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“2 ikan tone | blok Netral r 
— Djakarto djalankan politik bebas positip, tapi 

ta biarkan. pelanggaran2 dari luar!“ 

perang. 

ngetahui di Rangoor:. 

NTARA, Si Tati Pakitkan dan India 
x. “diduga akan mendapat kata se- 

ntuk membentuk blok netral bila 
Demikian AFP mendapat 

keterangan dari kalangan ia bissanja me- 

Kalangan tersebut mengatakan P.M.Par 
kistan Liaguat Ali Khan bulan d- an akan 

menemui PM. Birma Thakin Nu untuk mem- 
bitjarakan soal tersebut. 

Berkenaan dengan berita2 di- 
atas kalangan jang bertanggung 
djawab di Djakarta menerangkan 
kepada ,,Antgra” bahwa R. IL. 
akan mendjalankan politik bebas- 
nja jang sekarang dan tidak ber- 
maksud akan ikut didalam sesuatu 
blok. djuga tidak didalam blok 
netral seperti tersebut diatas 
karena memasuki blok demikian 
akan berarti Indonesia melepaskan 
politik bebasnja. . Indonesia akan 
terus berusaha dengan aktif utk 
menjumbangkan tenaganja kepada 

- tiap2 usaha bagi perdamaian dan 
langkah2 jg telah dilakukan oleh 
Indonesia di PBB harus dilihat 
dari sudut ini. 

Kalangan2 itu berpendapat bhw 
pada masa sekarang ini sebenar- 
nja neutraliteit tidak ada.  Indo- 
nesia dalam mendjalankan politik 
bebas jang positif tidak akan 
membiarkan  pelanggaran2 daai 
pihak luar atas kedaulatan daerah- 

nja. 5 

Selandjutnja Ylapat dikabarkan 
bahwa di Kementerian Luar Ne- 
geri achir2 ini” nampak adanja 
kesibukan diplomatik oleh kun- 

djungan jang dilakukan oleh Du- 

ta2 Besar India, Pakistan, dan 
Australia jang mengadakan pem- 
bitjaraan dengan menteri Luar 
Negeri Mr. Moh. Rum. Pembitja- 
raan2 itu dilakukan djustru pada 

waktu menghadapi dan selama di- 

lakukannja permusjawaratan Per- 

dana Menteri Negara2 Common- 
wealth Inggeris di London, sehing- 

ga berhubung dengan itu diduga 

bahwa pembitjaraan2 jang dila- 

kukan diantara Menteri LN. 

Moh. Rum dengan Duta2 Besar 

dariketiga negar: Commonwealth 
Inggeris jaitu ada hubungannja 
djuga dengan  konperensi di 
London tersebut. 

Dalam pada itu kalangan? jg. 
biasanja mengetahui mengatakan 
dalam mengadapi situasi dunia 
sekarang ini, sudah 
Pemerintah Indonesia: mengada- 
kan feeling dengan wakil2 diplo- 
matik negara2 asing jang ada 

disini. Denagp aka: n pula bahwa 
Indonesia telah menjatakan kepa- 
da dunia hendat nja untuk ikut 
serta dalam” hai” jang menjang- 
kut dengan | negeri. dan rakjat- 
nja sehingga. dizoganiah sampai 
terdjadi seperti dimasa jang lam- 
pau, bahwa mengambil putusan2 
dengan tidak setahu dan perse- 
tudjuan Indonesia sendiri, yada- 
hal putusan2 itu menjangkut ke- 
pentingan ra'jat dinegeri ini. - Ant. 

PERUNDINGAN PERDJANDJIAN 

PERDAMAIAN DENGAN DJEPANG 

Tergantung pada Komisi 
TIMUR'DJAUH. 

Seorang pembesar Gari Kemente- 

rianLyar Negeri mengatakan bbw 
mengenai usaha Iudonesia dalam pe- 
rundingan2 utk adanja perdjandjian 
perdamaian dengan Djepang. maka 
itu nanti tergantung Gari pekerdja- 
an jang akan disi garakan oleh 
Far Eastern Commission (Komisi 
Timur-Djauh). Sebagai pernah di- 
kabarkan Indonesia telah mengadju- 
kan permintaan utk mendjadi ang- 
gota Komisi tsb. dan bingga kini 
belum ada keputusan, karena Far 
Hastern Commission sendiri sudah 
lama tidak mengadakan rapatnja! 
Dinjatakan, bhw pihak Indonesia 
menghendaki supaja selekas mung- 
kin dapat ditjapai persetudjuan dgn 
Djepang,walaupunadasuatu negara 
dalam Komisi Timur Djauh jang 

  

Ruangan ekonomi : 
aa aa Lt ET 

Mendirikan badan pengawas ' pembagian 
—. dan harga bahan mentah 

AMERIKA SERIKAT, Inggeris, dan Perantjis, malam Sabtu jang : 

baru lalu mengundang, ,.negara2 merdeka" lainnja supaja meng- 

gabungkan diri dengan mereka itu dengan segera dalam mendirikan 

badan internasional jang akan mengawasi pembagian dan harga2 da- 

ri bahan2 mentah jg sukar diperdapat. 

—Und tersebut tertjantum 
dalam States ketiga negara ter- 
sebut jang disiarkan pada waktu 
bersamaan di Paris, Washington, 
dan London. 
“Diumumkan, bahwa pusat semen- 
tara badan tadi akan didirikan de- 
ngan segera di Washington untuk 
memberi bantuan mengatur badan? 
tetap bagi pengawasan distribusi 
Gan harga2 dari bahan? jang sukar 
diperdapat itu. 

Djurubitjara kementerian luar 
negeri Perantjis menjatakan, bahwa 
bahan2 jang bersangkutan dengan 
ini terbagi atas dua golongan: 1. 
Bahan2 jang tidak berasal dari besi 
seperti kuningan dan timah. 2. Ma- 
nganese, krom, tungsten, karet, ka- 

pas, bulu, dan bahan2 jang berasal 
dari besi. 

Sumber? kementerian Ka negeri 
Perantjis menjatakan, bahwa mak. 
sud dari persetudjuan ini ialah utk 
mentjegah periombaan untuk me- 
,nimbun dan harga inflasi dan untuk 
'memberi bantuan bagi negara2 jang 
miskin supaja djangan sampai ter- 
hambat mereka mendapatkan se- 
bagian dari bahan2 mentah jg sa- 

ngat dibutuhkan oleh mereka. De. 
mikian Ant UP dari Paris. 

Malaya rita terus. : 

Sebuah kereta api militer dari 
Singapura ke Kualalumpur telah 
diserang oleh ,,kaum terroris” di 
Djohor Selatan. Seorang pegawai 
kereta api tewas, 
“3 Orang polisi dan seorang ma 
sinis telah tewas didaerah Men- 
takab di Pahang ketika kaum ge- 
rilja menjerang lorri jang mereka , 
tumpanginja. 

Karet seharga ? diuta do 
lar terbakar. 

| Suatu partij karet "Penang se 
harga 2.000.000 dollar “ Malaya 

| atau 230.000 pound sterling tlh 
hantjur ketika terdjadi kebakaran 
dipaberik karet Taihock di Pe- 
nang pada Saptu pagi. Tidak di 
ketahui Kap sebab kebakaran itu. 
Dia Reuter. Singapura.) 

  

selajaknja. 

'hanan- bersama 

  

    
anggota?nja terdiri dari negara2 Se-, 
kutu dalam perang: Pig, Ii meng” 
hendaki sebaliknja, Ant 

Tidak ada ng 
Perdana menteri Djerman pe 

mur, Otto Grotewohl, dim pida- 
tonja jang diutjapkan dlm konpe- 
rensi pemuda di Oberof, menga- 
takan bahwa ,,segala tanda2 me-. 
nundjukkan bahwa bagian kedua 
dari abad ke-20 ini, akan berlalu 
dgn tiada peperangan, pengisipan 
rakjat djelata dan tiada keseng- 
saraan”. (Ant. AF2 Berlin). 

    

HAR IAN UMUM 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit mKedaulatan Mana: 

naat 

(Anya » S.P, 5) 

  

Langganan : 
Mabulan. .... 

Gtleran ii, 

Adpertensi: 
1 milimeter, 1 kolom. . I 0.50     ka mia aa aa Na 

SELASA 16 DIANUARI 1951 
    

“Achir bulan Presiden 
ke Pilipina 

Antara” mengabarkan dari 

Djakarta bahwa kundjungan Pre- 
siden Sukarno ke Pilipina akan 
dilakukan kira2 tanggal 27 atau 
tgl 28 Januari ini. 

(Tahun Akademi Sol 
Rupa 

Kemarin Hau telah . dibuka 
steleng seni lukis dipendopo Sono 
Bu jojo, diselenggarakan oleh Asri. 
| Kira240 buah gambar dari berma- 

     

| jam aliran disediakan untuk dilihat 
'oleh umum. 

- PERAJAAN DIBEKAS PRESIDENAN. 
Malamnja diadakan perajaan ber- 

“tempat digedung bekas presidenan, 
'Berbitjara berturut.turut sir. Sri 

Murtono, sir. Djajengasmoro, dan 
sir. Katamsi dari direksi serta pe- 
ngalfjar Asri. 
“Murid2 Asri tidak sadja dari Dja. 

wa sendiri, melainkan djuga dari 
Sumatera, Kalimantan, Bali dan 

Sulawesi. Hasil udjian ternjata 
memuaskan sekali, sedang perha. 
tian dari pehak masjarakat pun 
tjukup banjak, jang terbukti gengan 
banjaknja murid baru. 

Untuk tahun 1951 kementerian 
P.P.K. telah menjediakan biaja, ting. 
gal menunggu keluarnja uang itu 

“dari kementerian Keuangan. 

  

Kerdja - sama Nata? sosialis 
“merupakan blok ke-3 
Tito tentang soal2 perdamaian 

ALAM interview dgn korespon 
di Belgrado marskal Tito menjat: 

sama antara semua golongan progge: 
golongan2 sesialis mungkin didja 
kinkan memperkuat perasaan sali ng 1 
perdamaian. 

Jugoslavia dan 'engadakan keraja La tp 
ta Tito, bersedia m adz 
sama dengan tiap? g ra 

kerdja-sama itu menudju kesuatu 

perdamaian, dan Gidasarkan atas 

hak jang sama. 3 
Ditambahkannja, bahwa menurut 

pendapatnja konsolidasi negara2 
sosialis jang merdeka di Eropa da- 
pat merupakan kekuatan jang ke-3 
antara ke-2 blok jang kini sedang 
bersengketa.. 

Tito menegaskan, bahwa perhu. 
bungan antara sosialis. Jugoslavia 
dan negara? sosialis lainnja dapat 
merupakan kekuatan dalam perhu- 
bungan2 internasional, untuk mem- 
perkuat perdamaian. Jemikian Ant. 
AFP. dari Roma. 

Gabungan tentara 
. Arab... 

Menurut kalangan politik di 
Beirut, suatu rentjana untuk 
membentuk tentara-bersama Arah 
guna anan Timur Tengah, 
diduga akan ' diadjukan dalam 
Konperensi Lembaga Arab, jang 
akan diadakan di Kairo pada 
tanggal 28 Januari jang akan 
datang. 

“Tetapi. kata kiknga tadi, di 
duga bahwa beberapa negara 
Arab menghendaki supaja perta- 

negara - negara 

Arab tadi, berbentuk 'lain. Ant, 
Reuter Beriut.. | 

: Delegasi perdagangan 
Djepang ke London 

Delegasi Djepang, jang terdiri 
dari 3 orang dari kementerian 
perdagangan serta industri, telah 
tiba di London dari Montreal 
dim perdjalanan penjelidikan di- 
seluruh dunia. 

Ketua delegasi, R Takeuchi, 
Imlenga takan, bhw rombongannja 
akan € Hondal di Inggeris selama G 

-k dada dan perut. Nv JI, 

kantor berita Italia ,, ANSA" 
an pendapatnja, bhw kerdja- 
ef didunia dan terutarma'antara 

. djika hal itu akan memung- 
engerti antara bangsa2 dan 

            
   

   

   
   

  

balak latihannja di Amerika. 

din puluh orang kadet ang- 
katan udara Indonesia jang pada 
achir | tahun 1950 tiba di Ameri- 
ka Serikat untuk mendapat latih- 
an p erbangan dibawah pimpin- 
an angkatan "udara Amerika Se- 
rikat, menurut keterangan pela- 
tih2nja telah mendapat kemadju- 
an2 jang memuaskan sekali. 

