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mengumu 

Nae 
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La - 
wa antara teluk Kuang 

pesawat terbang jang 
ramai. Menurut dinas raha 
Tiongkok nasionalis itu «RR' 
'telah memusatkan - tentaran 
sebanjak 300 ribu orang TN 

“djang tapal batas Indo Tjina 
sedang di Nanking kini dilang- 

perundingan2 antara sungkan : 

000 TENTARANJA PUSATKAN DI 
. TAPAL BATAS SELATAN. 

PN 
KAA li NN ani laa . D'NAS rahasia tentara 

etis mengumumkan, 
— Tiongkok bermaksud mem 
“dua di Indo China Dinas mkan  alasanZ 
dari pasukan2 Tiongkok: 
pertempuran di Korea t 
bali kearah selatan. 

- Diterangkan selandjutnja bah- 
“dan teluk Tengkin diIndo. “Tina | tedapat lalu lintas kapal “dan... 

sangat 3 pertahanan Perantjis me- 
ho n bahwa negara2 Barat ba- 

penasehat penasehat Rusia de- 
ngan opsir-opsir tinggi komu- 

LA ta 

ORANG2 AMERIKA DI | 
UNGSIKAN. 4! 

Atas pertanjaan  djuruw 
| AFP mengenai berita2 “tentang 

& $ 

pengungsian orang2 Amerika da 
Indo China, duta Amerika Ser 

takan, bahwa ia tidak : 
yui apa2 tentang kep 

“Kata Heath, ia belum meneri 
mh     

ment mengenai soal tersebut. 

En 
1 

“Iran Netral. 
Tenting intervensi 2 
RRT di Korea” 

, Pemerintah Iran boleh djadi 
akan mengumumkan sikap netral " 

| Ram. 
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  iongkok nasiona- 
a kaum komunis 
bentuk froht ke- 

s rahasia tersebut 
'bahwa sebagian 
disediakan untu ' 

elah diangkat kem: 

    

Mr. Utojo tegaskgn pendirian 
Ka Indonesia HA aga 
Mr. Utojo duta Indonesia di Aus- 

' tralia di Sidney mengatakan bahwa 
Indonesia sama sekali tak mengi- 

S3 ahw    
   

  

    
     

  

     

sea 

  

peroleh kekiiasaan atas Irian Barat. 
Ia menjebut keterangan jang dibe- 
rikan oleh Menteri Spender dalam 
parlemen bahwa Australia mengang- 
gap bahwa Indonesia tak berhak 
menuntut kekuasaan atas Irian Ba- 
rat. Kec Nan Dah 

Mr. Utojo mengatakan bahwa In- 

    
      

memperkeras sikap Belanda dilam 
perundingan2 baru2 ini. Ditambah ' 
kata bahw pem. Indonesia akan te ' 
tap mempunjai suatu pendapat jang ' 
tak dapat  dipetjah belah, g 
Irian Barat harus dimasukan dalam ' 
kekuasaan Indonesia. BBC: 1 

KU Ja si & 

DEL. INDONESIA KEMBALI: 

  

       

    

         

  

    

   
       
   

     

  

: 1 divisi Perantiis 
“ke Djerman 

  

  

   apun djuga harus bertemu 
“Rusia dalam pertemuan 4 

18 4 delegasi Indonesia di PBB. Dr. 
Darmasetiawan, Mononutu dan” 
Prawoto Mangkusasmito telah ' 
bertolak dari New York ke Indo- ' 
nesia melalui Amsterdam, : 

Dr. Darmasetiawan menerang: ' 
kan 'kepaha para wartawan. | 
bahwa anggauta2” delegasi Indo- 

tnja Jules Moch mengu- 
, bahwa divisi 4 Perantjis 
1 dalam perdjalanan ke 

untuk menggabungkan 
ni 3 divisi Perantjis jang 

ja disana. Divisi ke 5 akan 
dikirimkan sebelum achir tahun ini. 

'“Dikatakannja, bahwa 5 divisi la- 

  

   

  

nginkan daerah? lain, ketjuali mem. 

donesia pertjaja pendapat itu lebih | 

ahwa 

     
     2 “Interpelasi Z. Baharuddin diterima 

nata: Av Pita 

     
    

    

   
    
     

(Ant. AFP). 
PP 

terhadap soal intervensi RRT di 
perang Korea, demikian tulis ha- 
rian jang mengetahui di Teheran, 
»Keyan” Rebo malam. 

Harian tadi mengutip 'utjapan 

geri Iran jang menjatakan, bahwa 
permintaan Amerika supaja Iran . 

.menjetudjui untuk mentjap peme- 

| djurubitjara kementerian luar ne- 

rintah RRT' sebagai agressor tlh 
diterima, tetapi pemerintah Iran: ' 

“belum mengambil putusan jang 
“bk AFP Teheran), 4 Membentuk suatu komisi PBB 

pembalasan PBB ter- 
—. hadap Wonju 

PASUKAN? PBB jang mengundurkan diri kearah selatan dibawah ' 

terachir, 

Serangan 

n siap untuk dimobilisir 
aktu 3 bari sebelum 2chir 

    

   

erbitjara dalaio djamnan 
perhimpunan 

Ha 

ag
 

  

“supaja diakui dan di 
— djadi anggota ea 

“Working. paper” Inggeris . dalam: konperensi 

En Commonwealth Han 

| MENTERI LUAR negeri Inggeris Ernest Bevin, telah mengandjur- 

kan kepada konperensi perdana-menteri2 Commonwealth da- 
lam sidangnja pada hari Senen jl. supaja mengakui Republik Rakjat 

nesia sangat puas dengan 'tjara” 
bekerdja sidang umum PBB, 

puas dapat . sapi 

1 

      

    

  

    

Mereka ' sangat 
bertemu dengau Menteri LN 
Amerika dan pembesar2 Amerik 

   lainnja. 

PBB 

Tiongkok “dan w enerimanja mendjadi anggota PBB sebagai dasar 

jelesaian masalah2 Timur Djauh- 

, Rentiana 6 pasal 

Menurut kalangan jg mengeta- 
hui, Bevin telah memadjukan sua- 

tu ,, Working paper” jg mengandung 

soal2 jg berikut: 
1. Republik Rakjat Tiongkok ha- 

rus diakui dan diterima mendjadi 
anggota PBB. 
PE Kemudian perundingan2 harus 

segera dimulai utk mengusahakan 
diadakannja ,cease fire” di Korea. 

3. Suatu daerah keamanan” harus 

dibentuk di Korea. 

tekanan pasukan2 RRT dan Korea Utara jang berdjumlah lebih 

banjak itu, pada hari Rebo jl rupa2nja telah membentuk —sedikit2- 
inja untuk semehtara ini— ,, suatu garis pertahanan jang kokoh“ di- 
sepandjang front2 Korea Barat dan Tengah. Djurubitjara Tentara 
ke-8 dalam “pada itu mengatakan, bahwa garis2 pertahanan PBB 
.tetap kokoh“ pada hari Rebo jl sedangkan kegiatan pihak lawan 
hanja terbatas kepada gerakan2 pertjobaan. 

Djurubitjara tadi selandjutnja me- 
ngatakan, bahwa tankz ,,komunis'' 
telah mengadakan infaltrasi2 sedja- 
uh 30 mil sebelah tenggara daerah 
Wonju, dimana kesatuan2 dari divi. 
si ke-2 aa pada hari Pa, 
telah mengadakan serangan pemba- 
lasannja jg tiba2 dan dapat memu- 
kul mundur pasukan2 Kored Utara 
hingga 3 mil kearah Wonju. Menurut 
berita2 terachir maka pasukan2 A- 
merika jang menjerang itu telah 
sampai 2 mil dari kota Wonju, akan 
tetapi berita2 lebih landjut tentang 
letak ca pertahanan baru pasuk- 
an2 PBB ditahan oleh sens 
ter 4 « 21 

    

      

        

   

    
   
   
   

7 Korps RRT « ris 
Komunike markasbesar 

Mac Arthur pada hari 
mumkan, bahwa pas 
Korea Utara telah pa ri 
dakan pemusatan kekt 
penting dibagian barat 

: 

BB di Korea. Dibelakang 

| AFP dari front Korea" 

“lebih 70 mil, berada tidak kurang 
dari 7 Tentara (Korps) RRT. Disam. 
ping itu masih ada sebuah Korps 
Korea Utara jang terdiri dari, 3 di- 
visi diudjung paling barat dar dae- 

“rah itu. Diantara pasukan2 RRT 
“itu terdapat sebuah divisi kavaleri 

bagi diadakannja penghentian tembak-menembak di Korea dan pen- 

. utk menjelesaikan masalah2 jang 
timbul kemudian. . 

5, Semua pasukan PBB dan ,.ko 
munis” ditarik mundur dari Korea 

setjara berangsur-angsur, dan 
6. Diadakan plebisit jang bebas 

dan meliputi seluruh negeri untuk 
mempersatukan Korea, 

Hanja sebagai dasar perunding- 
an- 

Menurut kalanganitu, 6 pasal tsb 
dimadjukan kepada konperensi Com- 
monwealth hanja sebagai suatu,,wor- 
king paper" jang dimaksudkan su- 
paja dipergunakan sebagai dasar 
persoalan2. Mereka menambahkan, 
bahwa pasal2itu tidak mengandung 
arti sebagai politik Inggeris jang- 
telah ditentukan untuk sekarang 

| atad Untuk waktu jg skan datang 
Kata kalangan itu, pasal2 itu tidak 
lain dari pada dasar bagi pembitja- 
raan2 antara perdana. menteri2 Com- 
monweaith dalam konperensinja se- 
.karang ini. Demikian Ant. UP. dari 
London. 3 

4 PANITIA PBB ISTIRAHAT. 
Panitia politik PBB akan bersi- 

dang untuk melandjutkan perun- 
dinganpja tentang turut tjampurnja 

Tiongkok Komunis di Korea. Pani- 
tia ini dim bbrp hari ini tidak ber- 
sidang untuk beristirahat utk mem 
berikan kesempatan kpd para ang- 
gautanja utk memikirkan semasak- 
PA tentang usul gentjatan 
sendjata di Korea. Dan setelahnja 
beristirahat itu, maka akan dapat- 

1 diambil suatu ketentuan menge- Mongolia dan mungkin pula satu di . Jah " $ 
visi drtilteri, Komunike Mac Arthur hai gentjatan sendjata di Korea le- 

“Gubernur Sumitro Kolopaking jang AP 

mengatakan, bahwa ,,pasukan2 jan 

sangat besar djumlahnja itu dapat 
mengadakan suatu offensif jg Kuat 
terhadap beberapa tempat dan pada 
waktu bersamaan. Demikian Ant. 

GUBERNUR SUMITRO KOLO- 
PAKING. Hun « 

  

      
       

    

     

Kemarin dengan pesawat terbang j 

diperbantukan pada Pc 
eri telah tiba di Jogjak: 

Yan 

    
   

  

   
   

bih landjut. RD. 

' PERKARA BERTHA HERTOGH 
De DIPERIKSA. 
.' Pengadilan di Breda hari Se- 
lasa jang lalu telah mulai meme- 
riksa perkara untuk membatalkan 

| perkawinan antara Bertha Her- 
'togh, perempuan Belanda jang 
“berumur 13 tahun. dan Mansoor 

'Adabi, seorang guru, bangsa 
'Melaju di Singapura. " 

| Karena baik Bertha. maupun 
“suaminja tidak hadir atau di 
wakili setjara sah, maka perkara 
ditunda sampai tanggal 27 Ma- 

| Reuter MEA 
net 
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@daulatan Rakiat" (Anggauta. S5. FP. S.) 
SEP RA Nama ara 

Mosi Kusnan cs ditolak, 
mosi Djody cs ditarik 

kembali. 
Dalam sidang pleno terbuka par- 

lemen malam Kemis jl dilakukan 
pemungutan suara terhadap mosi 
Kusnan cs jg ditolak dengan suara 
63 lawan 66. Ketika mau dilakukan 
pemungutan suara terhadap mosi 

bahwa penanda tangan lain2nja da- 
ri mosinja, jaitu Tadjuddin Noor 

| (PIR), Sundjoto (Parindra), Sudjito 
(Katholik) dan Manoppo (Demo. 

