jang penting 
.djuga dikerdjakan, ialah usaha reha- 
bilitasi para bekas tawanan. Mereka 

telah dikembalikan ketempat2. asal- 

nja, dengan memberi sokongan2 utk 

mereka. mn EA $ 

Masalah jang rapat bersangkutan 
dengan soal mengambalikan kea- 
manan, ialah rehabilitasi para bekas 
kurban perdjuangan. Dengan ban- 
tuan Kementerian Pertahanan kini 
oleh Kementerian Sosial diadaken 
usaha2 permulaan agar mereka da- 

inai 

uruh. Perkebunan: ,,Tiedeman & 
“akan mogok 

putusan dengan suara bulat untuk mengadakan aksi pemogokan dgn 
alasan karena perundingan jang telah berlangsung beberapa kali 
dengan pihal 

  

      

   

  

oleh pihak buruh. « .... 
Menurut Sarbupri, pengonslahan 

sudah terdjadi ialah 
Njalindung " (Tjika- 

adap 

    

       
      

      

   
   

    

   

  

pihak madjikan tidak dapat menghasilkan apa "jang dituntut 

927 orang buruh perkebunan' Ker- 
tamanah, jaitu dalam setahun hanja 
akan dikerdjakan “selama kira2 4 

na TE UB kie 4 
: pan pemogokan akan ' dimulai 
dan meliputi berapa perkebunan 
akan ' ditentukad 'oleh Komisaris 
Putjuk Pimpinan Sarbupri Priang- 
an Barat bersama2 Komando" Aksi. 
Menurut Komite Aksi tsb. mung- 
2 Pem Oka akan diperintahkan 
epada semua ranting2 Sarbupri 

di perkebuhan2 iang dimiliki slah 
L/ N,V. Tiedemen & van Kerchem sa- 

dja, Ant. sa 
Pi 

rentjana dalam tahun 1951 akan 

   
   
   

pat ditarik ddlam proses produk 
jang musti selekas mungkin din 
kan. Untuk membantu orang oran 
jang terlantar dan tak 
mahan misalnja di Djak 
dibangunkan 10 los. Untuk menam- 

   

  

pung para bekas pegawai di Irian” 
jang terpaksa keluar dan kini ada 
di Mskasar didjalankan depgan se- 
baik2nja. Pada bulan Februari ta. 
hun jl. telah dikembalikan para | 4 

ruh kontrak dari Caledonia ketem- 
pat2 asalnja. Sittag ak 

Guasa membereskan dan memban- 
tu para bekas kurban pertempuran 
Ambon kini di Kementerian Sosial 
diadakan tindakan2 untuk meringan- 
kan beban rakjat jang menderita 
karena pertempuran? di Ambon ba- 
ru2 ini 

Achirnja dapat dikabarkan bahwa 
usaha transmigrasi dikerdjakan de- 
ngan, sebaik2nja, dengan bekerdja 
bersama dengan Kementerian2 lain- 
nja, misalnja kementerian Perburuh. 
an, Pertahanan, Perhubungan dan 
Perdagangan, Perindustrian dan 
Pertanian. : 

« 

Gedung parlemen: 

pada tahun 

“hingga perlu dirawat 
“sakit Malang. Jang mendapat lu- 

- 

POLISI LAUT 

Oleh. pusat djawatan kepolisian 
sekarang telah ditentukan rentjana 
untuk mengadakan polisi laut, 
Djawatan polisi laut -(dalam .hal 
ini termasuk djuge haven politie) 
akan dicentraliseer pada pusat dja 
watan kepolisian, sehingga tidak 
lagi seperti djaman Hindia Belanda 
dulu. 
Dengan bagian baru ini ilduga 

akan bisa mengurangi djumlah pe- 
njelundupan melalui laut. 

Diterangkan selandjutnja, bahwa 
alat-alat modern antaranja radar 
untuk memperlengkapi polisi laut 
itu telah dipesan dari luar negeri. 
Diduga sebelum  achir kwartaal 
pertama ini alat2 modern itu sudah 
bisa dipergunakan. 

Truck picnic SGKP S'baia 
guling 

Sebuah truck jang ditumpangi 
pemudi2 murid Sekolah Guru Ke- 
pandaian Putri Surabaja hari 
Ahad jang lalu antara Batu dan 
Malang telah “selip, kemudian 
masuk. sawah dan terguling. 
Orang anak mendapat luka2 se- 

a dirumah 

ka2 ringan dapat pulang kembali. 
Mereka itu sedang dalam perdja- 
lanan pulang dari tempat dingin 
»Selecta” (Batu-Malang). Ant, 

Djalan Leles- Tarogong kurang 
aman 

Menurut keterangan2 pihak jg 
berwadjib, keadaan disekitar Le- , 
les dan Leuweungtiis masih te- 
gang. 
Walaupun pada waktu ini be- 

lum ada pertempuran? jg hebat, 
tapi di waktu malam sering ter- 
dengar tembakan2. 
Sebagaimana diketahui dipegu- 

nungan daerah tsb, jang meru- 
pakan keadaan jang baik sekali 
untuk bergerilja, terdapat gerom- 
bolan2 bersendjata, jg sewaktu : 
turun dan mengatjaukan keadaan. 
Ant 

PIR Wanita di 
'Hari j 

terbentuk PIR. bagian Wanita: 
dengan diketuai oleh Gusti Judo- 
nagoro dan nj. Suminto “dan nj. “ 

' Sutrisnowati sebagai penulis 1 
dan 2.— 

Konperensi bes:r tenvga bekas 
“kesatuan bersendjata 

Dari pihak jang bersangkutan 
diperoleh keteranyan,- bahwa pa- 
da tanggal 20-21-22 Djan. 1951 
j-a.d, di Solo akan dilangsungkan 
konperensi pendahuluan dari Kon- 
perensi Besar Tenaga Bekas Ke- 
satuan Bersendjata seluruh Indo- ' 
nesia, menu 

“Menurut pernjataan seorang 
terkemuka dari 'Tenaga2 "Bekas 
Kesatuan Bersendjata, maka mak- 
sud diadakannja konperensi besar 
tersebut jalah supaja para tenaga 
bekas kesatuan  bersendjata ter- ' 

. sebut bisa merupakan alat hidup 
untuk mempertahankan - politik 
nasional Pemerintah dlm meng- 
hadapi pergolakan di Asia Teng- 

    

gara, — Ant. . 

PENGANGGUR DAN SO: : 
KONGAN. 2 

MENURUT Djawatan penempatan 
Tenaga di Magelang, Djawatan tsb. 
selama thn. 1950jl. telah rsengeluar- 
kan uang sokongan sebanjak R.6100.- 
untuk sedjusilah 1x, 413: pengang- 
gur, jang telah mendaftarkan diri 
dan oleh Djawatan jang -bersang- 
kutan dipanuang perlu mendapat 

sokongan. sokongan tsb: dibugikan , 
ketika bulan 2 daan 3serta bln. 9 | 
hingga 12 th. jl. Kd 

Selama th. 1950, maka djumlah 
penganggur jang telah masuk .dlm 
daftar ada 1610 orang, jang seba. 
gian besar terdiri atas" orang2. ke- 
luaran Sek. Rakjat, sedang peker- 
Gjaan jang mereka minta sepbugian 
besar ingin mendjadi ' djurutulis 
biasa. Pelamaran buat: Veda, sama 

sekali tidak ada. biantara djumlah 
tsb. maka selama 1950: telah di- 
tempatkan untuk bekerdja menurut 
ketjakapan masing2 adas112 orang. 
Djuga baru2 ini telah.ada 40 orang 
jarg ikut serta dim. pendidikan ka. 
Ger pembangunan jang. diadakan 
oleh Djaw. Pendidikan Kerdja. 
Maksud Djawatan tsb. untuk me- 

mulai Kursus2 kader pertanian,per- 
kebunan dan administratie belum 

terlaksana, karena untuK kursus 
pertanian Gan perkebunan diper- 
lukan tanah sawah sehesarik. 10ha. 

kini masih mentjari tanah sebesar 
itu untuk disewa guna keperluan 
kursus2 diatas. 

- 

Dua Konperensi Djawa- 
tengah di Magelang. 

Buat kedua kalinja sesudah aksi 
militer kedua, maka Djawatan Per- 
hubungan Bg. Amri Djawa-tengah 
telah mengadazan Konperensi Dinas 
bertempat di Magelang mulai tg. 9 
Januari jang dihadliri oleh utusan 
Djawatan tsb. dari tiap2 kareside- 
nan seluruh Djawa tengah, ketjuali 
Daerah Istimewa Jogja jang mem- 
punjai status sendiri. 
Dalam konperensi tsb. akan dibitjara- 
kan soal2 jang berhubungan dengan 
bagaimanakah usaha2 selandjutnja 

buat melantjarkan perhuburgan dan 
argkutan. 

. 

