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REA DITE 
fire, terus penarikan mundur tentara asing! 1 

     

  

(3 rima rentjana perdamaian baru bagi Ko- rea dgn 50 lawan 7 suara. Negara2. jang mengadjukan suara tak setudju: 5 negars2 
dari Kominform, Tiongkok Nasionalis dan 

San Salvador: Jacob Malik sesudah pemu- 
ngutan suara itu, menerangkan bahwa djika 

ta soal sematjam ini hendak dibereskan maka 
- wk.2 Korea Utara dan RRT harus hadir 

djuga. Oleh karena mereka tak hadlir, mar 
ka Rusia menolak rentjana itu. | 

BBC di Lake Succes mengatai- 
kan bahwa protes ini agak 
mengherankan oleh karena di 
dalamnja tak disebutkan bahwa 

“1 rentjana itu tak sjah dan se- 
bagainja. . Hal ini menimbulkan 
perasaan mengandung harapan 
mengenai djawaban reking. 
Wk Pilipina mengupas rentja- 

na ini bersikap menjerah. Oleh 
sebab itu tak mengeluarkan sua- 
ranja, : 

Rentjana ini diadjukan oleh 

Panitya Gentjatan Sendjata sesu- 
dah di perkuat oleh para PM 
di London, dan sesudah usul 
resmi mengandjurkan rentjana itu 
disetudjui oleh panitia politik jg 
diadjukan oleh Israel. 

Rentjana itu berseru supaja gen- 
tjatan sendjata diadakan dgn se- 
gera supaja semua tentara asing 
ditarik kembali dari Korea, su- 
paja persiapan2 utk rakjat Korea 
memilih pemerintahnja sendiri se- 
tjara bebas, supaja sebuah badan 

  

—.djemu 
| Rakjat Amerika sudah” mulai 

perang 
Minta Tentara. P3B ditarik kembali dari Korea! 
WI ESAWAN »Chicago Daily News” di Tokio kabarkan bahwa 

djenderal Mac Arthur telah andjurkan supaja pasukan - pasukan 
“ PBB ditarik mundur dari Korea. 

Mengenai hal itu, kementerian pertahanan di Washington kemu- 
dian keluarkan statement untuk bantah berita tersebut. Demikian 
Ant. UP Tokio. 

CA. Sungguhpun begitu, desas desus 
mengenai kemungkinan penarikan 
kembali tentara PBB dari semenan- 
Gjung Korea terus meniup kian ke- 

mari ign sengitnja. 
ari Washington dikabarkan bhw 

tentara PBB hanja akan dipertahan- 
kan di Korea bila mereka dapat ting- 
gal disana dgn tak menderita keka- 
lahan terlalu banjak dan ini adalah 
kesan jg terdapat dikalangan militer 
jg mengetahuidi Washington, namun 
jg sangkal kabar2 dari satu sumber 
Amerika jg mengatakan bhw Mac-, 
Arthur telah andjurkan penarikan 
tentara PBB dari Korea. Dikatakan- 
nja bhw sekalipun achirnja diputus 

- Gtk tarik kembali tentara PBB itu, 
- tindakan militer itu akan makan 
waktu banjak utk ungsikan 150.000 
orang tentara Amerika, 100.000 orang 
tentara Korea Selatan dan 24.000 
orang tentara PBB lainnja srta 
alat2 dan perlengkapan2nja. 

|... Diterangkan selandjutnja bahwa 
| realisme militer di Washington ben- 
- trok dgn kalangan politik resmi jg 
Gogmatis jg terus mengatakan bhw 

€ di Korea harus dilaku- 
Kan sampai titik darah jg pengha- 

| bisan, tapi kenjataan itu tak dapat 
diterima baik oleh umum jg telah 
Gjemu perang jg tiada henti2nja dan 

Sementara itu paraanggota Kong- 
res terus L injak menerima 

| surat2, jg menuntut su tentara 
Amerika dikembalikan dari Korea, - 
erhubung dgn kerogian2 jg baru2 ini 

Giderita oleh djenderal Mac dataeg 
gton. 

| Satu setengah djuta djiwa peri 
duduk san Atjeh, Op Pp 

| hanja mempunjai 4 orang dokter, 
dewasa iri 

rakjat sulit dilaksanakan. 
Kedudukan dokter2 ini di Kuta- 

radja, Moulaboh, dan Langsa senan- 
tiasa terpaksa menempuh beberapa 
bush kota lain jang Gjaraknja antara 
satu dengan Ia a tidak pula dekat, 
karena mereka merangkap urusan 
kesehatan untuk beberapa kota. 
“Tidak djarang kedjadian, 

    

kebutuhan2 kepada tenaga2 dokter . Ini mengetjewakan penduduk, disaat 

  

    
   
    

    

   

  

dokter2 tersebut harus mendj jalankan 
kewadjibannja dikota? lain.” 

£ 

INDONESIA TEAM DAN TIGA DAE- 
RAH TA' DJADI. 

Didapat kabar, bahwa pertanding 
an antara kes. Indonesia Team ig 
sudah dipilih untuk New Delhi 
dan kes. Tiga Daerah jang musti- 
nja akan dilangsungkan nanti sore, 
tidak djadi. : : 
Kapan pertandingan itu masih me 

nunggu kabar lebin landjut. 
— 

Presiden terbang. 

Hari ini djam 09.00 Presiden 
Sukarno mengadakan penerbang- 
an keliling diatas Kota Djakarta, 
dengan pesawat Helicopter. 

Penerbangan itu akan dimulai 
dari lapangan Istana Merdeka, 
dan akan kembali ketempat tsb, 

RIMA. 
    | 

h egara2 Kominform, Tiongkok Nasionalis tolak. 
PANITIA politik PBB malam Ahad mene- dibentuk utk memetjahkan sesuai 

dgn asas2 PBB semua soal timur 
djauh, termasuk - soal2  Formosa 
dan perwakilan . Tiongkok dlm 
PBB. ) 

Inggris.'Amerika Serikat, Rusia, 
Tiongkok (?) djuga akan diwakili 
dim badan itu. Panitia politik 
menjetudjui usul2 itu  disampai- 
kan kpd Peking dgn perantaraan 
Trigve Lie Sekdjien PBB, dan 
selandjutnja dikabarkan bhw Trig- 
ve Lie dgn segera akan mengi- 
rimkan 'rentjana itu ke Peking 
bersama? dgn permintaan supaja 
membesi 
PBB. 

Romulo menolak renfjana 

5 pasal. 

Chbarlos Romulo,. Ment. L. N. 
Pilipina, dan T. S. Tsiang wakil 
Tiongkok Nasionalis di PBB: 
menjerang rentjana 5 pasal “dari 
Komisi Gentjatan Sendjata untuk 
Korea. Romulo menjetudjui suatu 
gentjatan sendjata jg. tidak: ber- 
sjarat, tetapi mentjela usaha jg. 
menghendaki supaja antara RRT, 
Inggeris, Amerika Serikat dan 
Rusia diadakan perundingan me- 
ngenai semua masalah Timur Dja- 
uh, terutama tentang Taiwan dan 
permintaan RRT “untuk duduk “24 
dalam PBB. Romulo mengatakan, 
bahwa: penerimaan sjarat jang 
demikian itu akan merupakan 
»penjerahan kepada intimidasi". 

Tsiang menjebut selu- 
ruh rentjana itu sebagai ,,Pen- 
djualan habis PBB, Korea Tiong- 

'kok”. RD, : 

N @sionalis ' Irian dibawa 

ke Digul. 
Latumahina, ketua Badan Per- 

Gjoangan Irian di Makassar mene. 
rangan, bahwa Pem. Belanda di Irian - 
Barat sekarang telah membuka kem- 
bali tempat pembuangan Digiluntuk 
para nasioualisten Irian. Kre dari 
Biak M. Indy, Kirano Sri dan Hama- 
see telah diasingkan ketempat tsb, 
karena mareka termasuk pemimpin? 
rakjat Irian, jang hendak mengga- 
bungkan Irian Barat dengan R.I. 
Demikian menurut ,,Antara“ dari 
Makassar. RD: 

Putusan Buruh Pelabuhan 

'hari ini! 

Hari ini wakil Gabungan Buruh 
Pelabuhan Semarang akan menen- 
tukan sikapnja jg terachir terhadap 
perundingan2 jang telah diadakan 

antara pihak Gabungan buruhnja 
dan madjikan?2 maskapai pelabuhan 
Gi Semarang. Seperti diketahui bu- 
ruh pelabuhan telah mengadakan 
pemogokan 5 hari lamanja. 

HARIAN UMUM 
| Diterbitkan oleh Badan Penerbit »Kedbulatan Rakjat" (Anggauta S.P. S.) 

djawaban selekas2nja. 

   

    

Gubernur2 seluruh Indonesia jang baru2 ini mengadakan konperensinja di 
deka bersama2 dengan Presiden dan wakil Presiden. 
Dari kiri kekanan: Gubernur Djawa Tengah Budijono, 
Sewaka, Acting Gubernur Sumatera Tengah Ruslan M 
istimewa Jogjakarta Paku Alam, Presiden Soekarno, 
Gubernur Sumatara Selatan Moh Isa, Gubernur Kalimantan Murdjani, 
Sarimin, dan Gubernur Sunda Ketjil Mr. Soesanto.- (gambar Antara), 

  

Natsir akan ke Kota- 
i radja. 
' Antara. mengabarkan, bahwa 
dim beberapa hari ini PM Natsir 
ditunggu kedatangannja di Kota- 

dja. Kundjungannja ke Kota- 
dja ada hubungan dengan tun- 
tan agar Atjeh diberikan 
dudukan propinsi otonomi. 

Anggauta2 DPR seluruh Atjeh 
dan Pamong Pradja menantikan 
kedatanganja PM Natsir untuk 
mendapat ketegasan tuntutannja 
tersebut. Demikian Antara. 

      

   

  

Kelahiran di Kedu 

tambah 
Djumlah statistiek kematian hing- 

ga achir 1950 diseluruh Kedu ada 
6851 orang, sedang kelahiran ada 
1999 orang. 

- Djumlah penduduk dikaresidenan 
Kedu. menurut statistiek hingga 

hir thn. 1950 ada 2510366 'djiwa, 
dimana jang 61.657 djiwa terdapat 
Galam haminte Magelang, 585493 
Gjiwa dalam kabupaten Magelanp, 

« . dikab.. Wonosobo, 749. 
516 djiwa dalam kab.Kebumen, 276. 
685 djiwa dalam kab. Temanggung 
dan 512.745 djiwa dalam kab. Pur- 

, woredjo. 

Pembentukan Daerah Otonoom 
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Djakarta .,kini diabadikan" diistana Mer- 

Gubernur Djawa Timur Samadikun, Gubernur Djawa Barat 
uljohardjo, Acting Gubernur Sulawesi Lapian, kepala Daerah 
wakil Presiden Moh Hatta Gubernur Maluku, Leturharhary, 

Koordinator Pemerintahan, Sumatera Timur, 

e 

Usul Gubernur Mr. Susanto 
Tirtoprodjo 

-— 

D Nan konperensi para gubernur seluruh Indonesia jg dilangsung- an di Djakarta, gubernur Sunda Ketjil Mr, 
telah mengadjukan suatu usul mengenai sisteem 
tukan daerah otonoom, 

Dalam interview dengan ,,Antara” 
mengenai usulnja itu gubernur Su- 
santo menjatakan, bahwa kesatiian2 
pemerintahan jang tepat untuk me- 
laksanakan otonomie ialah jang di- 
dasarkan atas faktor? geografis, 
ekonomis Gan etnologis. ' 

Pembagian daerah Hindia-Belanda 
dulu dalam daerah , Karesidenan" 
sedikit-banjak telah didasafkan atas 
faktor2 tadi. 

Karesidenan2 dulu dae- 

rah otonoom jg terbatas 
Menurut pendapat gubernur Su- 

santo, maka dari itu sebaiknja dae- 
rah2 “jang Le Puan ANNBAn ka- 
residenan2 dulu  didjadik: Gaerah 
otonoom jang terbatas, sedang pro- 
pinsi hanja merupakan daerah-ad- 
ministratif utk memberi koordinasi 

  

Situasi Indo Tjina: 

RRT pertjepat persiapan penjer- 
: buan ke Asia Tenggara. 