(“.Krat) menarik kembali mosi tsb, 
“dgn penambahan keterangan, bahwa 

| Djody (PRN) sendiri tidak mau 
| mentjabut mosinja. Keterangan itu 
ditegaskan 'oleh Sundjoto. Karena 
penarikan diri dari penanda tangan 
lain?nja ito, maka mosi Djody me- 
nurut tata tertib tidak tjukup mem- 
punjai penanda tangan untuk dapat 
dibitjarakan. Ant. 

Presiden Palang Merah 
Internasional. 

Ingin mengundjungi 
Korea Utara. 

Presiden dari komite internasi- 
onal Palang Merah. M. Paul Re- 
ugger, mengumumkan di Djeneva, 
bahwa ia telah mengusulkan kpd 
pemerintah Korea Utara, akan 
mengundjungi pemerintahnja, utk 
menjelidiki masaalah2 jang ber- 

' hubungan dengan Palang Merah. 
Djurubitjara Palang Merah tsb 

«11 mengatakan, bahwa hingga kini 
Kemarin 3 orang anggaita | st 9g belum diterima djawaban. 

(Ant. Reuter). 

  

Djody cs, oleh Djody diterangkan, 

  

Ss Man. ana aer. 

LATUMAHINA : 

  

Berilah backing sekuat-kuatnja 

  

Langganan : 
AMAN 1 WN KAN Tu 

LL Mittaron 

" al 2 

Adpertensi : | 
1 milimeter, 1 kolom .. £ 0.50 |     
  

DJUM'AT 12 DJANUARI 1951 

kepada Pemerintah ! 
yA menghadapi perkembangan tingkatan perdjuangan Irian 

dalam masa ini Latumahina ketua panitya persiapan Irian mem 
beri keterangannja kepada Antara” antara lain bahwa intervensi 
ASU dan bantuan siapapun untuk. menjelesaikan soal. Irian kita 
tidak menolak. Tapi hendaknja setiap bantuan ita 'djangan mem: punjai ,bijbedoeling” apa2 dan dengan ketentuan bahwa bantuan 
itu adalah untuk menjerahkan kepada Indonesia. 

| Tentang pasal 3 kesimpulan ke- 
terangan Pemerintah dalam “parle 
men dikatakan, bahwa itu dipan- 
dang sebagai siasat penjelesaian 
Gengan djalan damai. Mengenai ke- 

putusan terachir Parlemen untuk 
membentuk komisi negara buat me. 
nindjau KMS dan menjerahkan per- 

Gjuangan Claim nasional Irian ke- 
pada Pemerintah, Latumahina tidak 
may memberi komentar. Tjuma di- 
Gjelaskannja bahwa Bad Per- 
Gjuangen Irian dan Partai Kemer- 
dekaan Irisan Indonesia tetap pen- 
diriannja semula sebaga? jadg su- 
Gah diumumkan ialah tidak dapat 

menjetudjui rentjana persetudjuan 
KMB mengenai pemisahan Irian 
dari Indonesia dan dengan sekeras2- 
nja menjatakan kepada seluruh 
rakjat Indonesia bahwa bukaniah 
EMB satu2nja djalan untuk men- 
djamin bahagian Indonesia. 

Kita akan menggunakan segala 
djalan untik mendjamin, bahwatidak 
satu daerah dari bekas Hindia-Be- 

patut tjampur 
tangan politik!" 

oleh Pemerintah 
'sengketaan antara kedua blok. 

3 
| Keberatan pihak parlemen dida- 

kan kepada peraturan2 negara 
ada, jaitu bahwa bagi kepala2 

f “Angkatan Darat tidak pada 
itempsinia untuk turut tjampur ta- 
ngan dalam urusan politik negara 
bahkan harus tunduk pada politik 
jang dianut negara jaitu merdeka 
dan bebas. Dalam pendjelasan itu 
Baharuddin bertanja kepada diri 
sendiri apakah pendapat kepala 
Staf “Angkatan Darat itu pada 
umumnja djuga dianut oleh Ang- 
ikatan Perang. ,,/Saja kira tidak" de- 
imikian Baharuddin itu mendjawab 
pertanjaannja sendiri ,,tapi kalau 
soal tereebut dibiarkan sadja, se- 
olah olah kita membenarkannja”, 

|'Ia menegaskan interpelasi itupun 
untuk memberi pengertian kepada 
semua goiongan bahwa dalam negeri 
hukum seperti Indonesia tidak bisa 
'sesuatu pihak, bagaimanapun sifat 
kedudukannja untuk berbuat sesuka 

Ka 

. hatinja. 

“Sehabis keterangan itu menerima 
Interpelasi teysebut dgn suara bu- 
lat. Hadlir dalam sidang tersebut 
P, M. Natsir dan Kol. Wijono seba- 
gai wakil kementerian Pertahanan. 
Sidang dipimpin oleh Mr. Sartono. 

  

— Atlas dunia! — 
Pembatja harian Nieuws- 

(blad pernah menerima sepu- 
fjuk surat dari temannja jg 
bertinggali di Djermania wi- 
lajah Rusia, jang isinja sbb: 

»Tjeritakan, dimana letak 
Djakarta kota jg kau diami! 
Karena menurut atlas jg di- 
edarkan oleh pemerintah baru2 
ini kota jang namanja Dja- 
kara tak ada, Suugguhpun se- 
“mua kota jang berpenduduk 
paling sedikit 50 orang sadja, 
musti dimasukkan. Apakah 
kiranja ,,kotamu itu sangat 
ketjilnja ?” 

Surat ini didjawab ,,Kalau 
dulu nama kotanja ialah Ba- 
tavia, jang berpenduduk lebih 
dari 2.000.000 orang”. " 
Temannja membalas lagi: 

"Kalau Batavia memang ada 
digambar, tapi menurut war- 
na atlas disini, Batavia itu 
masuk daerah. ... RRT!" 

#19 

Ini mungkin ,,kelalaian” dim 
warna, sadja, Menurut kabar 

Reuter belakangan ini dikata- 
kan bbw Pemerintah RRT te- 
lah 'menerbitken atlas baru, 
jang antara lain dimuat de- 
ngan terang, bahwa ada dae- 
rah dari negeri Tiongkok jg 
namanja Semenandjung Tiong- 
kok Tenggara termasuk Ma- 
laya, sebagian dari Siam dan 
Thailand. Nieuwagier.       

IDANG pleno terbuka 'parlemen kemarin setelah mendengarkan 
pendjelasan dari anggauta Z. Baharuddin tentang usul interpe- 

“lasi anggauta2 seksi petahanan berhubung keterangan Kol. Nasution 
| dalam interview kepada pers maka dengan suara bulat usul itu di- 

“1 terima oleh parlemen. Pokok pendjelasan Z. Baharuddin ialah bhw 
' keterangan “Kol. Nasution kepala staf Angkatan. Darat itu selain 

! bersifat “politis dan turut tjampur dalam urusan pimpinan negara 
| pub” mengan “pertentangan terhadap-politik bebas jg dilakukan 

dan mengandjurkan djuga mewilih pihak dim per- 

  

sAndjuran Tribhuvana 
Pada bangsa Nepal. 

Radja Nepal Tribhuvana ber- 
seru kepada bangsanja supaja me- 
ngadakan usaha apa sadja jang 
perlu untuk mengembalikan per- 
damaian dan ketentraman di ne- 
gerinja. 

la minta kepadanja supaja me- 
ngadakan kerdja sama sepenuhnja 
dalam mengambil tindakan2 me- 
laksanakan perobahan jang telah 
diumumkan di Katmandu Senen jl, 

Tribhuvana dalam statementnja 
dengan gembira menjambut pe- 
ngumuman tentang perobahan2 
konstitusi jang dikluarkan oleh 
pemerintahnja. 

(Ant Reuter New Delhi). 

GIA singgah lagi di Pa- 
lembang. 

Hubungan udara dgn Palem- 
bang sedjak kemarin telah nor- 
mal kembali dan kemarin pesawat 
terbang GIA jang memelihara 
perhubungan udara antara Djawa 
dan Sumatera sudah dapat sing- 
gah seperti biasa dilapangan ter 
bang Talang Betutu di Palem- 
bang. Menurut pihak GIA kesu- 
karan2 mengisi bensin jg dialami 
karena pemogokan kaum buruh 
Potroleum Board di Palembang, 
kemarin sore tlh dapat dibereskan. 

Ant. 

landa dulu terpisah dari kedaulatan 
Indonesia baik setjara status mau- 
pun setjara nasibnja. 

Didjelaskannja lebih djauh bahwa 
perdjuangan Indonesia menghadapi 
Irian sekarang bersendjata' kekua- 
tan negara dan bangsa bukan per- 
djuangan perseoranganatau golong- 
an jang bertindak turut sentimennja 
sendiri2. Pihak ketiga berusaha me- . 
Nimbulkan pemusatan2?jg merusak 
hama bangsa dan negara, oleh ka- 
rena itu pendirian kita untuk me- 
ngembalikan Irisn ialah memberi 
backing sekuat?nja pada pemnerin- tah.-Ant 

Buntaran kirim kawat 
Tjugito. 

Karena ada. kiriman surat dari 
sdr. Tjugito kepada KR me- 
ngenai  intervieuwnja dengan 
»Antara", maka kemarin Dr. 
Buntaran kirim kawat kepada 
Tjugito, jang isinja sbb: 

,»Harap beri djawaban' resmi 
atas usul pendirian jg  dikemu- 
kakan Sdr. Samsju kepada saudara 
tentang kongres. buruh. umum” 
jang priasipiil sudah saudara terima 
baik. Kongres buruh umum ber: 
tjita - tjita  mentjapai kesatuan 
vaksentral tidak bermaksud untuk 
memetjah. Sobsi. jang merasa, 
kuat diharap mempertahankan 
konsepsinja,  djustru mempenga- 
ruhi dari dalam bukan dari luar, 
setjara fairplay: — Dokter: Bun- 

6000 BURUH PELABUHAN SMG. 

MOGOK. LAGI 

6000 Orang buruh pelabuhan Se- 
marang kemarin dulu telah mogok 
setelah mengadakan demonstrasi, 
karena tuntutan mereka mengenai 
perbaikan upah dan djaminan sosial 
lainnja tak dikabulkan oleh madjikan. 
Dikabarkan bahwa pomogokan itu 
akan terus sampai tergjadi penjele- 
saian. 
Tuntutan tersebut terdiri dari 8 

pasal dan menurut Keterangan pihak 
buruh telah diadjukan 2 bulan 3. 
Setelah pada permtilaan bulan j3. 
Giadakan pemogokan beberapa djam, 
prinsip stuntutan itu disetudjui oleh 
pihah madjikan. Tapi kini buruh 
berpendapat bahwa penj elenggaraan- 
nja tak sesuai dengan tuntutan ig 
prinsipnja telah disetudjui itu. 
Pemogokan dikomando oieh Kesa. 

tuan Aksi jang diketuai oleh M.T, 
Ritonga dari Gabungan ' Pelabuhan 
dan Muljadi dari Serikat Buruh 
Pelabuhan, Dalam peristiwa ini pi- 
hak madjikan terdiri dari berbagai 
perusahaan jang diwakili Schonherr 
dari SSPV. Ant. 