Dikatakan, bahwa 22 orang 
kadet diantaranja telah menga- 
dakan pererbangan solo dalam 
waktu maximum jang diizinkan 
oleh peraturan2 penerbangan Fe- 
deral, sedangkan lain2nja boleh 
dikatakan sudah hampir siap un- 
tuk penerbangan solo. (Ant Reu- 
ter San Francisco). 

1 

TEENNG 

  

HANJA surat Perwari sadja dapat bikin atjaranja seru dalam perdebatan sidang 
DPR Kotapradja Jogjakarta hari Sabtu jl. ini, jang dilangsungkan dibalai kota, 
diketuai walikota Mr. Sudarisman Purwokusumo. (Gambar Ipphos): 
  

Putusan2 sidang DPR Kota : 

Panitia 5 orang terus bekerdja 
ed dan Senin kemarin dibalai kota Jogjakarta dilangsungkan 
sidang DPR. Kotapradja Jogjakarta jg. dihadiri oleh Ik 45 ang- 

gautanja. Persidangan diketuai oleh walikota sendiri Mr. Sudarisman 
Purwokusumo. 

Oleh sidang diterima dengan ba- 
ik putusan DPR Daerah Istimewa 
Jogjakarta, jang akan menjerahkan 
kekussaan kepada kotapradja setja- 
ra berangsur? dari perusahaan Air 

Minum, ketjuali Air Minum Kaliu- 
rang—perusahaan pasar, kantorpen- 
daftaran tanah dan kantor kadas- 
ter bumiputera Gan perusahaan pen- 
djagalan. Penjerahan ini sakan ber- 
langsung: mulai tgl 1 Djanuari 50. 

dan paling lambat tgl 31--12. Mu. 
lai saat itu segala milik jang ber- 
sangkutan (Activa.dan pasiva) a.l. 
barang? jang tetap dan tidak tetap, 
uang kredit (pindjaman) segala pu- 
ngutan2 dan iain sebagainja dise- 
rahkan kepada dan mendjadi milik 
hak kotapradja Jogjakarta. Miilai 
tanggal penjerahan tersebut semua 
pegawainja untuk sementara dengan 
tidak mengubah status mergka di- 
perbantukan untuk kepentingan ko- 
tapradja, dengan ketentuan bahwa 

“segala basil dan gadjih jang sah 
akan dipikul oleh kotapradji. 

Surat Perwari 

Mengenai atjara ini maka silang 

dapat. menerima surat penghentian 
Nj. Jusupadi sebagai wakil Perwari 
dalam Dewan Pemerintah Kotapra- 
Gja, tetapi usul Perwari untuk meng- 
gantikannja dengan nj. Dr. Sahir 

tidak dapat diterima, karena ang- 
gauta Dewan pemerintah harus su- 
Gah mendjadi anggauta DPR dulu, 
sedang Nj. Dr. Sahir itu belum per- 
nah duduk di DPR. Maka kemudian 
dipungut suara siapa jang akan 
mengisi lowongan ini, dan kursi 
Gjatuh paia Partai Katolik. 

Laporan Panitia 5 orang 

Dim sidang hari kedua diputuskan. 
bahwa kini dibentuk 5 seksi (semen- 

  

EntjiDaeng Tompo: 

Atjeh, Sulawesi Selatan dil. akan 
daerah tingkat atas 

KONPERENSI para gubernur seluruh Indonesia jang) baru2 ini 
telah dilangsungkan di Djakarta antara lain telah dibitjarakan 

mengenai pengumpulan bahan2 guna keputusan2 jang akan diambil: 
oleh Menteri Dalam Negeri dan djuga perlu disampaikan soal ini 
kepada D.P.R. utk mengadakan 

Pada umumnja saja merasa gi- 
rang dan puas dengan djalannja 
pembitjaraan2 karena ada pendapat2 
dari beberapa orang Gupernur, de- 
mikian Kepala Daerah Sulawesi 
Selatan Fintji Daeng Tempo selan- 

djutnja, tentang pembentukan. pro- 
pinsi. Djuga telah diputuskan supaja 
Daerah Atjeh dan Sulawesi Selatan 
dan daerah2 lainnja Giberi otonomi 
jang tinggi jaitu Tea jang ting- 
kat atas, 

Selainnja “itu Gua, Menteri Da- 
lam Negeri djuga akan ,memperdjo- 
angkan kepala2 desa spj mendapat 
gadji dan soal ini akan ditindjau 
berapa djumlah desa2 serta orang2: 

Achirnja oleh Entji. diterangkan, 
bahwa dalam konperensi tsb telah 
mengusulkan supaja kepala Daerah 
diangkat oleh Pemerintah Pusat dan 

(Wartawan dibunuh!7 
“Wartawan Belanda Mr. - 

G. Kamphuisen dari harian 
.Het Vrije Volk”- hari 
Rebo jang lalu. telah di 
ketemukan mati dikamarnja 
di Kairo (Mesir). Pada 
badannja kedapatan luka2 
ena sendjata - sendjata ta- 
aa a.l. dikepala bela- 

“kang, dipergelangan tangan 
olsen) kedua -duanja, di 

  

      seminggu, untuk  mempeladjari 
perdagangan. (Ant. MPa or 

SVSp 
N "5 

Tn Tag van! 

Ak Sana nk aa 

perobahan peraturan Pemerintah. 

tidak akan terikatpadapentjalonan2 
jang diadikan. 

NATSIR SAKIT. 

Radio Djakarta mengabarkan, 
bahwa PM Natsir mulai hari 
Sabtu jl ini menderita sakit, dan 
akan beristirahat Ke Bai 5 hari 
lamanja. 

tara) untuk membantu pekerdjaan 
panitia itu dalam melakukan tu- 
gasnja. Tentang pembagian tugas 
setelah diadakan pemungutan suara 
maka akan didjalankan dengan pe 
rundingan antara mereka 5 orang 

tersebut sendiri, dengan mupakai- 
nja fraksinja masing2. Mereka 5 
orang ini ialah A.G. Surjokusumo 
(PNI) Abubakar (Murba), Noto- 
kusumo (Partai Katolik), 9. Menzun- 
puspito (Masjumi) dan Sudarsono 
(PGRI), 

  

Madiun-affaire ke 2 ta' 
mungkin 

Dari kalangan jang terkemuka 
diDjawa-timur, didapat keterangan 
bahwa mustahil Madiun sffaire 
kedua seperti orang mengitakan 
akan terdjadi di Besuki. Kabar2 jg. 
disiarkan dalam pers baru? ini be- 
lam njata mempunjai bahan2 jang 

fjukup, bahwa daerah Besuki men- 
djadi sumber meletusnja Madiun 
affaire kedua. Masih disangsikan 
di Djawa timur terdapat golongan 
jang berusaha akan merobohkan 
negara dgn djalan mengeruhkan 
keadaan. Dan mungkin tidaknja 
terdjadi peristiwa Madiun kedua, 

kalangan tsb belum dapat membe- 
narkan hal ita: Sekarang aliran jg. 
Gibitjarakan ada dugaan serupa itu. 
Demikian radio Surabaja. 

Ear 

PEDAGANG INDONESIA DJAD! 

AGEN BERAS YME. 

Oleh Pusat Jajasan Bahan Ma- 
kanan di Djakarta kini telah di- 
tetapkan 4 importur Indonesia di 
Sumatera Timur untuk mendjadi 
agen beras bagi Jajasan Bahan 
Makanan disamping dua jg lama, 
jaitu Harrisons & Crosfield dan 
Guntzol & Schumacher. Ant, 

Pendjaga Keamanan 
Desa 

Dibentuk diseluruh 
Kedu, 

. SEDJAK BULAN jl: ditiap2 desa 
seluruh karesidenan Kedu sibuk di. 
adakan pembentukan Barisan Pen- 
djaga Keamanan Desa, jg diketuai 
oleh masing2 Lura desa sebagai Pe- 
mimpin Umum dan . Prabot desa 
sebagai Pemimpin Regu. 

Barisan jg dibentuk. ditiap2 desa 

itu terdiri atas 15 hingga 20 pemu- 
da jang mempunjai djiwa perdjo- 
angan buat mendjaga keamanan di 
desanja masing2. Mereka ini, sesu- 
dah terkumpul, akan mendapat la- 
tihan seperlunja,  bsik mengenai 
rochani. maupun djasmanfi, sedang 
ongkos untuk Barisan itu GO) 
oleh fihak jang wadjib. 

  

Perdjalanan kebulan akan 
33 B f 3 Nu 

dapat dilaksanakan 
Kata seorang 'sardjana Sovjet, 

UATU karangan jang ditulis oleh seorang sardjana Sovjet, A, $ Chternfeld (?), 
somoletz” 
mengirimkan rocket2 ke bulan. 

Kata ahli itu, tidak lama lagi 
perdjalanan - perdjalanan antara 
planit - planit akan mendjadi soal 

. jang biasa “sadja'”'. 
Dikatakan, bahwa" di kete- 

mukannja tenaga 'atom telah 
membuka kemungkinan dapat di 
adakannja perdjalanan2 diseluruh 
alam, dan bahwa dengan itu per 

« 

dan dimuat dalam surat kabar ,,Moskovski Kori- 
telah membitjarakan kemungkinan - kemungkinan untuk 

djalanan ke bulan pulang -pergi 
akan lekas mungkin didjalankan. 

Penulis, karangan itu menam- 
bahkan, bahwa banjaknja waktu 
jang diperlukan ' bagi perdja- 
lanan sematjam itu mungkin akan 
djauh lebih sedikit dari pada jg 
diduga sekarang. Ant. AHP, 
Moskow. 

     



  

    

      

    

     

   
   

      

   
   

wa Lt Ka se- 

pihak Indonesia berniat 

(tetap tinggi kira2. dua ta- 
Indonesia untuk menga- 
pandjang.   

    

      

   
  

tas a tatsa ni tar Si 
Ka berniat KA ROA BET 

  

        

   

    

    penumpang jz. didatangkan 
erti pernah kita dengar dari 

erapa pembesar Kementerian 

   

ari 800 mobil. 
Patut diterangkan bahwa seorang 

| mengataran bahwa hendak- 

nja Takjat djangan memandang per- 

      

  
   
    

   
   

  

   

  

    

   

'sekeras2aja ati memban- 
& newcomer Indonesia. Tapi, 

ian Dr. Sumitro, para newco- 
kita bendaknja  mempunjai 

  

    

    

    

  

   
    
    

     

    

    

    

     
     
   
   
   

    

    

    

     
   
    

   
    

   

    
   
   

   
   
      

      
      

        
      

    
        

        

    

      
   
   

     

      

     
    

      

  

    
   

    
     
   
        

   

      

   

   

6 | ganisasin 2, 

ta 

g.tjukup dan kemudian  djuga. 
PEN a menjempurnakan, or: 

supaja bedrijfsekono- 
mis memenuhi sjsratrja, agar Pe- 

nja. 
| Djustru karens itu hendaknja di- 

Dat dari sudut itulah usaha 
intah untuk men-sreen new- 

'comer kita jg tak berdagang seba- 
| gaimana mestinja menurut kebia- 

“'saan orang berdagang, tapi banjak 
| diantars mereka jg sudsh puas dgn. 

   
b lisensi ig mereka dapat. 

Atas pertanjaan bhw tidak sedi- 
kit tenags2 tjakap jg kini sudah 
mempunjai program produksi jg 

perlu bagi pem nan tapi tak 
Pa yja modal untuk berusaha, Dr. 
Pane menerangkan bhw dalam ' 

ini Pemerintah telah pula me- 
Ken kredit guna melaksana- 
kan project2 penting dalam lapa- 
ngan pembangunan, misainja di Dja- 

wa Timur. 