KETENGAN2 jang berkuasa di Hongkong menjatakan, bahwa ba- 
njak tanda2 jang menundjukkan bahwa RRT Sedang mentjepat 

persiapannja untuk penjerbuannja ke Indo Tjina dan Asia Tengga- 
ra, Kalangan2 tsb. menjatakan, bahwa laporan? rahasia telah mem- 
benarkan adanja k.l. 200 ribu orang RRT jang dipusatkan sepan- 
djang perbatasan Indochina. 

Selandjutnja kalangan tadi me- 
njatakan, bahwa munurut pendapat 
mereka strategi Asia Tenggara 
merlukan 2 kemungkinan garis 
pertahanan jaitu: 

1. Propinsi 'Tongking di Indochi- 
na Utara da 

2..Tapal batas Utara Malaja. 
Menurut pendapat mereka pasuk- 

an2 Perantjis dan Vjetnam/Baodai 
mungkin dapat mempertahankan 
garis pertama dengan adanja per- 
lengkupan2 Amerika jang kini me- 
ngalir ke I ina. Inggeris akan 

mengirim pasukan2 jang kuat 
untuk mempertahanan garis perta- 
hanan kedua.— 

  

Polisi Djakarta sudah mulai perhatikan pemalsuan 

polish DJAKARTA ternjata sudah mulai memperhatikan pemalsu- 
an serta perdagangan lisensi hasil2 

dilan di Djakarta telah memeriksa 
ini kami singkatkan dari ,, Merdeka”. 
Kemis jang lalu persidangan 

pengadilan. mengenai pemalsuan 
dan | perdagangan lisensi - lisensi 
interinsulair untuk 100 ton Iada, 
20 ton teh dan 20 ton kopi dan 
pada persidangan tersebut telah di 
dengarkan keterangannja terdakwa 
V (M.S.8.) dan beberapa orang 
saksi. n 1 CEK 
Sebelum . pertanjaan-pertanjaan 

diadjukan kepada V, lebih dulu 
hakim menanjakan sekali kepada 
para terdakwa I. II III. dan IV. 
Dalam hal ini terdakwa III nj. 

A. E.K. menambahkan keterangan- 
nja. bahwa ia telah menerima uang 
dari terdakwa II F. P, sedjumlah 

: R 9000,—. t 

Terdakwa F.M. S.S. 

Ketika hakim menanjakan ia 
mungkir telah menjerahkan  for- 
mulir. formulir kepada nj. A.E.k. 

| sedang menurut terdakwa III dan 
“IV, M.S.S. pergi kerumah nj. A.E.k. 

. Gan meletakkan bungkusan lisensi- 
— lisensi itu diatas medja njonja itu. | kedua orang itu (Drs. 8, dan nj. 

perkebunan. Baru2 ini penga- 
perkara jang demikian. Verslag 

Hakim menanjakan mengapa (ter- 
Gakwa V) dengan terdakwa 1V 
(Rd. Z) pergi kerumahnja nj.A.E.K. 
dan ia djuga "ditangkap disana, 
Gjika sekiranja ia tidak menger- 
djakannja dan tidak begitu 'paham 
Galam soal lisensi didjawab oleh 
terdakwa bahwa ia hanja bermak- 
sud untuk mengetahui bagaimana 
sebenarnja perhubungan antara Drs. 
8. dengan nj.ALE.K. sehingga nj. 
A.E.K, hanja sebagai seorang. par- 
tikulir sehingga bisa mempunjai 
sebuah surat kuasa buat menerima 
Usensi-lisensi itu. 
Keterangan 'ini menurut hakim 

tidak sesuai dengan proses-verbaai 
jang berdasarkan. keterangan2nja 
dihadapan polisi, jang menerangkan, 
bahwa terdakwa menganggap nj. 
A.E.K: adalah perempuan jang tjan- 
tik dan Keterangan diakui djuga 
oleh M.S.S., tetapi ia tetap 'pada 
pendiriannja, bahwa kedatangannja 
dirumah nj.ALE.K. hanja sekedar 
Ontuk mengetahui perhubungan dari 

ye 

5 ($ 

x 

“3gp 
& yan Ta) 

EN, 

dan perdagangan lisensi ! 
AE.K.) sadja. 

Dalam proses- yerbaal itu M.S.S. 
antara lain menerangkan djuga, bah- 
wa nj. A.ELK. adalah piaraan” dari 
tuan Drs. 8. 

Keterangan terdakwa V. (M.S.S.) 
ini disangkal oleh nj. ALE. K. dan 
menerangkan, bahwa ia tidak per- 
nah mengadakan perhubungan dgn. 
Drs, S. 

Selandjutnja bukti2 dari lisensi 
diperlihatkan oleh hakim kepadanja, . 
tetapi terdakwa tidak mengenainja, 

Selesai 'dari pemeriksaan kelima 
terdakwa dan keterangan dari A.J. 
H.K., maka saksi pertama M.T.D. 
Gidengar keterangannja sesudah di- 
sumpah terlebih dulu, 

Ia mentjeritakan bagaimana ia 
sampai menerima lisensi 20 ton kopi 
itu dari terdakwa I (V.R.). Karena 
ia merasa sangsi sjah atau tidak- 
nja lisensi itu, maka atas persetu- 
djuan terdakwa, mereka berdua 
pergi kepada salah seorang dovane, 
tetapi pegawaiini tak dapat mene- 
rangkan sjah atau tidaknja lisensi 
itu, karena ia adalah pegawai dou- 
ane pusat dan mengatakan akan 
memeriksanja lebih landjut. 
Lisensi jang diterima saksi I dari 

terdakwa pertama rangkap dua 
ad ” 

BA 1» 
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  HN di St Ken ON RAR 

Taiwan bagian integraal RRT. 
Kalangan2 diplomatik di Moscow 

menganggap penting sebuah tulisan 
dalam harian Sovjet Pravda jang 
mengatakan, bahwa Taiwan adalah 
suatu bagian integraal dari RRT, 
Rakjat Tiongkok telah mengambil 
keputusan untuk membebaskan Tai- 
wan dengan tidak memperdulikan 
apapun Gjuga jang terdjadi, dan 
menuntut supaja semua pasukan2 
Amerika segera ditarjk mundur 
Gari Taiwan, Demikian Pravda meng- 
achiri keterangannja.-RD 

— Nanti dikritik lagi ! — 
Waktu kawan Pelukis Raks 

jat Jogjakarta menghadap Pre 
siden Sukarno untuk minta 
izin membikin patung Bung 
Karno, maka didjawab dengan 
tersenjum : ,,Lebih baik, nanti 
sadja, kalau saja sudah meo- 
ninggal! Sebab waktu saja 
dibikin patung oleh pemahat 
Djepang dulu, sudah banjak 
koran dan orang jang samd 
mengeritik saja”. (Seperti di. 
ketahui, baru2 ini pemahat 
Amerika, keturunan Djepang 
Noguchi, telah membuat pa. 
tung Presiden, sedang dikabar 
kan pula ada dimaksudkan 

patung2 sematjam itu akan 
dipasang ditiap2 karesidenan. 
Berita ini ternjata tidak be- 
nar Red.)       

Sehelai diberikannja kepada pega. 
wai douane dan iainnja diberikan 
kepada seorang pegawainja sendiri, 

akan tetapi keesokan harinja datang 
seorang pegawai polisi dan mem- 
bawa lisensi itu daripadanja. 

Saksi II (A.H.) 
Setelah ia disumpah, maka atas 

pertanjaan hakim ia menerangkan 
bagaimana djalannja sehingga ia 
menerima lisensi untuk 20 ton teh 
Gan diterangkannja bahwa ia mem- 
bajar voorschot R. 3.000,— dan che- 
gue R. 45000.pada terdakma V.R. 
Menerima hal ini, terdakwa I me- 

aambah keterangannja, bahwa. ia 
tidak tjuriga, bahwa lisensi itu 
palsu dan lalu ia djual kepada saksi 

(Bersambung halaman 4.) 

» 

den Kaka Sean sete- Ala asa pernah   

Susanto Tirtoprodjo 
baru dim pemben- 

antara daerah2 tsb dalam hubungan. nja dengan Pemerintah Pusat. 
Daerah2 seluas kabupaten di Dja- 

wa dan ,afdeling” diluar Djawa, 
dengan djuga didasarkan atas fak- 
tor2 geografis, ekonomis dan etno- 
logis, hendaknja merupakan daerah 
otonoom tingkat tengah, £ 
Karena desa”, »kampung”, ,nepi” 

@sb. terlalu ketjil untuk dapat me- 
laksanakan tugas otonomi Gengan 
seksama, maka gabungan desa 'se- 
luas lebih kurang satu ketjamatan - 
sebaiknja merupakan daerah ofto- 
noom jg. terbawah. 
Daerah2 otonoom jg. bertingkat 

tiga tadi, karena -istilah nama 
telah meresap dalam masjarakat 
dgn. pengertian .berotonomi”, hen- 
daknja diberi nama: Tiigkat ter- 
atas — Majapradja : tingkat - tengah 
5 Madyapradja: tingkat - terbawah 
& Lokapradja. 
Mengenai »Kotapradja”, agar pe- 

makaian tenaga dapat terlaksana 
setjara effektif, hendaknja  hanja 
Kota2 jg. benar2 besar sadja (mi. 
sainja jg. berpenduduk lebih dari 
200.000 djiwa) didjadikan Kota-ber- 
otonomi, setingkat dgn. Majapradja. 
dgn. nama ,,Kotapradja”, sedangkan 
Kota2-pradja lainnja dihapuskan 
Gan dimasukkan didalam Madyapra- 
dja jg. bersangkutan. Ant. 

2 Konperensi tidak me- 
: ngambil putusan2, 

Dinjatakan oleh gubernur Susan- 
to, bahwa konperensi para gubernur 
itu tidak mengambil sesuatu putu- 
san, Dalam konperensi tsb. hanja 
dilakukan penindjauan2 dan diada. 
kan usvI2 mengensi berbagai soal 
dan itu semua diadjukan kepada 
Pemerintah Pusat (Kementerian Da- 
lam Negeri). . Ant. 

JOGJA - BANDUNG "7 41 

Kemarin sore dilapangan Kri: 
dosono Jogjakarta dilangsungkan 
pertandingan antara kes Jogjakar. 
ta dan kes Bandung jang berke- 
sudahan dengan 1-1. 

Perhatian tida begitu banjak, 
tjuma lebih banjak dari hari 
Sabtu jl. — 

  

— Perdana menteri Pakistan Lia. 
guat Ali Khan dan perdana mens 
teri Australia jg pada waktu ini 
berada di London utk ikut serta 
dalam konperensi Commonwealth 
kini menderita sakit influenza, 
Mereka tak dapat menghadiiri su 

atu djamuan makan, jg diselengga- 
rakan oleh perhimpunan New Zea- 
land di London pada malam Djum- 
'at. jl. ae 
— 1300 Orang Tionghoa jg telah 
dikeluarkan dari Malaya pada bu. 
lan jg lampau, baru2 ini telah me- 
ngadakan sebuah rapat di Chaoyang 
disebelah barat. daja Swatow untuk 
menuduh pembesar2 Inggris menge- 
nai kedjahatan2 jg telah dilakukan 
terhadap orang2 Tionghoa seberang 
lautan di Malaya. 8 1 
— Sekurang2?nja 8 orang telah te- 
was, ketika sebuah pesawat terbang 
djatuh di Nepal, beberapa mil dari 
desa Ixopa. 
— Seorang miljuner Amerika ber- 
asal dari St. Louis, telah bunah @i- 
ri dengan tjara melontjat dari djen- 
Gela loteng hotelnja di Paris. 
— Kapal induk dari angkatan lant 
“Inggeris, ,, Warrior” padahari Djum- 
'at jl telah meninggalkan pelabuhan 
Portsmouth dgn membawa perbekal- 
an serta tambahan tenaga bagi pa- 
sukan2 Inggeris di Timur Djauh. 
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“Norara jang ak Sta 
KMB jang lain, pads 
Gonesia akan berusaha untuk men- 
tiada dakan segaia persetudjuan didalam 

5 pada et 
pat di 

adakan pasal? persetudjuan KMB 
jig mengatur soal pgpabajaran pen- 

siun dan tundjangan bagi pegawai2 
bangsa Belanda jang dulu bekerdja 
pada Pemerintah Nina Balanga. 
“Begitu djuga djaminan2 bagi ber. 
kembangnja modal Belanda, soal2 

pemindahan uang ke Nederland, baik 

uang perusahaa 
seorang :n, dan. persetudjuan 
ekonomi dan monetair “jang mengi-. 
kat Indonesia, harus diusahakan 
hapusnja. , 

- Indonesia sebagai negara “merdeka 
dan dinar penuh, semestinja ti- 

lu lagi ber. 