Pa mba memb 

MAJOOR M. MASIH DALAM 
PEMERIKSAAN. 

Mengenai djumlah uang jang 
digelapkan oleh Majoor M: fihak 
-Pimpiban Kedjaksaan Tentera Ma 
gelang minta kita siarkan bahwa 
djumlah jang telah disiarkan us 
adalah belum definitief, karena 
Majoor jang bersangkutan kini 
masih didalam pemeriksaan 'oleh 
jg berwadjib di Semarang. Djum- 
lah seluruhnja jang pasti baru 
dapat diketahui, djika pemeriksa 
an itu selesai. 

ENURUT FIHAK resmi sedjak tgl, 6 Januari jl. edipelbagai 
tempat di Kedu-barat daja telah diadakan pembersihan (razia). $ terhadap sarang2 gerombolan perampok j ang achir2 ini menganggu keamanan didaerah Kebumen. Pembersihan jang dilakuka kjat' 

oleh fihak Polisi Negara bersama dengan Tentara dan Wala 
bantuan rakjat dibeberapa tempat telah mendapat perlawanan dari 
gerombolan perampok. 

Dalam pembersihan tgl. 8 Januari 
Gdidaerah2 Banjumudal dan Rawake- 

leng sekitar Gombong, Polisi Nega- 

ra dan Tentara tersehut bersama2 

dengan -rakjat jang hanja bersen. 
djata bambu runtjing telah terdjadi 
pertempuran dalam mana seorang 
dari rakjat telah tewas. l 

Dari fihak perampok terdapat seo- 
rang luka2 berat, sedang 5 orang 
gerombolan tsb. ditangkap. Dua jg 
tertangkap itu ternjata orang2 be- 
kas tawanan jang bulan 11:50 telah 

melarikan diri dari pendjara Kebu- 
men, at 

Menurut fihak resmi dalam pem. 
bersihan didaerah Parakan, pada 
tgl. 9 malam 10 Januari jl sekira 
Gjam 430 pagi telah terdjadi. tem- 
bak - menembak antara “beberapa 
orang bagian dari komplotan pe: 
rampok, dengan Polisi Negara jg. 
bertemu dg mendadak, Seorang pe- 
rampok dapat tertangkap, seorang 
lagi dim keadaan luka? Gidngkut 
ke rumah sakit Magelang, sedang 
lainnja dapat lolos. 
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(hari ng Na 
ng ra itu adalah suatu komisi 

lam tempo seminggu su- 
pembantu 

AN ukh Demikian keterangan 

1 Undang? Perguruan Tinggi 
Tan enn 

Pada waktu! ini bewbeilukan se- 
Shsnga Ting- 

— Universiteit ,, Gadjah Mada" Jogja, 

dit 

Gjuga setelah kedaulatan atas Ir 
Barat diserahkan Ka Indonesia, 
persetudjuan 
akan dibatalkan. Hai ini mengingat 
djuga akan ,,turut tjampurnja“ A- 
merika didalam penjelesaian per- 
sengketaan Irian sekarang ini. De- 
mikian kalangan2 Pariemen itu 

Hana Aan 

bengan Barra pemerintah 

- no.1 tahun 1951, telah diputuskan 
bahwa Dewan Perwakilan Rakjat 

— Propinsi dan Badan Eksekutif Pro- 
. pinsi (Dewan Pemerintah Daerah) 
Sumatera T ab dibekukan sam- 

Kai der ap an Perwakilan 
bana Daerah dan Dewan Peme- 
rintah menurut peraturan berda- 
ng 1948. Undang-undang Naa 

tahun 1 Bakar 2 

bahwa pemerintah daerah: propinsi 
Sumatera Tengah kini untuk se- 

| mentara waktu didjalankan oleh 
seorang Gubernur: Kepala Dae- 
rah jg-diangkat oleh Pemerintah, 
“bersama-sama dengan satu Dewan. 

Disamping mendjalankan tugas 

. pemerintahan pada umumnja De- 

tersebut diatas diberi 
tugas - kewadjiban dalam waktu 
singkat, selama-lamanja 6 bulan, 

— menjelenggarakan pembentukan 

. Dewan Perwakilan: Ba Daerah 

menurut perdturan2 berdasarkan 
3 being Lin No.22 Pe Aa 

  

et Kepada,,Antara” aberitawan Ob 
mulai tanggal 21 s/d 24 bulan ini 

Bandung akan diadakan Konpe- 
inas Agama dengan segala 
2nja dari seluruh pe 

Be ng PA 

tan al 11-13 DJanuari Dja- 
Pertanian diseluruh Djawa 

imur an mengadakan Manna 
Gi Bondowoso. Ant. 

MU i onesis #iraba. 
segenap organisasi2 

oat jang tergabung da- 
: pun jang ada diluarnja 

ikan sikapnja terhadap 
rian. Hal tersebut akan 

n dalam rapat jang akan 
et ggal 11 Djanuari 

di angsungkan per- 
rtama utk mendiri- 

- Orang di Sri 
tsb bertingkat dua 

memuat manusia se- 
rang sedang beajanja 

1 Mknadei ini di 
ursus Balai Penge- 

lenggarakan 
Surabaja. 

sendiri tidak 

RT T 

Y buah h,, Undang2 Per | 
i” selengkapnja sedang diusaha. 

Te oleh sebuah panitia peran- 
tjang undang2 tentang pendidi- 
kan per jadjaran tinggi, i,terdiri dari 
wakil2 Universiteit Djakarta dan 

demikian djawaban pemerintah 
(Kemente ian. PPK) atas perta- 
njaan anggauta PR RI R. Sur- 
ningpra 

an Aa diterangkan, Pa 
terhadap perguruan tinggi parti- 
kelir kini sedang dipersiapkan 
oleh sebuah panitia ketjil dari 
pihak Dewan Kurator Balai Fer- 
guruan Tinggi di Djakarta sebuah ' 
peraturan selengkapnja, djuga ten- 
tang sjarat2 jg diperlukan utk da- 
pat sapa dsbnja. Ant. 

——— 

Ig Retjamatan dari kabupaten f 
| Tjiamis dikosongkan. 

Tidak kurang dari 50.000 
penduduk dari 7 daerah Ketjama- 
ta 'dari Kabupaten Tjiamis telah 
'diungsikan ketempat-tempat jang 
dipandang aman berhubung dg 
adanja gerakan pembersihan ten- 
tara didaerah2 tersebut jang di 
lakukan sedjax sehit bulan De- 
sember jang lalu. 1 
Ketjamatan2 Tsjai Seal ka 

itua.l. ialahKetjamatan Tjidjulang, 
Tjigugur, Langkaplantjar. “arigi, 
Pangandaran, dan Kaliputjang. 
Luasnja daerah daerah jang di 
kosongkan itu adalah kira -kira 

uin KMB ibu 3 

RI x 

cp LA Kana Tar 
ekerdja sendiri, oleh daesi i 

"AN autonoom Kabupaten Sragen ' 
— telah disediakan mori batik 20 
pers seharga R. 277,75. Tjara 
membaginja terlebih dulu jang 
Pen mendarterkan diri 

Korupsi Bea R.55.000. 5 
Akan diperiksa oleh: 

' Et .marang: 

Mob berita " hari 
tgl. 13 Djanuari besuk ini oleh 

“Pengadilan Militer di Semarang 
akan diperiksa perkara peng ge lana 
pan atas dirinja bekas seorang 
.opsir, kita jang didakwa 

' Pengadilan Mil. Sei dg 

Saptu en 

telah” 
melakukan korupsi keuangan se- Th 
Pang R. 55,000. — ' 

——-- 

Gerombolan Bantar. 
— masin mulai aksinja 

(Oleh pembantu K.R) 

Pada malam tanggal 3,4,5, dan . 

Smd. 
#- 

6 Djan. gerombolan mengadakan al 
serangan2 ketjil2an terhadap pos2 
Tentara dan Yulisi didalam Kota 
Bandjarmasin, jang diduga hanja 
memberi takut kepada rakjat, 
agar rakjat dapat ' 

: kepadanja. 
Fihak Ketentaraan dalam hal 

ini tampak sudah bertindak 
gas, sehingga pada beberapa kali 

li serangannja tadi, fihak gerom 
bolan terus diusir dengan kotjar- 
katjir. Pada waktu mengusir ge- 
rombolan, fihak Tentara terpak- 
sa mengadakan tembakan morti 
ketjil. 

Kerugian kedua belah fihakii 
belum dapat diketahui, karena 
fihak Ketentaraan tidak mau 
memberikan keterangannja. 
Baru2 ini, oleh Overste Sukan- 

da Bratamanggala, dikeluarkan se- 
buah maklumat penting, jang me-: 
nerangkan, bahwa mulai kini 
fihak Ketentaraan sudah bertin- 
dak lebih tegas dari semula. 

  

300 km persegi. | Ant. 

5000 Barak tergabung dala 
P.B.M. Pusat Djakarta 
SET Oleh Bin K.R Semarang ) 

Senja 5000 orang buruh minjak jg sebagian besar bekaih 
pada kalangan B.P.M. di Medin, Sumatra-Tenyah, : si 

Timur, Makasar, Menado, Ambon, Timor-Kupang, Diskinani Tg 
Priok, Bandung, Semarang, Tjilatjap, Djokia (ranting), Work no 
dan Tretes, jang semuanja itu merupakan 10 tjabang organisasi, dgn 
perutusan sedjumlah 20 orang pada tgl. 8 dan 9 Djanuari 1951 tlh 
mengadakan Manna bertempat di hotel Du Pavillion Semarang. 

Keputusan? lebih: Gjauh jg diam: 
bil dalam kongres di Memakan itu 
al, adalah: 

LAN 1. Menjusun langkah? jang tegas 
untuk kepentingan perdjoangan na- 
sib dgn mendasarkan tjara berdjo- 
ang jang menta'ati kpd kesiamatan 
negara dan Pemerintah dengan me- 
njumbangkan Peranan dilapangan 
sosial. 

2. Nama sBu. I. diganti dengan 
P.B.M. (Persatran Buruh Minjak).- 

3 Menggabungkan Giri dim EK.A. 
B.M. (Kesatuan Aksi Buruh Minjak) 
di Bandung jg bekerdja sbg Badan 
Perantara diantara berbagai organi- 
sasi buruh minjak untuk menudju 
kepada satu bentuk organisasi. 

4. Menjempurnakan langkah ver- 

ticalisasi dalam “organisasi buruh 
minjak untuk selandjutnja dapat 

- ditjiptakan fusie persatuan. 

5. Berusaha kearah Centralisasi 
jg menudju dapatnja tertjipta satu 

Vekceentrale dalam kalangan buruh 
minjak sendiri, 
buruh minjak dim negara jg muda 
ini dapat mentjapai satu kesempur- 
naan dan kesehatan. 

  

“Pertiobaan kapal sar beb 
19 Packet jang ea . 

| selandjutnja— tidak “berarti 

agar perdjoangen 

6. P.B. berkedudukan di Djakarta. 

Sebagai Ketua Umum dipilih Sdr 
Dt.Redja Bangun dgn dibantu oleh 

Sdr.Mochtar utk selandjutnja ber- 
tindak sebagai formateur sampai 
tersusun formasi P.B. jang lengkap. 

7. Merentjanakan persiapan-— utk 
mengadakan songres- Fusie jang 
mungkin dapat dilaksanakan pada 
bulan Mei 1951. 

terpengaruh 

tea 

“demikian  Enoch, 
injs produksi perkebunan didaerah 

“tsb. Menurut laporan2 jang diteri- 
“manja produksi itu naik 100 pCt. 

: Sebagaimana diketahui, 

bersekolah 
Indonesia. Foto: Aneta. 

polisian Djawa Barat, 

Laporan penjakit tjatjar. 