Mendjawab. pertanjaan wartawan 
kita bahwa DKA dan perusahaan2 
lainnja kepunjaan Pemerintah kini 
bekerdja dgn. rugi karena diantara 
lain terlalu banjak pegawainja, Dr. 
Sumitro menerangkan bahwa bagi 
Pemerintah sulit sekali untuk me- 
lepas para pegawsi jg. kelebihan 
begita sadja dgu tak ditjarikan 
pezerdjaan baru bagi mereka. Lagi 

' pula membangunkan usaha? baru, 
ditempat mana mereka dapat tem- 
pat bekerdja, dibawah pimpinan 
orang2 dari luar misalnja jg. tadi- 

nja bukan pegawai dalam perusaha- 

an2 pemerintah seperti DKA, tam- 
paknja para pegawai jg. . berkele- 
bihan itu tak mau. »Sungguh, Pe- 

- merintah berniat mentjarikan usaha2 

pembangunan jg. dapat.mepampung 

para pegawai. jg. berkelebihan.itu, 
“demikian kata Dr. Sumitro. 

Achirnja atas pertanjaan Dr. Su. 
mitro menjatakan bahwa mobil2 
dari EXIM Bank jg.segera akan di. 
datangkan di Indonesia, djumlahnja 
Ik. 10pCt. mobil- -penumpang, dan 

sisanja adalah trucks, jeeps, dll. 
Djadi tak benar bahwa hanja 800 

  

   

   
   

Narintah dapat mewberikan bantuan : 

'“kataan ,,pindjaraan EXIM Bank” jg. 
| didapat oleh Pemerintah kita seba- 

ooverwoord", tepi produksi 
| sendirilah jg. paling utama 

untuk mentjari penghidupan jg. le- 
bih tinggi dari sekarang. 

Partai Demokrasi Rakjat 
NX 5 tahun. 

| Nanti pada tanggal 20 dan 21 
ini bulan, Partai Demokrasi Rak- 
jat (Partai Banteng R.I.) tjabang 
Semarang akan mengadakan. pe- 
ringatan: tahunan jang ke V. 

“Antara lain "maksud peringatan 

tsb. untuk mempererat persauda- 

raan anggauta luar dan dalam 
kota dan sekedar memperingati 
sedjarah Partai sedjak dari Badan 
Perdjuangan sampai mendjadi 
Partai Politik... 

piaiktanan S.R. melinda Provinsi 
dilakukan berangsur-angsur. 

Mengenai: penjerahan Sekolah2 
Rakjat di Surakarta jang. dilaku- 
kan oleh Balai Kota Surakarta 
kepada Provinsi Djawa - Tengah, 
kini dapat kita kabarkan, bahwa 
mulai bulan ini akan dilakukan 
setjara berangsur-angsur, untuk 
mendjaga. adanja v cuum. dalam 
pekerdjaan.. . 

Untuk fase pertama “dalam bu- 
lan ini akan dilangsungkan pe- 
njerahan kekuasaan mengenai 
administrasi dan 1 keuangan, 

PERDJANDJIAN PERDAGANGAN 
INDONESIA— SWIS. 

Kemarin duluddi “Bern,ibu kota Swis, 
telah ditanda tangani perdjandjian 
jang pertama antara Indonesia dan 
Swis. Perdjandjian itu adaYah per- 
Gjandjian perdagangan jang akan 
meliputi perdagangan tukar menu- 
kar seharga 30fjuta fransch Swis. 
Pembajaranz entara kedua negeri 
itu akan terus dilakukan sesuai de- 
ngan persetudjuan pembajaran jg 
telah ditanda tangani antara negeri 
Belanda Swis pada tg 19 Oktober 
1945.-RD.    

  

Hasan. Radjaloa 3 Ta 

  

- Rakjat: Maluku Utara. belum 
71 

merasa merc 

  

| Karena tekanan tentara, 
HASAN £ Dana | “ketua KNI Propinsi Maluku jang baru 

tiba. dari. Ternate dalam perdjalanannja: ke Djakarta untuk mem- 
beri laporan umum keadaan Maluku Utara pada pemerintah pusat, 

menerakaa pada »Antara'" tentang keadaan Maluku Utara sbb: 

TINDAKAN2 MENEKAN 
DARI TENTARA: : 

Umumnja sedjak terbentuk nega- 

“ra kesatuan rakjet belum merasa 

“apa jang dinamakan 'merdeka dan 

demokrasi, karena tekanan pihak 

tentara sangat keras, Ia menjama- 

kannja tindakan2 tentara disana 

seperti tentara pendudukan. Bu- 

kan sadja rapat2 partai politik dan 

organisasi rakjat jang dibatasi, te- 

tapi sampal2 upafjara2 kematian 
(selamatan Gsb), K keramaian kawin, 

banja boleh diadakan dengan izin 

tentara. Belabaran2 tentang perdju- 

| aagan Irian jang disiarkan dan di- 

“ tempeikan ditempat2 umum #diro- 

bek2 oleh tentara, demikian Radja- 

loa seterusnja. 

Seakan uan pula, bahwa, dju- 

  

perg, ditekan dgn sensur Keras. 
atuznje. mingguan ,Men #ra Merde- 

kas jang Sudah ni masa meng 
Nica dan NIT, diberangus TNI pa- 
da bulan September tahun jg lalu, 

. karena selalu memuat mosi partai. 

Djuga kawat2 pers ,Antara” - 

“ring ditolak oleh sensur 
PTT, hinggasekarang hampir2 tidak 
ada lagi berita.,Antara” dari Ternate. 
Dan walaupun ada nist untuk tjoba 

terbitkankem »MevaraMerdeka”, ! 

tetapi li Ikertas tidak dapat, Dt- | 
samping itu ia heran mengapa se- 
'konjong2 rauntjal sebuah harian Ti- 

   

   

   
| onghoa »Rakjat " kepunjaan Po Thi- 

ong Gi ip» dapat lisensi kertas. 
ae nsi ifu ae Daan 

ae dapat Maia 

    

mfiter di setan 

“djadik 

nelajan, ang Oni 

sipil feodalis dan kedua rakfjat (par- 
tai dan organisasi). Antara kedua 
golongan ini | kata Radjaloa terdapat 
Gjararg jang dalami Tidak ada sa- 
ling mengerti, tapi pertentangan 
den perang: Gingir. Rakjat masih 
terap merasa asia jang didjadjah 
Gan ada golongai jang mendjadjah. 
Mengenai keamanan - dikatakan, 

'bahw. semua hanja berupa lahir 
sadja. karena djiwa didalam selalu 
gelisah oleh tekanan? seperti dite- 
Mean 

'Konsesi2 ekonomi luas 
& “kepada bangsa asing 

Soal pembangunan disana kurang 
madju, disebabkan ketegangan2 po- 
lit'k jang tidak habis2nja. Rentjana 
KNI Majuku Utara untuk mengada- 
kan transmigrasi besar2an kegaerah 

gagal sama sekali. Pemerintah sipil 
" “mempersempit per- 

kembangan “ikomomil 'rakjat dan 
memberi Na luas kepada kaum 
modal g, Perdagangan damar 

bagai sumber ekonomi 
ebag besar djatuh dita- 

ngan bangsa asing oleh adanja 
konsesi2 tsb, Berhubung dengan di- 

amnja Ternate sebagai ibu- 
kota sementara buat Maluku, orang 
sedang bangun rumah2 pegawai dan 

   

   
beberapa gedung pemerintah, 
Pen rakjat jang 

dilihatn ialah koperasi 
'mempunjai ka- 

  

   

  

pemerintahannja, pengaruh 
ah Ja aan Dewan? dab,nja, 

  

' T akan mengadakan per- 

se ri asal sadja me- 
Ba TN bahan2 men- 

PAN Haa, bahkap djumlah itu 

penganan Kemerterian Perhubungan 

   

   

pal ikan bermotor tiga buah dibuat 
ne er x 

TN . Satuan daerah jang. tak 
da perobahan: $ 

Kohirnga 5 dit sskannj lebih 
djauh, bahwa Mali Ku satuanja dae- $ 
rah. di Indonesia jang. tidak.. menga- 
lami perobahan apa? baik statusn, 

kurang-semangat- nasional 

Pena atan Mr. Tirtawin 

3 be 
rut dan muntah- 1untah, Dan 
menurut keterangan sebabnja 
mereka sakit, setelah minum 
kopi jang dapat beli dari sa- 
lah satu warung Tionghoa di | 
Tasikmalaja. F 

Setelah diselidiki oleh Dja- 
watan Kesehatan ternjata bhw 

| mereka bukan karena kopi, 
| tapi'telah kekenjangan makan. 

Sebagaimana diketahui bhw || 
baru2 inidimsna-manstempat || 
“Giadakan siikah Maulud Nabi, 
dan untak di kampung2 wa- || 
laupun makanan itu telah basi,' 

G tapi ch oleh mereka dima- ' 
kan djuge, jang achirnja me- 
reka harus menanggung kon- 

sekwensinja. (Spd) La 
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Stats jang PE pia 4g 
Wartawan 

Adakan leerstoel journalistiek! 

| konpegansi Persatuan Wartawan Indonesia jang dilangsung- 
kan sedjak tanggal 13/1: hari Minggu jang lalu telah: berachir 

dengan mengambil keputusan - keputusan jang antara leinnja adalah 
“sebagai berikut : 

1, diantara pengurus PWI pusat dan 
“SPS diadakan pemisahan jg njata 
tentang anggota2 pengurus gan 
| kegiatannja. 

La 2. akan mengusahakan tukar-menu. 
kar perkundjungan diantara war- 
'tawan2 Indonesia keluar negeri 
dan wartawan? luar negeri Ke- 
Indonesia, 

  

KONPERENSI SPS DAN PWI: 
“Bada hari Sabtu il: dicedung Pertemuan Kotepradja Djakarta telah dibuka kon- 
perensi Serikat Perusshaen Surst Kabar dan Persatusn Wartawan Indonesia- 
Pada gambar diatas nampak ketua PWI sdr. Djawoto sedang mengutjapkan pidato 
pembukaan. 'Dikanannia nampak Mr. Sumarang, ketua SFS, sedanrckan jang 
paling kanan dari gambar nampak sdr. Samawi dari sk: .Kedaulatan Rakjat. 

(Gambar Antara). 
  

Wahid Hasiim Menteri 
  

Ada aliran asing utk mero- 
bohkan Pemerintah 

D' pemuka2 agama Islam. 
DJAWA TIMUR ada kedjadian2 jg ditudjukan chus us kepada 

n2 tsb njata sekali didaerah 
.Oosthoek", dimana buku2 agama dibeslah oleh gerombolan2, Kitab 
sutji Ourin dibakar, dilempari dan lain sebagainja. Hal tsb memang 
adalah salah suatu rentjana 
untuk merobohkan pemerinta 

  

    
"jang digerakkan oleh aliran asing 
demikian antara lain keterangan 

Menteri Agama Wahid Hasjim kepada .Antara”, sewaktu singgah 
di Surabaja dalam perdjalanan pulang dari Kalimantan. Sewaktu 
ditanja, aliran apa dan gerombolan apa jang melakukan perbuatan 
itu, Menteri Agama hanja sebutkan: ',aliran asing”. 
,Perbuatan itu mereka kerdja- 

kan demikian kata W. Hasjim sete- 
rusnja, untuk mentjoba memisah- 

kan umat Islam dengan pemerintah- 
nja. Biar umat Islam ketjewa ter- 
hadap pemerintah dan bersikap 
»DONn- cooperatief” terhadap pemerin- 
tahnja sendiri”. Menteri Wahid Ha- 
sjim tegaskan, bahwa itu bukannja 
lagi soal pertentangan antarapartai 
Ggn partaitetapi adalah soal negara 
jg hendak rovohkan negara. Keadaan 
sematjam itu sebenarnja sudah di- 
lakukan sedjak lima tahun jang 
lampau. ta 
Mendjawab pertanjaan, apakah 

Mentri Agama melihat tanda2 akan 
terdjadinja ,,Madiunaffair” ke—2, 
dia berkata, bahwa tanda2 itu ada, 
tetapi dia tidak mengharapkan ter- 
ulangnja kembali. 
Tentang penangkapan?2 atas diri 

pemimpin2 Masjumi di Djawa Ba- 

rat Menteri Wahid Hasjim berpen- 
dapat, bahwa hal itu adalah suatu 
,inove” untuk menghantam sesuatu 

partai. 
Sewaktu ditanjakan apakah Men- 

tri Agama melihat anasir2 D.I. da- 
lam Masjumi, Mentri mendjawab 
bahwa dia tidak melihat adanja itu 
dan berita2 jang mengenai itu, di- 
apggapnja sebagai suatu ,,afleiding” 
untuk memindahkan perhatian dari 
pada keadaan jang sebenarnja. Taf- 
-sirannja, karena walaupun pemerin- 
tahan kini. dipimpin oleh Perdana 
Menteri dari Masjumi, tetapi umat 
Islam “masih mengalami tekanan 
“hebat sekali dari pada tentara, jang 

kemudian menimbulkan pertanjaan, 
apakah dibelakang tekanan itu ada 
»politiek background”-nja. 
Seperti diketahui, selama batan 

Desember didaerah Priangan telah 
ditangkap 913 anggauta2 Masjumi, 
jang didasarkan atas maklumat ko- 

mandar territorium disana, jang 
menegaskan bahwa tentara : boleh 
menggeledah, memeriksa, menahan 
orang2 jg ditjurigai: Demikian Wa- 
hid. Hasjim.. Mengenai - urgensi 
program” dari Kementerian Agama 
sendiri, Menteri Wahid Hasjim men- 
djelaskan adanja usaha bagaimana 
tjara “mengintensivir pembangunan 
budi pekerti, karena menurut pen- 
dapat : Wahid! Hasjim sendiri, ke- 
katjauan budi pekerti merupakan 
bahaja jang menakutkan: 
Alanja korupsi, kontjo-sistimn, 

-dall.nja 

itu disebut2 oleh Mentri sebaga: 
soal jang patut diperhatikan. Teni 
tang. bagaimara .tjara2-nja, masih 
akan dirundingkan Galam konperen- 
si Kementerian Agama jang akan 
diadakan di Bandung pada tgl. #- 23 
Djanuari jg akan datang. 