  

Gulu eneg Nederiand, djika |Indo- 
nesia hendak mengadakan tindakan 

f penting- dilapangan mata.-uang dan 
(keuangan. Sebab permusjawaratan 
lebih dulu itu hanja akan memung- 
kinkan kaum modal Belanda untuk 
menjelamatkan diri (kepentingan- 
kepentingannja) dari tindakan2 itu, 

sehingga mereka tidak atau sedikit 
sekali akan dirugikan oleh, karena. 
nja, seperti umpamanja jang telah 
terdjadi dengan tindakan pemotong- 
an uang jang Gidjalankan oleh Pe- 
 merintah . TN, Laga bulan 

Maret:1950.----—- - 
“Selain dilapangan - ekonomi: Gan 

keuangan, perhubungan Indonesia- 
- Belanda dilapangan: skebudajaan pun 

perlu ,,ditindjau kembali” sampai 
keakar-akarnja. Dalam hal ini ter- 

pemasukan 'buku2 Be: 
n djuga siaran radio dalam 

“baltasa Belanda. $ 
pehamnya 

: Nederland. Tak. akan 

Lobak ci mu tinggal diam... 
| Sudah:tentu pihak Belanda: aga. 
tidak akan tinggal diamisadja, tapi. 
anapunp Nan pula untuk. mentia- 
Gakan segala pasal didalam perse- 

tudjuan KMB jg menguntungkan pi-. 
hak. Indonesia. Nederland akan ber- 
usaha mati2an didalam waktu be-: 
berapa -bulan jg .akan datang ini, 
supaja Indonesia bertekuk lutut.ke. 
padanja, bahwa dgn tiada , bantuan 
Nederland pekerdjaan2 pemerintahan 
dan seluruh. organisasi: negara di 

— Indonesia tidak akan berdjalan, 
Inilah.kemungkinan2 jg harus di 

perhatikan oleh |Indonesia, apabila 

Nederland tetap menolak. penjera- 
|. han-kedaulatan atas.Irian Baratike- 

pada Indonesia Gan, apabila: Peme- 

rintah: Indonesia sungguh2.bermak- 

sud.dalam.kata2 Nagan anne $ 
menindjau kembali Statut Uni. dan 
hasi2 xMB jg lain” atau. .tegasnja 

akan merombak segala persetudjuan 
KMB jg merugikan. bagi shidupnja 
rakjat dan Negara Republik Indo- 
nesia jg merdeka. 

Bagi Indonesia, perdju- 
peta angan diangka dang a 

esia,.. .mendasarkan | penin 
djauan. kembali hasi "EME “ata tan 
perdjoangan djangka lama, jg akan 
makan waktu bukan berbulan?,-me- 

| lajinkan bertahun2.lamanja. Didalam 
“menghadapi Nederland jg sudah. 
tersusun masjarakat dan mgsin2ne- 
garanja Indonesia pada waktu ini 

| sebenarnja masih Galam keadaan 

»berantakan”..... 
Aa Pemberontakan RMS” baru 'sam- 

pai pada tingkatan pepjelesaian ter- 
achir, soal TN, Islam belum beres 

    

        

   
   
   

    

   
    

    

    

   

   
   
      

  

   
      

   

   

    

   
   

  

   

  

Verrips bersama t tu- 
Batre, Ciar- 

i lanja “Naa 
ie an Na 
1 ada 

h k aa dia 

tara kedua | | a. 
dari Pemerintal Nederland dan Nan 

Moga vangper- 

“wu 

musjawarat lebih. 

. ga. kedud 

, ar Ant. 

an pendapatnja, ba bahwa 

irnja conflict atau per- 
an Nederland ha 

dan St Loalan masalah gerilja 
di Sulawesi Selatan belum sampai 
terlaksanakan seluruhnja, sedang 
disamping itu kesatuap2 liar jang 

bersendjata masih banjak di Djawa. 
Dengan pendek dapat dikatakan ' 

bahwa pada waktu ini konsolidasi 
"Kedalam jang mesti berarti membe- 

ri kemakmuran dan keamanan ke. 
pada r naa banjak dan memberi 
kesempatan kepada mereka untuk 
mengetjap. pula..arti kemerdekaan, 
belum.lagi tertjapai. |. . 

| Dalam pada itu Indonesia. dengan 
kekajaan alamnja mempunjai sum- 
ber2 ekonomi jang tidak ada pada 
Nederland. ” Untuk mengusahakan 
sumber2 ekonominja itu Indonesia 
“jang mempunjai tjukup tenaga ma- 
nusia, hanja memerlukan tenaga2 
abli.dan. modal, jang harus diusa- 
hakan mendapatnja dari luar Neder 
land apabila Nederland hendak 

»membekot”. Indonesia. dalam hal. 
ini, sebagai akibat perombakan 
hasil-hasil KMB itu oleh Indone- 
sia, jg tindakannja itu nanti mung- 
kin sekali akan tambah memperta- : 
djam perhubungan diantara kedua 
bangsa jang sudah mulai tidak baik 
sekarang ini. 

lean Barat sekaran 
nanti. pasti karang: 

” nesia: tv Aetoiid 

Dalam menghadapi. 'perdjuangan. 
Gjangka lama. ini .pembesar2. Indo- 
nesia .mempunjai pandangan. jang 

'atau 6 
Indo- 

'optimistis, Pada kejakinan mereka, 
Irian Barat kalau tidak sekarang, 

tentu nanti achir.achirnja akan ma- 
suk- djuga kedalam wil:jah Indone 
sia. Sebab tidak ada sesuatu bang. 
sa didunia ini jg. akan membiarkan 
Girinja didjadjah terus. Selain itu. 
Ta da ad dgn. faktor2 
ekono &-pada negeri..ini, 
potensi . bangsa. Indonesia semakin 
lama akan bertambah kuat, sehing.. 

Indonesia . -kedalam 
dan keluar beberapa tahun lagi, mi- 
salnja 4atau5Stahunlasi, akan lebih 
kuat dari pada sekarang, jaitu pa- 
da waktu Indonesia baru sadja 
muntjul didunia sebagai negara - 
merdeka .dan..berdaulat.. Djuga di 
dalam. menghadapi Nederlang, jang 
sangat terbatas sumber2 .ekonomi- 
nja, Indonesia akan djauhlebih,kuat. 
Menurut penindjau2 itu selandjut- . 

nja, inilah baru merup sekedar 
gambaran | | mengenai perimbangan 

Desember 1950 adalah t 
akan aa (Uni Indonesia - Belanda 

— lanja memang 

Indo kesinAap Node 
u keadaan 

Sa Naa erimbangan ke. 
kuatan didunia dewasa ini, jang 
sudah. tentu. mempunjai pengaruh 

djuga. didalam soal penjelesaian per- 

    

      

    
     

| sengketaan Irian Barat diantara 
' Indonesia dan “Neterland sekarang 

' jang mendapat nilai baik dalam ini. 

Dalam pada itu didalam mengha- 
| dapi perdjuangan djangka lama se- 
karang ini, Pemerintah Indonesia ha- 
rus berusaha untuk menghimpu nse- 
gala tenaga didalam negeri, dan men-' 
.djauhkan hal2 jg, memperlemah ke- 
dudukannja, terutama kedudukannja 
kedalam. Pemerintah harus, ber usa- 
ha. untuk mendapatkan Aoepapan 
akan, s0koj jg penu dari rakjat 

banjak, dan supaja segala tindakan- 
| nja Sungguh2 mempunjai dasar dan 
pegangan kebawah 

Mengenai porombakan 'KMBachir- 

nja dikatakan oleh.penindjau2 .noli. 

tik tersebut bahwadengan kebidjak- 

sanaan sebetulnja tiap2 Pemerintah 

Indonesia #kan mudah dapat meng- 
harapkan 

rakjatd: angan usa 
KMB,, 

AAA 
& Mn 

   
   
   

jat Ta sega 

Piia kd 

Pendidikan Pada eta bg. 

wanita terima ,/ Sarinah" 

Belum, lama.ipi Pres. Sukarno, 
tlh mengbadiahkan. 'sedjumlah besar 

buku ,,Sarinah” jakni buku tentang 

perdjuangan wanita jg dikarang 
oleh Bung Karno . sendiri, kepada 

bagian kewanitaan “Djawatan Pen- 
didikan masjarakat dikementerian 
PP dag K. Ant. & 

Ae Hai 

ng dan. La an da- 

acking. jang. tjukup, dari: 

Ni telpon"... at 

Mas, .£ 4djam telpon seben- 
“taru, demikian kata satu di- 
antara 3 orang jang menda- 
dak masuk dalam kamar se- 

« orang Kassier Kantor Dagang " 
»Intraport“di Semarang tang- 
gal 11/1. 

Kassier jang baik hati itu 
meluluskan tetapi achirnja 
terperandjat ia ketika 3orang 

tetamu itu mendorongkan pis- 
tolnja sambil berkata : ,,Su- 
dahlah Mas, sekarang terang- 
terangansadja, buka itubrand- 

Ragi lag 
Dalam beberapa detik ke- 

mudian brandkas mendgjadi ko- 
song, R, 16,000.— lenjap tiada 

berbekas. (Ant).     
  

Pembagiar hadiah! 

Tgl. 11 Januari jl. oleh Badan 
Sr aa Sekolah (B.P.S.) telah 

dibagikan 3 matjam hadiah untuk 

murid2 Sekolah Botton Magelang 

peladjaran. 

Tenjap “| e 
“barkan bhw Kemisjl' sekira diah 

RE 

Ben Na kita renik! mn 

9 onderneming karet ru (Tji- 
pari) diserang oleh kl. 200 anggau- 
ta gerombolan jang disebut D.I. 
Mereka bersendjata lengkap dan 
kebanjakan berpakaian hitam se- 
ragam. Tembak menembak antara 
mereka dengan fihak polisi jang 

“ dibantu oleh pendjaga terdjadi 
selama 2 djam. 

Dalam pertempuran ini belum 
didapat keterangan akan adanja 

' korbah. Hanja seorang pegawai 
Onderneming itu sendiri nama 
Subekti kena tembakan penga- 
tjau diarah mulut, hingga memer- 
lukan rawatan dokter. 

— Diri fihak KMKBDR diperoleh 

keterangan, bahwa mulai hari Saptu 

jl, djam malam bagi anggota2 Ang- “ 
katan darat dihapuskan. Tapi bagi 
kendaraan bermotor. dari Angkatan 

Darat, peraturan djam malam masih 

tetap berlakt. 

Sekitar demobilisasi Brig. XVII Dj. Kaho 

20 pCt. dari 2.500. LP. Telan 
dalam dinas tentara: 

Sen tugas jang merupakan pokok dari pada pekerdjaan'kami, 

ialah membawa bekas2 Tentara Peladjar kerumah mereka masing2 

supaja dapat kembali hidup atas pertanggungan djawab terhadap 

diri sendiri. Demikian Kapten Muljoto dari Commando Penjelesaian 

Ex. Br. XVII Djawa Tengah bagian Staf Pendidikan (tentang pe- 

njelesaian urusan demobilisasi Peladjar bekas anggauta Brigade XVII) 

“kepada ,,Antara” 

Ditegaskan seterusnja. bahwa se: 

' benarnja pekerdjaan tersebut diatas 

lepas dari pada urusan kemiliteran, 

Meskipun demikian kini laporan2 

hasil pekerdjasn jang menentukan 

siapa jang masih terus dalam ling- 

kungan dinas militer atau tidak te- 

lah siap dan diduga selambat2nja 

pada achir bolan Maret jad. soslitu 

'telah dapat diatur penjelesaiannja. 

Dalam daerah Djawa Tengah djum- 

lah jg didemobilisir ada 2500 orang 

diantaranja ada kurang lebih 20pCt 

meneruskan dalam dinas Tentara. 

Untuk penglaksanaan pekerdjaan 

tersebut terdapat 4 bagian (catagori) 

jakni: 

  

Lombok: sibuk 
hanan 

1 ihak Sea 

a
i
 

MULAI pa i 
Penerangan Da 

penerangan jang 
distrik seluruh Daera! 
segera ditiap - tiap 

, Lombok, 

bentuk perta- 
rakjat 

tentara bersama dengan Kepala 
'Ketua Pusat Rukun Kampung, dalam 

diberikan kepada seluruh rakjat diberbagai 
antara lain diandjurkan, supaja 

'dan kampung masing-masing dibentuk 

,Pertahanan, 'Rakjat” guna mendjaga keamanan desaatau kampung 

masing - masing. 