Menurut laporan mingguan 
adanja penjakit menular didaerah ' ' 
Haminte Jogjakarta adalah seo- 
rang jang meninggal. 

Sedangkan dalam minggu jang 
lalu 2 orang. 

Wanita rakijat ,,gulung lengan 
h badju” 

Pusat. Fimpinan Partai Wanita 

Rakjat dalam statement politiknja 
menjatakan, bahwa setelah menin. 
Gjau situasi politik dalam dan luar 
negeri dewasa ini memutuskan, un- 
tuk tetap berdiri stas dasar pro- 
klamasi 17 Agustus 1945 dan menun- 
tut bubarnja KMB serta dilaksana- 
kannja UUD RI jang berdasarkan 
spantjasila, dengan kebulatan tekad 

"4 dan tenaga seluruh rakjat jg ber- 

djuang dibawah pimpinan Pemerin- 
tah raxjat. 

Tetap berpegang teguh p da po- 
"Sitik “netral jang positip. d 

Pun GUNTUR (SUKARNO PUTERA) dan MEGAWAT! (kiri sendiri) 
untuk menambah pengetahuan memperkokoh: Negara 

—- 

Lk. 400 anggauta gerontbei 
didaerah Sukabumi ditahan 

MASA keterangan Enoch Nanubrata, Kepala Penilik Ke- 
pemeriksaan atas diri 8 orang pegawai 

polisi jang baru2 ini ditangkap itu sekarang berada sepenuhnja di- 
tangan Kedjaksaan Agung Tentera. Sebagaimana diketahui, perintah 
untuk melakukan penangkapan itu diberikan oleh Djaksa Agung 
Tentera dan ke 8 orang jang kini ditahan itu karena pelanggaran 
'SOB. Keterangan lebih landjut Enoch belum dapat memberikan. 

Tentang pembersihan jang sedjak 

sebulan didjalankan didaerah Suka. 

bumi Selatan oleh pihak tentera 

dan Mobiele Brigade Polisi diterang- 
kannja bahwa djumlah orang2 jang 

ditahan sampai sekarang ada kira2 
400 orang, diantaranja terdapat ang- 

igauta dari gerombolan2 T.II, ge- 

- rombolan Tjetje Subrata, dlinja. 

'. Bhw pembersihan itu ada hasilnja, 
ternjata, naik- 

Gari.djumlah produksi sebulan jl. 
| “ketika pembersihan itu belum di- 

djalankan. 

Diduga bahwa Achmad Sungkawa 
dari TII jang dulunja berada dida. 
erah Gununghalu mungkin, sekarang 
berada diselatan Tjiandjur atau da- 
erah selatan dari Sukabumi. 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
tempat bekas Achmad Sungkawa 
di Gunanghalu itu sekarang diduduki 
oleh -eers dengan gerombolannja. 

Peters tsb 
dimasa pendudukan terkenal sebagai 
garong dan kini mempunjiai pasukan 
bersendjata. 

Keadaan di Tjikalongwetan mulai 
reda dan disitupun hasil pendu- 
Guk tampak naik. 

Selandjutnja diterangkannja pula, 
bahwa sekarang sedang diusahakan 
pembersihan didaerah  Krawang 
barat, dimana telah ditempatkan 
sepasukan Mobrig. Ant. 

  

Pelari djauh N. DALIP SINGH. 

Anggota keluarganja Atletik 
semua. 

Da olahraga jg akan memasuki trainingcentre di Jogja "utk 
persiapan ke New Delhi sekarang ini berangsur? telah mulai da- 

tang di Jogjakarta. -ntara siapa kemarin dgn pesawat terbang dua 
orang athleet dari Medan N. Dalip singh (djuara lari djauh) dan 
Adil Akasa (djuara lompat tinggi) telah tiba di Jogjakarta. 

Dalam pertjakapannja dgn war- 
tawan kita N. Dalip Singh menjata- 
kan bhw di Medan sekarang ini me- 
mang tampak kegiatan2 olahraga, 
terutama atletik. Pada .waktu2 jg 
lalu tampak sunji karena (kekura- 
ngan alat2. 

Atas pertanjaan, N. Dalip Singh 
menjatakan bhw 4 orang keluarga- 
nja lelaki semuarja suka atletik dan 
semuanja suka pada bagian lari 
djauh. Diantaradua kakaknja adalah 
N. Bal Singh jg pernah mendjadi 
djuara Medan lari 1500 meter di. 
tempuh dalam waktu 4 menit 42de- 
tik. Lain kakaknja lagi N.Gagat 
Singh. menempuh djarak ita 441. 
Ig disebut duluan mendjadi djuara 
Medan pada th 1933 sedang ig dise- 
but belakangan djuara th 1942. 
Sementara itu N. Dalip singh jg 

sedjak xetjil mengikuti latihan2ka- 
kaknja, sekarang dapat , menempuh 
djarak 1500 meter dalam waktu 4.36 
Dgn demikian dia sudah bisa me- 
ngatasi ketjepatan kakaknja. 

Mungkin kita diatasi 
2 Djepang. 

Dalam pertjakapan kita selandjut- 
nja ternjata, bhw mungkia “sekali 
dalaia pertandingan. di India nanti 
'Djepang akan mendjadi djuara. Ka- 
rena sedjak dulu Djepang memang 

terkenal maiju dalam keolahragaa 
Meskipun demikian —kata Bi 2 

| Jaing negara tidak ada kans Sebab 
dapa Ea bisa mengirimkan te- 

Djuga bagi kita dari 
kita akan mentjoba sampai dima. 
na kekuatan lain2 negara. Ka- 
lau dalam pertandingan2 jang sudah 
saja selalu membawa Iarilain orang, 
maka di New Delhi nantisaja akan - 

mentjoba dibawa lari orang. Demi- 
kian N. Dalip Singh. 

Achirnja Dalip Singh mendjawab: 
pertanjaan wartawan kita,: bahwa 
dia samapai sekarang berumur 24 
tahun dan . : belum beristeri. 

Pemain 'Sepak- Bola 
Jang ke trainingcenire 

Putusan jang terachir dari komisi 
pemilihan kesebelasan Indonesia, 
mengenai siapa2 jang harus masuk 
trainingcentre di Jogja, dapat di- 

kabarka sbb: 
Huala (Sumatra), Hutagalong 

(Sumatra), Bing Mo Heng (Suraba- 
ja), Saelan (Bandung), Sunar (Ma. 
kasar), Gus Ramlan (Medan), Aten 
(Purwakarta), Sardjiman (Jogja), 
Sidi “ (Solo), Pasanea (Makassar), 
Rais (Sumatra), Tan Liang Houw 
(Semarang), Moh. Jahja (Bandung), 
Siahaan (Medan), Wagiman (Ban- 
Gung), Sugiono (Bandung), Amung 
(Bandimg). San Liong (Surabaja), 

.M.J. Siregar (Sibolga), Ramiy (Me- 
dan), 8. Darmadhy (Solo), Ing Hien 
(Surabaja), Fattah (Makassar), Ra- 

“zali (Medan) dan Witarsa (Bd.): 
“Mereka itu ditunggu kedatangan- 

nja di Jogja sebelum tg. 15 ini 
TN ig 

Indonesia! 

  

Koperasi P.5 bagian eko- 
nomi 

Atas usaha P.5 bagian ekonomi 
(Persatuan Pedagang Pasar "em- 
bangun Perekonomian) di Solo, 
telah didirikan suatu koperasi 
dg. nama ,,Sumber” jang bermak- 
sud memperbaiki ekonomi rakjat. 

Selain memperkekalkan persau- 
daraan diantara  anggauta?nja, 
djuga memberikan  pertolongdn 
pada anggauta P.5, jang mem- 
butuhkan modal, terutama peda- 
gang ketjil jang mendjadi ang-. 
gauta P5. 

Fara anggautanja diwadjibkan 
membeli  aandeel sedikitnja sebe- 
sar f. 100.—, paling banjak 10 
aandeel. 

Pemindjam harus membajarong- 
kos tatausaha 4 pCt. uang pin- 
djam, ditambah satu setengah pCt. 
gintuk bunga tiap2 bulari. 

Dengan adanja peraturan tsb. 
dibanding dengan pindjaman ke- 
pada bank pasar £. 100.— kembali 
£ 120 — pada koperasi tsb. men- 
djadi f. 100,— kembali f. 110.— 

M 1gelang Utora 
Gitindjau. 

Baru2 ini Residen Kedu telah me- 
ngadakan penindjauan ke daerah 
Utara dalam distrik Tjandiroto, 
bersama-sama dengan beberapa Ke- 
pala Djawatan dari Magelang dan 
Temanggung dlikuti djuga oleh fihak 

Kepolisian dan Ketentaraan. Rom: 
bongan ini antara lain mengundjungi 
'onderneming Bodjongredjo, groot-. 
landbouw kepunjaan T. van der Pardt 
Gidesa Selosabrang dan melihat ke- 

« burukan pertanian didesa Duren dan 
Ngalihan jang sudah 10 tuhun ta- 
nashnja tidak dikerdjakan, akibat 
adanja roomusha dan clash I dan II 

jang tidak memberikan kesempatan 
kepada rakjat disana untuk menger- 
djikan. 

Sekarang rakjat Duren dan Nga- 
lihan baru mulai mengerdjakan 
slokan2 jang diharap dapat mem- 
berikan air kepada kl. 80 ha. sawah/ 
tegalan, Disamping itu fihak Peme- 
rintah dan 'Panitya Pembagian 
Umum Kab. Temanggung akan 
memberikan sumbangan uang serta 
berusaha membangun Bank Tani 
untuk meringankan beban mereka 
daiam penghidupannja sehari- hari 
jang masih serba sulit itu— RAH. 

Suruh nonaktip djumlah- 
nja besar. 

Kesan jang didapat 'atas kete- 
rangan2 jang diperoleh dari pehak 
jang turut tjampur dalam soal per- 
buruhan ialah, bahwa di Kareside- 
nan Banjumas besar sekali djumlah 
buruh nonvaktip, terutama terdiri 
dari buruh ,perusahaan2 negara" 
dulu. 
Untuk menapung mereka itu ke- 

sukaran2 banjak jang harus dilalui 

karena kebanjakan dari mereka dulu 
telah menempati kedudukan tinggi 
sedangkan - pendidikannja masih 
rendah. Sebagai tjontoh pihak tsb. 

menundjukkan djumlah 2 2400 buruh 
nonaktip dari suatu bekas ,,perusa- 
haan negara“ jang. terdiri dari 

pemimpin umum sampai laborant, 
masinis dan pelajan dimana pendi- 
dikannja banjalah S.R. III sampai 
S.R, VII sadja. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
perusahaan2. banjak djuga minta 
tenaga2 seperti jang telah mendu- 
duki kedudukan tsb. diatas, tetapi 
mereka menghendaki surat2 pen- 
didikan tertentu. Wdj. 

mempergunakan faktor politik im- 
ternasional jang dapat memperkuat 
kedaulatan negara kita. 

Dengan penuh keichlasan dan ke- 
sutjian Ibu memperingatkan kepada 
masjarakat. dunia umumnja dan 
masjarakat Indonesia chususnja, 
supaja menginsjafi bahwa dasar 
pantjasila jang mengandung keha- 

“rusan kebatinan tinggi dan kemak- 
muran rakjat merata adalah tjukup 
kuat, untuk mendjaga keselamatan 
negara dalam pergolakan dunia pada 
saat ini. Demikian Pusat , Pimpinan 
Partai Wanita Rakjat. 

Balapan djadi 
khan. 