Hmm 

Duta: Indonesia utk. lan. 
Dari sumber jg sangat rx 

'tjaja dapat dikabarkan ba Ki wa 
tah kini telah menjetudj jui 

ata 
9 Pad mena utk Iran, 

  

Butuh dynamo ! !! 
Baru2 ini antara djam 12.00 se- 

rombongan penggedor dengan ber- 
kendaraan truck telah menjerbn 
pabrik guid Tjeper (Klaten), dau 
menggondol 2 buah dynamo. 
Datangnja truck penggedor lang- 

sung ketempat pendjagaan O.W. 
(ondernemingswacht) dan setelah 
membikin para OW. tak berdaja. 
pintu gudang dibongkarnja dan be- 
gitulah 2 buah dynamo diangkitnja. 
Rupa-rupanja hanja dynamo2 itulah 
jang dibutuhkan, karena segera 
truck penggedor kabur sesudah 
mengambil Gynamo2 itu. Menurut 
taksiran dua dynamo itu berharga 
£ 15.000,— 

Patut diterangkan, bahwa pengge- 
doran pabrik gula Tjeper ini adalah 

kedua kalinja. Jang pertama terdjadi 
pada bulan October 1950. (Sn) 

Kemipngan nan pengangkatan dan 
enaikan pangkat. 

Dapat dikabarkan bahwa selain 
tundjangan luar “biasa terhadap 
pegawai export. bangsa asing, 
Pemerintah  djuga. akan menge- 
luarkan sirkuler untuk memung- 
kinkan lagi pengangkatan dan 
kenaikan pangkat dlm golongan 
VI PGP jang ditunda oleh. Ka- 
binet RIS tempo hari. 

Kursus pegawai Djapen kopra. 

Djawatan Penerangan. Kota- 
pradja Kediri, jang  berdirinja 
diresmikan bulan jang lalu, kini 
memulai . usahanja . mempertinggi 
mutu. pegawai-pegawainja dengan 
mengadakan kursus pengetahuan 
umum seminggu sekali. 

Kursus itu diikuti oleh segenap 
pegawainja, djuga dari ketiga 
ketjamatan dalam ' kota, dan 
pertama. kali . mengenai tugas 
Djapen.:O. 

mes Pisang “adjaib.: ..——— 

Kini di kota Bandung sedang 
geger, karena di salah satu 
pekarangan rumah di Gg. Pa- 
baki tumbuh daridalam tanah, 
djantung zonder pobon, dan 
setelah dua hari djantung tsb. 
telah mekar dan mengeluar- 
kan 3 sisir: pisang. 

Hanja belum dapat diketa- 
hui apakah  pisangnja. akan 
matang atau tidak. Dengan 
terdjadinja keanehan alam itu 
tentu sadja tiap hari banjak 

orang jang ingin melihatnja. 

(Sp3):.       

3. akan memadjukan tuntutan kpd. 
pemerintah buat m 
leerstoel journalistiek dgn sifat 
dan tjara serta deradjat jg lajak 
“pada ,,Universiteit Indonesia”. 

4, akan mengusahakan mendapatkan 
status jang selajaknja bagi para 
wartawan didalam hubungan. dan 
kedudukannja terhadap pemerin- 
tahan dan fihak?2 jang dipandang 
perlu dilihat dari sudut melaksa- 
nakan pekerdjsannja, 

S5. akan mengadakan suatu peratu- 

ran- dasar mengenai perdjandjian 
kerdja disntara wartawan? dan 
madjikannja, dimana umpamanja 
didapati djaminan2 sosial dan pe- 
gangan2 jg tegas, dimana antara 
lain dapat ditentukan “bhw setiap 
wartawan tidak dapat dikeluarkan 
Aa sadja oleh fihak madjikan- 
nja 

6. akan: mengadakan dasar? buat, 

melakukan sksi- bersama diantara ' 
wartawan? dim menghadapi soal2 
jang mengenai keperitingannja, 
umpamanja dalam soal2 penang- 
kapan?, pengariajaan dan soal2 
seperti peristiwa Pedoman/Sarbu- 
pin beberapa waktuji. 
Mengenai usul supaja dimadjukan 

permint: kin menajagi anggota dari 
Organisasi Wartawan Internasional, 
rapat memutuskan supaja sebelum 
mengambil sesuatu ketetapan pasti 
dalam hal ini mengadakan dulu hu- 
bungan dgn organisasi jg demikian 
untuk nanti dapat menentukanlang- 
kah2 jg sesuai dgn' kedudukan dan 
tudjuan- perdjuangan' bangsa Indo- 
nesia. 

   

Pengurus P. W.I. 
Mengenai pengurus baru, konpe- 

rensi telah memutuskan susunan 
sbb: Ketua Djawoto (Antara), wa- 
kil ketua Sagardo (Mimbar Indone. 
sia), penulis 1 Darjat Rachman 
(Mimbar Indonesia). 
Dan anggota2 pengurus lainnja 

akan ditetapkan lebih djauh oleh 
anggota2 pengurus jang sudah ter- 
pilih ini. 

Dapat dikabarkan lebih djauh, bhw 
sebelim kemarin konperensi mene- 
ruskan rapatnja, telah diadakan be- 
berapa tjeramah jang bertalian dgn 
pers jaitu tentang penerangan dan 
pers oleh Ruslan Abdulgani dari 

Kementerian Penerangan, tentang 
pertjetakan oleh tuan Kok dari 
»Amsterdamsche Lettergieterij”, ten- 
tang 'advertensi dan reklame olen 
tuan Le Coty dari,,Grafica”,tentang 
undangan dari fihak pers Belanda 

bagi wartawan2 Indonesia buat me- 
nambah pengalaman ke Nederland 
oleh tuan Martinot dari ,,Aneta” 

dan tentang faculteit djurnalistik 
oleh Mr. Sunarjo. 
Kemarin para peserta2 konperensi 

PWI mengadakan darmawisata ke- 
tempat2. jang bertalian dengan pers 
Gan maiamnja akan didjamu oleh 
Presiden Sukarno di-Istana Merdeka. 

Konperensi ,,Pemuda Rakjat" 

Untuk melaksanakan putusan? 
Kongres Pesindo jang ke III di 
Djakarta, dan “struktuur organi- 
sasi jang baru, maka Dewan 
Pimpinan ,,Pemuda Rakjat” Tja- 
bang Surakarta, besuk pada tg. 
21 Januari 1951, jang akan datang 
akan mengadakan konperensi dgn 
Ranting2nja bertempat di bekas 
Balai Agung. 

adakan . 

Hasil udjian K.P.U'/A. 
Untuk membentuk Kader Pemba. 

ngunan Desa, ditiap2 Ketjamatan 
(Kapanewon) dim Daerah Istimewa 
Jogjakarta didirikan Kursus Penge- 
tahuan Umum matjam A(K.P.U./A), 
lama peladjarannja 1 tahun. 

Guna penjelenggaraan usaha tsb. 
tiap2 KPU/A dibiajai kurang-lebih 
R. 5.900,— 'setahun. Dalam Daerah 
Istimewa ada 59 K.P.U./A. dengan 
biaja kurang-labih R.348.100,— dan 
menghasilkan kader, menurut hasil 
udjian tutup tahun 1950. 1040 orang. 

Djadi tiap2 seorang pengikut 

K.P.U./A dibiajai oleh Pemerintsh 
R. 3481001 1040 —. kurang-lebih 
RR. 334.— 

Tuntut sewa tanah sebesar 
R. 126001000 (U.R.1.). 

Baru-baru ini S. T.I.I, daerah 
Jogjakarta mendesak kepada Pe- 
merintah daerah lekas dibajarnja 
uang sewa tanah dari kaum tani 
seluruh daerah kabupaten Sleman 
dan Bantul kepada B.P,P.G.N, 
untuk, tahun 47/48 sebesar 
R 12.600. 000 (uang URI). Dite- 
rangkan lebih landjut bahwa tun- 
tutan 'itu adalah jang kelima ka- 4 
linja, dan padav si 
jang ke-empat kalin me 
dapat kesanggupan, djumlah UI 
itu sakan dibajar dengan ' “uang 
sekarang R 1.500.000 ialah de- 
ngan perbandingan 1: 8. (D), 

Pembukaan asrama latihen 
Olympiade Indonesia. 
Pagi ini di Tirtodipuran di- 

langsungkan ' pembukaan ' resmi 
asrama latihan Pusat. Komite O- 
Iympiade Indonesia. 

60 Orang atlit dan pemain se- 
pakbola dari seluruh Indonesia 
mulai pagi ini diasramakan, guna 
mengikuti latihan persiapan bagi 
mereka jang akan melawat ke 
Asian Olympic Games: di New 
Delhi dalam bulan Maart jang 
akan datang ini. 

Menurut rentjana ketua Ko- 
mite Olympiade, S. P. Hamengku 
Buwono ke IX, dan ketua Pe- 
ngurus P. O- R.I. S.P. Paku Alam 
akan hadir pula, Sehabis diada- 
kan sambutan2 para tamu akan 
diadjak menindjau asrama. 

PENGURUS PEMUDA RAKJAT 
JOGJA 

"Susunan pengurus Dewan Pim- 
pinan tjabang ,, Pemuda Rakjat” 
di Jogja sbb: Ketua I, Soebardjo, 
Ketua II Soegondo, dan Sekrata- 
ris I Suwardi. 
  

Madjelis politik Muhamrradijah 
dibentuk 

Dari kalangan Muhammadijah 
tjabang Surakarta didapat kabar, 
bahwa baru2 inistelah dibentuk 
Madjelis Politik, jg anggauta2nja 
terdiri dari sdr.2 : H. Surono, 
Hadisunarto,. Nj. Gitoatmodjo, 
Sardjono dan Kisi Sachlan. 

Pembentukan ini ialah untuk 
menetapi putusan muktamar Mu- 
hammadijah di Jogja baru2 ini. 
Pembentukan Madielis serupa ini 
kabarnja baru diadakan di Solo 
sadja. 

  

Pemogokan buruh petroleum board 
Sumatera Selatan 

Pemerintah prop. tjampur tangan 
(Oleh wartawan .KR” Palembang) 

PEMOGOKAN buruh minjak petroleum board jang mulai ber- 
langsung sedjak pagi "hari tgl. menimbulkan ' aktiviteit 10/1 jl. 

pihak pemerintah Propinsi untuk tjampur tangan guna mentjapaikan 
suatu penjelesaian dalam pertikaian buruh jang tergabung ' dalam 
Serikat Buruh Umum (SBU) dengan madjikannja. 

Mogok jg. berlangsung ini, adalah 
.akibat dari tindakan pihak madji- 
kan jg, selalu mengulur2. tempo da. 
lam menghadapi usul2 buruh jang 
telah dimadjukan kepada madjikan 
sedjak beberapa lama. Sikap ,,ulur2- 
an” dari madjikan itu, membawa 
buruh kedalam tuntutan jg. baru di- 
madjukan SBU pada hariSenin tgi. 
8/1 jl. jg. kemudian menemui dja- 
lan buntu dalam perundingan tgl. 
9/1 sore, dan kemudian diikuti dgn 
mogok. serentak meliputi wilajah 
Sumatera Selatan, termasuk Djambi. 