Dan seluruh Rukun Kampung &. 
sudah dibentuk pada beberapa wak 
tu “berselang, guna melantjarkan 
djalannja pembentukan Pertahanan 
Bakjat, Giandjurkan supaja Girobah 

  

Protes SOBSI pada pemerintah 
Djep 

GEKRETARIAT, Sentral ai -Pa menerima kabar dari Biro- 

Penghubung WFTU di Peking sebagai berikut : 
Penindasan 'sewenang2 dilakukan terhadap pemimpin2 Sarekat 

Buruh Djepang” berhubung. dengan suatu ketjelakaan kereta api di- 
Matsukawa.. 5.Orang dihukum. mati, 
dan beberapa lainnja dihukum pendjara, 
jg dapat dipertanggung djawabkan 

Demikian kabar tersebut. 
Atas tindakan daripada peme- 

rintah Djepang tsb, Sekretariat. 
Sentral Biro “SOBSI pada tgl. 11 
Dianuari.,1951. telah mengirimkan. 
satu, kawat, .sprotes, sekeras2nja' 

kepada pemerintah Djepang.. 
Kawat protes ini disampaikan 

djuga kepada Biro Penghubung 
NB Uu Peking. . Ant. 

Javasche Bank” 

2 agan | ang, 2 apaaka, didapat keterangan, bahwa peme- 

dakwa ter: angkut. dalam soal peram- 
Lita. kini masih terus dilandjutkan.. 

nalan jang baik dengan orang2. “tja- 
bang atas”, baik jang resmi maupun 
jang bukan. Dan ketika rumahnja 
digledah oleh polisi, ternjata, bahwa 
disitu kedapatan banjak. sendjata 

api, Kalangan tsb:tidak menerang. 
kan berapa Tar sendjata api 
itu. 

Polisi mata mendapat petundjuk 
setelah ada orang jg membeli kar- 

tjisbioskop dengan wang lima.ra- 
tusan (tidak power ribuan 
seperti. jang semula). 
Orang jong memek lh cap 
adalah Ona suruhan Verrips, 

   

   

   

  

   

waktu. ib  ditanja 
ata kira yang Lan 
perampoka Ph 4 Ka kemungkinan- 

| nja untuk dipergunakan beajai 
aksi2 dibawah ' tana gan tsb 
tidak mau beri can. da | 

Iak, kep. . Peneranga 

      
  

5 orang dihukum seumur hidup 
sedangkan tidak ada bukti2 

pada mereka. 
meme KRL G  h 

  

Tiitatjap dapat 'emajangan 
penindjauan! ! | 

Bara9? ini kota Tjitatjap men- 
dapat kundjungan penindjauan 
dari rombongan penerangan pe- 
merintah, diantara nampak: Su- 
tomo dari Kempen I La se- 

n blg D 
japen Prop : Dana Tengah" 3 

orang, Djapen Prop: Dianag 
mur 3 orang, Djapen Prop: 
wa-Barat 3 orang, Djapendi NN. 
1 orang, Kesatuan Pen. Mobi! 
2 seorang, dan Kesatuan Pen. 
MebiL. B8 “Beojoiiar $$ Ea Ang: i 

Minggu ma am #ngan bertem- 
pat Seng app. Akan, dilang- 
sungkan ra ngan jang di 
kundjungi “segenap  wakil2 
Djawatan,' party2 din organisasi2 

n diser i, ea an film- 
Hih si, M.H, 

55 DISAMBAR PETIR 
“Diterima kabar dari Pur- 

" O GONBA Grobogan .bahwa 
| pada tg, 11/1,.3 orang jang 
“sedang berada ditengah2 
“sawah ketika hudjan turun 
| telah disambar petir. Seorang. 

| antaranja meninggal seke- 
» tika, jang: lain mendapat 

1 ka2 terbakar dibagian ba- 

   innja. .. 
|. Ketiganja dibawa kertimah. 

sakit untuk : diperiksa 
dirawat lebih lendjut. A Rat, 

K (earth M1 paka id Maa     

mendjadi Pertahanan Rakjat. 
Selandjutnja oleh pihak. tentara, 

rakjat dinasehatkan supaja mulai 
sekarang bersiap2.sedia untuk meng 
hadapi tiap kemungkinan jg dapat 

terdjadi, dan tiap2 orang jg .mem- 
punjai alat2 sendjata seperti pedsng 
supaja mengasah pedangnja, jang 
mempunjai Kris . memperbaiki .pa- 

mornja, dan mereka jang tiada 

mempunjai alat2 sendjata sebagai 
tsb supaja masing2 menjediakan 
Bambu runtjing jang tadjam. 

Atas pertanjaan kepala penera- 
ngan daerah, menerangkan, bahwa 

kini pembentukan Pertahanan Rak- 
jat itu telah hampir selesai serta 

berdjalan dengan lantjar. Hanja 
tinggal beberapa desa dan kampung 
jang masih belum dapat diusahakan 
karena berbagai kesulitan. Pada 

tanggal 10 Djanuari. Rakjat mulsi 

diberikan latihan oleh pihaktentara, 

jg dimulsi di Lombok Timur. Ant. 

Polisi lawan gerombolan 

Berita lebih Tandjut mengabar- 

kan, bhw di Karangputjung ke- 

marin dulu terdjadi pertempuran 

antara polisi negara dengan ge-' 

rombolan pengatjau. Tembak-me. 
djam' nembak terdengar ' mulai 

1.30 hingga djam 3 pagi. 
Dalam peristiwa itu seorang 

anggauta Djawatan Penerangan ' 
Karangputjung kena tembakan 

diarah tumit sebelah atas menem- 

- bus ketelapak kaki, jg menjebab: 

kan diangkutnja ke R.S.U.. Tji- 

latjap. 

Pelabuhan Tjirebon lebih ramai 

Kedmanan pelabuhan Tjirehon di: 

masa sekarang sangat memuaskan, 

demikian keterangan Slamet Sjah- 

bandar Tjirebon dalam pertjakapan 
spesial dengan PAntaras. 

Belandjutnja diterangkan, bahwa 

setelah keamanan didjamin oleh pe- 

merintah terutama jang  berkewa- 

djiban dalam bagian tersebut dan 

bila dibandingkan dengan waktu. jg 

telah lampau maka ini menjenang- 

kan keadaannja. 

Kemadjuan pelabulian 'Tjirebon 

bila ditilik dari sudut keluar masuk- 

nja kapal, pesat sekali. Rata2' tiap 

bulan 40 kapal jang besarnja 500m3 

dan 3 buah kapal jang besarnja ka 

rang dari 100 m3, b 

Mengingat banjaknja. kapal Jang 

masuk maka besar sekali harapan 

pelabuhan tsb akan diperluas. "Ka: 

rena kini seringkaliterdjadi barang2 

jang harus, dimuat. dipelabuhan .$e- 

marang atau Pekalongan dikirimkan 
ke pelabuhan Tjirebon. Ant. 

I. Groep militer artileri atau tjalon 
Perwira. 
Mereka jang mendapat beurs 
dari Biro Pendidikan Pusat 
Angkatan Perang” jang dipimpin 
oleh Kolonel Djatikusumo. 
Mereka jg dididik sebagai tjalon 
Perwira jang lepas. ikatannja 
dengan dinas Militer. 

IV. Kembsii kebangku sekolah. 
| Mereka jang termasuk dalam ba- 

gian IT mendapat kesempatan pen- 
didikan jang merupakan beurs dida- 
lam dan luar negeri, 
Hingga kini telah ada 150 orang 

untuk beurs dalam negeri dan 30 
orang untuk beurs luar negeriuntik 
menuntut. ilmu ketabiban dan berba- 
gai keahlian di Leiden dan Delft. 

Bagian ketiga mereka dimasukkan 
disekolah fjalon perwira di Tjimahi 
untuk lamanja 2 tahun jang nantinja 
mereka dapat. didjadikan anggauta 
Tentara sebagai staf officier. 

Sedang mereka jang termasuk 
dalam bag. ke IV ialah jang diharus- 
kan kembali kebangku sekolah, me- 
nurut peraturan Pemerintah No. 32/ 
1949 mendapat djaminan sosial, ong- 
kos peladjaran dan uang saku R.100—- 
sebulan. Dalam bagian ini sewaktu2 
mereka dapat dikenakan peraturan 
pemerintah No. 6/1950 (tentang pem- 
berian tundjangan). 

Untuk kepentingan bagian IV ter- 
sebut telah disediakan Pusat2 Pen- 
didikan di Semarang, Solo dan Jogja. 
Diterangkan oleh Kapten Muljoto, 

bahwa semangat kembali beladjar 
kini tampak mulai madju terbukti 
bahwa sebagian mereka jang mengi- 
kuti udjian SMA rata2 85pCt. lulus. 
Achirnja diterangkan, bahwa menge- 
nasi pengumpulan dan penjerahan 
sendjata mereka itu akan dapat: 
diselesaikan tanggat 15-1 j.a.d. 

mn. 

III. 

Gedung rakjat Palembang akan 

Menurut kalangan jg berdeka- 
tan didapat kabar, bahwa tgl.21 
Djan. ja.d. di Paleribang akan 
diletakkan batu pertama Gedung 
Rakjat dilapangan depan AMV)J 
atas usaha Kotapradja. HM. 

“sisi 

  

    
      

        

        

Resepsi MMT J ogia- 
karta. 

Malam jg lalu di pendopo dja- 

watan sosial kepatihan Jogjakarta: 
dilangsungkan upatjara perkenal- 
an Madrasah Menengah Tinggi 
Persiapan University. Setelah di 
uraikan azas tudjuan MMT oleh 
Farid Ma'ruf kemudian di peda- 
tokan ideaal' peladjar Islam oleh 
Mustafah, 
Sambutan - sambutan diddakah 

oleh wakil2 senaat UV Gadjah 
Mada, PBIPPI, I?PI Daerah dan 

'senaat University Islam Indonesia. 
Malam ' perkenalan 
dalam Suasana gembira. 

berdjalan 

Exposisi Seni Rupa. 

Nanti sore djam 17.00 ber- 
temPat digedung ' Sono - Budojo 
akan dibuka pertundjukan Seni 
Rupa basil dari pada 85 orang 
pelukis dari Jogjakarta, Surakarta 
dan Djakarta. Selandjutnja expo- 

tersebut' dibuka | tiap2 “hari 
antara djam 9.00—14.00 dan djam 
1700— 20.00 Te tanggal 25 
Januari '5I. 

ASRI 1 tahun. 

Nanti malam dibekas ' gedung 
Presidenan akan diadakan upatjara 
malam' peringatan Setahun ber- 
dirinja ASRI, dimulai djam 19.00. 

Dalam malam upatjara itu an- 
tara lain akan dipertundjukan 
beberapa tari2an, dan pemberian 
hadiah2 kepada "para pemenang 
perlombaan menggambar. 

Jogja — Malang 1-2 

Malang—Bandung1—0 
Djums'at sore'dimulai di Kridosano 

pertandingar sepak bola untuk la. 
tihan pemain2 jang akan dikirimkan 
ke New Delhi jad ini. Sore itu di- 
langsungkan antara kes Jogjakarta 
lawan kes Malang jang berkesudah- 
an dengan 2—1 untuk kemenangan 
Malang. .. 

Dari pehak Malang Sir. Darmo 
jang mentjetak kedua-dua goal itu, 

sedang pehak PSIM jang membalas 
Sir. Djawad. Penonton dari itu sa- 
ngat sedikitnja, karena hudjan. 

Pun pertandingan Sabtu sore djuga 
tidak begitu mendapat perhatian 
dari penonton. Alasannja djuga ka- 
rena hawa tidak begitu menjegar- 
kan bagi penonton dan pemain. 
Hingga kelihatan para pemain tak 

begitu aktip. 
Kesudahan dalam pertandingan 

adalah 1 —0 untuk kemenangankes 
Malang. 

  

Pemimpin pemberontck 
tewas. 

Pemimpin pemberontakan Ka- 
ren, Saw Sankay, telah tewas 
ketika bertempur melawan pasu- 
kan2 pemerintah Burma didistrik 
Moulmen. 