Didapat kabar, bahwa gedung2 
pemerintah di Balapan Jogjakarta 
jang dulu dipakaisoleh kemente- 
rian perdagangan dan pertanian 
kini telah dipergunakan untuk 
sekolah kehewanan dan perta- 

seko- 

“nian, 

BTI mau lepas dari 
KMB: 

Dewan Pimpinan Pusat Barisan 
Tani Indonesia di Jogjakarta dlm 
rapatnja memutuskan : 

1. berusaha melepaskan diri dari 
ikatam K. M. B. 

2.. menjusun kekuatan nasional 
jang bulat, guna menghadapi se- 
gala kemungkinan, 

ASRI akan merajakan 
1 tahunnja. 

Besok hari Senin 'tenggal 15 
ini Akademi Seni Rupa Indonesia 
di Jogjakarta akan merajakan 1 
tahun berdirinja. Dalam perajaan 
itu akan diadakan djuga pekan 
kesenian. 

Seperti diketahui ASRI didiri- 
kan dengan resmi oleh bekas 
menteri S. Mangunsarkoro pada 
tanggal 15 Djanuari "50. Kini 
jang memasuki Akademi ada Ik 
120 murid dari pelbagai daerah 
di Indonesia. Sedang tenaga? guru 
ada sebanjak Ik. 39 orang dan 
terdiri dari pada seniman-seniman 
Indonesi: asli. 

DPR Kotapradja Jogjakarta. 

Tanggal 13 dan 15 bulan ini 
Dewan Perwakilan Rakjat Ko- 
tapradja Jogjakarta akan menga- 
dakan sidangnja dibalai kota di 
mulai djam 10 pagi. Atjara2 jg 
terpenting ialah penjumpahan 
anggauta Dewan Pemerintah 
baru, pengesahan tata tertip dan 
laporan panitia DPR jang terdiri 
dari pada 3 orang. 
  

4 Djembatan selesai. 

Empat buah djembatan jg. ter- 
letak disepandjang djalan antara 
Wonogiri-Ponorogo, jg didalam ciash 
ke II dihantjurkan karenah siasat 
perdjoangan, pada tgl 7-1 ini telah 
selesai. 

Ke 4 djembatan itu jalah diatas 
kali Mider, Mandan, Gandu dan Bohan, 

Peresmian pembukaan djembstan 
tadi dilakukan oleh Sdr. Danukusumo 
Bupati PP. di Wonogiri dgn men- 
dapat perhatian penuh diri wakil2 
djawatan, organisasi2 rakjat dan 
rakjat sendiri. 

Bisja pembikinan beik djembatan2c 
tsb. ada sebesar R 60.000. 

  

3000 Lidah pundak. 
diguntingi. 

Sebagai tindakan konsekwen 
dengan Pengumuman Koman- 
dan E.M.K semarang menge- 
nai larangan memakai dan 
memperdagangkan badju2 Ten. 
tara dan jang berlidah pundak 
sedjak permulaan  Djanuari 
1951, maka kemarin dulu fehak 
CM Semarang telah mendja- 
lankan tindakan pengawasan 
ditempat-tempat perempatan 
djalanan dalam kota. Bebera- 

pa orang jang tidak berhak 
dan ternjata masih berlideh 
pundak.badju atau kemedja- 
nja dengan tidak ragu? lagi 
lalu diguntingilidah pund. kaja, 

Dengan tindakan demikian 
maka menurut keterangan ha- 
rl itu djuga sudah terdapat 

: 8000. potongan lidah pundak. 
(Smd)        
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   | Harian tadi jang )    
   

   

  

dari Nanning mengatakan, 
200.000 orang tentara na Leela 
aatkan di daerah perbatasan, a- 

Panai ah pimpinan djendral Yeh 
| Hing, gubernur  propiasi 

elah mengundjungi 
1 'asukan2 itu siap untuk 
ak dalam waktu jang pendek. 

Kabar dari Kanton katakan, 3 Ten 
tara, sedjumlah 70.000 orang kini 
ditempatkan di propinsi Kwantung 

1 € ama disepandjang pantai dan 

3 £ sulau2 dan djuga mendjaga djalan2 NN akbta api. 

! Menurut kabar tadi pasukan?RRT 
| itu bersikap defensief dan sementara 
ke ta ada tanda2 gdanja persiapan2 
“| “amtuk menjerang Hongkong dan 

| Macao. (Ant. UPe dari Hongkong). 
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 Djendral Harding di 
ak Hanoi. 

200 Let. djend. Sir John Harding, 
| panglima tertinggi tentars Inggris 

| di Timur tjauh hari Selasa jl. 
| telah tiba di Hanoi dengan pesa- 

| wat udara dalam kundjungannja 
pada tetangga baik”. | 

— Dilapangan udara ia disambut 
oleh djendral Jean de Lattre de 

— 'Tassigny, komisaris tinggi merang- 
: ap panglima tertinggi Perantjis 
. —di Indo China. 

000. Selama kundjungannja 48 djam 
. djendral Harding akan mengun- 

| djungi berbagai2 sektor dari da- 
— erah operasi Perantjis di Vietnam 

| (Ant. AFP.) 

  

     na 

— Buruh pelabuhan Aus- 
0.0 tali mogok - 
Kaum buruh pelabuhan2 di 

Australi seluruhnja mogok mulai 
hari Rebo jl, karena mereka tidak 

1. tani, : 4 

0... Diduga bahwa pemogokan ta- 
0. di dilakukan oleh 30.000 kaum. 

“buruh pelabuhan, hingga ratusan 
|” kapal terhambat oleh karenanja. 

—. Menurut keputusan, upah kaum 
“buruh tadi akan ditambah dengan 

10 shilling 8 pence, sedangkan 
| menurut djandji Mahkamah arb - 

|. trasi kenaikan upah tadi akan 
— berdjumlah 1 pound. Ant. A. F.P. 

Melbourne. 
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. -EMENTERIAN Luar Negeri. 
Mi tar resmi mengenai adjakan 

anggauta PBB untuk memutuskan 

     

      

    

          

    

   
     

  

   

    
    
    
   
   

  

RRT sebagai ,,agressor”. 

  

  

| — Pada Rebo pagi pengadilan ne- » 
| geri Praha telah mulai memeriksa 

perkara 3 orang Biskop Slowakia jg 

tan dan spionase terhadap negara. 
kwa2 tersebut ialah Mgr. 

, Biskop Spis, Mgr. Michal 
ka, pembantu Biskop Bratis- 
n Mgr. Pavel Gojdic, Biskop 

he burlktis Nenthi “kn 
tuk memetjat semua pe- 3: 

pera » srkakea bi inggal-    

puas dengan kenaikan upahbaru2 - 

# 

'pasi kan , nasionalis" Tionghoa 

mengetahui di Formosa : hari Reba jl 
iongkok nasionalis telah mentjapai perse- 
menggunakan Ik. 30.000 orang pasukan 

diinternir di Indo China untuk melawan 

    

PN 

" pasukan2 gerilja Yunan 

DOKUMEN PENTING. DI 
' TANGAN KOREA UTARA 

#8Kantor berita Soviet ,,Tass” pada 
hari Rebo jl. menjiarkan berita da. 
ri Moskow, bahwa kementerian luar 
"negeri Korea Utara tlah mengu- 
'(mumkan sekumpulan dokumen jang 

  

dirampas oleh pasukan2 Korea“Uta- 
ra dari arsip pemerintah £yngwan 
Rhee di seoul, jang katanja telah 

membuka selubung rahasia persiap 
|an2 dan organisasi agressi Amerika 
«di Korea. 

, Dalam komentarnja mengenai do- 

Pravda”,  Victorov, 
“bhw dokumen? ini aken merghsn- 
“tjurkan kedok jang dipakai oleh 
kaum agressor Amerika untuk“ me. 

  

  

nutupi roman muka mereka jang 
sebenarnja sebagai kaum penghasut 
perang. Dan untuk sekarang doku- 
men2 itu adal'h lebih penting lagi, 
karena terdapat 
intervensionis Amerika sedang ber- 
usaha sekuat tensga unixk dapat 
melandjutkan kedjahatan politiknja, 
jang berupa agressi Itu dengan me. 
lemparkan tuduhan? palsu kepada 

- Republik Rakjat Tiongkok, dewikian 
Victorov. (Ant.— AFP Paris). 

— Pjurebitjara militer Kuomintang 
mengatakan hari Rebo, bahwa ka 

  

' 'binet pemerintahnja di Taipeh ada 
dalam hubungan jang rapat dengan 

dan Sinki- 
ang. ' : 3. 

  

Rentjana 4 Pasal Amerika ai 
bertindak terhadap RRT. 

ARIE Serikat telah memaparkan rentjana 4 pasalnja jang 

akan dilaksanakan sebagai tindakan2 jang akan diambil dlm. 

lingkungan Perserikatan 
Tiongkok. 

Rentjana 4& pasal tersebut, tang 

telah dimadjukan kerada ,Associa- 
tion 'of Awerican colleges” okeh 
Warren Austin, ketua delegasi Ame- 
rika Serikat di PKB, mengandung 

| pokok2 jang berikut, 
1. penentuan pendspat, bahwa pe- 

merintah “komunis &: Tiongkok te- 
lah mengabaikan kekuasaan Perse- 
rikatan Bangss2 dan telah mendja- 
“lankan agressi di Korea: 
2. memperkuat tindakan2 PBB di 

Korea dalam usahanja memerintah- “ 
kan ditariknja mundur pasukan2 
penjerbu dan minta kepada sem'a 

| anggota PBB supsja djangan mem- 

bantu pihak agressor, 4 

3. seruan kepada tiap2 anggota 

PBB supaja membantu aksi jsrg 
diputuskan oleh 'PBB menurit ke- 
sanggupan masing-masing, dan 
4. segera menggerakkan ,Xomite. 

aksi kolektif” untuk mempertit- 
“bangkan tjara2 menghadapi agressi 

jang dihadapi sekarang ini dan 

mentjegah agressi lebih lanGjut. 

Dalam mengutarakan rentjana tsb 

Austin menjerang politik Sovjet di 

PBB dan menjatakan dalam pada 
itu, bahwa bertahun tahun lamanja 

anggota2 PBB telah menjaksikan 

berkembangnja niat Sovjet untuk 

| mengadakan agressi melalui kabut 

kata2 jang sangat membjng ngkan 

dan jang mengandung bermatjam- 

matjam tafsiran. Selandjutnja dika- 
takan, bahwa politik Amerika akan 
didasarkan kepada usaha meneguh- 
kan dan menjokong prinsip2 jang 

sedang diperdjuangkan oleh Perse- 
rikatan Bangsa2 di Korea dewasa 

ini, ja'ni suatu politik untuk mem- 

persendjatsi dunia ,,merdeka” setje- 

pat mungkin, memperbesar produksi 
Amerika dan melandjutkan usaha 
memperbesar tenaga produksi di 

Eropa Barat serta memberikan ban- 

tuan tehnik kepada negeri2 terbe-: 
lakang. (Ant.—Reuter dari Atlantic 
City). EN: : 

Baik Kapitalisme USA maypun 
Komunisme Rusia tidak tjotjok 

belum dapat memberikan komen- 
Amerika Serikat kepadz negeri2 
perbubungan diplomstik dan me- 

an pengepungan ekonomi terhadap RRT disamping mentjap 
ai ,a Soalnja adalah sangat besar jang bisa 

ikibatkan petjahnja perang dunia. Hal.ini diterangkan oleh se- 
g pembesar kementerian LN kemarin pagi kpd Antara”. 