Ketjuali itu Gapat dikabarkan, 
bahwa Persatuan Peladiar Dem obi- 
lisant seluruh Djawa teagauh pun 
akan mengadakan -konperensinja 

di Magelang mulai tgl. 12 hingga 
14 Januari ini, jang akan dikun- 
djungi oleh segenap tjabang2nja di- 
seluruh Djawa-tengah, 

“ 

Dewantoro sokong mosi Djody cs. 
».. 1 Sutardjo: lebih berat Uni dan K MB 

daripada Irian belum: 
ALAM sidang parlemen Selasa malam jl. anggauta2 KH Dewan- 
toro, Sutardjo Hadikusomo, Mr. Jusuf Wibisono, Ir. Sakirman 

mengadakan “pendapatnja “terhadap mosi - Djody cs. dan mosi 
Kusnan cs. 

1. Kihadjar Dewantoro (tidak ber- 
partai) menjindir, bahwa pertikaian 
antara Indonesia dan Belanda me- 
ngeoai Irian Barat, rupa?nja kini 
berpindah mendjadi pertikaian anta- 
ra fraksi2 dalam parlemen, dan an- 
tara parlemen dengan pemerintah. 
Seolah2 ada pihak jang menimbul- 
kan kesan, Buhwe kalau Irian Ba- 
rat masuk Indonesia ikatan KM 
dan Uni'jang seni kolonial ituakan 
terus berlangsung, dun seolah? 
nah air didjadikan inzet unt 
rebut Irian Barat. TT U      FP, 

Ia menjokong mosi ' Kusnan de- 
ngan mengemukakan penjesalannja, 
sebab kalau pemerintah bisa menje- 
guaikan diri dengan mosi itu, tentu" 
fraksi2 partai pemerintah bisa 'me- 
njetudjuinja pula. Dana 

Sutardjo (PIR).tidak puas dengan 
mosi Djody, sebab menurut penda- 
patnja keterangan pemerintah su- 
dah lebih djauh dari masud 'mosi 
itu, tapi ia tidak mengatakan pen- 
diriannja terhadap. mosi . Kusnan, 
hanja menegaskan, bana TON Me 
memandarg lebih berat” Unie dan 
KMB: dari pada belum -masuknja 
Irian Barat, sebab kalau perunding 
an dasarnja masih Unie dan KMB, 
mesti tidak akan mendapat hasil, 
meskipun ' perundingan “dilakukan 
seribu kali, demikian Sutardjo, 

sb 

Mr. Jusif Wibisono (Masjumi) 
berpendapat mosi Kusnan terlalu 
radikal. 

Ir. Sakirman (PKI) sebagai pem- 
bitjara terachir berpendapat, bahwa 
intervensi Amerika mengenai soal 
Irian Barat melanggar “kedaulatan 
negara dan menjesalkan pemerintah 
mengapa tidak memprotes dan me. 
ngapa- tidak memberi keterangan 
kepada parlemen. Ia berpendapat 
bahwa perlakuan Amerika terhadap 
P.M Natsir seperti. perlakuan Ame- 
rika terhadap Chiang Kai Shek dan 
Sygman Rhee. 1 

Selandjutnja ia berpendapat, bah- 
wa mosi Djody sedjalan dengan ga- 
ris pendirian pemerintah, sebagai 
suatu .politik jang menguntungkan 
Belanda-dan Amerika. 

Selandjutnja ia katakan, bahwa 
mosi' Djody. es, tidak “kebetulan 
diadjukan, sebab sesuai -engan nota 
Amerika. Ia merolak mosi Djody cs 

dan memadjukan beberapa “perta- | 
njaan kepada Kusnan karena menu- 
rut pendapatnja masih ada bebera.. 
pa jang kurang tegas. Ant. f 

— Menurut keterangan dr, Kusnadi, 
kepala djawatan Kesehatan Bondo- 
Woso, besar kemungkinan Bondowo- 
80 akan didjadikan daerah pertjoba- 
an pembrantasan penjakit patek 
sampai diakar akarnja,    

masuk. 
. 

Tinggal 150 anak2 tenaga 
:“pedjoang. 

“ Lainnja kembali ke 
'“masjarakat. 

Dari djumlah- 199 anak2” tenaga 

pedjoang jang telah dapat dipungut 
oleh Djawatan Sosial Daerah bagian 
Masjarakat dan diasramakan guna 
mendjamin kesedjabteraan dan men- 
tjapai ' inti “perdjoangan:. mereka 
masing-masing, kini. tinggal .150 
anak sadja, sedangkan Iainnja telah 
kembali kekampung  halamannja 
sendiri atau ke Masjarakat.22 Orang 
telah dapat memasuki bahagian 
Pulisi, dan kini sedang dididik dan 
Gilatih di Medari. Dikatakan, bahwa 
anak2 jang sedang dilatih itu Dja- 

watan Sosisal-dapat mengharapkan 
hasilnja jang memuaskan. 

Guna NN dan memupuk 
moreel tenaga2 Pedjoang jg hingga 
"pada dewasa ini mash belum men- 
dapat tugas telah dapat didirikan 
sebuah panitya.dengan sdr. Sugiri 
sebagai ketua. Tugas Panitya te- 
rutama ialah menjampaikan usu 
dari anak2 pedjoang, menghubung- 
kan antara fihak jg berwadjib dan 
anak2 Pedjoang .djuga panitya be-.. 
rusaha agar mereka jg telah ada di 
asrama tak dapat pengaruh “dari 
luar jg hanja memungkinkan provo: 
kasi belaka, dam bertanggung dja. 
wab . sepenuhnja " terhadap anak2 
asrama. L | 

'Guna keperluan ini "Djawatan 
Sosiaal Daerah “menerima R 28225 
dari pemerintah. 

.perkuat supaja tanah2 

1 leh 'pe 

.minja. : i 
“Dalam “pilem ini ditundjukkan 

Ahad jf diSoleidapat MN 

lain "3 
'Telah dikeluarkan sebuah seri pe. 

rangko2 istimewa ialah dengan se. 
butan ,,Perangko2 Olympiade 1951” 
jang didjual dengan tambshan harga 
diatas harga pemerangkoannja. 

Seri-itu terdiri atas benda benda 
perangko jang berikut: 

| 5.sen, hidjau (harg. pendj. 8 sen): 
10-sen, birutua (,, 1 15 seni, 
20sen, merah (,, » 125sen): 
80sen, ',, tua (,, ph... 40 sen): 
35sgen,bir.muda( ,, » | fosen). 
Harga tambahan  masing-masi 

3, 5,5, 10 dan 10 sen jang Bana tan 
pada perangko? itu mendjadi milik 
»Komite Olympiade Indonesia” se- 

bagai sumbangan biaja mengirim 
rombongan peserta dari Indonesia 
ke ,,Asiatic Olys pic Games" Jg akan 
diadakan di New.Delhi dalam bulan : 
Arek 1951. 
“Berangko2 itu ditjetak deng 

»koperdiepdruk« oleh N. v. ya li 
Ijke Boekhandel en Drukkerjjen G. 
Kolff & Co di Djakarta menurut 
rentjana tuan Sutopo di Jogjakarta. 

Berlakunja perangko? ini untuk 
memenuhi segala pembajaran porto 
dan bea dimuka: bagi semua lalu- 
lintas pos baik didalam maupun.dis 

tanggal 31 Oktober1951 dan 
perangko2 itu —-ketjuali djika ada 
hal2 jg tidak terduga —akan dapat 
@ beli selama tanggal 2 Djanuari sya 
28 Pebruari 1951 pada semua kan- 
torpos/tambahan/pembantu. 

Pengembalian Tanah Daerah B 
di sekitar Lapangan Maguwo 
Barisan Tani Ranting Sorowadjan 

| Jogjakarta dlm r@dpatnja memutus- 
kan tentang mbalinja tanah Da- 
erah B. sebagai berikut: 

A. 1. Tanah2 daerah B. jang hing- 
“Yayang ternjata tidak terpa- 

Ai, supaja dik#mbalika 4 rakjat. PAN 
2. Jang diberi Terutama bekas 

penduduk dari daerah itu, (pendu. 
duk jang diusir oleh Pemerintah 
Balatentara Djepang pada th 1942, ) 
jang hingga sekarang belum mem- 
punjai tanah. 

3. B.T.I, ranting Sorowadjan mem- 
Daerah B 

didjadikan desa modern (Pemba. 
ngunan desa). 

4, Penerimaan pembagian tana 
itu djangan sempit. “ 2 

1I.1. Tanah sawah jg diperguna- 
kan oleh Djawatan Pertanian na 
dn SANA Jogjakarta supaja 
urut serta dikembalikan au kepada 

23: Djan. Fakultit Satra 
dibuka resmi 

(“Selasa 23 Januari djam 10,060 
pagi oleh Ulniversitit Negeri Ga- 
djah Mada di Jogjakarta akan di 
buka dgn resmi Fakultit Sastra, 
Pendidikan dan Filsafat. 

Upatjara pembukaan dilakukan 
di Siti Hinggil. 

10 Bunga raja 
Terdjebak. 

Baru2 ini oleh jang berwadjib 
telah dapat 10 orang wanita pe- 
latjur tertangkap. Dari 10 orang 
itu seorang jang belum bersuami, 

Usaha dari bahagian Perawat- 
an, mereka ini dimasukkan di 
asrama Tungkak, guna dididik 
rochaninja. 