Pemerintah prop. Tea 
tangan. 

Begitu pemogokan berogatksk dgn. 
lantas Penjuluh Perburuhan meng- 
ambil langkah penjelesaian dengan 
mengadakan kontak pada pihak 8 
BU jg.diketuai sdr. Manguning, dap 
kemudian. ditjari hubungan dengan 
pihak madjikan, guna mentjari dja- 

lan penjelessian. 
Fada malam Djumahat tgl. 12/1, 

berlangsung pertemuan antara ma- 
djikan, buruh, dan pihak ketiga 
pemerintah propinsi jarg diwakili 
Nungtjik Ar. Dalam perundingan 
malam itu, pihsk. pemerintah mem- 
berikan petundjuk penjelesaian, dan 
kepada madjikan supaja memenuhi 
Kenaikan gadji buruh. Tuntutan bu- 
ruh tentang kendikan gafdjih jang 
terachir adalah dgn. tambahan 200 

panai 2 AR dalan MN GG 

pCt. "dari gadji pokok, pehurunan 
kembali harga raptsum beras kepa- 
da'tarip lama R 0,35 per-kg dari 
tarip baru R 1,10 per kg. Berapa 
gadji pokok rata2nja tidak diterang- 
kan. 
Dalam perindingan tsb, madjikan 

diwakili oleh Ooster Zee dan pihax 
buruh diwakili oleh delegasinja' jg. 
telah ditundjuk oleh Sarikat Buruh 
Umum. " 

Suasana minjak dikoi 
Palembang. 

Sebagai suatu akibat dari pemo- 
gokan ini kali, pasaran minjak ben. 
zin terutama mendjadi mahsil, kiosk2 
umurmnja kosong, kendaraan? mobil 
preman taxi tidak kurang jang ter- 
henti. karena tidak ada persediaan 
benzin: Sewa2 taxi naik dari-50pCt 
sampai 100 .pCt. Taxi2 diuluan (pe- 
dalaman) tak berdjalan lantjar, mi- 
njak lebih terasa kekosongannja 
karena -tempat2 jang terpisah dari 
kota (kiosk2). 

Untuk Pem. Polisi, Ten- 
| tera dan GIA, 

Untuk keperluan? dinas Pemerin- 
tah, Tentera dan GIA pihak buruh 
terus melakukan lajanan  pemba- 
gian minjak. “benzin jg diperlukan. 
.Pengan djalan begini, pihak bu- 

ruh menundjukkan sikap jang baik” 
dimana utk kepentingan? tsb, tidak 
ada menderitakan akibat. pemogok- 
an tsb, (HMN) 
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   5“ Ta Atlantik 

£ — malam Minggu jl. 

ini agak 
Eat dengan buruknja udara, 

Ps jang besar sadja. 

    

    

   

  

    imur-lant £ Hanon. 
Perantjis telah : ea 

an pemusatan? Vietnam, se- 
disektor Lucnam dilakukan 

“pembalasan: sekurang- 

255 serdadu Vietnam te- 
ditawan. 

ji masih terus berlang- 
“malam Senin kemarin. 

   
   

   

1 Betawi terbang: Perantjis menje- 
nusatan2 Vietnam didaerah 

na Pa Bot 
dalam Ne kennag E- 
ropa sekarang ini 

Oslo di 

| Pa jing lalu 
panglima itertinggi' angkatan pe- 

di Eropa tadi, 
akan mengadakan pembitjaraan2 

En. 

Nan nimpin2 militer Inggris. 
angan 
  

    

ekretaris djenderal PBB, Tryg-" 
ve Lie, telah tiba di Djeneva 

dari Oslo. 
Perdjalanannja ke Switzerland 

terlambat berhubung 

Hari Minggu itu ia akan me- 
t Ng | ngadakan pembitjaraan2 dengan 
6 ahli2 PBB di Djeneva mengenai 

persiapan2 untuk Sidang Umum 
| PBB jang akan datang di Eropa, 

Pada hari Senin Trygve Lie 

mbaan untuk me: 

erenang di Mata 

SU 
1441 yard, jang di- 

pe dalam waktu £ menit 
49,6 aan AFP.) 

Kuo 
' delegasi RRT dalam konperensi 
“perdamaian di Warsaw baru2 ini 
adalah kepala “dari ahli-ahli ilmu 
pengetahuan Tiongkok, 

Sewaktu. berbitjara beberapa 

  

— hari jang: lalu, Kuo. mengatakan, 1 
— kita ahli-ahli ilmu pengetabua 

tidak hanja akan 
tanggung djawab untuk memba- 
ngun negeri kita sadja, akan te- 
tapi djuga membangun seluruh 

“dunia. Demikian siaran radio Pe- 
king. Ant. UP. Hak 

  

Pasukan? Komunis mendapat. 

  

. madjuan lagi.” - 
Pemusatan kekuatan difront Tn Suwon 

MppetN Gen Tentara ke-8 Amerika mengumumkan pada" hari 
Minggu, bahwa difront tengah Korea, pasukan2 Komunis telah 

mendapat kemadjuan lagi disebelah tenggara Wonju. 
Jasukan2 Komunis lainnja pada hari itu dipusatkan didaerah 

Suwon difront barat: 

UP. kabarkan Divisi ke-2 Ameri- 
ka telah terlepas kekuasaannja atas 
Bukit nomor 247 didekat Wonju, jg 
pen Dg artinja bagi strategi itu. 

| Sementara itu, lawan mengantjam 
akan mengadakan serangan lambung . 
jang kuat, dari arah barat.daja. 
Wartawan U.P. Guina mengabar- 

kan, bahwa pasukan? PBB untuk 
kedua kalinja telah mengundurkan 
diri dari bukit tersebut diatas tadi, 
setelah berhasil merebutnja kem- 
bali ketika malam Minggu. 
Menurut penjelidikan dari udara, 

pasukan Komunis jang besar dju- 
mlahnja kelihatan diantara Osai 
dan Yoju, dan sedang bergerak me- 
nudju ketenggara. 

Yoju letaknja 18 mil sebelah ba- 
rat Wonju dan 33 mil dari Osan, 
jang letaknja pada djalan-raja jang 
menudju kearah selatan dari Seoul. 

Dilaporkan, bahwa makin lama 
makin banjak, pasukan2 lawan me- 
musatkan diri disebelah selatan 
Seoul, sambil memadjukan patroli2 
jang besar melaiui djalan raja, me- 
nudju keselatan. 

, Keadaan tenang difront 
divisi ke-2: Amerika. 

Pasukan2 Komunis pada hari 
Minggu menghentikan serangan2 
mereka jang dalar hari2 jang achir 
ini mereka lakukan terhadap kedu- 

Gdukan divisi ke-2 Amerika di Wonju. 
Keadaan tenang ini menjerupai 

ketenangan jarg timbul 2 minggu 
sebelum pasukan? RRT dan Korea 
Utara mulai offensif malam Tahun 
Baru mereka disepandjang TN 
pertempuran Korea. 
Sementara itu wartawan U. Pp. 

Kalsicher mewartakan dari markas 
besar tentara ke-8, bhw pada waktu 
ini hampir 300.000 orang tentara 
RRT dan Korea Utara dipusatkan 
didepan front barat dan tengah. 
Komunike tentara ke-8 jang di- 

keluarkan pada 10 malam Se- 
nen kemarin me 

»disepandjang fr 
perobahan takt 
AFP dari Tokio 

   
      ' Demikian Ant, 

Kapal2 .dagang baru. 
Fresiden Truman dalam pida- 

tonja hari Senin jl: dihadapan 
kongres meminta supaja Amerika 

berangkat ke Paris dan kemudian segera melaksanakan pembikinan 
ia akan berangkat pula ke “Lon- 
don. 

Kabarnja, Djeneva dan Paris 
telah diandjurkan untuk. tempat. 
bersidang Sidang Umum-PBB jg 
akan datang. Tn A. F, P. Dje- 
"neva). 

kapal2 dagang untuk menghin- 
'darkan serangan kapal2 silam 
ma sebaya ini. F, 

m pidatpnja-itu presiden 
Truman menjatakan pula, bahwa 
pengalaman baru2 ini membukti- 
kan here bagaimana pentingnja 

  

untuk menjempurnakan permin- 
taan untuk perkapal2an bagi 
Operasi militer didaerah sebzrang 
guna pengangkutan “persediaan2 
pasukan2 Amerika, 

Menurut Truman lebih dari 
150 buah kapal2 dari armada 
reserpe telah dikerahkan “untuk 
operasi hingga bulan Agustus. 
(Ant UP Washington). 

    
“ialah sa mengatuai | 1 

mengambil 

   

enurut Hau ae Kum 
ng China Union Press" pada 

i Saptu, ketika tgl. 3 Djanu- 
pasukan2 gerilja Kuomintang 

lah serang pertahanan RRT di 
i You, jang letaknja kira2 

E 0 mi sebelah selatan Shanghai, 
pantai Chekiang. 
'Menurut berita tadi, 

akibat dari serangan itu, lebih 
dari 200 serdadu. RRT tewas 

G 

  

   
     

    

  

| dan semua pos2 pertahanan pe- 
nangkis serangan udara serta me- 
riam2 pantai disana telah, dihan- 
tjurkan”. (Ant. Reuter Taipeh).           

Kenakan RRT 
di PBB 

REPUBLIK Rakjat Tiongkok tlh 
| mendapat! kemenangan politik be- 
sar di Perserikatan Bangsa2, de- 
'mikian kata djenderal Wu Hsiu 

“Chuan, pemimpin delegasi. RRT   
“ke PBB, baru2 ini dimuka suatu 

| rapat, di. Peking: 

'Kata Wu, pernjataan RRT 

| tentang agressi Amerika di For- 

— mosa tlh. menimbulkan pengaruh 
jang besar diseluruh dunia, mes- 

kipun tuduhan itu tlh dikalahkan. 
Dikatakan, bahwa pengaruh ko- 
munis itu adalah berdasarkan 3 
faktor, jani 1. tumbuhnja kekua- 
saan perdamaian dunia jang tak 

,terd ga-duga, 2. kemenangan2 
ja bersedjarah dari kaum komunis 
Tiongkok dibawah pimpinan Mz0o 
Tse Tung dan 3. kemenangan2 
jg gilang gemilang dari pasukan2 
RRT dan Korea Utara di Korea. 
(Ant. Reuter San Francisco). 

  

Pendapatan baru : 

Sinar maut” mempunjai daja 
membunuh 

ENURUT surat kabar , Mesaggero” suatu bentuk baru dari 
,Sinar maut”, ja'ni sinar jang mewpunjai daja membunuh, telah 

diketemukan oleh seorang ahli ilmu pengetahuan bangsa Italia jang 
masih muda dan pendapatan baru itu kini kabarnja sedang diper- 
tundjukkaa Pe kementerian pertahanan Italia. 

Alat baru itu katanja dapat me- 
lepaskan tenaga listrik sebesar 
75.000 megacycle kpd. suatu .sasa- 
ran jg ada dim lingkungan djarak 
japg ber radius 250 km pada ge- 
lombang pendek 25 meter. Sardjana 
itu Kabarnja teiah memperbaiki 
sendjata baru ini, jang daja beker- 
Gjanja didasarkan kepada radar. 
Menyrut ,,Mesaggero” ahli jang 

menemukan sendjata baru itu ialah 
Selgio Righetii, jang kini tinggal di 
Verona. Righetti baru2 ini menga- 
dakan perdjalanan di Belgia, Ne. 
Gerland, Sweden dan Amerika Seri- 
kat, utk kepentingan usaha memper- 
baiki ,,Sinar maut”nja itu. 

2 ARTA AFP Roma) 

Sekitar rentjana »Pooling” 
Schuman.: 

Pembitjaraan jang terachir me- 
ngenai rentjana Schuman untuk 
mempersatukan sumber2 batu-ba- 
ra serta badja Eropa Barat didu- 
ga akan diadakan dlm pertemuan 
6 negara jang masuk rentjana tsb, 
pada tgl. 1s Djan. jad. 