Diterangkannja bahwa adalah be- 
lam waktunja untuk menjatakan 
pendapat resmi Kem. LN, karena 
panitya politik PBB pun belum lagi 
mengambil putusan tentang soal itu, 

Seperti diketahui pembitjaraan 
usul Amerika tersebut diundurkan 
sampai hari ini didalam mentjari 
penjelesaian jang lain. Ah 

Pembesar tersebut menegaskan 
bahwa Indonesia akan tegas men- 
Gjalankan politik bebas setjara ak- 
tif dan menempuh djalan sendiri 
jang baik untuk rakjat dan negeri. 
Dalam pada itu Indonesia akan 

menjokong segala usaha untuk men- 
| dapatkan penjelesaian setjira damai 
didalam soal Korea sekarargv ini. 
Dalam mendjalank' politik ini 

       

Indonesia selalu mengadakan under. 
standing dan feeling dengan India, 

Burma, dan negara Asia lainnja 
| Kita aKan tetap berumah Ba Ioi Utk 

“menghindari tiap2 bentrokan inter- 
nasional dan mendjaga: n sam- 

ai terseret dalar  janiara blok 

Bangsa - Bangsa terhadap Republik Rakjat 

Ae emanra aa 

Pilipina sokong 
Amerika. 

MENTJAP RRT AGRESOR 
ENTERI luar negeri Filipina, 

M Carlos ?. Romulo, pada hari 
Rebo berangkat ke Amerika 

Serikat dengan pesawat terbang se- 
teleh mendapat instruksi untuk me- 
njokong tiap2 resolusi PBB jang 

“mentjap RRT sebagi agresor. 

Romulo djuga telah mendapat in. 
struksi dari pemerintahnja untuk: 
1. menjetudjui resotusi jang mem- 

' berikan sanctie kepada RRT berda- 
sarkan Piagam PBB: 2. mendesak 
supaja soal pembajaran kerugian 
perang dikemukakan dalam perun- 
dingan mengenai penjelesaian per- 
Gjandjian perdamaian dgn Djepang: 

3. djika perlu menjetudjui dipersen- 
Gjatainja kembali Djepang berdasar. 
kan beberapa sjarat jang akan me- 
liedungi Pilipina dari kemungkinan 
hicupnja kembali Djepang sebagai 
negara militer dan 4. berusaha utk 
mendapatkan bantuan militer dan 
ekonomi Amerika bagi Pilipins. 
(Ant. AFP Manila) 

4 Alasan Jules Moch 
— Jang membuat ia merasa 

: Optimistis. 

| Dalam pertemuan dengan perhim- 
punan pers Inggeris- Amerika di Pa- 
ris lebih landjut menteri pertahan- 
an Jules Moch mengemukakan 4 
alasan, jang menjebabkan ia merasa 
optimistis, bhw kaum komunis tak 
akan dapat menghantjurkan rentja- 
na pertahanan negara2 Barat , 

1, Meskipun sebagian besar dari 
“buruh Perantjis. masih menjo- 
kong komunis, pada umumnja 
mereka tak mau menaati pemo- 
gokan jang diselenggarakan oleh 
komunis serta perintah2 untuk 
mengadakan sabotage. 

2. Enthousiasme terhadap komu- 
nisme makin berkurang di Pe- 

rantjis. 

Tindakan? keras dari pemerintah 
dalam mengeluarkan orang2 ko- 
munis dari djabatar2 jang pen- 
ting dalam pertahanan dan in- 

dunstri. 

4. Perasaan patriotismejang sudah 
ada pada rakjat Perantjis se- 
djak lahirnja. (Ant. UP. Paris). 

Dalam gedung pemerintah di Downingstre € 
para Perdana Menteri dari Commonwealth jang 
lamanja. Antsranja jang dibitiarakan ia' 

Dari kiri kekanan: T. E. 

  

umen? itu redaktur diplomatik” 
menerangkan, apa jg dapat disumbangkan oleh 

| akan dapat 

pat veda saat kaum 

land dalam perdjalanannja untuk 
memeriksa tentara Eropa Barat. 
jang akan didjadikan tentara anti 

“komunis dari negeri2 Pakt At- 
“lantik Utara, 
(Ia tiba di Nederland dari Brus- 
“sel, dimana ia didjandjikan oleh 
“pemerintah Belgia 3 divisi Belgia 
“pada achir tahun 1951. 
“Dari Nederland ia akan me- 
#landjutkan perdjalanannja ke Ko- 
“penhagen dan Oslo untuk melihat 

“'negeri2 itu. 

“1 Eisenhower berpendapat Peran- 
tjis, Belgia dan Belanda hanja 

menjumbangkan “4 
“divisi dengan segera. 
“Demikian Ant. UP dari Den 
Hsag. 

  

« 
: Agus 

Dagang Hongkong / Pi 
| lipina. 

“ 'Missi dagang Hongkong jang 
terdiri dari 27 anggota d n dike- 
ipalai oleh Robert sore hari Rebo 
telah tiba di Manila untuk menga- 
dakan tindjauan dengan maksud 

“memperbesar hubungan dagang 
antara Hongkong dan Wanila. 
“Delegasi tsb dipangkalan udara 
“disambut oleh wali kota Manuel 
de la Fuente. Missi tadi akan 
tinggal di Manila selama 10 hari 
untuk mempeladjari keadaan-eko- 

ipomi dan perusahaan? disana, 
Mereka akan memeriksa perindus- 
trian2 dan kemudian mengadakan 

“kundjungan kehormatan pada pre- 
siden Ouirino, (Ant. UP.) 

Utjapan Stassen. 
Stassen ketua dari party Re- 

publikein Amerika menerangkan 
kepada w rtawan setibanja kem- 
bali dari kundjungannja ke Ti- 
mur Djauh, bahwa kini telah 
meluap semangat dari penduduk 
'di Timur ' jauh utk mentjapai 
“Suatu kemerdekaan begitu pula 
“pada daerah2 jg mendjadi pengi- 
“kut2 Amerika kini berusaha utk. 
mentjapai suatu kemerdekaan 
erdaulat. —Ras. 

    

   

hee . Eisenhowerdi Den Haag. 
ia | Djendral Dwight Eisenhower 

“bari Rebo jltelah tiba di Neder 

ae $9.# 

Sensor Di Korea 
“Bagi para Wartawan 

Aturan2 sensor jang dapat me- 
ngadakan bloctout terhadap semua, 
ketjuali berita2 resmi mengensi per. 
tempuran2 di Korea, hari Rebo jl 
tih disampaikan oleh djawatan pene- 
rangan umum tentara ke 8 Amerika 
kepala para wartawan perang. 

Aturan2 itu memuat pasal2 jang 
melarang seorang koresponden, dgn 
mendapat hukuman diasiugkan oleh 
pengadiian militer atau hukuman 
lainnja, menulis sesuatu jg dapat: 
1, menjukarkan Amerika, negeri2 
serekatnja atau negeri2 jang netral. 
2. merusak rnoral tentara Amerika 
atau tentara serekatnja. 3. membe- 
sarkan hati lawan,  menjebabkan 
putus harapan psda tentara Ameri- 
ka stau rakjat Amerika atau me- 

nimbulkan permusuhan terhadap 
tentara PBB di negeri2 netral. 4. 
Mertemarkannama tentara Ameri: 
ka atau tentara uegeri2 serekatnja. 

Selain itu terdapat. daftar dari 
keterangan? jang tak boleh diimum 
kan, seperti mongenui pertempuran 
tentara Amerika di suatu daerah, 
menggambarkan keadaan djalan2 di 
Korea dan banjak lain?nja lagi. 

Waertawan2 front jang tak me- 
ngindahkannja diantjam dgn akan 
Gitjabut semua haknja untuk mela- 

kukan pekerdjaannja. (Ant. U.:. To- 

k.o 

RRT memperbesar 
import» 

Barang2 strategis dari luar. 

Pemerintah RRT mengadakan usa. 
ha keras untuk memperbesar import 
barang2 strategis dari luar negeri, 
Gemikian menurut kabar dari Kan. 
ton dan Shanghai. 

Kabar dari Kanton mengatakan, 
sejjak Siadakannja Israngan2 pe 
ngiriman barang oleh Amerika, ke 
Hongkong, pemerintah RRT mem- 
pergist ussha2nja untrk mendapat- 
kan benzin, minjak, barang2 ke- 
mia, ban, onderdsel2 mobil, karet, 
kertas, alat2 perhubungan, metal 
dan menempatkan agen2nja” di 
Hongkong kiranja dengan diberi 
fonds jang terbatas. 

Kabar dari Shanghai mengatakan, 
Bank resmi Tiongkok mengandjur. 

kan aup:ja memperbesar import 
barang2 dari luar negeri dengan 
memberi pindjaman istiwewa serta 

aturan2 beja bagi para importir. 

(Ant. UP). 

Wartawan mogok 
Perkumpulan wartawan Liba- 

non memutuskan untuk adakan 
pemogokan mulai hari Rebo jl. 

Amerika perintahkan setjepat2. 

nja angkut karet jg telah dibeli 
PTE IPA minggu jl telah diusulkan oleh Pemerintah Amerika 

Serikat kepada suatu pertemuan dari para pabrikan karet untuk 

mempertimbangkan supaja pembelian semua karet «asar diserahkan 

sama sekali kepada Pemerintah Amerika Serikat. Demikian ketera- 
ngan jang dikeluarkan oleh Jesse Larson, Kepala Djawatan Umum 
Pemerintah Amerika Serikat jang 

tom. 

Sebab2nja sudahlah djelas, Harga 

karet sudah tidak sebanding lagi 

dengan nilainja. Industri Amerika 

dan Pemerintah Amerika Serikat 

terpaksa harus saling bersaingan, 

bingga dengan demikian harga jang 

semakin tinggi dari bahan mentah 

jang penting ini bertambah mem- 

bubung dengan sangat. Industri 

karet, jang meliputi kaum pabrikan 

maupun kaum pedagang karet, te- 

lah sepakat untuk menerima an 

Gjuran ini. 

Mengingat waktu jang Jiperlukan 

untuk membuat rentjana pengiri- 

man, maka dipandang perlu supaja 

karet jang dibeli untuk Industri 

karet Amerika Serikat Gan untuk 

tudiuan2 persediaan Pemerintah, 

diangkut duri daerah2 jang “meng- 

hasilkan karet dengan setjebat2nja. 

Perusahaan2 karet jang mempunjai 

instalasi2 dan wakil2 dinegeri2 jg 

  
London telah dimulai konperensi 
akan memakan tempo 10" hari 

lah keonaran di Timur Djauh. 

, nges menteri DN Afrika Selatan, jang mewakili 

jet Dr. Malan, Sir Godfrey Huggins dari Rhodesia Selatan, Crement Atlee Inggeris- 
agi L.St. Laurent Kanada, D. S. Senanayake Ceylon, R. 

.. Holland New Zealand dan Jawaharlal Nehru India,» ANP 
G. Menzies Australia, 5. G, 

  Waah sii sbalaim BU 0, 

diterima oleh Usis dari Washing- 

menghasilkan karet. telah diminta 
bantuannja untuk mengangkut ka- 
ret kasar ini dari daerah2 tersebut 

dengan setjepat2nja agar supaja 
pengiriman2 tidak terlambat. De- 
ngan perusahasn2 tersebut telah di- 
adakan persetudjuan2 untuk meng- 
gunakan siat2nja bagi maksud ini. 

Persetudjuan2 ini jang bersifat 
teratur dan zakelijk adalah sesusi 
benar dengan rentjana pembelian 

| Karet jang sama sekali berada di- 
tangan Pemerintah. 

perangan jang lama”. 

Mereka menuntut supaja rekan 
mereka Chasan Tueni, redaktur 
harian ,,An-Nahar” jang terbit di 
Beirut, dibebaskan kembali dari 
penahanan sebagai pentjegah.” 
Dalam 18 bulan jl.ini, Tueni su- - 
dah 5 kali di pendjarakan. 

Para wartawan tadi minta ke- 
pada pemerintah, supaja ,,pena- 
hanan sebagai alat pentjegah" 
tadi hanja dilakukan terhadap ke- 
hjahatan2 biasa dan djangan ter- 
dadap wartawan2. Demikian Ant. 
U.P: Beirut. 