Demikian menurut maklumat 

resmi di Rangoon. 
Saw Sankay mendjadi pemim- 

pin pemberontakan Karer didaerah 
tadi, semendjak Saw Ba U Gy. 
tewas ketika bulan Septemberi 
(Ant.  Reuter Rangoon). 

—“Baru? ini Di Tjikampek diadakan 
pengresmian berdirinja.,,Panitia Pe- 
njelenggara Pembangunan Masjara- 
at” singkatnja P3M dan berkedu- 

ukan di Tjikampek. 

  

Bank Negara Kh 
   
donesia 

MENDIAWAB: pertanjakan anggota parlemen, Mr. Iwa Kusumasu- 
mantri, tentang Bank Negara Indonesia, Pemerintah 'njatakan,' 

pemberian krediet guna memadjukan import dan export dilakukan 

dengan' perantaradn Bank Negara Indonesia. 

Pemerintah tidak akan mengizinkan Bank Negara Indonesia se- 
bagai suatu perusahaan bank, turut serta dengan actief dalam suatu 
perusahaan import dan export. 

Pemerintah mengetahui, bahwa 

Bank Negara Indonesia telah ikut 
serta dalam beberapa perusahaan 
tjampuran jang mempunjai bentuk 

hukum tersendiri, berdasarkan bebe. 
rapa alasan penting, terutama abg 
siasat perdjuangan dalam perkemba- 
ngan perekonomian nasional, umpa- 
manja: 

1, Tiga tahun Jang Tatu Bank 
Negara Indonesia, sebagai alat per- 
djuangan pemeriatah R.I. ( Jogja), 
telah berhasil menjalurkan beberapa 
usaha ketenteraan' dalam “urusan 
supply, sehingga dapat. terbentuk 
satu perusahaan N.V. Central, Fra- 
ding Corporation (C.T.C.) jang telah 
diakui oleh Kementerian Behakiman 
di Jogjakarta, 
Modal jg dipakai, bule modal “7 

B.NII. sendiri, tetapi semata-mata 
modal ketentaraan jang telah diiin- 
tukkan guna membiajai ketenteraan 
di Sumatera... 

Seluruh keuangan badan tersebut 
diawasi pemerintah. 
Badan tersebut sekarang sanggup 

melandjutkan. pekerdjaannja dengan 
tjara jang biasa pula. Oleh karena 
itu pemerintah | tidak, berkeberatan 
supaja. badan tersebut melandjutkan 
usahanja. dalam lapangan import- 
export. biasa. dengan perdjandjian, 
bahwa saham badan tsb sebahagian 

   de oa 
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atau 'seluruknja pada waktunja akan 
diserahkan kepada partikulir, 

2. Untuk keperluan. guto-import 
B.N. I. telah mendirikan pula suatu 
perusahaan tjampuran (gemengd be- 
drijf) jang mempunjai bentuk hu- 
kum sendiri dan jang pendiriannja 
didasarkan semata-mata untuk mem- 
pelopori suatu usaha nasional jang 
belum dapat diusahakan oleh per- 
seorangan biasa, Djuga dalam soal 
ini ikut tjampur B.N.I. bersifat 
sementara. Pada waktunja B. N. I, 
akan poenderan an saham2nja kepa- 
3 Sea 22 partikulir. 

“TI. telah mendirikan pula 
"0 a .tjsmpuran, jaitu N. V. 

APAT ASSURANSI INDONE- 
up pe sanggup melakukan selu- 

erdjaan assuransi didalam 
da Naa negeri. 

1 Pemasukan barang2 
free-list. 

| Pemerintah tur bahwa 
dalam barang2 free-lis memangter- 
masuk barang jang dapat dibuat di 
Indonesia, barang tersebut dimasuk- 
kan dari luar negeri, karena produk- 
si dalam. negeri belum . mentjukupi 
kebutuhan negara, Dim politik import 
pemerintah. seialu berusaha supaja 
pemasukan barang2 dari luar negeri 
tidak...m' aa produksi dari 
penguna Indonesia sendiri. Ant. 
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nom 
.. »sUntuk 

| — Bekitjot bikin aksi. — 
|I. Waktu gunungan bekitjot 

“Sovjet, 
—. Amerika “harus memperkuat per- 

- Mean jngan S.tjara”: 

2. S pat2nja kapasiteit Amerika 
tuk membuat perlengkapan2 mili- 

.$ : 3 

membiajai rentjana jang 
aling mahal, jang pernah dilakukan 

: Lilyar “keadaan perang 

maka b 

  

   aik perusahaan? 
x perseorang- 

embajar pa- 
: lebih tinggi”. (Ant. 

Washington). «5 | 

didekat Bergen (Belgia) jarg .|, 
tingginja 60m pada tanggal 5 
Djanuari mengadakan ,gerak- , 
annja” sehari, ihaka ada 12bu. 
ah rumah dari desa oya 
»tergilas”, Ik 100 keluarga ter- 
SN iamannja, 
djalanan kereta api antara 
Bergen dan @uievain (Peran- 
tjis) tertutup, dan djembatan 
Gjalan kaki tas djalanan 
kereta api itu bantjur sama 
sekali. « 

(Reuter). 
1 

Pt ami HA       

". . : TPL KASN : 

Siap serang Formosa? 
" pada waktu ini "memusat- 

kan sedjumlah besar kapal 
ketjil dipantai Tiongkok dan da- 

lam waktu jang singkat sadja, 
akan dapat terdjadi ,suatu ThAh 20 

Demikian kata laksamana. ke- 
3 Amerika, Thomas  Binford: 
'bekas komandan patroli diselat 
Formosa kepada para wartawan. 
Menurut Binford, situasi di 

Formosa dapat diumpamakan de- 
ngan ,duduk diatas peti mesiu”. 
Ant.-U.P. : 1.3 

Mobilisasi basmi tikus. 
KONI sedang diadakan mobilisasi 

di propinsi Cotabato diMinda- 

  

  

nao Pilipina, tidak untuk tudjuan 
perang, tetapi untuk memberantas 
tikus- tikus. ma Ah, 
Penduduk laki-laki didaerah2 di 

Cotabato, dimana tikus2 itu bersi- 
maharadjalela, dikerahkan untuk 
mengadakan gerakan pembersihan. 
.Dalam 3 tahun jang achir-achir 

ini 'tikus2 itu telah mengakibatkan 
kerugian panen sebesar 
pesos. ha Sh Set 
Pengerahan tenaga tersebut di 

dasarkan peraturan Mpg, 11924, 
.ig memungkinkan memaksa semua " 
orang laki2 mendjalankan sesuatu, 
pekerdjaan dalam masjarakat jang 
sedang menderita. Ant. UP. Manils. 

| jan | djauh lebi! 
“ketika djumlah ta 

'keklatan- 

12.000.000. - 

  

      

   

    

      

   

      

— njokong (bina dan pula 

  

|tenteranja! 
| suatu 'konperensi pers 

  

    mengatakan, bahwa ja akan me- 
akan “mengirimkan pasukan2-nja 
kemana 'sadja dalam “dunia djika 
ini diminta utk mengadakan suatu 
perdamaian dunia. 
'Sementara itu dari kalangan 

' kementerian Luar Negeri telah 
diumumkan, bahwa Presiden Tru- 
man telah mengangkat Doulles. 
sebagai wakil istimewa ' untuk 
mengadakan penjelesaian soal per- 
damaian dengan Djepang. Doulles 
ke Djepang adalah sebagai missi 
Amerika dan mendjabat sebagai 
Ambasador. Ram. 

Fonds Korea. 

Seksi perekonomian bantuan 
PBB untuk Korea mempermak- 
lumkan, bahwa 800/o dari fonds 
jang djumlahnja 250 djuta dollar 
telah didjaminkan oleh negara2 

anggauta PBB ialah: Thailand, 
Birma, Tiongkok, India, Indone- 
sia,” Fillipina,. Negara2 - latijn 
Amerika Serikat dan Timur 
Tengah. Ram. 

  

Konperensi comimonwealth puas 
Mentijapai persetudjuan dalam -banjak -hal 
ONPERENSI perdana2 meriteri commonwealth Inggris hari 
Djum'at mendekati sidangnja jang terachir, dengan pengumuman 

politik mereka bahwa ,,perdamaian 'akan terpelihara karena sikap 
jang teguh.” 

Menurut kalangan konperensi ta- 
di, langkah jang kemudian datang. 
nja harus dari persetudjuan digdnta- 
ra 60 anggota PBB. 

Setelah . mengadakan 
tentang soal2 politik, militer dan 
ekonomi serta sosial dunia, para 
perdana menteri bersepakat untuk : 

1. Mengurus soal pengembali 
perdamaian di Korea dan segala 
soal-jang bersangkutan dengan itu: 

2. Sesuai dengan anggota2 Pakt 
Atlantik, dalam tekad mereka untuk 
mempersendjata diri guna pertahan- 
an negara? demokrasi Eropa Barat: 

3. Mentjapai keamanan - bersama 
di Timur Tengah dan ambil tindak- 
jan? jang effektif guna membrantas 

asnja komunisme, dengan dja- 
lan mengurangi kemiskinan dan ke- 
tidak puasan dilapangan politik : 

4 Mengerahkan selurih sumber? 
»duriia jang bebas” dengan menga- 
Gakan persetudjuan2 internasional, 
guna mendjamin ,,bagian jang pan- 
tas bagi setiap negeri”. 

5. Memelihara kekuasaan PBB: 

6. Berusaha sekeras-kerasnja utk. 
menjelesaikan soal2 dunia, dengan 
tjara2 jang damai: i 
7. Djangan mengalah kepada an- 

tjaman2 atau tekanan dari pihak 
agressor... ea 
| Sidang jang terachir dari konpe: 
rensi tadi dipergunskan untuk mem- 
bitjarakan perselisihan antara India 
“dan Pakistan mengenai Kashmir. 

:Kalangan konperensi  menerang- 
kan, bahwa perdana2 menteri Com- 

Amerika setudja j embitjaraan2 
CAN dgn BET 
Amerika dgn resmi telah me- 

njatakan persetudjuannja, utk me- 
'ngadakan pembitjaraan2 dengan 
Republik Rakjat Tiongkok dan ne- 

“gara2 lainnja, setelah tertjapai: 
gentjatan sendjata di Korea. 

L elegasi Amerika Warren Aus- 
- tin, mengumumkan putusan itu da- 
“lam sidang panitia politik. (Ant. 
'Reuter Lake Succes). 

  

Serangan pemb alasan pasukan- 
pasukan: PBB 

Disebelah selatan Wonju 
PaSUKAN2 “darat PBB dan angkatan udara Amerika pada hari 

Djum'at j telah emenimbulkan 'kekalahan2 besar” pada pihak 
pasukan - pasukan Komunis dalam pertempuran didekat Wonju. 

Pesawat2 terbang Amerika mendjatuhkan bom. sedjumlah 275 
ton, atas pasukan: pasukan lawan 
djuta meter persegi. 

Sebagai 'akibat dari serangan 
udara tadi, maks pasukan2 RRT: 
dan Utara mengundurkan diri dari 
pukit jang letaknja kira2 2 mi 

a sebelah selatan Wonju. ' 
Kemudian pasukan2 Amerika. 

Perantjis, Korea Selatan dan Be- 
landa mengadakan serangan pem- 
balasan, hingga mereka mendekati 
Wonju sampai 1 mil. 
Diduga bahwa pasukan? PBB ber 

maksud mempertahankan pertahan- 
an mereka dekat Wonju tadi, utk. 
mentjegah mengalirnja pasukan2 
RRT dan Korea Utara melalui 
,pintu gerbang jang menudju kese- 
latan« tadi dan menudju kebekas 
pangkalan pertahanan Pusan. demi- 
kian Ant. UP Tokio. 