Pelatjur2 jg telah diasramakan 
diberikan 300 gram beras. serta 
lauk pauk, 

Pilem : 

“UNDER CAPRICORN 
Dalam pilem ini Ingrid Bergman 

lebih berhasil.melakukan peranannja 
Garipada dim pilem Josn of Arc. 
Disini dapat orang mengikuti djalan 
pikiran dan djiwa Henriette (pera- 
nan dari Ingrid) jg lebih menusuk 
hati para penonton, dan tjotjok pula 
dlm suasana jg digambarkan dalam 
pilem. Pula karena pilem ini pembi- 
kinan dari Warner Bros Transatlan- 
tic picture, maka tehnik scenario 
dan tecnikcolornja tak mengetjewa- 
kan.  Pembikinan dalam pimpinan 
Alfred Hitchcock. 
Memang terdapat banjak scene's 

jang pandjang, tapi karena pandai 
mengaturnja tak akan mendjemukan 
bagi s'penonton. , 

Btorynja, mengisahkan seorang 
buangan, jg bernama Flusky (Micha- 
el Wilding) jg diikuti oleh isterinja 
(Ingrid 'Bergman). Atas perintah 
pemerintah Inggeris dikirim ke Aus” 
tralia. Karena Fiusky didakwa mem- 
bunuh orang di £chotland, Jang se- 
sungguhnja tak betul, dan pembunuh 
jang sebenarnja ialah... 
isterinja Henriette sendiri. Rahasia 
ini mereka pegang sampai 7 tahun 
lamanja, dan. selama itu Henriette 
berusaha: akan hidup sebagai orang 
biasa ditanah jg baru, di Australia, 
Tapi angan2-nja kandas. Kare- 
na selalu dihina dan didjelekkan o- 

h pelajan wanita dirumahnja, jaitu 
Milly, jang sesungguhnja menjintai 
sama Flusky.. Maksud Milly -akan 
menjingkirkan Henriette dari sua- 

Gjasanja Adare (Joseph Cotton), jg. 
baru. datang dari Ierlandia, “kawan 
lama dari Henriette. Kundjungannja 
kerumah  Flusky mengakibatkan 
terbongkarnja segala rahasia pem- 
bunuhan.tersebut diatas, dan achir- 
nja ...... HAPPY END. 
“Kisah ini digambarkan dim per- 
tengahan abad 19,— 
“Pilem: tsb sedang diputar di ,,Rex« 

Jogjakarta untuk 17 th keatas, 
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esar. R 
n tak dapat 

ikotan disana-si i 

ng kuat pul 

: “kabar mengenai masalah itu jang dala 
suara berbagai lah 

» 

rhatian seluruh rakiatatas 
5 kaan 

Pe aa Sah 
neliputi .hati sanubarinja- 

ditahan lagi seperti ternjata 
jang diikuti oleh berbagai2 
untuk melahirkan isi' hatinja 

gkan, karena dari itupun ter- 
Intan Barat itu badai hanja 

Indonesia seluruhnja, segala 

pada pemerintah sadia. Bahkan bila 
ntuk lekas tertjapainja tjita2 

    

  

   

   
   

  

pula    

  

   san masjarakai, baik 

  

hb nampak demonstrasi? rakjat: serta 
pemboikotan dll, karena dengan de- 
mikian ternjatalah bhw perdjoangan 

| soal Irian itu tidak tjuma dari se- 
bagian golongan sadja, tapi seluruh 
rakjat adalah ambil bagian. Tapi 

3 Gisamping itu ada rasa ragu2 dan 
tasi- takut karena kalau? dlm melakukan 

     
    work jg serapih2nja, antara pe- 

(merintah, parlemen dan rakjat. 
Perselisihan antara kita sama kita, 
termasuk soal2 tei&k bengek harus 
disingkirkan sebab tindakan atau 
perdjuangan memutuskan hubu- 
ngan Unie itu 'membutuhkan per- 
t ungan semasak- 

 masaknja.  Selandjutnja sk, itu 
Mengharap agar pemerintah berikan 
penerangan - pengjelasan spj tiiak 
timbul salah faham antara rakjat 
dan pemerintah dan supaja rakjat 
Gjangan adakan peraturan sendiri 
utk mewudjudkan pemutusan Unie. 
Dan hendaknja Bung Karno pun 
bertindak dan berikan amanatnja 
apa jg harps diselanggarakan oleh 
Kakagn utk mentjayai tuntutan na- 
sio al atas Irian. 

F 2 

| CE. .Harjan Umum- jg terbit diSu- 
: S rabaja dlm tadjuk rentjananja jg 

. S berkepala ,,Pembatalan KMB“ me- 
| ngatakan bahwa wakin besar desa- 
kan rakjat utk membatalkan KMB. 
Reaksi itu telah tambah tegas dlm 
parlemen. AAN 
“Bata lontjatan itu (KMB) seka- 

rang harus kita tinggalkan, karena 
Gari sudut itu kita tak dapat men- 
tjapai Irian Barat. Sungguhpun be- 
gitu lebih dulu harus tindjau kem- 
bali akibat2 jg mungkin timbul ka- 
Tenanja. Apa bila sudah merupa- 
kan kebulatan tekad, segenap rak- 
jat akan tahu apa2 jg mendjadi 

tanggung djawabnja! Demikian ,, Ha. 
rian Umum“, 

- 

di Padangdim tadjuk rentjana jg 
- Gara »Haluan- jg terbit 
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berkepala ,,Unie Indonesia- Blas 
tak guna lagi« al. tulis: ,,Tak guna 
lagi, karena kedua anggautanja se- 
lalu bertentangan kepentingan jg 
masing2 anggap dirinja dirugikan 
setjara materieel oleh jg lain. sam- 
pai kini Unie baru menguntungkan 
Belanda dilapang ekonomi, malah 
randjau2 ekonomi sangat banjak jg. 
disebibkan KMB itu. Maka Unie tak 
Gapat dipertahankan lebih lama la- 
gi dan kalau kita adukan pada Uni 
— Hof maka Hof itu tetep tak da-: 
pat kerdja karena sama pertahan. 
kan kepentingan2nja masing2 dan 
bersitegang“urat- leher jg- buang - 

. tempo dan habiskan uarg! 

: : s3 3 3 

ARIAN ,,Indonesias jg terbit di 
Bandung dim tadjuk rentjananja 

"1g berkepala,,Apa sekarang?“ me- 
njatakan sjukur bhw disana sini 

perdjoangan itu selandjutnja ma. 
sing2 pilih Gdjalan sendiri hingga 
.tenaganja terpentjar atau mungkin 
bertentangan antara satu sama lain- 
nja maka hal itu harus diinsjafi 
oleh masing2 terutama mereka jg 
wadjib memimpin dan mengaturnja,t 

.. 

. 

EK. .Nusantara” jang terbi 

di Makasar dalam tadjuk rentja- 
nanja jg berkepala ,, Perhitungan 

Kenjataan” al. tulis: ,,Fraksi2 dim 
“parlemen kini telah bersatu penda- 
pat -mengenai soal Irian. Hal itu 
menguatkan pikiran bahwa dalam 
menghadapi soal Irian» segala Jja- 
pisan r Gapat lagi bersatupadu. 
Hanja jang djadi pertanjaan seka- 
rang: tjara bagaimana kita harus 
bertindak supaja baik utjapan mau- 
pun usaha kita djangan lagi lari 
dari kenjataan2 sbg pada waktu 
jang sudah. Kita harap supaja tin- 
Gakan2 jg akan diambilnja betul2 

. Giperhitungkan dgn segala kemam- 
puan jang ada. Rakjat telah ketje- 
“wa sbg akibat utjapan2 jang me- 
ringankan perdjoargan Irian, kira- 

.nja sedjak hari ini diberi saluran jg 
betul2 dapat dilaksanakan dan da. 
pat dipertanggung djawabkan”. 
Demikian ,,Nusantara” 

   nperensinja pada bul 
Jesember jl ini Serikat Buruh 

Beras (SBB) D 
| tuskan bekerdia bersama, mem- 
" perkuat dan « mengakui SOBSI 
sebagai vaksentralnja. 

  

“Susunan pengurus baru ditetap- : 
kan sebagai berikut : ketua —Sie- 
Sik. Poo dari Banjuwangi, wakil 
ketua— Kusnadi dari Surabaia dan: 
sekertaris umum — R.: i : Haryadie 
(sementara) dari Surabaia. 