Tidak dapat ditjegah? 
DENGAR AL M. Pafsanias Kat- 

sotas, penasehat militer dele- 
gasi Junani di PBB, menjatakan 
pada hari Rebo jl bahwa perang 
dunia ke-III tidak dapat ditiegah 
lagi. Kata Katsotas, djika rusia 
menjerang sekarang, makaia akan 
menghadapi negara2 Sekutu jang 
belum siap dan oleh  karenanja 
»kita akan menghadapi suatu pe- 

Dim pada 
itu ia menambahkan bhw makin 
lama Sovjet menanti, akan 'men- 
djadi makin berat baginja (Soviet). 

Selandjutnja. dikatakan, bahwa 
djika perang petjah, maka Tito 
akan memihak Sekutu. emikian 
Ant. UP dari Detroit. » 

Kesusasteraan : 

Pengarang Sinclair Lewis 
meninggal 

Sinclair Lewis, seorang .pe- 
ngarang roman Amerika jang 
pernah mendapat Hadiah Nobel 
untuk kesusasteraan, telah me- 
ninggal di Rome padashari Rebo 
karena serangan djantung. 

Ia telah tinggal di Florence 
untuk beberapa bulan dan kemu- 
dian pergi ke Rome untuk .ber- 
obit. 2 

Lewis meninggal dalam usia 
66 tahun. (Ant. AFP Roma). 
  

Sulawesi tengah & 
.Fonds Irian" 

Sidang DPR Sulawesi Tengah - 
di Palu telah memutu kan supaia 
sekembalinja para anggota DPR 
ketempatnja masing2 mendirikan 
sFonds Irian” jang . maksudnja 
mengumpulkan uang jang akan 
diserahkan kepada pemerintah 
untik membeli alat2 pertahanan 
aa misalnja pesawat udara 

dil. 
Pada hari pertama telah dapat 

dikumpulkan uang R 5.000.--RD 

R 10.600,— untuk gerak 
- badan. 

Untuk memadjukan gerak ba- 
dan dikalangan anak2 sekolah2 
rakjat oleh Vjawatan Pendidikan 
Masjarakat Besuki telah dikelu- 
arkan uang sebesar R 10.600,— 
guna keperluan pertandingan2 
kasti Sekolah Rakjat seluruh 
Besuki. Ant, 

Amaluntuk AUl-affaire 

MUL'I malam 8/9 Januari 
pertundjukan? jang diadakan oleh 
'Panitya Penolong Korban Akibat 
Kedu-selatan jg diadakan di Mage- 
langtlih dibuka lagi, dimana hatsil 
dari 'pertundjukan tsb. akan di- 
gunakan untuk kepentingan amal 
akibat affsire A. U.I. 

  

Pemuda diseluruh dunia menjambut 
tanggal 21 Februari 

Seruan W.F.D.Y. 
PEN 3 RIAT World Federation of Democratic Youth (W.F.D.Y. 

federasi organisasi2 pemuda 
luarkan suatu 

democratis sedunia) telah menge- 
seruan kepada pemuda diseluruh dunia supaja mulai 

mengadakan persiapan2 untuk menjambut tanggal 21 Februari, 
ja'ni hari solidariteit dikalangan pemuda2 jang berdjuang me- 
nentang pendjadjahan, 

Tanggal 21 Februari tahun 1946 
adalah hari pemberontakan pe- 
laut2 India terhadap imperialisme 
Inggeris, sedangkan tanggal 21 
Februari tahun 1948 adalah hari 
dilangsungkannja konperensi pe- 
muda2 Asia Tenggara. Hari tsb. 
telab biasa  dirajakan oleh W. 
PAP, 

W. F- D, X. menjerakan kepada 
anggota2nja sipija tindakan2 me- 

reka “untuk memperingati hari 
tersebut didasarkan kepada re 
solusi Kongres Perdamslan War- 
saw untuk mempersatukap semua 
serikat buruh dan organisssi per- 
damaian. dan supaja membantu 

pamuda2 jang seiang be djuarg 
untuk mentjapai kemerdekaan na 
sional, : 

W, EF. D. YX. djvga menjerukan 
kepada pemuda2 diselvrub dunia 
supaja memusstkan Is'ha2 ,me- 
reka kepada perdjuangan u.emaksa 

kaum agresor “Amerika mengun- 
durkan diri ' deri Korea. dengan 
segera dan untuk menentang dan 
mengachiri agresi Amerika di 

Taiwan dan pertikaian di Viet Nam. 
Demikian Ant. NCNA. dari Praha. . 

& 

Ba BO oat ena GTR usisanaan Mulan aja PN ag kia 

  

Sidang jg pertama kali gagal 

Tidak memberi bu- 

ah bagi rakjat 

Untuk pertama kalinja sedjak di- 
lantik, pada tgi. 9-1ini D.P.R.D.8. 
Kabupaten Wonogiri telah melang- 
sungkan sidangnja. 

Tetapi sajang, sebelum dimulai 

telah masuk sebuah mosi dari front 
kiri (P.&X.ILIB.T.I ) dan mendapat so. 
kougan dari PGRI, dan P.K.RI. 
Jg bermaksud supaja sidang mem- 

bitjarakan sebegai atjara jang per- 
tama soal ,sekitar terbentuk- 

nja D. .R.D.8, Wonogiri dan 
procesnja". 

Mosi mana fidak bisa diterima 
oleh front Islam, hingga mengaki- 
Ibatkan pengusul dan penjokong 
mosi tadi sama meninggalkan si- 
dang. : 

Sementara itu sidang hanja lalu 
membentuk sebuah tanitya Onder- 
siand ngterhadapphak oposisi, ter- 
di:i dari Ketua 
D, serta wakil Ketus D.P.R.D.8, 

# 

an Angzgsuta2 D.P, 

  

    
   

   
   

 



   
1» bernur Seluruh Ind 

1: an | pertemuan tadi dibitjaraka 
Rr ngenai beberapa masalah daerah. 

Hadlir dlm konp. tsb. Menteri HN, 1 
dan Perhubungan serta sekd eni 

nterjan keuangan. : 
Konperensi jg' berlangsung 3 hari 

“itu kemarin petang diachiri 
jamuan Gi Presidenan jang « 
hadliri oleh para menteri2 aah 

sekdjen dari kementerian2.. 

PUSAT LATIHAN KOI DIBUKA 
TANGGAL 16 | 

piade Gi Tirtodipuran Jogjakarta 
/dibuka resmi pada tgl. 16 djam 

.membuka inilah S.P. Sultan Ha- 
mengkubuwono sebagai Ketua PORI, 
kalau berhalangan akan di wakili 
'S.P: Paku Alam. 

  

   
   
   

    

   

  

   
    

  

   

|. Dalam pembukaan akan diundang 
Menteri pendidikan Dr. Bahder Djo- 

rc teri LN. dan menteri, Manan, 

a “ai 1 

Mereka jang datang 
di Tirtodipuran: 

EN y Sampai 
| trainiogskamp Tirtodipuran rombo- 

arnja belum te- ngan2 Atletik dari Djakarta, Be- 
Sebabnja, sudah, ada marang, Surabaia, Kedu dan Medan, 

ru jang modern, jaitu uik ” diantaranja N Dalip Sing. Dari ba- 
adakan carthoteek. ian sepak bola baru datang dari 

enerima pensiun, si' Ba NASN Solo Sir2 Sidhi dan Darmadi. 
dan ditjatat s 

Aa 1 D.P.R. Banjumas bersidan 
os, Tau ikantor pos Urtuk banana kali setelah Bp. 

: di tas RD. Banjumas dilantik tgl 20 Nop. 
- 1950 jl., maka. pada tanggal 3 dan 

4 Djanyari jl. D.P.R.D, telah me- 
Jangsungkan sidangnja di Pendopo 
“Kabupaten Purwokerto. 

Dalam silang tsb. hadlir 40 orang 
ah snggaute. 
as Diantara atjara2jang dibitjarakan 

ah: 
“'a) Pengesahan notulen sidang pe- 
jlantikan tg 20 11-'50. 

| db) Peraturan tata. jentip rapat 
TT 1D, 

Cc) Peraturan wang sidang dan 
Sad kehormatan bagi . ARYyARLA 

D. P. R.D. 
@) Pedoman untuk D.P.R.D. Ba- 

njumas. Wadj. 

     

  

   

     
   

    

aa ai : Haa 
n guru2 didae- 

  

ALAM Kanan Ka K. R. en potentie Mactetetuelh di- 
u, pemimpin Aniem N. V. di Magelang jang baru 
menerangkan, wa untuk daerah Kedu jang ter- 

SANG Ae sessortnja kini telah disediakan kekuatan sedjumlah 1000 
Kilowatt untuk penerangan dan keperluan2 lainnja jang mengguna- 
kan stroom elistrik. Daerah2 jang masuk ressort Magelang pada 
waktu ini ja' -0 ap Kapan, Muntilan, Temanggung dan 

  

  

   

Gubernur Diawa Teng 
..akan ke Solo... 

Berkenaan dengan akan diada 
- kannja pelantikan anggauta2 DPR 

Kota Surakarta jg baru, didapa 
kabar tanggal 17 Djanuari 'jad. 

    

Diet Ai Sani Hate Maka 
ginta, kepala staf divisi Dipone- 
goro dengan wakil2 sipil “dan 
militer. 

Antara lain nampak wali kota 
dan Kepala polisi negara. 

DIONO akan datang di Solo. 

pertemuan dgn segenap partai2- ' 

    
        

  

   

   

' Gubernur Djawa Tengah. BU- 

Selandjutnja akan mengadakan 

| (Pusat latihan dari Komite Olym- k 

pagi. Menurut rentjana jang akan . 

han, menteri sosial F. Harjadi. men 

kemarin telah tiba di: 

Parakan... 
a tikstn 1950, demikian Gul- 

Pl maka telah diadakan per 
sambungan (aansluiting) unt 
daerah2 Setjang, Pajaman dan Mer- 
Tn sebagai lar kah pertama 
ke perbaikan kembali rehabilisatie). 

“Dari persediaan 1000 K. W. tsb. 
maka 
oleh consument2 sudah hampir men” 
Gekati djumlah itu, (karena makin 
tambahnja sansluiting serta penam- 
bahan electriciteitsconsumptie, st 
hingga hal tsb. tergantung pada 
sentral di Djelok, apakah buat Kedu- 

  

| timur dan selatan eng bisa ditam- 
bah lebih dari 1000 &. W. 
Tentang tarief: listerik mulai De- 

cember jl. jang rekeningnja ditagih 
dalam bulan Januari ini Gitegaskan 
bahwa bersandar atas seruan Par- 

| lemen, maka persewaan installatie 
ditetapkan R.0.40 tiap2 lichtpunt, 
ketjuali installatie jang termasuk 
eigendom, sambil menanti ketentu- 
an2 dari Pa taon na 33 

Oo. w. - ers “Medan masuk 
" kepolisian F. 

Dari kalangan kepolisian dikota 
Ini didapat kabar, kini sedang diren- 
tjanakan untuk memasukkan On. 
Gernemingswachter (OW) kedalam 
kepolisian. 
OW di Sumatera Timur menurut 
tjatatan terachir 5.216 orang. Djum- 

Gjumlah jang dipergunakan 

Diterangkan djumlah 

  

lah ini mungkin telah berkurang. 
Menurut rentjana, pemasukan OW 

ini kedalam dinas kepolisian akan 
“siap bulan Maret jad, akan tetapi 
mengingat kesulitan2 teknis, pema- 
isukan ini akan lebih lama. 