Kesulitan2 tehnis mengenai har- 
ga batu-bara Djerman serta Bel- 
gia telah diselesaikan, tetapi soal 
menghilangkan kartel2 Djerman 
serta akibatnja mengenai perin- 
dustrian Djerman masih merupa- 
kan soal. (Ant.AFP.Paris). 

sebagai 

  

Feat Download utk 
' Pemerintah Kongres India 

gantikan 

PARTAI sajap-kiri India telah diminta untuk membentuk SEkont 
Demokrasi”, jang akan, menggantikan pemerintah Kongres — jaiti 2 

pemerintah jang sekarang ini. 
Seruan tadi diutjapkan dalam suatu rapat raksasa jang diseleng- 

garakan atas adjakan Partai Komunis India, dimana hadlir wakil2 
sedjumlah golongan kiri. 

Jang tidak hadir dalam rapat ta- 
di, ialah wakil Partai Sosialis India: 
pemimpin partai ini, Jai Prakash 
Narain, dikatakan orang ,sangat 
canti-Komuniss. 

Gambar2 Stalin & Mao 
Ise Tung. 

Arak2an besar2Zan diadakan didja- 
lan2 raja Kaikutta : sembojan?2 anti- 
Nehru dan anti pemerintah diseru- 
kan, gambar? Lenin, Stalin dan Mao 
Tse Tung dibawa dalam 'arak2an 
tadi. 
Kaum demonstran berseru djuga 

»Enjahlah bom atom!“ dan terde- 
ngar seruan2 supaja India lepaskan 

segala hubungan dengan Common- 
wealth. Bendera2 merah dan palu- 
arit dibawa dlm demonstrasi tadi. 

Rapst raksasa tadi “adalah jang . 
pertama kali diadakan, sedjak mah- 
kamah tinggi membatalkan lIsrang- 
an terhadap Partai Komunis, 9 hari 
jang lalu. 
Larangan tersebut tadi telah ber 

laku 2 tahun lamanja. Demikian 
Ant. AFP. dari Kalkutta. 

Konsul djenderal Inggris 
diusir. 

Tersangkut dim spionase 

Menurut. kantorberit? NCNA 
konsul-djenderal Inggris di Tihwa 
(Gbukota propinsi Sinkiang). H.G' 
Fox-Holmes telah diusir oleh 
pemerintah RRT atas tuduhan. 
bahwa'ia telah bekerdja-bersama 
dengan mendiang konsul-muda 
Amerika disana, jang dituduh 
melakukan spionase. 

Dikabarkan, bhw Fox-Holmes 
kpd konsul-muda “Amerika tadi 
bukan 'sadja menerima  kete- 
rangan2 tetapi djuga perlengka 
pan radio dan 'alat2 sendjata, 
(Ant. UP. Hongkong). 

Sidang porlemen Belanda 
untuk soal Irian 

| Ditunda hingga Kemis jad: 

Menurut AFP dari Den Haag, 
pemerintah Nederland telah me- 
minta kepada ketua Tweede Ka- 

  

mer untuk menunda 
mengenai soal Irian Barat hingga 
hari Kemis malam jg akan datang. 

Keterangag jang didapat AFP - 
di Den Haag selandjutnja menja- 
takan, bahwa sebab permintaan 
untuk menunda perdebatan tsb 
ialah beratnja pekerdjaan para 
Menteri pada waktu ini, demikian 
pula karena ada beberapa Menu » 
teri Belanda jang kini sedang 
pergi. Ant. : 

U.U. pokok No. 

1958. 

Atas usaha Djawatan Fenerang- 
an Kabupaten Klaten, maka be- 
suk pada tgl. 21 Djanuari 1951 
dimulai djam 11.00 pagi bertem- 
pat digedung bioscoop ,,Roxy” 
Klaten diadakan causerie (tjera- 
mah) dengan mengundang semua 
instansi/organisasi dan- partai da- 
lam kota, para Wedana dan Ass. 
Wedama seluruh daerah Kabupa- 
ten' Klaten. 

Dalam  tjeramah itu akan di- 
djelaskan oleh Bapak Mr. S. Pur- 
wokusumo tentang U, U. Pokok 
No: 22 th. 1948. 

22 th. 

Harian2 ,, Penerangan", "Warga 

Merdeka" dan ,, Heluan" 

. Terbit kembali. 

Menurut berita dari Padang, 
maka baru2 ini antara pihak pe- 
nerbit2 harian » Penerangan”, 
» Warga Merdeka" dan ,, Haluan" 
dengan pihak Persatuan Buruh 

Pertjetakan telah didapat per- 
setudjuan dalam soal tuntutan? 
pihak buruh dan mulai hari Senin 
kemarin ketiga surat kabar tsb. 
terbit kembali. 

Bagaimana persetudjuan tsb. 
tidak diterangkan. Ant. 

  

1 angan dan ekonomi :      

Pengiriman uang laba dan penju- 
( sutan - penjusutan 

BERKENAAN dg surat edaran L.A.A.P.L.N. tg. 17-3-49 menge- 
nai pengiriman uang (overmaking) laba dan penjusutan, lebih lan- 

djut L.A.A.P.L.N. mengabarkan bahwa : 

»Peraturan tsb tidak berlaku utk 

laba jg dibuat dalam tahun? buku, 
jang dimulai sesudah 1 Djuli 1950, 

akan tetapi dgn ketentuan, bahwa 

pembatasan2 mengenai pengiriman 

uang laba djuga dapat diadakan di 
kemudian hari, djuga pemerintah 

akan mengambil tindakan2 jg teru- 
tama akan memadjukan penghasi- 
lan2 keuangan dari perusahaan jang 
bersangkutan atau bagian dari pe- 
rusahaan itn, jakni menurut per- 
timbangan Lembaga Alat2 Pemba- 
jaran Lusr Negeri. 

Mengensi tahun2 buku jg dibuka 
sebelum tg. 2 Djuli 1950, akan teta- 
pi jg belum lewat waktunja, maka 
dgn melaksanakan apa jg disebut 
,batas —tahun dasar“ (basisjaar — 
criterium) jg masih berlaku, akan 
diusahakan sedapat2nja supaja pe- 
ngiriman2 uang itu dapat dilaksa- 
naga & 1 

Ongkos2 kantor dinegerj 
Belanda. j 

“L.A.A P.LLN mengumumkan, bhw 
permintaan2 buat pengiriman ong- 
kos2 direksi dan kantor beserta 
bunga (interest) mengenai setergah 
th. jang kedua: dari th. 1950, harus 

dimadjukan selambat2nja pada tgi. 
31 Maret jad. 

Peraturan seperti tsb diatas ber- 
laku djvga buat ongkos direksi2 di 
luar negeri lainnja dari maskepai2 
perkebunan jg bekerdjanja dinegeri 

ini. 
Buat pendudukan devisen 
Indonesia. 

Berhubung dgn putusan2 jg telah 
diambil pada'permusjawaratan para 
Menteri jang ke 2, Lembaga Alat2 
Pembajaran Luar Negeri mengu- 

mumkan: 
Utang2 orang2 jang sedjak tg. 10 

Mei 1940 telah mendjadi penduduk 
devisen Indonesia atau orang2 jang 

memperoleh hak dari pads pendu- 
duk tsb, mengenai perhubungan ba. 
jar-membajar jg sedang berlaku pa- 

da waktu tg 10 Mei 1940 sampsitg. 

1 Agustus 1946 (Arrlere's). i 
Arriere's ini akan dipisah dalam . 

a&) kredit2 delegasi. 

b) arriere's perdagangan. 
c) 5 keuangan. 

Gan akan dapst sekarang diselesai- 
kan menurut rantjangan jg berikuc 
dibawah ini: 

a) Kredit delegasi, dlm mana di- 
artikan utang2 jang belum lunas 
dari orang2 jang sedjak tg 10 Mei 
1940. telah mendjadi penduduk devi- 
sen Indonesia atau orang2 jg mem- 
peroleh hak dari pada mereka, ke- 
pada bank2 di negeri Belanda, me. 
hgenai pembajaran?2 delegasi dan 
pemberian tundjangan selama wak. 
tu tsb. diatas kepada keluarga2 atau 
achliwaris2nj2, beserta utang2 jang 
masih herus dibajar kepada madji- 
kan2 (dlm mana termasuk ,,Indicsh 
Fondsvoor particuliere noden”), ma- 
djikan2 mana selama waktu tsb. di- 
atas terus-menerus membajar dele- 
gasi dan memberikan. tundjangan? 
Ken keluarga atau achliwaris2 
arl-buruh2nja jang bekergja di In- 
Rana 

Tjara2 jg harus ditaati: 
1. Permintakan2 harus Simadjukan 

dgn pormilir 12 dan daftar? perta- 
njakan jg diisi. 

Bersambung di halaman 4. 
            mempan mena to   

Luar Negeri » seminggu jl. 
“ Ol eh wartawan KR). 

GUNGGUH, menghefgnkan ! Tentara PBB dgn Pn angkatan 
Udara jang kuat, ditambah dgn bantuan artileri, lapis badja dan 

bantuan2 ang! katan laut tidak dapat pertahankan garis -pertahanan- 
nja | Atau setidak2nja menimbulkan kerugian? jang sangat besar pd 
pihak lawannja. Padahal perlengkapan perangnja pihak lawan tidak 
ebih baik. Paling2 hanja dapat menjamainja sadja. Meskipun hendak 

“dikatakan bhw. balabantuan. sukarela Tionghoa terus mengalir, tapi 
dalam perang soalnja Hah: Te terletak pada djumlah serdadu 

Tai 

Maka sekalipun mau dipokroli ba- 
gaimanapun ajuga, tidak dapat di- : 
“sangkal lagi bhw pada tentera PBB 
ada kekurangan besar. Satu keku- 
pa jang dewasa ini rupanja ti- 

dapat dipenuhi. Kekurangan ' 
itu mengakar RP tidak adanja semangat 
perang. serta tidak adanja bantuan 

a & 

: Djemu perang! 
y ERITA wartawan »Chicago Dai- 
jiy News'' jang mengatakan bhw 

|" Gjendral Mac Arthur telah an- 
Ojurkan supaja tentera PBB ditarik 
pulang dari Korea telah disangkal 
oleh kementerian luar negeri Ame- 

.rika. Sungguhpun begitu, mengi- 
moril dari anang jang berada di ' ingat bahwa antara pimpinan mi- 
“garis belakang. Faktor inilah udang, 
telah meniad: kan artinja pera. alatan 
ktp Sa serba modern dari ten- 

tera PBB itu. Terbukti dari Ta     
   
   

         

   
   

  

    
    

  

   

liter dan kalangan resmi politik 
di Washington terdjadi.bentrok, ru- 
panja berita ,,Chicago Daily News” 
itu mengandung bagian2nja jang 
mungkin benar, Kaum politik res- 
'mi jang. dogmatis,,.di 'Washington 
andjurkan supajar gGiteruskan 

  

: Na titik darah jg penghabisan. 
Gjuran dari mereka jang hanja 

a- . bekerdja dibelakang medja tulisnja 
“! dengan aman itu dan Gjauh dari 
“medan perang jg gemuruh karena 
dentuman mariam dan meledaknja 

“bom memang sangat mudah diu- 
pkan. Lebih2 (pa Anjuran ho. 

rang sampai titik darah jang peng: 
habisan itu datangnja dari pihak- 
nja tuan2 paberik sendjata jg terus 

mengantongi untung banjak karena 
barang . dagangannja laku keras 
sebagai akibat peperangan jg lang- 
sung terus dengan dahsjatnja! Tapi 
bagi serdadu2 Amerika jang tidak 
lebih dan tidak kurang hanja 'me- 
rupakan umpan. pelor belaka dan 
jang merindukan keluarganja jang 
ditinggal dirumah, duduknja perka- 
ra pasti adalah lain, seperti ter- 
njata dari hudjan surat2 jang dite- 
rima oleh para anggauta Kongres 
Amerika dari rakjat umum jang 
menuntut supaja tentera Amerika 
segera ditarik kembali dari Korea! 

Sikap Amerika kendor. 