Guru2 SM II Kediri antjam. 
“Rapat guru SM Il Negeri Ke- 

diri baru2 ini memutuskan akan 
. menutup kembali sekolah itu, djika 

| pada batas waktunja jg berwadjib 
belum djuga memperhatikan kea- 
daan sekolah maupun guru2nja. 
“SM II itu tlh dibuks Peberapa 

bulan jl. dengan alat2 sederhana 
dan serba kurang, tetapi dapat 
berdjalan dengan tjukup lantjar 
dan mendapat perhatian murid 
banjak. DV 

B) Djawa Timur memu- 

  

Kepala staf rilja tang 
” di PA ba " 

—  Sedjak Senin malam telah tiba 
di Makassar kepala staf Pasukan 

“Gerilja Saleh Sahban untuk me- 
ngurus soal2 mengenai prosedure 
' penjelesaian soal gerilja dgn pihak 
"Panitia Penjelesaian dan ' pihak2 
jang bersangkutan lainnja. Hari 
Selasa ia bersama anggauta2 
panitia menudju Maluku untuk 
bertemu dengan pimpinan gerilja 

- dari Mobile Brigade Ratulangi 
“disana, Karena “menurut kete- 
rangan, masih banjak instruksi2 
jang belum djuga sampai kepada 
pimpinan bataljon2 baik jang 
“datang dari tentera maupun dari 
pimpinan gerilja sendiri, berhu- 
bung dengan sulitnja perhubungan 
dan lain-lain hal. 

     

   
   

“Sekembalinja dari sana rom-. 
bongan tersebut “akan terus ke 
markas Pusat Gerilja di Baraka 
untuk mendjemput Kahar Muza- 
kar jg akan datang di: Makassar 
untuk “pelantikan “pada tgl. 13 

januari seperti” pernah kita 
beritakan baru-baru ini. — Ant. 

Pyongyang hantjur lebur 
Akibat kekedjaman Amerika. 

M ENURUT siaran Radio Moskow pada hari Selasa jl, setelah 
menderita serangan2 pesawat2 pembom Amerika baru? ini, ibu- 

'kota Korea Utara, Pyongyang, dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. 
Kata Radio Moskow, kota itu telah mendjadi sasaran pemboman 
membabi-buta jg demikian rupa, sehingga orang benar2 tidak mung- 
kin lagi untuk memasuki atau meninggalkan kota tersebut. 

Dikatakan, bahwa ribuan pen- 
duduk tewas dalam api jg telah 
menghanguskan seluruh kota se- 
telah te djadi pemboman terus- 
menerus jg berdjam-djam lamanja 
itu. 

Radio Moskow djuga. menge- 
mukakan, bahwa Seoul dankota2 
Korea lainnja baru2 ini tlh pula 
mendjadi sasaran pemboman2 se- 
matjam itu. ' 

Demikian Ant AFP dari Paris. 
  

difront 
“Pasukan? RRT dipusatkan 

"Barat. 
DASUKAN2 RRT pada" hari Selasa jang lalu terus mengadakan 
“4 pemusatan2 disekitar Suwon dan Osan difront Barat pada waktu 
pasukan2 "BB meneruskan pertjobaan2nja untuk menghentikan pe- 
njerbuan pasukan2 RRT dan Korea Utara: disektor Tengah. 

Djurubitjara Tentara ke-8 menga- 
takan, bahwa menurut laporan2 da- 

ri patroli2 PBB maka pasukan2 ba- 
labantuan RRT jang kuat kini telah 
didatangkan disektor Barat. Pemu- 
satan2 pasukan RRT telah terlihat 
Gisebelah selatan dan timur Suwon, 
Gisebelah barat Osan dan disepan-- 
Gjang djalan besar Buwon - Irchon. 
Kira2 30000 serdadu“ RRT dan Ko- 
rea Utara pada bari Senen terlihat 
sedang bergerak keseluatun melalui 
kota Suwon. 

Terus mundur difront Tengah. 

Pasukan2 PBB pada hari Selasa 
j1 melandjutkan gerakannja mun- 
Gur kearah selatan hirgga sampai 

  . 

Dewan Lembaga Arab: berkilforansi. 
Pada tg. 28 

EWAN Lembaga Arab akan adakan pertemuannja tanggal 28 
Djanuari jang akan datang, demikian menurut “djurubitjara: Lem- 

Djanuari 
jad. 

baga tsb. Jang seharusnja mengadakan pertemuan pada waktu itu 
jalah Panitia Politik Lembaga Arab, tetapi kemudian dirobah, “kata 
djurubitjara tadi. x 

' Perobahan itu disebabkan ka: 

diantaranja : , | 

1. Sikap negeri2 Arab terhada 
  

2. Keamanan kolektip Lembaga 
Arab. Lee 

3. Rentjana Perdana Menteri 
Nazed Ekodis untuk mendirikan 

“persatuan ekonomi diantara nege- 
ri2 Arab. j LA NG An 

Azzam Pasha, sekretaris djend. 1: 
Lembaga tersebut, telah kembali 
dari perdjalanannja mengundjungi 
Amerika Serikat. Ae Na 
— Demikian Ant UP dari Kaito. 

Masalah” Kashr 
( eham: Dika 
DEWAN Keamanan PBB akan 

  

Kashmir “ d a- 
gn PP 
F 

|. membitjarakan masalah Kashmir se- 
|. lama 2 minggu jg terachir dari bu- 

. Ian Djanuari ini. 

La 

| Walaupun masalah itu selama 2 
|. tahun jg achir ini telah'dibitjarakan 

oleh Dewan Keamanan, akan tetapi 

penjelesaian. Pa 
Sementara itu dengan adanja Kon- 

perensi para perdana menteri Com- 
| monwealth di London masalah Kash- 
3 mir ternjata telah merupakan sua- 

- hingga kini belum terdapat.sesuatu dalam mana ia menjatakan tidak 

  

Mena pe ke 

  

rena pentingnja soal2 dlm atjara- ” tw bahaja lagi bagi keadaan dewasa 
ini. Telah terdapat tanda2 bahwa 
India-djuga ingin mentjari suatu pe- 
njelesaian dim masalah itu seba- 

“gaimana halnja dgn Pakistan, dan 
. mengingat “akan peristiwa2 jang 

“ 'achir2 ini maka banjak kemungki- 
naunja bahwa kedua pihak “akan 
bersedia memberi beberapa konsessi 
bagi kepentinganbersama: Ant. AFP. 

2 Impian Chiang. 
Meat Chiang Kai Shek, 

“serangan pembalasan terhadap 
| RRT untuk menguasai Tiongkok 
kembali dapat didjalankan sesudah 
bulan Mei. Chiang menjatakan 
bahwa anggauta2 Kuomintang 
serta pembesar2 pemerintahannja 

“berdiri di belakang -kepertjajaan- 
nja bhw tahun 195Ladalah tahun 
bersedia2, tahun berikutnja untuk 
menjerang setjara besar2an dan 

“tahun ke-5 jakini “tahun keme- 
nangan. t 

— Keterangan itu ia utjapkan dlm 
.seruannja kepada rakjat Tiongkok 

usah menggantungkan pertolongan 
ra lain untuk melaksanakan 

merebut kembali Tiongkok, — 
| (Ant. Reuter dari Taipeh) 

  

   

dalam djarak 100 mil dari daerah 
pertahanannja jang lama di Pusan- 

Taegu. . 
Komunike markasbesar djenderal 

Mac Arthur mengatakan, bahwa 
pasukan2 lawan melandjutkan usa- 
ha2nja untuk me :utuskan hubung. 
an kesatuan2 PBB jang berada di - 
sektor Tengah dekat Wonju, Disek- 
tor Barat kegiatan patroli lawan 
makin bertan.vsh, sedangkan d'sek- 

tor Timur keadaan dapat dikatakan 
tidak berobah. , 

Komunike udara markasbesar djen- 
Geral Mac Arthur mengumumkan, 
bahwa pesawat2 Amerika dari ang- 
katan udara Timur Djauh telah me- 
lakuKan lebih dari 650 penerbangan 
penjerangan pada hari Jenen jang 
lalu untuk,hari-serangan jang ke- 
197 terhadap sasaran? lawan di Ko- 
rea. Sebagian besar dari serangan? 
udara pada hari Senen telah dilaku- 
kan didaerah Wonju-8Seoul, dimana 
pesawat2 pemburu Amerika katanja 
telah menewaskan 'sedikit2nja 1350 
serdadu RRT dan Korea Utara dan 
menghantjurkan atau merusak 1200 
buah gedung jang ditempati oleh 
tentara RRT dan Korea Utara, (Ant. 
AFP). 

Orang2 Amerika harus 
mengungsi ! 

ONSUL Dienderal Amerika Seri- 
K kat di Hongkong, Walter Mac 

“ Gonaugby, telah merasehatkan 
kepada semua penduduk Amerika 
supaja mengungsikan keluarga dan 
harta-benda masing2 berkenaan dgn 

keadaan di Timur Djauh jg maki 
mendjadi buruk.” : 17 

Tindakan ini bagi penduduk biasa 
masih bersifat ,,nasehat,“ Tetapi 
keluarga "para pembesar konsulat 
menurut konsul djenderal tsb. akan 
mulai dikembalikap ke 
Serikat. an 

| Tindakan ini diambil karena fasi. 
liteit2 pengangkutan mungkin akan 
tidak mentjukupi bila keadaan sudah 
mendjadi makin 'buruk. Ant.—U.p- 

—Kepala missi India di Tibet, Doe- 
tor S, Shina, telah biberi tahu oleh: 
pemerintah India supaja tetap ting- 
gal di Lhasa. 3 
“ Shina melaporkan, bahwa di'ibu 
kota Lhasa keadaan sepi, 

. —Pem erintah Djerman Barat kini | 
sedang merentjanakan pertahanan 
sipil bagi“ penduduknja jang. ber- 
Gjumlah 48-djuta orang itu. 
. Daerah2. keamanan menurut pe- 

danang itu kini sedang dirun- 
gkan, sedangkan laporan2nja te- 

  

pendudukan Serikat. 