HARUS DAFTARKAN DIRI | 
Pemerintah di Hongkong telah me- 

Her RAfui undang2, Hn mer n- 
daki supaja semua warga keradjaa n 
Inggris jang berumur 17 tahun atau 
lebih, mendaftarkan diet “pebbtita | 
tanggal 1 Fetruari, karena mereke 
mungkin akan diperiniahkan mela- 
kukan tugas negara, dalam waktu 

       

  

bahaja. 6 : j Fi Undang2 tadi berlaku bagi nse- 

ikan, 

. Ig. dilakukan oleh: 

. “di Pyongyang. 

didaerah jang luasnja kira - kira 6 

Tn aa “pu 

.mua orang jang mendjadi warga- 
“negara atau mengaku dirinja se- 
bagai warganegara Inggris dan dja- ai 

2nja, Kanada, Australi, New 
“Zealand. Afrika Selatan, New 
Foundland, Irdia, Pakistan, Rhode- 
sia Selatan dan Ceylon' serta war- 
ganegara2 Republik Irlandia" (Ant. 
Reuter) 1 EA 

— Siksaan dengan kedjam 

Laporan Kantor berita Tass dari 
Moskow jg. dikutip dari laporan N 
CNA dari Pyongyang menjatakan, 
bahwa lebih dari 15.000 tubuh ma- 
nusia jg. disiksa sudah dapat di- 
bongkar diibu - kota Korea Utara, 
Pyongyang. - tan 
“Laporan ini seterusnja menjata- 

bahwa pekerdjaan membongkar 
ini sekarang masih diteruskan ber- 
hubung dgn. banjaknja penjiksaan2 

pasukan2 Ame- 
arl pendudukannja    

  

   
, Tika, selama 48 

. Tubuh? tersebut diketemui ham- 
| pir dimana-mana, demikian Tass, : 

| dan terutama sekali di markas 
besar djawatan rahasia tentara 

FP Paris, Amerika, Demiklan Ani 
4 

tindjauan 

| berkumpul di Mosk 

monwealth merasa puas dengan 
kemadjuan? jang mereka tjapsi. 
(Ant.—UP London), 

Perdjandjian perdamaian 
Djepang. . 

John Foster Dulles akan segera 
mengepalai missi dari kementerian 
luar negeri dan pertahanan Amerika 

ke Tokio untuk menemui djendrai 
Mac Arthur dan pemimpin? Djepang 
lain mengenai perdj-ndjiin perda- 
maian Djepang. ' 
Truman telah angkat Dulles se- 

bagai wakilnja istimewa untuk me- 
lakukan pembitjaraan2 atas nama 
pemerintah Amerika jang dianggap 
nja perlu untuk menjelesaikan per- 
Gjandjian perdamaian Djepang. 
(Ant. UP.) 

   

  

  

NABI Lonllan dikaborkan Wi” 
dulu, Presiden Truman menurut kalangan jg berdekatan 

dengan kedutaan India disana, 
| tidak lama lagi perdana menteri 

India Pandit Nehru jg kini 'ma- 
“sih berada di London berhubung 
Sg konperensi' Commonwealth 
akan pergi ke Moskow dan ke- 

, mudian terus ke Peking. Hal itu 
berkenaan dengan maksud untuk 
mengadakan perundingan dengan 
Stalin dan Mao Tse Tung me- 
ngenai soal Korea dan Timur 
Djauh pada umumnja, (Radio). 

.. Huk giat lagi. 
NU RANGG NJA 12 orang di 
? kabarkan telah tewas dan se- 
djumlah jang belum diketahui 
banjaknja telah ditjulik serta be- 
erapa orang mendapat luka2 

dalam serangan 'jg dilakukan oleh 
Huk berturat2 di 4 propinsi di 

“Luzon selama 48 djam jglalu ini. 
12 Orang, termasuk 2 serdadu, 

telah tewas, dan sedjumlah orana 
telah ditjulik, ketika kira2 300 
orang Huk menjerang 3 kota de- 
kat perbatasan Bataan-Pampanga, 
serta mengganggu lalu lintas di- 
djalan raja. Demikian menurut 
laporan dari Balanga di Bataan. 
(Ant. UP. Manila). 

Pemogokan di Irlandia. 
BAHAN makan dan persediaan 

makin mendjadi kurang di berbagai2 
distrik di Irlandia, karena adanja 
pemogokan dari buruh pengangkutan, 
minjak dan bank. : 

mogokan buruh pengangkutan 
kereta api dan djalan telah dimulai 

sebelum Hari Natal dan sedjak itu 
lambat laun telah meluas. 

Pegawai bank telah mogok sedjak 

liburan Hari Natal. Pemogokan dari 
sebagian buruh dari badan2 distri- 
busi minjak dimulai beberapa hari 
jang lalu. f 
Banjak kota2 di sebelah selatan 

dan barat tak mempunjai minjak 
Gan pembagian tak resmi telah di- 
adakan jang hanja memberi satu 
galon kepada para langganan, 

Seland,utnja di perindustrian? dan 
perusahaan2 pembikinan rumah ba- 
njak jang tak dspat bekerdja, ka- 
rena kekurangan persediaan2. : 

Di Cionmel terdapat antjaman 
“kekurangan roti dan bahan makan 
makin kurang “pula di Mullinger. 
(Ant. Reuter). 

  

— Pesawat2 terbang kor 

  

mulai giat 
Gerakan besar2dan kearah selatan. 

MENURUT pengumuman Tentara ke-8 maka pesawat2 terbang 
Komunis telah mengadakan serangan pemboman hingga 3 kali 

disektor barat. Beberapa buah bom didjatuhkan: 6 mil sebelah utara 
. Chonan dan 20 mil sebelah selatan Osan. Beberapa djam kemudian 
sebuah pesawat jang tak diketahui tanda2aja mendjatuhkan 7 buah 
bom didekat Ansong, dan beberapa bom lagi didekat Osan. 

Pada Djum'at pagi sebuah pesa- 
wat jg memakai tanda2 Amerika 
mendjatuhkan 2 buah bom atas 2 
Gjembatan disektor PBB beberapa 
mil sebelah selatan Osan, akan te- 
tapi serangan itu tidak menimbul- 

Kan sesuatu'kerusakan, 
Offensif besar2an oleh kesatuan2 

terdepan dari 25 divisi RRT dan Ko- 
rea Utara jg kabarnja telah dipu- 
satkan difront barat Korea mung- 
kin dapat mengbentikan pasukan2 
PBB jg ,,mendapat perintah-untuk 
menjerang” dan mengantjam garis 
pertahanan PBB jg kira2 meman- 
ajang dari suatu tempat 5 mil barat- 
Gaja ke suatu tempat 5mil sebelah 
tenggara Wonju, Dalam garis per- 
tahanan ini berada kesatuan2 dari 
divisi Ke-2 Amerika dan serdadu2 
Perantjis, Belanda dan Korea Sela- 
tar. s 
Sementara itu pasukan2 Komunis 

lainnja jg kuat telah berhasil ber. 
gerak madju kearah tenggara hing- 
ga 2 mil dari hulu sungai dan 50 
mil sebelah tenggara Wonju. War- 
tawan perang UP Peter Kalischor 
mengabarkan dari markasbesar Ten- 

' tara ke 8, bahwa pasukan2 RRT dan 
Korea Utara kini sedang memusat: 
kan kekuatannja utk” ja 
ig ,tidak pa lagi akan terdjadi” 

ju d didaerah Wo an di Osan jg ter- 
letak 25 mil sebelah selatan Seoul. 

Gerakan mengepung 

    

   

  

hari Da jam" 
tempat terdjadi 1 
tara eaNn AN 

Ba 
nga

Bh 
# 

sin ke- 
satuan2 terdepan d si Ke-2 
Amerika disebelah Wonju 
Kedua  resimen” Kor 
bergerak dari arah timur-laut ke 
arah “barat-daja dengan" tudjuan 
memutuskan divisi ke-2 Amerika 
dari hubungannja dengan kesatuan2 
dibelakang. (Ant. UP: Tokio). 

— Wakii ketua Partai Komunis Nor- 
wegia, Stand Johannes, telah be- 
rangkat dari Norwegia ke Moskow 
utk berobat sesudah mengalami pe- 

“njakit beberapa lama, 
Pemimpin2 kemunis Perantjis, 

Maurice Thorez, dan "pemimpin Ko- 

    
   

munis Italia, Palmiro Togliatti, dan 
beberapa pembesar? komi itinja 
Gari negara? Eropa sekarang sudah 

Kk berobat. 

Pithecanthropus erectus sama 

Syngman Rhee 5 

Kita akan bertempur lawan 

Djepang: ) 
Djika dikirim ke Korea untuk bantu PBB: 

preSiDAN Syngman Rhee mengatakan kita akan bertempur me- 
lawan Djepang, djika mereka itu dipersendjatai dan” dikirimkan 

ke Korea “untuk membantu pasukan2 PBB." Lan 
Rhee datang ke. Taegu dengan menumpang pesawat terbang 

dari Pusan “pagi hari! Djumat ini dan” kembali: kemarkas-besar 'se: 
mentara sore hari ini djuga. 

Dikatakannja, hahwaia mendengar 
kabar2 angin tentang akan diper- 
sendjatainja kembali pasukan2 Dje- 

  
pang dan satu pasukan Jari mereka 
itu akan dikirimkan ke Koreauntuk 
membantu mengusir pasukan2 Ti- 
ongkok dari Korea. 

. Saja, demikian“kata Rhee, seka- 
rang ini menegaskan kepada dunia, 
bahwa kita akan bertempur mela- 
wan Djepang sebelum pasukan2 Ti- 
ongkok diusir dari Korea. Demikian 

Ant. UP dari Taegu. 

Ambil darah dengan 

paksa 

Untuk serdadu2 Ame- 
erika'jang luka2. 

. Imperialis Amerika jang telah 
menumpahkan darah rakjat Korea, 
sekarang mengambil darah dari pe- 
kerdja2 Djepang dengan paksa un- 
tuk dipergunakan bagi serdadu2 
Amerika jang luka2 di Korea. 
Kantor Berita Rengo Tsushin 

mengabarkan, bahwa pemerintah 
reaksioner Yoshida memaksakan pe- 
ngambilan Garah dari pekerdja2 pa- 
brik-pabrik dan djawatan2 Djepang 
lainnja. 

Tanggal 28 November tahun jang 
lalu, tata-usaha maskapai ban ka- 
ret Djepang di Tokio dengan paksa 
memerintahkan supaja menjediakan 

. Garah untuk serdadu2 Amerika. Pe- 
rintah tersebut ditolak dengan ke- 
ras oleh pekerdja2 pabrik itu, akan 
tetapi pemerintah kemudian meng- 

ambii darah mereka“dengan paksa 
Gan antjaman akan dihentikan dari 
pekerdjaannja. 

Tindakan2 bengis sematjam ini 
dipaksakan djuga terhadap peker- 
dja2 dari Gjawatan2 pemerintah di 
Tokio. (Ant.—NCNA). 

  

Minta 50000. orang . 
lagi. 

Angkat n darat “merika mengu- 
sulkan, supaja memanagil -50.000 
orang lagi untuk dinas 'tentata, 
disebabkan oleh kerugian2 jang 
dideritanja ' dalam pertahanan 
Korea.” Demikian secrangi pem 
besar kementerian ' pertahanan 
mengumumkan. 

Kementeriin “pertahanan telah 
mninta”30.000- orang setiap bulan- 
nja, untuk 3'bulan'jang pertama 
dari, tahun 'ini: 

Djumlah kerugian? jang dide- 
rita di Korea hingga “minggu -ini 
jalah 42.703 orang. (Ant Reuter) 

Nurwegia masuk  Pakt 
Atlantik 

Norwegia akan ikut serta dim 
perkembangan? kerdja-sama an- 
tara hegara2 Pakt Adlantik. 

Demikian diumtimkan'oleh Ra: 
dja Haakon dari Nurwegia dlm 
pidato-pembukaan jg diutjapkan 
nja ketika parlemen“ mulai bersi- 
dang pada hari Djam'at 

Radja Haakon menbrangkan, 
bahwa soal2 tentang pembentukan 
komando-persatuan bagi negara2 
Pakt Atlaritik dan tentang pem- 
bentuk angkatan perang” Eropa 
Barat, akan diadjiukan" kepida 
parlemen. (Ant. AFF, Osio). 

Saja tidak sikub” 
Dierman tak mau bantu Amerika: 
Menurut 'hasil- hasil jang Cidapat 

oleh “badan - penjelidik pendapat 
umum “di Djertaan Barat, diumiah 
orang Djerman jang sanggup me- 
manggul sendjata bantu Amerika 
makin berkurang Iagi. 

Penjelidikan dalam bulan Novem- 
ber 1950 menundjukkan, 
hanja 13, 6 pCt. dari bangsa Djer- 
man (jang ditanja pendapatnja) 
sanggup untuk berperang, sedang- 
kan ketika bulan Djuni 1949 djum- 
lah tadi ada 277 pCt. 