ENURUT perkembangan dunia 
dihari2 belakangan ini, rupanja 
kalangan politik resmi di Wa- 

shington telah terpaksa melunakkan 
sikapnja jang keras. Ternjata dari 
Panitya Folitik PBB jg telah me- 
nerima baik rentjana Perdamaian 
Korea dgn 50 suara setudju lawan 
7 suara dan 1 blanko. Negara» jang 
tidak. setudju itu ialah '5 negara : 
blok RBovjet, Tisvngkok nasionalis 

dan San Salvador, sedang jg blanko 
ialah Pilipina. Djadi ternjata Ame- 
rika telah menjetudjui rentjana 
penghentian perang Korea itu, hal 
mana sesuai dgn kehendak rakjat 
Amerika sendiri: jang sudah Te 
djemu perang itu! 

Bila perkembangan politik inter- 
nasional telah ad sedemikian 
rupa, untuk sebagian adalah karena 
usshanja Konperensi Commonwesith 
Inggeris jang telah bertekad bulat 

an ana 

mengenai pengembalian perdamaian 
Gi Korea dan segala soal jang ber- 
sangkutan dgn itu. Dslam pada itu, 
Commonwealth Inggeris dengan ber- 
terus terang dan tegas menentang 
pendirian Amerika jang selalu anti 
RRT itu. 

Bagaimana perkembangan selan. 

djutnja baiklah dinanti dulu karena 
sebelum rentjana perdamaian di Ko. 
reg itu dapat dilaksanakan, masih 
banjak prosedur jg, harus dilalui. 
Terutama mengenai konperensi ne. 
gara2 besar tentang Formosa dalam 
mana RRT harus ikut serta dan 
pula soal diterimanja RRT sebagai 
anggauta PBB. 

  Ts, "mn ar eL AON, 

  

Tapt harapan penjelesaian soal2 
Timur Djauh itu rupanja telah men- 
djadi tambah besar berhubung dgn. 
niat perdana menteri India Nehru 
mepgundjungi Moskow dan Peking 
utk. mengadakan perundingan dgn. 
Stalin dan Mao Tse Tung mengenai 
soal2 Timur Djauh, terutama Korea. 

Bila Nehru dapat menembus djalan 
buntu dan mengendorkan ketegangan 
antara Amerika dan Sovjet, diduga 
pemerintah Amerika mau merobah 
sikapnja utk. meliftjinkan djalannja 

prosedur dan memudahkan masuk- 
nja RRT dalam PBB dan penarikan 
mundur angkatan lautnja dari For- 
mosa. Tidak itu sadja. Bahkan per- 
djandjian perdamaian dgn. Djepang 
ig. djuga mendjadi tudjuan teruta- 
ma dari Konperensi Commonwealth 
Inggeris tempo hari, mungkin akan 
mendekati pemberesannja dim.ling- 
“kungan kerdja sama antara negara2 

jg. berkepentingan terutama Ingge- 

ris, Amerika, RRT dan Sovjet. 

Bibit revolusi di 
Eropa Barat 

EDATANGAN Panglima Terting- 
gi Tentara Pertahanan Eropa 
Barat djenderal”Dwight Hisen- 

hower di Eropa telah terbitkan re- 

aksi dikalangan kaum kiri. Demon- 

strasi anti Hisenhower diadakan di 

Perantjis, Belgia, Nederland dan di 

Italia, Bahkan diItalia pun disda- 

kan pemogokan buruh sbg protes 

thd kedatangannja Eisenhower sela- 

ku pembesar. militer dari tentara 

Berikat. Barat itu, Kedjadian tsb 

menperman kita Hana waktu 
lampau ketika untuk pertamakalinja 
kapal2 Amerika tiba di Eropa Barat 
dengan membawa barang? dari Ren- 
tjana Marshali. Rupanja demonstrasi 
anti Eisenhower itu djuga akan 
mempunjai nasib serupa sepertide- 
monstrasi anti rentjana Marshali 
dulu, jg hanja terdjadi sebentaran 
sadja. Selandjutnja segala sesuatu 
akan berdjalan seperti biasa, 

Sungguhpun begita, peristiwa ig, 
bersedjarah 'itu tidak boleh dipan- 
Gang rendah. Terutama mengingat 
perkembangan politik sselandjutnja 
jang makin bergolak sabagai 'aki- 
bat meruntjirgnja pertentangan: an- 
tara Eropa Barat dan Eropa Timur. 
Dalam abad ke—18 Amerika adalah 
djadjahan Hiropa, tapi kini lakonnja 
telah dibalik! Eropa Baratlah soka- 
rang mendjadi djadjahan Aserika, 
seperti tergambar dengan penglak- 
sanaan Rentjana Marshali, adanja 
Pact Atlantik jg diwaktu terachir 
ini disempurnskan dengan pemben- 
tukan. Tentara “Pertahanan Eropa 
Barat. dibawah pimpinan Pisenbo: 
wer itu! Tapi djustru kareu3” itu- 
lah: kini Eropa: Barat sebenarnja 
ada didalam krisis politik dan eko- 
nomi! Perkembangan Eropa Barat 
jig sedang menudju kearah sosialis. 
me itu Ojadi dikatjaukan oleh Ren- 
tjana Marshall "dengan Pakt Atlan- 
tiknja serta Tentara Pertahanannja 
dibawah Bisenhower:! Bibit revolusi 
di Eropa Barat kini sedung dipupuk 
dgn: radjinnja, 

perdebatan 
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... Orang2 djempo jan 

2 anak. 

penting kwalitait, 2 
sr tidak ena panahan 

  

Kasi ea Da 
| Karena kiriman K. R. 

g. Hantu Magelang kemarin. 
terbawa ke Semarang, 

| sehingga sampainja kembali | 
ap bebaa sudah malam, 

| KR baru disampaikan pagi 
ini kepada para pembatjanja. 
« Harap -dima'lumi.   5 5 ja | Administrasi K. R. 

ih orang2 fakir/miskin 
dan Anak? Jatim 

' Menurut tjatatan terachir dari 
2 djumlah. adanja orang2  fakir/ 

miskin dan anak2 jatim di Solo 
adalah sbb: 
“Jang dirawat ska 'Karjo 
denda 700 orang di Pamardi 

“Jogja (anak2) 150: dirawat di- 
Rumah Jatim Mubammadijah 50: 
di Rumah Jatim Tiong Ting (Ti- 

| enghoa) 50: di Rumah Jatim 
Karang-asem 50. 

dirawat 
di Margojudan 30 : di Manahan 
40, dan Anak2 Jatim Mean 

. di Rumah krn ta Rank $ 

“Golo' Hayaa bibit Irena: 
. Didapat kabar dari fihak perta- 
nian, bahwa atas inisiatif Patih di 
Kebumen, antara 3olo dan Kebumen 

| diddakan tukar menukar bibit ta- 
naman untuk memadjukan pertanian 
kita. 
sn n membutuhkan bibit » acul- 

nangga golek, manslagi, dan - 
Lala har sakun, sedangkan Solo jang 
“penduduknja asing dalam tanam 
Mena besar hasilnja buat 
waktu Laga La, ceng dari 

1 W Pan dan Bofolali jang 
: '800m dari permukaan laut, 

Be “anang tanah jang sebaik-baiknja 
| untuk ditanami tjengkeh. 

Balai Khan masjarakat 

2 : & “di Kediri. 

Panai lada 
Kn Cengab. dipimpin 
@ tergabung pada 

Lan 1, Dahan "Onaroan 
. verzese 

6 teits Mah 

Ann it tarakyat 
terendah untuk 
.5:— ' sehari di- 
Kemahalan un- 
jang terendah 
“utk isteri di 

anak 10 kilo 
110 kilo ga- 

tutidak 
, Pan btn ig 

up 
, dan debi. 

g AN Pe men Here dari ' 
Ne i Belanda, jg telah dilakukan 

selum 14 Mei 1940 atau berasal 
ogara ke 3 jg dipesan sebelum 
Mei 1940 La Pane se- 

m 15 April 1951 pada I. AP: 
dan akan berlaku untuk 12 

an, waktu mana dapat diperpan- 
@ana Gjika diminta oleh sipengirim 
eat AA dgn mungkinnja debitur 

dapat melunaskan utangnja 
(aigutasrteteitapositte), 

2. Permintaan2 ini akan diper- 
kan atas dasar jg disebut 

"10 Mei 1940 criterium“ mengenai 
pembahagian devisen daripada har- 
ta modal (lihat lampiran) menurut 

huku dan oleh karena itu hanja 
ipat diizinkan, djika baik. debitur 

maupun kreditur tidalah anggota 
Rantbaa badan hukum jang sama 
atau perseroan dagang js sama. 
“Djika penglaksanaan azas tsb. 
akan memberi kerugian jg tertentu 

3 pt 

| pro- 
tau daerah2 akan diberikan 

ngirim “sang ke Noggri 

iman : 
erhadap perseroan2 par- 

€ pindjaman2 obli- 
arus melunaskan 

. (coupons) dan 

pembajaran. 

I waktu ini masih harus di 
baji ada sipemegang2 saham 
af Negeri Belanda, djika Gjumlah2 
itu, telah tor pada CRO atau 

diperlihatkan dgn seksama, 
bahwa oleh CRO diberikan izin su- 
paja pembajaran Gjumlah2 tsb pada 
kantor ini tidak usah dilakukan, 
Untuk ketiga golongan ini telah di 
berikan izin umum sampai waktu 

1951. , 

dak digunakan 'kesempa- 
Giberikan dgn izin umum. 

oleh karena dibitur tidak sanggup 
3 membajar ketika itu, maka untuk 
pengiriman bersangkutan harus di- 

aan, Izin istimewa. i 
“4. Penduduk-devisen.Indonesia ig 

'perusahaannja disini tidak dapat 

Berbagai kedjahatan di daerah diartikan sebagai penanaman mo- 
Bandung 5 

Baru? ini rumah Djuhanta bersama 
5 orang tetangganja di kp. Njalin-' 
dung Tiipatat, djam 12,00 malam 
telah didatangi 17 orang perampok 
jang bersendjata karabijn dan pis- 

ke ru- tol. Sebelum mereka 
mah? terlebih dulu 3 orang ronda 
jang sendang mendjalankan Kewa- 
djibanrja diikat kaki tangannja dan 
seorang diantaranja telah ditusuk 
dengan bajonet. , 

Dengan mudah perampok2 Gapat 
menggondol berbagai barang dan 
perhiasan jang ditaksir seharga ki. 
R. 2.000.— 
Malam itu djuga nama. Omo pen- 

duduk kp. Babakan Tjinta Tjisarua 
telah didatangi 3 orang perampok 
jang bersendjata pistol, dan dari 
rumahtsb., si perampok dapat meng- 
gondoi berbagai Pera seharga kl. 
R4100.— 
Maiam Rabonja jang kedatangan 

perampok, nama Mardju, penduduk 
desa Tjibodas Madjalaja, banjaknja 
perampok 20 orang dan bersendjata 
lengkap. Barang? jang dirampas 
seharga R.1.250— 
Malam itu djuga nama Sjamsuri 
penduduk desa Tjikehuripan Lem- 
bang djam 8 telah Gidatangi 7 orang 
jang bersendjata lengkap, dan dari 
rumah tsb. si perampok dapat 
menggondol rupa2 apa Gan uang 
seharga R.2.500, — 

Sebelu kedjadian tab. diatas 
terlebih data nama Nj. Darsih seo- 
rang djanda di desa Tjikahuripan 
ajuga (Lembang) telah didatangi 
4 orang perampok jang bersendjata 
karabijn dan pistol, dan barang2 
seharga kl, R.250,— digondol. (Spd) 

: : K 

200 Tanah ,Kleinlandbouw" 
dalam penjelesaian. 

Bagaimana Guduknja perkara se- 
karang mengenai tanah2 jg olehpe- 
merintah Belanda dahylu diberikan 
kepada orang2 Belanda jg dianggap 
tidak pu, kalangan pemerintah 
daerah di Bandung menerangkan, 
bhw bal ini sekarang sedang dalam 
penjelesaian. 
| Menurut keterangan itu di Djawa 
Barat terdapat kira2 200, kleinland: 
boaw'” (pertanian ketjil) ig oleh 

"'pemerintkk Belanda dahulu disewa- 
kan kepada ,,min-vermogende Eiro- 
peanen” dalam rechtaterm jg luas- 
nja masing2 maximum 50 hektare 
dgn kontrak 25 tahun, sewaannja 

tiap hektare R1— setahun, Diantara 
tanah2 itu sekarang sudah ada jg 
didjual kepada rakjat dgn peranta- 

| raan pemerintah dan ada pula jg 
ditinggalkan begitu sadja serta se- 
landjutnja dikerdjakan oleh rakjat 
bangsa indonesia. | 

Salandjutnja kalangan itu mene- 
rangkan, bhw stelsel demikian ini 
sekarang sudah tidak sesuai lagi 
dgn negara Indonesia jg sudah mer. 
deka, karena tjara memberikan tera- 
pat istimewa (bevoorechten positie) 
kepada sa asing itu sudah tidak 
lajak lagi 1 Ant, | . 

sampaikan laporan. 