: Peraturan 

  

: Amerika ' 

lah dikirimkan kepada 'pemerintah2 . 

  

| RU.U.: perpandjang - kekuasaan 
Menteri soal peredaran Uang 

diterima 

Dalam rapatnja Dewan Men- 
teri baik rentjana Undang2 ten 
tang memperpandjang kekuasaan 
jang diberikan kepada Menteri 
Keuangan dengan Undang2 Da- 
Turat R. I,S. no.13 tanggal 18 
Maret 1950 dalam soal peredaran 
uang dan Pindjaman Negara 1950 
selama tahun 1951 dan - rentjana 

Pemerintah tentang 
mberian tundjangan luar biasa 

kepada para pegawai expert (ahli) 
“bangsa Asing. Ant 

NG Hama 

. Yan Wouden beri peladjaran 
Ilmu Kebudajaan 5 

“Kementerian PPK bagian pe- 
nerangan mengumumkan, bahwa 
van Wouden, ahli bahasa pada 
Lajepaga Penjelidikan Bahasa dan 

udajaan di Djakarta, telah 
erahi, mulai tg: 1 Desember 

1950, disamping djabatannja jang 
tsb diatas, untuk sementara -mem- 
beri pengadjaran dalam mata pe- 

Jladjaran ilmu : kebudajaan pada 
fakultit sastra & filsafat di Dja- 
karta.. Ant. 

Jajasan Pusci Kebudajaan Indo 
mesia Timur putuskan kerdja 

| Tmsama dengan S. C. S. 

Sebagai reaksi atas gagalnja 
Konperensi Irian, maka Jajasan 
Pusat"Kebudajaan Indonesia Ti- 
mur, jang sedjak sekian lama di- 
pimpin oleh J, Tatengkeng, telah 
memberhentikan kerdja-sama dgn 
Stichting Culturele Samenwerking 
di Arsterdam. 

Perlu diketahui, bahwa Jajasan 
Pusat Kebudajaan Indonesia Ti- 
mur itu dibentuk sewaktu Peme- 
rintah N.I. T. dulu dan telah 
pernah menerima bahan2 berupa 
buku2 dari Nederland. Ant. 

Radio -rimbu untuk Djapen 
“Kediri. 

Djawatan Penerangan Kabu- 
paten Kediri kini sedang memba- 
gikan rimbu-radio kepada Djapen 
ketjamatan2, Karena djumlahnja 
3 buah, sementara jang menda- 
pat bagian baru tempat - tempat 
dilereng2' gunung jg djauh letak- 
nja dari kota. IO. 

      . 

   
i dan Keuangan 3 

MENATA aan nekat san ana pan Un Pena 

  

“ Modal dan: 
M 

    

  

penghasilan 
ULAI. 1 'Djanuari 1951 rekening2 ,,gurni” ' dari orang2. pribadi, 
bukan penduduk devisen Indonesia, sekedar pemegang2 rekening : 

itu telah meninggalkan Indonesia sesudah 1 Agustus 1946, rekening2 
mana .selandjutnja disebut RRBP ( 
akan dipisahkan dalam : 

Rekening Rupiah Bukan Penduduk), 

a| Rekening2 Modal (rekening M) 

b Rekening? Penghasilan (rekening P) 

Dgr rekening2 modal (kapitaals. 
rekeningen) “diartikan saldo2 jang 
terajadi karena pendjualau barang 
jg bergerak atau barang jg tidak 
bergerak, ataupun karena penagihan 
atau pengluasan tagihan? dsb.. oleh 
karena itu uang2, jg bagi jg bukan 
penduduk mendjadi ,,kekajaan”. 

Dengan 'rekening2 pengkasilan 
(inkomsten /rekeningen) diartikan 
semata2 soal saldo2 jg terdjadi dari 
hasil pendapatan dari kekajaan jg 
berada di Indonesia, seperti sewa 
Gari barang2 jang tidak bergerak, 
penghasilan dari surat2 berharga 
(effecten), bunga dari uang jang 
masih harus ditagih dab. 

Mulai sekarang tidak diperkenan- 
kan kepada pemegang2 rekening 
rupiah bukan penduduk (Rrbp) — 
rurni-rekening untuk mengadakan 
rekening rrbp pada lebih dari satu 
bank, 4. 

Pengiriman uang2 penghasilan jg 
telah dan masih terus akan diterima 
(lopeude iankomsten),- djadi atas be- 
ban salah satu rekeaing P. (IYakom- 
sten - rekening), “dapat dilakukan 
mengenai penghasilan2 sedjak 1 A- 
gustus 1946. Oleh kareve sungat 
Sulit untuk  mewmisah4kan semia 
.rekemng2-rrbp (rurui- rekeningen), 
maka dengan tidak usah diperiksa 
lagi dapat dipindahkan uang seba- 
njakznja Rph 5000,— sebagai ganti 
penghasilan jang telah diterima jg 

seharusnja akan ditjarikan itu, kpd 
suatu rekening P (Inkomsten-rese- 
ning) dari seorang bukan-penduduk 

. jang bersangkutan. 

Dari sisa saldo jg terdjadi setelah 
ini pada rekening M (Sapicaals-re- 

kening), dapat dipindahkan pengha- 
silanz mulai 1 Djanuari 1950 kere- 

kening P (Inkomsten-rekening) dan 
Gikirimkan sampai sebanjak2nja 

Rph 5000,— tidak termasuk sertifi- 
kat2 devisen. 

Atas beban rekenirg2 M (Kapi- 
taals-rekeningen) “dapat diadjukan 
permintaan uatuk pergiriman uang, 

sebagairaana halnja hingga sekarang, 

oleh goingan orang2 pribadi (ca- 
tegorie van natuurlijke bersonen). 

Pengiriman uang ini menjekbabkan 
penundaan terhadap pengiriman uang 
atas bekan rekening P (Inkomsten- 
rekening) Car! orang bukan perdu- 
duk devisen jg bersangkutan, akan 
tetapi dalam erti kata buhwa djika 
pemegang rekenirg-rrbp (rurni-hou- 

der) itu tidak atau tiuak ingi dapat 
meraiperoleh izi1 urtuk pengiriman 
uang atas behan rekening M (&api- 
taais-rekern 7g), maka Ia mulai 1 
Djanuari 1950 dapat mengaijukan 

permintaan untuk pengiriman uang 
setiap 12 bulan atas beban rekening 
P.nja (inkomaten- rekening), akar 3 
tetapi dalam lingkungan peraturan 
penghasilan? jang teiah dan masih 
akan diterlmg (lopende Inkomsten) 
sampai sedjimiah paling banjak 
Rph 5000,— setiap 12 bulan, tidak 
termasuk sertifikat Cevisen. 
“Berhubung dgn itu, suatu izin di- 

berikan: 

8. untuk mengirimkan uang 'kolu. 
ar-negeri atas beban salah wsta re- 
kening P/rrbp (dakorosten-rur i-ra- 
kening) dari orang2 'pribadi, “ubtuk 
setiap orang/keluarga, “dgn 1xem- 
perhatikan peraturan jg tertjaatum 
dalam edaran kepada Bank no. B. 

233 BIIL sub 4, dan memoberguna- 
kan Pengumuman A26 (nijsi lawan 
dari Rph 5000,— termasuk sertifikat 
devisen (dewawa ini untak Nugeri 

Belarda misalnja Ned. f. 1.1.666 86). 

b- yatuk peneririaan semus uang2 
rupijah jg diserahkan kepada bak 
Oleh wakil2 dari bukan pendiwiuk 
devisen-Inuonesia, djika Winy2 terse- 
but menurut bukti jg diperlibat. an 
kepada bank berasal dari basil pen- 
dapstan burung tidak bergeral: dan 
surat berharga (sffeesen). 

ce. untuk: mulai 1-Djangari 1951, 
mengirimkan uang keluar negeri . 
sedjamlah paling banjak Rph 5000,— 
tidak termasuk sertifikat2 Gdavisen 
stas beban rekening P. (Inkomsten 
rekening) buat setiap orang/kelu- 
aga setiap 12 bulan, dgn memper- 

hatikun surat cdaran no. B. 433 B 
Iii sub 4. 

0. dgn ,luar negeri” disrtikan, ne- 
geri kebangsaan pemegang rekening 
rrbp (rurni rekeninghouder). 

Dalam satu tahur setelah dilaku- 
kan pengiriman uang atas beban re- 
xening M (Kapitaals-rekening), se- 
kali2 tidak diporkeninikan utk rne- 
lagukan djuga pengiriman uang atas 

beban rekening P (Inkornsten-reke- 
hing). 

Penjetoran2 pada rekening P'in- 
komesten-rekening) buat semua perg- 
hasilan? selain dari pada sewa Gan 
pendupatan sri surat2 berharga 
(effecteny tetap memerlukan isin 
Yari LAAPLN. 