“ Untuk mendjaga djangan ada ke- 
kosongan mengenai pendjagaan di 
perkebunan, lebih djauh oleh ka- 
langan kepolisian itu diterangkan, 

bahwa dalam masa peralihan (ma- 
suknja OW kedinas kepolisian), 
Mobiele Brigade akan ditempatkan 
ditempat2 atau perkebunan untuk 
melakukan pendjagasn, dan kemu- 

dian bila telah selesai pemasukan 
OW kedinas kepolisian, Mobile Bri- 
gade itu akan diganti kembali dg 
polisi. Ant. 

BUNG TOMO AKAN KUNDJUNGI 
SOLO 

Didapat kabar, bahwa Bung Tomo 

akan mengadakan kundjungan ke 
Solo besok pada kira2 tanggal 20 
bulan ini. 
Tentang sifat kundjungan Bung 

Tomo sesungguhnja jad. belum dapat 
diketahui, akan tetapi senentara 
kalangan menduga bahwa keda- 
tangan Bung Tomo tidak lepas dari 
mendengarkan | suara2 kepartaian 

di Solo mengenai masalah jang ber- 
gandengan dengan soal Irian Barat. 

Dalam pertemuan ini dibitjara- 
kan 'antara lain 'mewadjibkan 
militaire - bijstand, soal keamanan 
dan lain - lainnja. Aa 

F 96.000 GUNA GEDUNG WAJANG 
$ ORANG SRIWEDARI 

“Tanggal 9 jl. gedung wajang 
orang ,,Sriwedari” Solo jang di-- 
tentjanakan diperbesar dan diper- 
indah oleh walikota telah dimu- 
lai dikerdjakan dengan perleta- 
kan batu pertama, disaksikan 
oleh sementara kepala? djawatan 
dan lain2nja. Gedung jang baru 
itu, kalau sudah selesai akan da- : 
pat memuat 1.200. orang “penon- 
ton. 

Untuk lebih menarik dan me- 
muaskan bagi penggemar wajang, 
pula pada tamu2 pembesar dari 
luar kota Solo, kalau perlu akan 
ditambah dengan balcon. Rumah 
Wajang Orang sekarang setelah 
dibongkar akan dibangunkan lagi 
di Taman Balai Kambang, utk 
gedung ketoprak. Biaja untuk 
memperbesar ' gedung”  wajang 
orang ini akan memakan biaja 
R. 96.000. -— 

NM 

badan2 di Solo1S para wartawan. ' 
Kalangan jg Iajak @engetabeU 

menerangkan lebih landjut, bhw” 
Gubernur Budiono akan mende- 
ngarkan suara dan pendapat2 ke' 
partaian di Solo tentang masalah 
Swapradja. 

.FENRA" DAN .PEWARTA'. g 

Kini Djawatan Penerangan 3 

    
   

        

    

        

   
    

   
    
    

fi 

  

    

   

Tn 

Kotapradja Surakarta telah me- 
nerbitkan tengah bulanan ,,Pen- 
ra “dan mingguan Pewarta", 
jang" disiarkan dengan tjutna2. 
Dalam ,.Penra“ diadakan djuga 
rubriek dalam bahasa daerah. 

Dengan adanja dua penerbitan 
tersebut, ,, Warta Solo“ jang di 
terbitkan 'satiap hari dihentikan. 

Kongres STII ditunda. 

Pengurus STII Banjumas me- 
ngumumkan. bahwa Kongres 
STII jang semula akan dilang- 
sungkan di Kediri ditunda sam- 

“pai tanggal 20-1 j.a. d. 
Dalam pad: itu menurut kon- 

perensi STII baru2 ini maka tiap 
ranting STII diwadjibkan mem- 
bajar bantuan "kongres sebesar 
R15,—. 

          AA MAA PAMA   

    

  

    

17 TAHUN KEATAS R Ga Xx MALAM INI DAN 
FILM BERWARNA. ERA MAN BERIKUTNJA. 

djam: 5 — 7 — 9. 

“UNDER CAPRICORN” 
INGRID BERGMAN — JOSEPH COTTEN — MICHAEL WILDING ,       

Siaran RADIO 
DJUM'AT, 12 DJANUARI, 1951 

Jogja. Gelb.: 59,2 dan 122,4 m. 
13.15 Ruangan Rumah tangga oleh Nji Suparto: 
1345 Siang gembira dng ,,Dwi: Suara”. 

17.00 Pelsdjaran lagu2 Djawa oleh pak ikrin: 
1845 Sekitar tanah Malaya. 
18.30 Ruangan Pemuda. 

r lambat pula terima 

, Ta lagi btn guru pertolongan, 
ita orang2 jang hanja memberi pela- 
djaran beberapa diam sadja, dus bukan 

Ke Ka aa tetap. Uang tiapiknia belum diju- 

kn : D0 Iga diterima, meskipun di Purwokerto 
BA: |. 'misalnja, mereka sudah enam bulan 

“memberi peladjaran. | Ba 

|. Akibatnja, mereka hanja Kalah 
1 bon sementara” sedia. kepada admi- : 

  

   

    

    

2 dor kareena 19.15 Tjeramah K.H. Dewantoro. 3 
di, sea sebetulnia ada sudah... 19 30 Suara merayu oleh , Empat Sedioli"". 

Tua LG tengenai pemba- 20.15 Hidangan ,,Suara Hiburan": 
jaran uang: tiapik N | belum ada. 2120 Obrolan pak Besut- 
—..mBah Nur: tanja: pa susahnja 21,30 Dagelan Mataram, 
sih bikin surat. Konga pengangkatan dan . 

Sa Sa Didju al japik ? 

gebtgang tanah 1400 M2 dan 
1 rumah, tepi djalan ke Gam- 
barwinangun. 

  

   

   

    

   

  

    

  

        
      

       

     

  

   

  

    

    
   

    

   

  

,Alamat 

"HOTEL RACHMAT- Dk. 

106—1 

  

Si Bak: ? 

« BERABE.     
Ba UNDIAN BARANG2 NEGARA 

jang ke IV. 
La pembelian surat2 Undian Barang? Negara ke IV 

“aitempet tuan, Gapat pula dibeli pada: 

"TOGA KARTA. 
La Bank Negara Indonesia. 
| 2. Toko Jap Goen An — Patjinan 99 
8, Toko Tan Giem Han — Patjinan 17 

. Toko ,POERI« — Malioboro 87 : 
: “Bank SURAKARTA — Sosrowidjajan 

16. Toko Babah Gemuk — Patjinan 5 
| Firma Harapan — Tugu kidul 36 
- #: “Toko MEDAN — Patjinan 91 

9. IMOCO — Tugu kidul 20 
5 “10 “Toko »Pantja Silas — Malioboro 

an 1 Na Toko PERADA — Ngabean 22 
“Toko LINGCO — Patjinan 40 
' Toko ARENA — Tugu kidul 
Juwelier Hok Sing: Patjinan 

MAGELANG. 
3 Bank Rakjat Indonesia 

uan Oey Joh Khien — Karet 29a 
Ko ,SARPA KRESNA,, — Patjinan 42 

“00 SURAKARTA. 
Bank Negara Indonesia 

|. Bank Rakjat Indonesia : 
2, Toko Siem Kiem Boen — Djl. Kepatihan 2. 
Na Sukirlan — Ketelan II/V 

  

   

  
Pusat NN pain 

INDONESIAN BANKING CORP. Ltd. 
(dulu B.T.C.) 

Patjinan 19 — Jogjakarta.   
  

  aan ta duka 
, : Hi Jar ikut? 

         

: Inna lillahi Wa Se Nih: Ru " 
Telah menghadap kehudk Tuhan dengan tenang dan ten- 

teram. pada tanggal 9—1-—1951 djam Il siang di Ngupit, 
suami kami : KI DEMANG SASTRODIMEDJO 

Lurah desa Dawn ndan, Klaten. Dalam usia 95 ta- 
erima oleh Tuhan S.W.A. 

dr2, jang telah menjumbangkan 
la dalam menjelesaikan upatjara 

, kami utjapkan beribu-ribu te- 

Kamila Tuan2/Njonja2h 
tenaga, harta, maupun 
pemakaman djenazah te 
rima kasih. 

    

Hormat kami jang berduka tiita: 

“Nji Demang Sastrodimedjo 

sekeluarga. | 

ben Talang Besar . 
'Pada hari 'SENEN 15-1-51 Djam 10 pagi 

di Balai lelang .KEMADJUAN” 
“ JUDONEGARAN 14 JOGJAKARTA. 

    
  
  
    
    
109—1 Kundjungilah Djurulelang PAK MUH. 

| 2. ANGKATAN DARAT. 
| TERR. DJAWA TENGAH/DIV. DIPONEGORO 

| ADMIN!STRATIE MILITER P.K.M. 422 

PENGUMUMAN 
Na | No: 002/Peng/Pkm. 422/111/51 

  

Kepada perusahaan-2, Tuan-2 jang menjewakan gedung untuk ke- : 
perluan Asrama, Kantor Djawatan / Dinas / Kesatuan Angkatan 

If Darat Republik Indonesia daerah Jogjakarta diberitahukan: 

1, Tagihan sewa gedung dalam bulan Juli sampai dengan bulan 
December 1950 dapat dibajar oleh P.K.M. 422 di Setjodiningratan 
No. 32 Jogjakarta selambat-lambatnja tgl. 25 Januari 1951. 

2. Surat-2 tagihan supaja diketahui oleh D.B.T. Jogjakarta dan 
Komm / Kepala Kesatuan / Djawatan jang bersangkutan. 

| 3. Pengumuman selesai. 

“Administratie Militer       
| 

| NA Terr. Djawa Tengah/Div. Diponegoro 

L 
# 

|   $: P. K. M. 422 

la j 1 nu 8/p. Kepala Bagian Umum: 

(S. SOEMARMAN) 
Sersan Adm. Mii. |   

  

   

  

MULAI INI MALAM DAN BERIKUTNJA. 
MINGGU PAGI DJ: 10.30. |       

  

    
OBRAL Ip AKSASA 
  

  

R 
TINGGAL : TINGGAL 

3 SUPAJA. LENGGANAN DAN Se 
UMUM: -DJANGAN:  KE- 3 

HARI TINGGALAN SAAT HARI 
SADJA JANG BAIK INI SADJA 

Toro KOH-I-NOOR 
PATJINAN 1.13'— TELP, 584— JOGJAKARTA “1251 

    

  

r—PERTANDINGAN BESAR— 
Di KRIDOSONO.' 

DJUMAHAT 12—1—1951 

ti MALANG Kes. JOGJA 
SAPTU 13—1—1951 

Kes. MALANG Kes. BANDUNG 
MINGGU 14—1—1951 

Kes. JOGJA — Kes. BANDUNG 
SENEN 15—1—1951 

Kombinasi Tiga Daerah - Kes. INDONESIA 
Dapat membeli kartjis di Toko SEMERU - Ngabean 84, Toko BLIMA 

  

REDJEKI (Kota Gede).   

  

aa gn 

LA 
AA

 D
EN

AN
 

MN
EN

 AN
 N
MA
N 

AN
 

Leng
o 

Ke 

(Tugu), Toko MEDAN (Petjinan), Warung Hardjo dan Toko |”:   87— Pengurus P.S.I,M. 
          

  

  COACHING IS OFFE RED 

to candidates 

for The Cambridge University' s Local 

exams, ' which are probably 
to be held: 

in DJOCJA JUNE 1951. 
| Address: 
10 TUGU KULON. )     
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“ PEMBATIA sering melihat wartawan portret ? 
Nah, dia-tjetitakan Suka-dukanja dlm. nomor ini: 

4 FAT, KUS & UPET. Tjerita singkat jang pemah 
terdjadi benar-benar di Malioboro. 

DJANGAN KEHABISAN. 

LG Dion 
Ag TERBIT 14 JANUARI 1951 
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