Mobammad Amier, Wakil pimpi- 
nan Gerilja Sulawesi Selatan, jg 

dal aktip” dapat meminta izin pe- 
ngiriman, permintaan mana akan 
dikabulkan untuk melunaskan utang? 
kepada bank jang dibuat di Negeri 
Belanda dalam waktu 10 Mei 1940 
sampai 1 Agustus 1946 untuk peru- 
sahaannja, 

5. Apa jang diartirkan dengan pe- 
nanaman aktip dan passip dapat di- 
batj:i dalam surat edaran kami c 
No: 189. 

d) Dengan sendirinja segala pengi- 
riman jang disebutkan pada surat 
|edaran ini harus diselenggarakan 
menurut jang ditentukan dal 
pengumuman A 26 tertanggal 3 | 1 
Maret 1950. 

C) Menundjuk kepada 'perminta 
an2 jang dahulu telah dimadjuk: 

tidak diperkenankan. 
Semua permintaan harus: an 

kan lagi kepada LA.A PLN, dan 
permintaan? jang disekutkan pada 

i dapat pula di- 3 

  

“SELASA, 16 DJANUARI, 1951. 
Jogja. Gelb.: 59,2 dan 122,4 m- 

106 30 Tilempungan. pagi Hid. 1g S. Dojomardowo" '. 
1215 Konsert siang. 
17.00 Dongengan kanak2 oleh Pak Arintoko: 
17.45 Krontjong sora hid. ,, Tjondro Purnama''. 
18.15 Ruangan Kesehatan oleh ,,Wakaf P-5' 
18,30 Taman Pemudi oleh IP. P. I. 
20.15 Alam Ria dg- ,.Segar Djelita'" 
21.20 Obrolan Pak Besut: 
21.3 ) Siaran wajang kalit- 

. Pjakarta, 
Gelb. : 219,80 — 49,63 — 61,10 — 133,9 m. 

13.45 Melawat ke Priangan. 
17.15 Orkes Krontjong Setia. 
18.00 Ruangan Kesehatan. '“ 
19.30 Warna-warni: 
22.15 Gambang Kromong- 

Semarang. Gelb. 76.05 — 120 m. 
12.00 Orkes Krontjong Bunga-Mawar. 
17.03 Ruangan Taman Siswa. 
19.15 Lembaran Budaja- 
20.15 Lagu2 Minahasa. 
21.20 Orkes Gabungan Seniman-Seniwati Song: 

Surakarta. Gelb.: 90— 130 m. 
17.00 Dunia Kanak2. 
17.45 Ruangan Wanita: 
18.00 Hiburan dikala sendja. 
19 30 Merdu Meraju. 
2117 Klenengan Pahargjan- 

  

000000000000000000000000 

8 Bertunangan ig: 1—1—1951: 

Rr. ISTOETI 
dengan 

R. S» GOENARTO. 

Pena AA AN Tebati 
Gamelan Lor 40a Diokia. 

00000000000()20000060009 

dgn. SURAT bah. Indonesia utk. 
udjian Bond atau Pemerintah. 
Ketr. pada ,/MITRA” — Bintaran 
wetan 11, Jogia. Djuga djual bk. 
BOEKHOUDEN A dj.I, H. 
Harga 1 bk. f 10,—. Ongkos ki- 
rim 10 pCt. 153—1 | 
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Rumah sakit P.K.O. 

Muhammadijah 

NGABEAN 14 

    
I membutuhkan 2 orang bidan 

Iberidjazah. Jang. berkepenti- 

ngan diharap madjukan surat 
kepada Pemimpin Thabib tsb. 

he3 159—1         onama—anoaman 
  

Pendaftaran dilakukan 3 

Me ag 

 KURSUS NOTARIS UMUM - DJAKARTA. 
Membuka kursus- kursus baru mulai 1 Pebruari 1951, setjara 
lisan dan tulisan wituk udjian ,GROOT. — NOTARIS” 
bagian I, II dan III, dibawah pimpinan Tuan: 
A. CRAMER, cand. notaris dan Penasehat Balai Harta 
Peninggalan (..Weeskamer') di Djakarta. 

: DJALAN TJILOSARI No: 18 A — DJAKARTA- 

A. CRAMER 
R. E. ABDULKARNEN., 

  

  

STAF ANGKATAN ag 
Pn 

161—1   
KEMENTERIAN PERTAHANAN R. I. 

“Dimlabs Kena umum, ' Sedagang2. 
sampai tahun 1950 masih mempunjai piutang pada Angkatan 
.Laut R.I. supaja' segera menjelesaikannja dengan Perwira2 
Administrasi/Bendaharawan A. L. jang bersangkutan, selambat- 
lambatnja Sen tanggal 25 Djanuari 1951. 

"Djakarta, 29 Desember 1950. 

Sg Kepala Staf Chusus Angkatan Laut, 

“R. B. N. DJAJADININGRAT 

PENGUMUMAN 
“HI 41/14 

leveranciers dsb. jang 

Letnan Kolonel. 

  

dengan BARBARA STANWYCK,  GEORGE RENT dc 

Tambahan: PARAMOUNT NEWS, antara lain: 
Pertjobaan sinar La pertama, Daan manusia. 

Bentak SEPATU, F 
Mengerdjakan semua peker- M E NE Le” R M A 
djaan kulit didirikan'oleh ang- | 3 
gauta ,,SARBUIBIN'" Ranting | aa | 'Pertietakan Klaten, f 
Dikerdjakan oleh beke pang Ski 3 TENSIL 

DN Buat: DICTAAT 
Patri. Sanggup men 

Surat 
pekerdjaan kulit!” 

Dikerdjakan dengan mesin 

tsb. langsung di | “oleh 
Peng. Besar .SARBUBIN | 

Th Baru dan tenaga berpenga- 
laman. 

160-—1 
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Jogjakarta. 

Firma ,,HARAPAN” 
Tugu 36— Telp. 566 —Jogja. 
157. 1 

enjediakan pondok 
M nita kerdja ata 

puteri. Harap hubu 
ngan Nj. 8. KO       
  

    

SEDIA. 
1. Engels — Nederlanda MA Aa 

6 Nederlands — . 1 Biakota bodi Na: s1 
.. Frans — Nederlands woordenboek .. 

Nederlands — Frans woordenboek 

R 29, — 

R 29,— 

R 29, — 

5 R 29, — 

. P. H. Prick van Wely 

Duits — Nederlands woordenboek 
di Makassar,  sedjak . 

beberapa hari berada di Djakarta. 
Kundjungannja ke Djakarta ialah 
utk memberikan laporan kepada 

dan Seksi Perta- 
hanan par 1 
telah Ara en penje- 

en tentang usaha2 jg 

NU Bahana aa 'Duits woordenboek ,, 
Petani Nederlandse Taal 
Een jaar Engels. Dr. H. G. De Maar 

Het Tweede jaar Engeis 
Leerboek Der Enge ge 

Ta kiri 10'p 

Handelscorrespondenti 

“R20, — 

R 20,— 

R18,— 

Aa R0 Lan 

2 Mar Met UR Real ba 

R 6,— 

Dr. H. M,L. Kroes 

  

Men abataa Perdagangan dan Perindustrian BP pe- 
njeruajan pora urartarga pada 'Undang2 padjak-peredaran 1950. 

Djakarta, 3 Djanuari1951. 

MENTERI PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN: 
Memperhatikan png 1 dan 10 dari Verordening Pengendalian Harga 
19 

M EMUTUSKAN: 
KPT ON Pasal 1. 

1). Djika pada penjera an-milik dari sesuatu barang, untuk mana pa- 
da 31 Desember 1950 & laku sebuah rantjangan-penghitungan-harga, 
berdasarkan Und 'padjak peredaran 1950 dikenakan padjak-pere- 
Garan, maka tjara menghitung harga jang diberikan dalam rantjangan- 
penghitungan- harga diubah sedemikian rupa, hingga pada tiap2 penje- 
rahan-milik dari barang tsb,, harga pendjualan tertinggi ditambah de- 
ngan satu per tiga puluh sembilan (1/39) dari harga pendjualan terting- 
gi jang diperbol ehkan menurut ranfjangan itu salama pada penjerahan- 
milik sematjam ini ada dikenakan padjak-peredaran dan selama penje- 
rahan-milik sematjam itu terdapat dalam rantjangan atau setidak- 
tidaknja tidak bertentangan dengan pasal 5 dari Verordening Pengen- 
dalian Harga 1948 serta Pemberitahuan dari ,,Secretaris van Staat voor 
Economische Zaken« ttg. 22 September 1949. 

2). Djika sesuatu barang termaksud dalam ajat 1 adalah sebuah ba- 
rang impor, maka »landed cost-“nja diperhitungkan menurut lampiran 
dari Stencil No. K.P, 304, ttg. 25 April 1950 ditambah dengan satu per 
tiga puluh sembilan dari barga “landed cost“ itu, selama pemasukan 
Gari barang itu Lean bea-.pemasukan (invoerbelasting). 

9 Pasal 2. 
1). Djika penjerafamimilik Gari sesuatu barang atau pembe- 
rian suatu djasa untuk mana pada 31 Desember 1950 beriaku sebuah 
surat putusan harga, dikenakan padjak-peredaranberdasarkan Undang2 
padjak-peredaran 1950, dari surat putusan harga inidiberi pembebasan 

2). Pembebasan ini terikat pada sjarat2 sebagai berikut : 
a. dilarang menawarkan (meminta) atau memperhitungkan harga 

lebih tinggi untuk sebuah barang atau djasa dari apa jang telah 

Gitetapkan dalam surat putusan harga jang bersangkutan, ditam- 
bah dengan paling tinggi 10pCt. 

- tambahan jang dimaksud dalam a, hanja diidzinkan djika diper- 
gunakan iabene membajar padjak- peredaran jang dikenakan ber- 
dasarkan Undang2 padjak peredaran 1250, 

Pasal 3. 
1). Surat pu Nhh ini dapat disebut “Surat putusan penjesugian pera- 

turan2.harga pada padjak-peredarans, 
2). Surat patusan ini dianggap telah berlaku sedjak 1 Djanuari 1951 

Gan akan diumumkan dalam Berita.Negara R.I. 

KEPALA KANTOR PENGENDALIAN HARGA. 

Untuk keterangan selandjutnia, dipersilahkan melihat pendjelasan dari surat 
putusan ini. 158—1 

Pa DIMINTA BEBERAPA BIDAN —— 
untuk ' diteikekan di ibu-kota Ketjamatan2 dalam daerah « | 
Kabupaten Banjumas. Gadji menurut P. G.P. Surat lamaran 
dengan disertai turunan surat idjazah dan riwajat pekerdjaan, 
harap dialamatkan kepada: : 

Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjumas 

di Purwokerto. 

  

  Kara 

Telah diterbitkan oleh Djawatan Menakmtrio 

Daerah Istimewa Jogjakarta: 

ALMANAK EKONOMI th. 1951 
Berisi 29 dhani antara lain: peansal th. 1951, 

Hari Raja. Pranata mangsa, Tarip pos—Tilpun, Bank Rakjat 
Indonesia, Para Gubernur—Residen— Wali Kota/Bupati P.P., 
Sekolah Rakjat — Sekolah Menengah — Perguruan Tinggi | 
Gadjah Mada (dengan sjarat -sjaratnja), Ilmu pertanian— 
Perikanart— Keradjinan dll. 

Harga sebuah buku hanja . : . TUDJUH SETENGAH rupiah. 
| tambah 10 pCt. ongkos kirim, 

Lekas pesan ! 

Agar tidak lekas kehabisan ! 

Djawatan. Kemakmuran 

  
  

    KU KR" 
: - Kidul 42- Jogjakarta.     Daerah Istimewa. Jogjakarta | " 

"Tune. Kadanlatan Bakint'"" Tar Mayang 
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