Leporan2 rekeuing2 Mdan p (Ka- 
pitaals-en Inkorsten-rekeningen) 
dilakukan sebagaimana biasa. 

Demikian pengumuman Institut 

levisen keneda Bank dalam surat 
ederannja no. 350, tgl. 4/1-51, jang 
diacbiri Gdengan keterangan bahwa 
sub III ja dan b dari edaran B no. 
283 dibataikan. 

Penanaman modal passif dan aktif 
DADA Permusjawaratan para menteri Uni jang kedua pengertian? 

tentang penanaman modal setjara aktif dan passif pada wak- 
tu ini ditegaskan lebih landjut sebagai berikut : 

Mengenai penanaman modal jang 
terajadi sebelum tanggal penjerahan 
kedaulatan maka jg diartikan Ggn: 

a, penanaman modalaktif: 

adalah penanaman? modal pada 
7 perusahaar2 di Indonesia kepunja- 

an badan2 hukum jg pada igi. 27 
Des. 1949 berkedudukan di Negeri 
Belanda dan djuga perseroan? jg 
berkedudukan di Indonesia jang 
modal- saham2nja selurunhnja atau 
kampir seluruhnja milik dari satu 

. 

kenalan di Jogjakarta. 

  101—1 

  

. £ PEMBATIA sering melihat: wartawan portret 1 
Nah, dia tjeritakan Suka-dukanja dlm. nomor ini. 
FAT, KUS & UPET. Tjerita singkat jang pernah 
terdjadi benar-benar di Malioboro. 

“DJANGAN “KEHABISAN. 

MEMINTA DIRI. 
Karena kepindahan kami ke Djakarta dan tidak sempat 

datang seodiri. untuk meminta “diri, "maka dengan ini 
kami meminta diri kepada semua 'saudara:saudara “dan 

"ARUDJI KARTAWINATA. | 

atau beLerapa orang - penduduk- 
devisen Negeri Belanda. 

b. penanaman? modal passif: 

adalah semua penanaman modal 
Belanda lainnja- dlm perusahaan? 
sebagai badsn hukum di Indonesia, 
Gjika atas permintaan dari pada 
jg berkepentingan penanaman mo- 
dai Ini dgnpersetudjuan pembesar? 
Gevisep dari kedua negeri, ber- 
dasarkan perimbangan jg sebenar. 
nja pada tgl. 27 Des. 1949, tidak 
diambil keputasan lain, Ant, 

- Wassalam,   EN ae - 

No.42 | 
TERBIT 14 JANUARI 1951 
MaNMbabiun nana 
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SN ong keamanan! 

& : t 

NX 
Dr.” 

ah Nur niletu 
isi ada anasir2 

| Bung 

ng Kriting tanja : Lantas mesti 
apakan jang beberapa ekor itu? 
Putusan Berabe: Potong ekornia!!. , 

          

  Maa Naat Es SeokN Tn aa 
Pan 4 SE RAL 

   

Menteri 'Perdagangan—Perindustrian 
Sumitro Dioiohadikusumo 'bilang:: 

Jang mengganggu segala 
ra'ialah korupsi! 
Berabe akur! Dan memang sudah 

lima tahun lamanja setiap orang tahu, 
korupsi. merusak keselamatan negera. 
«Jang orang belum tahu: Bagaimana 
memberantasnia, dan kapan dimulainja! ! 

Tentang fjaranja sih memang sudah 

  

     

  

     

| banjak- teorinja Tapi: siapa jang be- 
rani mulai. P3 "1 3 

Ja jang tidak korup, dijawab ' Bung 

Kriting. Hana Da 

— Betul, betul! Makania bisa lama 

tunggu, seperti tunggu dapet lotree 

seratus ribu...” 
Lho, apa tidak ada jang tidak korup, 

tania Bung Kriting: Ta 
' Dijawab Berabe: Kalau ditanja satu 

per satu, semuanija tidak ada iang ko- 

rup. Djustru karena itu, susah dapat 

membrantas korupsi, ketjuali kalau nja- 

wanja para korup jang terhormat itu 

sudah dikorup dengan hormat! 

z ata abah 

Bung Kriting tanja: Bung apa sudah 

batja tjerita pendek di .Indonesia Ra- 

ja” jang berkepala: Kalau aku diadi 
presiden? ! Kant 

' Sudah, dijawab Berabe- eat 

Saja djuga mau tulis tjetrita pendek: 

Kalau aku djadi menteri. .. f 

Lantas mau tulis bagaimana ? 

Begini, sahut Bung Kriting : Aku akan 

ambil rumah besar. Pasang didalamnia 

kursi besar2, radio besar2. piano be- 

sar2, lukisan besar2, buku besar2. Di 

dalam garasi besar2, aku tempaikan 

mobil besar2. Buat njonjaku jang be- 

sar2 aku belikan berlian besar2- Se- 

miaggu sekali makan besar dengan 

teman2 tuan2 besar. SC 

Wah, enak benar?!. 
Dan rekeningnja jang besar2 aku ki 

rimkan kepada pemerintah besar. 1 

: Sehingga perut. Bung Kriting djadi 

besar, sedang pemerintah — hutangnja 

Ini tiuma tierita pendek, kok Bung !. 
Tapi bisa betul2 “kedjadian! Ja, 

enggak Mas Klujur? 1, 

ai ang oa DNA 

a na. - : Ma ik: 

6 Divisi pasukan2 Amerika 
“0 dikirim ke Eropa 

.Daily News” diWashington, Amerika 

Serikat kini sedang bersiap-siap untuk mengirimkan pasukan? 

| var 6 divisi ke Eropa. Dikatakan, bahwa satuan2 pertama dari 

La tersebut dalam waktu 2 bulan jang akan datang ini akan 

ENURUT djuruwarta 

sudah mulai diberangkatkan. 

r Keputusan untuk mengirimkan 

pasukan2 ke Eropa ini katanja di- 

ambil dalam perundingan2 jg 

berlangsung di Washington se- 

belum djenderal Bisenhower' be- 

rangkat ke Eropa. Demikian Ant 
AFP dari New York 

AP. Lolong ke Triest untuk pela- 
djari soal Perkapalan 

Beberapa hari jl. telah berangkat 

sebagai utusan pemerintah ke Italia 

(Trieste) dengan pesawat terbang 

tuan A.P, Lolong untuk mempela- 

djari dan mengadakan pemeriksaan 

kapal2 dan kemungkinan? dalam 
lapangan perkapalan dan pelajaran. 

Selandjutnja Lolong diberi tugas 
untuk membentuk sebuah panitia 

jang anggotanja terdiri dari: 
"1. Tuan A. P. Lolong sebagai Ke: 

ta” .. 20 AK 

2. Tuan J.v.d. Werf sebagai ang- 

kota, G1. Midea 3 , 
3. Tuan F.J. L. Salomons sebagai 

“anggota. "-— & 

  

Kesemuanja pegawai dari Djawat 
an Pelajaran. 2 

Setelah pekerdjaan di Trieste se- 

'lesai maka ketua Pa 
mungkin ditugaskan ke Tokio mela- 

1 Pe Ketam akar “bertemu | Di Bangkok Ketua al e 

“dengan anggota2 J.v. d. Werf dan 
F.J.L. Salomons, untuk aa an DA, 
nitia lengkap meneruskan perdjar 
lanan ke Tokio melalui Manila atau 

Na 2 Sh alui Hongkong untuk 

  

   

danang an 

  

   

  

& 

SEE TAN AA    
   

    

te 

   

   
    

   

  

|. mengunt 

“keterangan jg dikeluarkan oleh Par- 

usaha nega- 
EN “|. kesediaan penjerahan kedaulatan 

| Nederland dan mengadakan hubu- 

' kepada Unie Indonesia-Belanda dan 

-achir konperensi jl dapat dihindarkan 

"AJ ESUBER  WiLtI AMS, 5 Yuu 
“ning bagi pengaomar biosko6p) 

P3 pn Hanan Neh Mie" (ISLAND WITH YOU — TEKST BAHASA INDONESIA. 

  

2 pemerintah memk 
an dari partai2 ketjil 

. 

   
. 

  

enindjau2 politik di Den Haa 
tersebut dapat dihindarkan 

ai v. d. Arbeid dan KV 
alnja pada waktu dibitja- 
tentang soal meratifikasi 

  

11 1 PN na | Kalangan pedagang menerangkan 

Delegasi Indonesia untuk pada kita bahwa @ipelabuan2 dipan- 
NN SN tai Djawa penjelindupan itu dilang- 

n delegasi Indonesia jang sungkan dg menggunakan perahu ' 

4 tdjungi konperensi Irian atas biasa, dan diantara lain barang2 
pertanjaan ,,Antara” menjatakan penjelundupan itu ditimbun dipulau 

bagi mereka tidak mengherankan Njamuk, Karimun, dll. 