Sikap bangsa  Djerman 
bajangkan oleh ' sembojan ,,Ohne 
mich!” (Tidak dengan saja!”) Jaitu 
menggambarkankeengganan bangsa 
Djerman untik memikul sendjata 
lagi. Ant. Reuter dari Bonn. 

tadi di 

— 6 Orang tiwas 
pesawat ,,benteng udara'" B 29 dia- 
tuh dilapangen Texas, jg tikbera. 
pa djauh dari pangksian udara 
Randoif. 

  

   dengan 
(0 manusia pra-sedjarah? 

PEREIJRLING diadakannja penjelidikan oleh Prof. Dr. G. H.R 
van Koningswald atas hasil penggalian2 di Afrika Selatan, jang 

didjalankan oleh Prof. Raymond Dart di Johannesberg dan oleh Dr. 
Robert Broom di Pretoria, maka seluruh dunia achli palaeonthologi 
menundjukkan" perhatiannja kepada hasil2 penjelidikan itu. 

Sebagaimana “ diketahui kedua 
sardjana. Dart dan Broom itu, 
mendapatkan tulang - belulang itu 
pada tahun 1946. Tulang belulang 
itu adalah dari machluk -machluk 
dizaman pra - sedjarah (prae his- 
tory), jang kabarnja, mempunjai 
gigi 

mempunjai kapasiteit otak jang 
lebih rendah deradjatnja ' dari pada 
manusia, bahkan: serba ',,aap- 
achtig” (seperti monjet). 
Dalam pada itu perlu diketahui, 

bahwa pada tahun 1891 Prof E. 
Dubois telah menemukan batok 
bagian atas, beberapa gergusi dan 
tulang paha sematjam machluk di 
dekat Trinil (dekat lembah sungai 
Solo), Maechluk itu dinamai Pithec- 
anthropus ', Herectus, jang menurut 

dugaan, hidup dipulau Djawa kira2 
dalam 300,000 a 500,000 tahun jang 
lalu. Menurut anggapan Dubois, 
machluk itu adalah nenek mojang 
kita, kemudian ia merobah theorinja 
Gan mengatakan bahwa machluk 

'itu adalah sematjam kera besar, 
Gibbon. 

Dalam tahun 1935 sampai1941, prof 
dr Koningswald mengudakan peng 
galian di Ngandong dan Sangiran 
dan mendjumpsi pula batok2 kepala 
manusia demikian ia mengatakan, 
bhw Pitchecanthropus Erectusitu ada 
lah manusia- fosaiol, jg deradjatnja 

Gjauhlebih rendah daripada manusia 
primitif, tapi djauh lebih sempurna 
daripada manusia-keras (primaton) 
jang-keturunannja sekarang “sudah 
tidak ada lagi. 

Dapat dikatakan pula. bahwa kira2 
pada tahun 1925 seorang achli pela- 
sentholosg Davitson B'ack telah men: 
dapatkan pula tulang-belulang dida- 

ja ' erah dekat Peking (Tiongkok) jang 
banjak' sekali persamaannja dengan 

“ Pithetanthropus Brectus'itu, Manu-    
  

seperti manusia biasa tapi . 

sia fosiol dari Peking itu diberinja 
nama ,,Homo Pekinensis”. 

Sekarang timbul pertanjaan, apa- 
kah tulang-belulang machluk jang 
Gi ketemukan di Afrika Selatan itu 
Gjuga menundjukkan persamaan dgn 
kedua machluk pra-sedjarah jang 
diketemukan di Djiwa dandi ' Pe- 
king itu. 

Atas pertanjaan Antara”, Drs 
De Neve, . seorang 'palaeontholoog, 
jang bekerdja pada Djawatan Ge- 
ologi Gi Bandung menerangkan, 
bahwa Prof Konigswaid jang sudah 
mempunjai' tjukup bahan2 untuk 
menjelidiki pendapatan2' di Afrika 

itu sangat ' hati2, dan belum bisa 
memberi keterangan sebelum ia me- 
Jakinkan sendiri akan tulang- belu- 
lang itu. Prof Konigswald, jang se- 
karang mendjadi guru-besar di Uni- 
versiteit Utretht tanggal '3 Djan. 
telah berangkat dari Nederiand ke 
Afrika untuk menjelidiki pendapat2 
baru itu, kata De. Neve, 

Mungkin Konigswald akan tinggal 
Gi Afrika selama 3 minggu dan kita 
sekarang dengan penuh perhatian 
ingin mengetahui bagaimana ba il 
penjelidikan'itu. Sebab, sampai” se- 
karang belumlah tegas, apakah ma. 
chluk pra-sedjarah jang diketemi - 

Kan di Afrika itu merupakan ,,pelo- 
por” (Voorlopers) dari Pithecan: 
thropus Erectus,' ataukah merupa- 
kan sematjam'wachluk dari tjabang 
garis evolusi pertumbuhan manusia 
jang ,aap achtig”| 

Achirnja De Neve menerangkan, 
bahwa djika Konigswald telah se- 
lessi dengan 'penjelidikan?nja, maka 
tulang? 'a1g diketemukan-di- Djawa 
dan jang sekarang dibawanja untuk 
bahan persamaan (Vergelijkingt 

''materiaal) itu, kiranja' nanti“ akan 
dikembalikan ke Djawa, Sebagai- 
mana diketahui, sekarang di Museum 

Geologi (Bandung) terdapat gipsef 
gietsels dari mechtuk2 pertama di 
Djaww ini. Ant. 

Kongres Psychiaters' seluruh 
Indonesia. 

Mulai tgl. 15 hingga tanggal 17 
Januari jad. di Bogor «Djawa-Baraty' akan berlangsung Kongres Psychi- 
aters jang akan dikundjungi oleh 
para dokter Jang bersengkuitan dan 
mendapat “undangan dari seluruh 
Indonesia. 

Dokter Surojo, Directeur dar! Ru. 
mah Sakit Djiwa di Kramat Mege- 
lang dan sepandjang pengetahuan 
kita adalah situ2nja Zenuwarts di 
Djawa.tengah, menerangkan kepada K.R. sehari sebelam berangkat ke 
Bogor, bahwa Kongres tersebut ig 
pertama kali diadakan dim periode 
kemerdekaan, akan mendapat kin- djungan para dokter jang tergolong 
sebagai psychiaters, seperti zenu- 
warts2 atau neuroloog2 ' balam 
kongres tersebut akan Girundingkan 
pelbagai hal jang berhubungan dgn 
usaha2 utk memadjukan mu" reu- rologie di Injonesia, dan menjem- purngkan usaha Rumsh2 Sakit Dji. 
wa Giseluruh Indonesia, , ' 

.- Baji. disembelih 
ajahnja. 

Tg: 7—1 pagi Durman shas 
Martosetiko: pendudik wal. 
waru ' Tengaran (Semarang) 
dengan tiada terduga teiah 
mendjadi: kdlap dan tiba-tiba 
manjembelih anaknja jang mas 
sih baji'berimur' 9 bulan de. 
ngan pisau! 

, Dengan menderita 'luka.luka 
jang lebarnja sampai 7 cai 
dan dalamnja 3m! dibagian, 
lehernja' 'baji tersebut mel 
ninggal dihia seketika: a 

Kini Durman 'bergda dalam 
tahanan dan kabirnja menit 
rut pemeriksaan,'ia menderi. 
ta sakit ingatan, — Ant.       

besnadaa 

w 

bahwa 

sewaktu sebuah 
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ri 4 
ak Blur maksud? 

ak kalah uletnja dim 
ngan negara Pilipina-.- 

tidak: piara tikus 

, memang: Tapi ada dan 

“aa bm Sah Nur: Cewa 
ig dab Ba sama kutjing 

sama rupenja, sering makan 

Naa sampai sukar 

Ane IBah: .Nur Hak 

“betul. . Djangan2 29 aa ti- 

— Biasanja jang bani eriak mau 

tas tikus, sebenarnja dia sendiri ti- 

Pp ling TN jang karem makan ' 

S3 
| BERADE 

TA merasa Peak dak £ WN aa 'kuli Menbar Dak. 

ni, terang kalau kita memili 

Tentara jang dideng 

Semua djand 

»Antara' ketika baru? ini 

| He Maduradja sebelah timurlaut Bandjarmasin. 

. Me eka tersebut adalah anak bu- 
: naa Jaksodewon, dari agan 

a batalion iman,” 
i2 dan masing2 ditempat- 

I 'Puruk Tjahu, Pleihari, Pu- 
2 es Gan Maduradja tsb. Me- 
Bk aaan Me 

8 ikut: pu 

1. 80.pCt. Ode pokok gaijji 
| ditambah uang lauk pauk 3 rupij: 

| mestinja mendapat uang 

Mereka mondar-mandir sadja, de- 
ngan hidup dari uang gadji sebesar 

sehari. Tambahan. seperti tundiang- 
|| an Keluarganja tidak diterima. Ke. 1 

. luarganja jang masih ditinggalkan 
| di Djawa belum boleh dibojong. 
Djandiji, sebagaimana tersebut dlm. 
decreet. 
“karena mau” Gitransmigeer 

tam 
pa 3. sebanjak R.80,— sebulan, djandji tu 

sah, tempatnja Na ena 
neter' diatas permukaan. air. 

| Maduradja kolonisas Geri ri 

Madura. 

untuk tempat kompi tebAs" 
migran jang dinamakan 
Mindartos Maduradjapun terkenal 
daerah kolonisasi jg dibuka 10 th. 

. jang lalu. 
"Menurut keterangan PUN 

orang kolonis, mereka merasa lebih 
senang: hidupnja ditempat itu jg lebih 
subur: “dibanding tanan di Madura. 

g & - Keadaan Anggota Trans " 

migrasi Tentara. 

| Keadaan jang sedemikian bagi pa- 

ra kolonisten itu tampaknja berla- 
inan dirasakannja olehanak2 batal- 
ion transmigrasi diatas. Selama 6 
bulan mereka ditempatkan disitu 

belum ketentuan hidupnja. Meng: 

garap tanah belum, karena tanah2 
belum dibagi2kan urut rentja- 

na. Kalau ada tanah jang "patut. di- 

kerdjakan tidak mempunjai ulat- 

,kompi 

ternjata “kosong! 
80 pCt. 
mereka, tidak terima 'apz2. D 
hanja uang itu jang harus diperg 
nakan untuk kidup, sedangkan hai 

jadi. 

ga beras disana pada waktu jitu 
sudah R 3,50 sekilonja. 2x 

Keketjewaan lain jarg sangat at- 
rasakan ialah soal tanah jang mes- 

: tinja sudah harus dikerdjakar, de-, 
mikjanpun perumahannja, dan iag- 

| clat2 untuk mengerdjskan tanahi 
seng | semu itu belum dipenyi: 

2. 

ji2 pemerintah 
Kalau tadinja kita tahu akan djadi 
h lebih baik tinggal di Djawa. 

leskipun tiada berpentjarian, hati tetap tiada gojang seperti 
ng”, demikian keluhan beberapa orang anggauta transmigrasi 

r oleh wartawan 
 mengundjungi Kalimantan dan memerlukan datang didaerah transmi- 

. sanggup lagi 
menuntut pulang ke Djawa. 

dansa, : 

(Presiden dimana mereka . 

dari pokok gadji. diatas 

: rudjud, : 

Na da sementara putera? (istilah 
i Bapa transmigran jang 

dan pedot AKA 
ke Djawa. Tetapi tjelakar 

reka tertangkap tent dikerepus 
- tjara militer, dianggap deserteur 
karena mereka memang masih ma- 
uk dalam ikatan tentara. Demikian 

mereka mentjeritakannja. ' 

Akan tnifud pu- 

lang ke. Djawa. 

“Kebun djauh ketika wartawan 
“Antara” itu hendak meninggalkan 
tempat itu seorang pemimpin jang 
bernama Sitardi minta disampaikan 

| pesan kepada jang berwadjib, minta 
perhatian dari pemerintah, kalau 
mereka masih tetap hidup seperti 
sekarang ini, mereka sudah | tidak 

dan akan beramai2 

Bulai persiapan penglaksana 
leerplicht. 

“Sedjak beberapa bulan 'didae- 
rah" kabupaten Tjilatjap dibuka 2 
balai pendidikan jg disebut ,,Kur- 

'sus' Pengadjar kursus 'pengantar- 
kewadjiban beladjar” 
“wah pimpinan serta penilikan Dja- 

jang diba- 

watan P.P&K. Tempat pendidik- 
an itu terdapat di Gumilir dan Si- 
daredja. Djumlah murid dimasing2 
tewpat 40 anak, sedang utk tiap 
murid diberikan uang' saku f 45,- 
tiap bul:n, serta mereka nant'nja 
bila telah tamat, dikenakan ikat- 
an dinas, HM. 