Eni ny Konsumen 'ig menderita 

. Djuga tjukai tembakau dan rokok 
diselundupkan diantara lain dengan 
memasang banderol jg lebih rendah 
daripada semestinja. Selain itu me- 
nurut pedagang2 jang mengadakan 
pertjakapan dengan kita ternjata 
padjak peredaran menimbulkan ke- 
gelisahan diantara pedagang besar 
atau ketjil. Banjak diantara mereka 
Jang tak mengerti maksud sebenar: 

ty v. &. Arbeid dan ketua fraksi 
partai tsb didalam tweede kamer 
Jhr van der Goes van Naters. 

| Ihr yan der Goes van Naters menge- 
luarkan keterangan jg menjatakan 
baw utjapannja 4 Januari'jl. tentang 

atas Irian Barat pada Indonesia 
dgn sjarat 30 th. daerah tsb dalam 
pengawas Belanda adalah  hania 

erat Ken teng ana an pen, ja dari padjak peredaran itu. Dari 
LA P 8 pertjakapan dengan pedagang2 itu 

Kelangan delegasi Indonesia itu kita dapat kesimpulan bahwa sebe-' 
menjatakan seterusnja selama narnja jang kelak akan menderita 

rugi ialah konsumen sendiri, karena 
tentunja harga barang akan ber- 
tambah naik. " , 
Berhubung dengan adanja kepin- 

tjangan dalam pemungutan padjak 
itu kalangan Pemerintah menerang-. 

an dengan berbagai partai dine- 
“geri tersebut. diantaranja dengan 
Party v.d. Arbeid mendapatkan ke- 
san. kahwa golongan ketjil didalam 
partai tersebut dibawah pimpinan 

Prof. Schermerhorn dan Prof. Loge- kan pada kita bahwa Pemerintah 
man, memang berpendirian sebagai remang sudah lama membentuk 
jang diutjapkan oleh van der Goes suatu panitia jang diwadjibkan me- 

van Naters 4 Januari itu. Tapi dlm jusun sistem padjak jang selaras 
pada itu lebih dari 80 persen dari dengan keadaan dan kepentingan 

partai tersebut pendiriannja hampir nasional. Diantara lain ditjoba oleh 
tidak berbeda dengan sikap KVP pemerintah untuk mengedakan sis- 
Galam soal Irian Barat. Halini ter- rem pemadjakan jang progresif, jg 

njata dengan sikap jang Gitundjuk-  maksudnja supaja orang2 jang kaja ' 
kan oleh pemimpin terkemuka dari jebih banjak ditarik padjak, jang 
partai tersebut Dr. Dreesjang men- heriainan dengan dimasa Kolonial 
djabat P.M. - RA bahwa pada hakekatnja rakjat, te- 
. Mengenai kedua usul jang Yiadju- gasnja petani jang mendjadi korban 
kan oleh pihak Belanda dalam ag padjak. i , 

perensi Irian itu ' (mengenai penje- Korupsi akan terberantas hun SY $ 
5 kedaulatap. K3A MDA BA Uh Ditegaskan oleh kalangan peme- 

rintah bahwa Pemerintah berusaha 
. supaja organisasi dan susunan Dja- 

watan2 padjak dan bea.tjukai di- 
sempurnakan untuk menghilangkan 
Korupsi. Pengawasan terhadap pe- 
gawai2 ig mempunjai kemungkinan 
berkorupsi senantissa didjalankan. | 

Perlu ditegaskan bahwa $g2” bai 

dgn penolakan usul tersebut oleh 

pihak Indonesia, mengusulkan 

untuk minta perantaraan Internasi- 
onal) dinjatakan, bahwa usul me. 
ngenai penjerahan kedaulatan kepa- 

da Unie itu dapat dianggap sebagai 
usul jang berasal dari Prof. Romme 
pemimpin KVP jang selalu meng- 

hendaki adanja Unie berat. Usul 
untuk menjelesaikan soal Irian Ba- 

rat atas dasar penjelesaian dengan 3 

perantaraan aa utnar admah dengan padjak.jg seragam (uni 
berasal dari Party “.G Arbeid. formil, untuk seluruh Indonesia. # 

Antjaman krisis Kabinet sebelum ' Mean 4 5 
Padjag pembangunan 

setelah KVP dapat menerima baik Dalam hubungan inikita menjata- 
usul utk minta perantaraan dunia kan beberapa anggota parlemen . 

internasional dalam penjelesaian mengerti seluk beluknja padjak, 
soal Irian Barat. Demikian kalangan jg diantara lain menjatakan bahwa 

delegasi Indonesia. Ant. dalam pratekhja masih sadja ter- 
— djadi bahwa penjelandupan ak 

seperti padjak pemotongan hewa: 
padjak pembangunan I Sapat dii 
kukan, Anggota2 it: men Ikan 
supaja padjak pembangunan I (jg 
dipungut dirumah2 makan) mema- 
kai sistem meterai, sehingga negara 
tidak dirugikan oleh pemilik2 ru- 
mah? makan. : : 

Selandjutnja anggota2 parlemen 
itu mengatakan bahwa padjak 

perseroan jg kini berlaku mem- 
beri kesempatan jg tidak ketjil 
pada sipembajar padjak untuk 
menjelundupkan padjaknja setjara 
besar-besaran dgn tjara ,vrije 

Mai : afschrijving« jg. memang diizin- 

'mengadakan pemeriksaan kepal2 kan menurut peraturan jg ter- 
di Djepang jang akan dibeli oleh muat. dalam. ordonnansi padjak 

pemerintah. Ant. : perseroan tsb. Hendaknja peme- 
rintah mengadakan peraturan pa- 
djak jg berlainan dg sistim padjak 

kolonial, jg pada hakekatnja 
memperiindungi kapital besar, 

jaitu membatasi prosentage af- 
schrijfving barang2 kapital per- 
rusahaan? besar! Seperti diketahui 
Pemerintah masih tetap 'meng- 
izingan pada perseroan2 'NV, utk 
mengadakan" afschrijying dg se- 
kaligus! (jaitu 100 pCt. dalam 

tah kini dg rentjana undang? baru 
jg sedang dibitjarakan dalam DPE 

      

   

  

— — — 

Bom Atoom Triteem/Deteri- 
cum akan ditjoba 
Dalam tahun ini Angk. Perang 

'USA dibawah pimpinan. Letdjen 

Elwood Ouesada akan mengada- 
'kan “pertjobaan2 peledakan bom 

atoom baru dipulau Karang Eni- 

wetok jang terletak dilaut pasific, 

Bom2 atoom baru Amerika jang" 

akan ditjoba itu diduga akan le- 

bih besar kekuatannja daripada 

bom atoom jang sudah ada. Bom 
atoom baru itu dibuat dari atoom2 

Triteem ditambah' dgn deterium. 

RD. h : GA 

Siaran RADIO | 
KEMIS, 11 DJANUARI 1951, | 

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

07.30 Irama Tionghoa modern. j 
09.00 Ujon2 dari Puro Pakualaman. 

  

(PERANG atau DAMAI 
Kirimlah Postwissel #20,— 0 

We 
      
  

17.00 Seni suara Djawa oleh S.M.A./B 
17.45 Lagu? dikala sendja- « 6 , 
18 30 Peladjaran njanii Pemuda oleh: pak Muradji- 
19.30 Lagu? baru oleh ORJ. Poniman- an era 
20.15 Stambul dua hid. ORJ. Poniman- ! 
21 30 Rayuan Gurun Sahara oleh orkes ,,Almunit””— | 

merem 

4 

“ SJAIR RONGGOWARSITO, 8.1. ,, 

i 1 
| 
L 

1 
t 

. | Mengapa nanti tinggal Tiong, Tik 
MENOKnaI ELORANNY menansaa | | 

| mendjadi beruntung : 

'LELEMBUT' jg. hendak membasmi 

Da Ae TP kemanusiaan, hingga Penduduk di 

PN | buah buku jang harus dibatje 
, di Indonesia, JANG TIDAK AKAN 

LAMA- LAMANJA | 

    , (PERSEDIAAN TERBATAS: 
BU Lin Kuan Maag 
Badan 

    
Ap Bae 0g Damn 

Direksi. 
     

  

akan berhasil mengadakan perun- 

MEA 

(Ramalan dari 7 Pudjangga dan Kenjataannja) 

# ARTI TANDA2 untuk mengetahui apa jg. akan terdjadi, baik me- 
ngenakan DIRI ORANG (Microcosm) maupun NEGARA dan DUNIA 

umumnja (Macrocosm).—." RAMALAN DJOJOBOJO, mengenakan 

DZAMAN, SITUATIE POLITIEK, EVOLUTIE dan REVOLUTIE.—" KUPAS- 
AN DJOJOBOJO, mengupasapa jg. sudah dan jg. akan terdjadi, mu- 

lai dari DZAMANNJA SULTAN. PAKUBUWONO IV sehingga nantiti- | 
banja saat KIAMAT KUBRA:— “ RAMALAN RONGGOWARSITO, a.1. Jl 

1 .BOK PN kehilangan KISA, isinja GULA KELAPA.” Siapakah jg. 