  

“KEMENTERIAN P. P. dasi K3 

Djawatan Pendidikan Pein ak 
| Urusan Dalam Negeri 1 

Mahameru 1 B 
— Jogjakarta. EC 

PENGUMUMAN No. 184/1/15, 

  

| MALAM DAN BERIKUTNJA. 
SEGALA UMUR KN 

LOBON 
| ag BUSTER CRABBB. 
  

UTJAPAI 
Kepada Sdr. D : , Sunusmo Prawirohusodo dan Sdr, R. Munodo, 

1 dengan djalan ' ami haturkan terima kasih atas perawatan 

ketika tg s1 4951, djam EL 10. Tidak lupa terima kasih banjak2 

djuga kami haturkan kepada Pamong-Pradja, Polisi Negara, Anak2 

Sekolah, Rukun Tetangga Tegal Elateran, savdara2 dan 'semua 
sadja jang menjumbangken fikiran, harta benda, tenaga, karangan 

bunga dil. Oa 

Semoga amal sdr.2 tahadi dapat Nina dari 'Tuhan seru sekalian 

Alam, setimpal dengan amal sdr2. 

KLATEN, 10 1—1951. 

Jang berduka tjita 

R.A. MANGOENROEDJITO 
dengan keluarga. 

2 

  

» DAKALAN/ 
RAPI: 

TJEPAT :— 
1 AD an. Naa 

Dalam adv: No. 84—1, KR 
tg. 9/1, tentang pendjualan 

rumah2 tsb. No. 5 seharusnja 
berbunji: : : 
Di Djl. Botton No.11 Paviljun, 

No. I1A dan Dji. Botton 1' 
No. 1, Magelang. 140—1 

  

5 : Dipermaklumkan kepada jang berkepentingan, bahwa pendaftaran 

Kursus Penilik Pendidikan Masjarakat (vide pengumuman kami “5g 

' SENEN, 15 5 DIANUARI, 1951 

| Jogja. Gelb,: 59,2 dan si m- 

07.00 Suara Ketimuran 
12.30 Hidangan Na tiup Melaaaa 

17.00 Taman putra oleh S-R- Netral. 

18.15 Ruangan yna an ae 

18.30 Peladjaran njanji kain ti ng 

20.15 Malam mersu ' oleh ,»Sarina"" 

Gel: 1:80 4963 561,10 —133,9m 
| Pendidikan ana | "3. Tieritera untuk Kan 18.00 Wanita dan Megan . | 18.15 Orkes Krontiong Au CI 

221 Orkes: Gambus Al Wat : | Gelb 76. Pa 

| 3 Serbanek Jaga? Ketimuran « 

5 1 3 utk abang : 

ee 1200 Klenengan dai Kraton Sd, 
“17-00 Ruangan Pemuda. emudi. 

18.00 Dunia Olah-Raga. - 
20.15 Irama Meraju-raju- 
Za Hiburan « dikala mn & 

jan Nm san Diy 
kepertjajaan 100 pCt, adalah 
penat 3 Terdakwa pertama 

- ma bersama? 

“ihatkan sjah atau tidaknja lisensi 

wawai ini tidak da- 

N Ben banana “kepastiannja. Dari 

nereka ditempatnja (asrama 

erian Kemakmuran) G. pergi 
wa lisensi itu kepada A. se- 

erdakwa I dan saksi A.H. 
1 diluar. Setelab kembali 

| Saksi III (A. B:s.) 
8 dah saksi. III ini selesai di- 

ia mentjeritakan 
Al pl batuk V.R. mem- 

100 ton lada, 

Manlamah pa me- 

| maskapainja, 
didjawebnja, bahwa 

dari terdakwa, ia (A. 
menerima 25 pCt dari 

, 120 Saksi V. « 
: jang terachir dalam 
Uu ialah G. pegawai 

Kemakmu : uran. 

ab pehjampahantia selesai 
“bahwa ia telah 

tanda tangan 

TK omakoieka untuk memper- - 

jakni 

£ 
Ih 
| 
| Di Toko 

bae 

- Toko SINGAPORE” | 
| RADJA TEXTIEL | 

Ga SN 18 C-JOGJAKARTA, | L 
: "152—1 | 

DIPERPANDJANG !!! 

DIPERPANDJANG uu 

OsgatrarsasA 
Untuk. mendjeang TAHUN 

BARU IMLIK, maka OBRAL 
RAKSASA untuk PENGHA- 
BISAN KALI diperpandjang- 
kan s/d Tg. 11- 2-1951. " 

Supajalengganan dan umum | 
mena BN , 

Toko KOH-I- NOOR 
Patjinan 13 Tilpon 584. 

"Jogjakarta. 
JSI... 

KE SEE BER E EER 

TJETAKAN KE 6..... 
dari itu bukunjanjian jang ter- 
kenal dan sangat digem arkan 

» RANGKAIAN ME LATI” 
muat 50 lagu2  krontjong & 
langgam aneka warna, baru 

dan populer. Sudah terbit se- 
rie I, IT, IIf, IV. Sedjilid beri- 
kut ongkos kirim f 4— Pesan 
serie I saIv hanja £15.— Le- 
kas pesan, ediaan terbatas! 
FIRMA CHIEN HSING, SE- $ 
RANG. (DIAWA) Daftar leng- | 
kap ad GRATIS ! te 3 

    
  

  

  

Dengan mesin? bagus dan sys- 
teem terbaru Tuan akan se: 
nang, hemat dan tjepat bela- 
djar. Beladjarlah pagi atau 
'sore pada ,,MITRA"—Biutaran 
wetan 11, ian MA       

a KURSUS MENGETIKA, 

KIN 147—1 

'tg1. 16—12—1950 No. 2613/1/0), kami tutup tanggal 14 Djanuari 1951. 

a/n Kepala Djawatan Pendidikan 

“Jogjakarta, 13 Djanuari 1951 

Masjarakat 

Kepala Urusan Umum 

ttd. 
(S. HADISUTIRTO) 

  

PANITYA EKSPOSISI.D-'K. A. 
JOGJAKARTA. 

—o0— 

Pendapatan 

sokongan: 

1. B.P.K.K.P. sodik. 

2. Corps Invaliden 5x5 

Ie NI » 

4. penitya Tugu 8 1 

membawa: 

kongan diri badan tsb. 

| Mengetahui: 
Ketua Panitya Perajaan Sekaten 

ttd. Prodjohandoko. 

Pengumuman dan Panggilan. 
. atan bersih ,,ka atoon' sebesar R. 2,800. — akan dibagikan 

antara badan2 tsb, dibawah ini jang telah mengadjukan permintaan 

Semarang. 

. Mengharap kedatangan wakil badan2 tsb. dikantos Inspeksi VI 
D.K.A, Tugu 3, tilp. 292 tiap hari bekerdja djam 7.30 — 9.00 dengan 

1. surat kuasa dengan menundjuk No. dan tg. surat permintaan so- 

2. sehelai kwitansi bermeterai Gan dua helai turunannja . 

Hendaknja jang Mp aan maklum adanja. 

. Penulis 

ttd, Ba Soelsman 

5 Madjlis P. K. O. Muhamadja 

Jogjakarta 

6 Bangun 

1 Muhamadjah gr. 

Jogjakarta 

J ogjakarta 

Notopradjan 

Jogjakarta, 13-1- 1951 

Panitya Eksposisi D.K.A 

Ketua, : 

tid. Woeroman Songkohadjo 

  

2 ae Ina. 

Dengan membajar f 1,— 

28 Aj ocuari 1951 

— ELEN-SCHOOL 
mengadakan udjian bahasa Inggeris, sederadjat dengan S.M.P./MULO 

: - 33 Transl. Engl.—Ind. 
: : —Engl. 

3, Reading/Conversation — 1/4 ,, 
4. Song (facultatief) 

bawa sendiri. Uang udjian f 5,— utk. bukan murid Elen-School. 
Djika dapat udjiannja, harus bajar f 10— Jagi untuk Idjazah dan 
2 pas foto. Pendaftaran s/d'tg. 23—i—'51 djam 20 di Sajidan 11. 

um bisa mendapat kertas2 udjian dan 
berhak Ka mingn Hr. Main teb. dengan sjarat2 jg tertentu. 

1 hour 
— A1 5 

3 buah, boleh bilih/ 

142-1 
  

  

MULAI : MALAM 

Starring : 
JENNIFER JONES 

PENGUMUMAN: 
» SAJEMBARA BESAR PEMBANGKITAN 

KEUTAMAAN DJIWA'" ” 

KEMENTERIAN AGAMA R. I. 
Dengan ini kami umumkan, bahwa karangan2 dan gam- 

bar2 jang masuk dalam SAJEMBARA BESAR PEMBANGKITAN 
LAN DJIWA, dari seluruh Indonesia, “adalah sebagai 
erikut 

2 

—Karangan sebanjak: 124 buah (bahs, Indonesia 105, bhs 
Djawa 18 buah, dan bhs Sunda 1 buah) 

— Gambar 24 buah 

Komisi Juri dalam pemeriksaannja berpendapat, bahwa se- 
mua karangan dan gambar jang telah masuk tidak ada jang 
memenuhi sjarat. Sekalipun demikian diberikan hadiah peng- 
hargaan kepada karangan2 dan gambar jang terbaik” Menu- 
rut putusan Komisi Juri, mereka jang berhak menerima hadiah 
penghargaan lalat: 

sebanjak : 

3 

|. BAHASA INDONESIA - 
1 Mhd Nur. “Abdullah 

' dla Djawatan Pendidikan Masjarakat, Bukitingsi,. 
Karangan beratjara : 
HIDUP BERAGAMA, SJARAT: KEBAHAGIA- 

AN BERSAMA". 

2. Tiap pos Pekalongan (bertanda R) 

| Karangan beratjara ' 
HIDUP BERAGAMA, Sega KEBAHAGSIA- 

AN BERSAMA". 

3S Widyohardjono. 

Surogunenan KI Kranggan, A. W. Polanhardjo, 
Pos: Delanggu. 

, Karangan beratjara : 
.HIDUP. BERAGAMA, SJARAT KEBAHAGIA. 
AN BERSAMA". 

I. BAHASA DJAWA. 
1. Pengirim 

karta. 
»'" Karangan beratjara': 

. MA: LIMA, MENGHINAKAN MANUSIA. 

2. 1. Tjantrik Wagiman. 

S.G.A. 5 'A, Djetishardjo 4, Jogja. 
Karangan beratj ara 
.MA, UMA, MENGHINAKAN MANUSIA", 

kampung Surjoputtan” 12)! “Jogjak 

Y 

II. GAMBAR : 
1. Jogjakarta (Alamat tidak terang) 

2! Muchky Affandy. 

.' Pegawai Djapenkab, Pamekasan. : 
3:.B. S. Touny. 

  

Flim kak aajunr, mentjeriterakan riwajat terdjadinja gua Lourdes " Kantor. Perguruan, Barabsi/ Kalimantan, Selatan. 
di Perantjis, dimana ada suatu mata air jang airnja dapat me- 
njembuhkan Meng Saki. 

SANA UMUR. ) 

selisihan pa- 
Gan terdakwa 

Djokjakarta 13 Januari 1951, 

KOMISI: JURI 
.SAJEMBARA BESAR PEMBANGKITAN KEUTAMAAN 

« DJIWA" 

KEMENTERIAN AGAMA R. | 
JOGJAKARTA. 

Karena pandjangnia, 

Main 2 kali, djam 18.00 dan 21.00 

  

  

SUR A t PUD Jlh AN : AN Saja Ngoi Kaw8ioe, Purwokerto, 2 th. 
$ » badan mati separo sbl. kanan, sudah 

| berobat kemana? tak ada Aiinaojuannja, Kemudian oleh sinse Min 
“ Kbo diobati dl, 2 bl. sa isa sembuh, omong Gapat terang: sedang 

isteri saja selama 2 ey | buang kotoran tak tetap, perut sakit, 
badan kurus. Pun dapat Sm duh hanja makan obat 3-kali. Kini jsteri 

| saja mengandung 5 bl. $ Sinse Min Kho tinggal Gandekan 20, Dk, dan 
am, Nan lara ne 144—1           ng berobat: Ngoi Kaw Sioe.    
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