13.45 Konsert siang hid. ORJ- Suwandi- (| diartikan .BOK DJANDA?" Dipikir tentu ketemu. KISA” diartikan IN- 
/ Pu 'DONESIA, dan ,,Gula Kelapa” adalah Bendera SANG MERAH PUTIH.— 

tjilik golek dalan, Pak Gede bakal teka,.... i 

lainnja jang semuanja diterdjemahkan kedalam bahasa Indonesia 
pula.— " PERLAMBANG dan SINDIRAN .DZAMAN DJOJOBOJO, 

hebat tepat, telak gelak! —" RAMALAN LAUW. PHIK OEN: Me- | 

. ngapain | ngapa Tiongkok mendjadi R.R.T.? Mengapa Mao berkwasa TA 

, g Aa , s9 “Kh Gam, beraneka Ilmu Toa, warisan dari Kijai Sapta Rengga, jg. | 

Or J—nwa IX ea Psi aa an st F amat penting untuk tiap2 rumah tangga jg. masih mau pertja. | 

Tan Nana j Dana UP da,—." ASTROLOGIE dan HOROSCOPE, kuntji rahasia untuk orang 
1 han h “dalam PENGHIDUPAN, | 

dan KESEHATAN-— “ PUTUSAN KONFERENSI GAIB, rapat para 'j 

| Semuanja itu dikumpul dan didjadikan A | 

| DJANGGA dalam bahgsa Indonesia jang mudah tapi teratur. Se- 

'i dan dipunjai oleh tiap2 Penduduk 

1 Buku ukuran besar dan indah permai, mestinja f 30,— 
HARGA RECLAME UNTUK SEMENTARA, hanja . . . | 

1 brang hanja dapat membeli 1 buku. || 
Jukup kirim postwissel) ! | 

Penerbit: KWA GIOK DJING 

Pa - SAI sy: 

Kena 'jang mengetahui menerangkan pada ,,K.R.“. bahwa 
N banjak sekali dim' setahunnja' tjukai 'jg mestinja masuk dalam kas. 

a88 “negeri diselundupkan orang, terutama tembakau, arak, rokok, dan 
p barang? lainnja. Menurut kalangan itu hal itu sebenarnja sulit ' di- 

berantas karena pegawai2 jg bersangkutan masih dapat disuap- oleh 
para penjelundup itu. Kalangan itu menaksic setahunnja djumlah 
tjukai tembakau dan arak jg diselundupkan ada f 80 — £ 100 djuta. 

satu tahun) segala pengeluaran2 
baru jg. digunakan “untuk, mem- 
beli alat2 kapital perusahaan. Dg 
demikian menurut anggota2 par- 
lemen itu, negara sendiri jg di- 
rugikan. 

— Angkatan Mobil Republik Indone- 
sia Kediri .telah membuka dengan 
resmi perhubungan bis Kediri—Ma- 
diun pada tg. 5 Djan. ini (0). 

dan barang? banjak diselundupkan 
n 2 Pemerintah dirugikan Ik. 100 djuta rupiah. 1 tk 

ta ( Oleh: koresponden K. R. Djakarta ) 

  

Komisaris Polisi dan Inspektur 
Polisi ditangkap. ha 

Senin sore dan malam CPM 
dan Polisi di Bandung telah me- 
lakukan “penangkapan atas diri 
seorang Komisaris Polisi dan 6 
orang pegawai Polisi dari pang- 

“ 

  

kat Inspektur dan pembantu In- 
spektur. Tundjangan luar biasa 

Ea Dikabarkan bahwa 2 hari se-' Untuk pegawai 
bangsa asing. 

Dapat “diharapkan. bahwa  nangkap Hoofdcommisaris Land- 
dalam tempo. jang singkat Pe- meter di Djakarta. Jg berwadjib 
merintah, akan mengeluarkan belum dapat memberikan ketera- 
peraturan, bahwa kepada tenaga 
bangsa Asing jang didatangkan 
dari luar negeri dan bekerdja 
aktif pada Republik Indonesia, 
akan diberikan tundjangan luar 
biasa. Sebagian akan “dibajarkan 
dinegeri- ini dan sebagian pula 
akan dibajarkan dinegeri asalnja 
dan dengan mata uang negeri 
asalnja tersebut pula. 

ngan tentang sebab2 penangkapan 

Agung itu. 

itu ialah Komisaris P.A.Kettenis, 
Inspektur2 A. C. Story, RK. 
Wangkay, para pembantu Inspek- 
tur F.H Dickel, F.R. Parera, Ko» 
mandan Muda J.C. Selten dan 

  

agen polisi de Beer. Ant. 

    

  

njadjikan jang demikian itu. 
Djika kami 

kannja, 

(or Alangkah nikmatnja kuweh-kuweh 'itu tadi 
he Ratna. Saja tanjak kepada diri sendiri 
bagai. manakah. tjaranja Laila dapat. me- 

mengadakan pesta. berhari- 
hari sebelumnja saja telah pusing memikir- 

  

sebuah resep jang akan menolongmu setja- 
re Gilang gemilang dalam hai serupa itu. 

pa | 
| 
| 

Hari ini saja akan mengirimkan spt 

  

  

    

  

      
  

Hallo Rat, resepmu baru sadja kuterima, 
"4 tetapi resep tadi seluruhnja adalah serupa 
s8 dengan resep jang telah kupunja . 
3 nja sadja kamu selalu mempergunakan per- 

#3 kataan ..Palmboom” sebagai gantinja per- 

katean margarine. 

  

   
             
        
       
    

    
SM ttulah dia... akan tetapi djamoi- RR 
ky Gjampi jang dipergunakan untuk kUweh- f 

4. kuwehnja Lailapun djuga perkataan ,,Palm- 
boom" tadi itu sebagai gantinja margarife. 
Dan itulah rahasianja untuk mendapatkan 

rasa senikmat itu. 

1 sea AkEN 

  

Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan.is- 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem- 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta... ........ 

ketjuali dari itu ia. sungguh menjehatkan oleh karena 

: kekajaannja akan vitamin” A dan D. 

  
timewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

          

   

  

        

belumnja Polisi Bandung telah me- 

jg dilakukan atas perintah Djaksa: 

Pegawai2 Polisi jang ditangkap. 

    

  

COACHING IS OFFERED 

to candidates for 

The Cambridge 
University 

& 

Local exams, which are 
.probably. to be held in 

DJOCJA JUNE 1951. 

1 Address: 
10 TUGU KULON:     99

—1
 

  
  

  

DJAWAB SENDIRI ? | 

AKAN SEGERA. TERIMA BUKU: 

PUDJANGGA| 

Keong lurik. separan-paran, Pak 
.. "dan banjak lain- 

dan Gie? 77! — " PUSPA: RA- 

PERTJINTAAN 

orang2 jg. djahat danlupa peri- | 

Indonesia tinggal 50 pCt.???!!1! I 
sebuah: Buku, SAPTA PU- | 

MENDJADI. BAS! UNTUK SE- 

£ 20—   102-1 | 

Turut berduka tjita atas meninggalnja: 

Sdr. SUPONO. 
Kepala Kantor Sektor Il Telegrap dan Interlokal tjabang 

Solo, pada tgl. 8/1-1951 djam 6.50 dirumah Sakit Pusat 

Surakarta. 
Jang berduka tjita: 

SELURUH ANGGAUTA SB. POSTEL TJAB. SOLO. 

Inna Lillahi Waina Ilahii Rodji'un. 
100—1 & 

  

JENDAK BELADJAR BAHASA INGGRIS 277 
Pakaiah buku , SISTEM 90 DJAM" 

  

| terkarang oleh SUTAN SULAIMAN. 

| “Mudah dan tjepat untuk beladjar sendiri p. dj. '.  R 15, — 

f Everyday Indonesian-English Dictionary . MEN aan | 

| Kursus tjepat bahasa Inggris dj. 1... ... 1... 650 | 

| ide wide id. ih ea ea 0 ara 
BRIGHT MORNING (Dialogue) . 1 LA 
Radjawali's ENGLISH GRAMMAR Pn Kai 

| BARU TERIMA : | 
| Buku Njanjian pakai Noot : : | 

| Gema Irama. R 3,50 BUNG KARNO. R 3,50 
|“'Rajuan Sukma". |, 3,— Dari Proklamasi sampai | 
P Ma Maan aa ke Proklamasi , R 7,50 | 

|. Ichtisar. Seluk beluk Ichtisar Kemerdekaan | 
! Agama". 1, 5 Inadaega MENU Sel RO | 
Kimi Bergaul" & 4 5, Tiongkok Back! . 13,50 | 
| Primbon ' Dampoo —0— | 
PP Awang...» 8—- PENANGGALAN 1951: 
| Asmara Wanita 217,50. “Bulanan |. R 1,50 | 
| Njoo Cheong Sing : 4 Bulanan mo 
LD ITENGANG at «mani MKalasder PANDU “2501 

“Tambah ongkos kirim 10 pCt. sedikitnja R 0,50 |             Bookstore "M E R C U U #1 57. Tugu Kidul | 

ogja. 
104—1 Jogi 

    
  

DJALAN NGAN 
aan BEN ena pe ain AEY PPPA 

      

   

  

TENAN Nos2—4 KUDUS. 
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