
   

  

. n soal Irian, bu- 
hasia, bahwa kabinet se. 

lebib suka tjara bekerdja 
jang tidak ,spectaculsir”. 

tetap djadi tuntatan dalam 
4m kabinet, baik kabinet Hat- 
po hari, baik kabinet Natsir . 

   

            

  
tenang, jang berlainan dengan tjara. 

: ia | oleh Bung.Karno. 

   

   

   
    

3 

  

    tjapan-Wx. Presiden Mob. Hatta 
po hari jang menjangsikan, apa- 
| Irian akan dapat kembali ke- 

dalam lingkungan tanah Na 
lum 1 Djanuari 1951, pada hakekat- 
ag . Len akan perbe- 

21 engenai tjaranja mem- . 

   

  

   
   

  

   

  

gkan Irisnitu. 
Kita tempo hari tidak setudju dg 

utjaps g Hatta itu, karena itu 
Ikkan keluar, bhw memang 
lisihan pendapat mengenai . 

srdjoangkan Irian itu. . 
ak anin soal setu 

utjapan 

      

    

  

   
suatu pertandaan- tege 

rselis n pendapat kabinet 

EH NS EN 

kita 
tidak 
“kabi-    

   

abinet tidak menjetudjuinja-. 

   

    

adi Presiden telah mengutjapkan 
onja itu dengan tiada mengi-. 
: pendirian kabinet?        

    

   
     

   

  

   

    
   

   

  

   

   

    

Ge Tune Bolak 
—. mikian? — 

Pr siden bertindak de-. 

ar pemerintehan kita sampai 
  

    
    

Ea sekarang : Presiden tidak boleh di- 
33 ganggu gugat. Artinja, Presiden ti- 

Gjawab dan didjatuhkan ata (per 
buatannja sebagai Presiden. Ini me-. 
ngandung mana, Presiden tidak bo, 

| 5leh bertindak bertentangan dengan : 
pendirian kabinet, karena berdasar-. 
kan atas paham: Presiden tidak. 
boleh d'ganggu.gugat itu, kabinet . 

00. Ish jang bertanggung djawab atas 
0.01 segala perbuatan Presiden 2 
2 FE Ita sata pokgkak. 5 na 

| Tetapi disamping itu, kita semua 3 
“pun tahu, Bung Karno hanja berse-: 
dia djadi Presiden dengan tuntutan, . 
dia tetap djadi pemimpin rakjat.. 

“ Artinja, boleh Presiden sebagai B 

  

         

| Karno bertindak sesuai dengan apa . 
     

   

     

    

   
  

     

    

   
   
    
   

  

     

   

  

    

    

  

     

x jang dipandangnja panti: PAN 
3 i Manna snarnag pemimpin akjat. 

$ "gtu pokok Min. Ta dk aa ab 
k D0 Berkenaan dengat keactipan Bung. 

Karno/ Presiden mepgenai sc | Iris, 
| “an itu, dengan tjara jg tidi 1 

| sesuaian dengan pendirian kabinet, 

buatannja itu sebag i emimpinrak 
| jat, jang tidak usah dipertanggung 
djawabkan kepada kabinet? 
Bea 0 ae 
2 3 En EN 

“Tetapi Ba Nabi 
dapat Irian kembali pada 1Djanu- 
bay 1951 tidak terlaksana, Gengan 
tiba2 Presiden menjatakan tidak da: 
pat berpidato, djustru karena 1 

kita mempunjai pemerintahan 
serdasarkan systeem An ir! 
Berkenaan dengan ini,' bolehlah 

kita kemukakan, bahwa pada 

     

  

    
   

  

  

tangan, antara perbuatan Ir. Sukar- 
a sebegai Presiden dengan perbu- 
tannja sebagai Bung Karno, 
a n rakjat. 

Pe Na spertak Mi ondnad Blki t 
|....ini, pertentangan itu sudah meng- 

akibatkan pertjam,uran maina, su- 
1 begripsverwarring, jang 

Selandh ja sukar dapat di & 

  

    

    

   

    

    
   
   

   
    

    

   
   

   
   

rang ini. Tetapi semua mereka 
jukai tjara bekerdja jang. 

"ta 

ake- 
katnja ada spanning, ada TON 2 

meng " 2 & 

Irian Barat. 
' 

      

   

s 

& 

an 

| Selandjurnia Naters mendjelas- 
kan, bhw perizrahan kedaulatan 
atas Irian Bar kepada Indonesia 
itu | 

     atas Irian Bar-t IG 
chirnja | Naters me 

bahwa kerdjas. ma'antara Belanda 
dan Indonesi: «ikan x-berfai 

tsb, Xx : 

2 

dah bagi pemerintah dan rakjat 
Belanda, daripada Belanda" terus 
menggenggam Irian Barat. Demi- 
kian Naters. NN 

dalam pembukaan sidang Balai 
rendah Belanda kemarin dulu. 
ketua rapat tan ka sepu- 
tjak surat dari Naters sendiri jg 
menjatakan bahwa 
berkentinja itu | 

   

| interview jang diberikan belum 

daulatan Irian Barat kepada”In- 
donesia, dimana banjak gugatan2 

lama. ini tentang denasahan ke- 

    

  

    
   

    

Menurut Afp dari Melbourne 
bekas Menteri Imigrasi Australia 
Calwell dalam suatu 'pe 

i Melbourne kemarin dulu tih 
.menjatakan bhw ia menolak tun- 
tutan2 Indonesia atas Irian Barat- 
C,W. Hallend jang kini mendja- 
bat ketua perhimpunan bekas 
'pradjurit Australia jg pernah ikut 
perang dunia jbl. dim pertemuan 
itu mengadakan pidato pula, jg 

ja sama dengan pidato 
Imigrasi tsb. 

" waktunja bagi 
Australia untuk 

   
2 memberitahukan kepada Indone- 

sia bahwa Australia tidak sudi 
lagi mendengarkan omongan2 
kosong”. Demikian Hallend, 
Menurut Afp, jang dimaksud- 

kan oleh C,W. Hallend itu. jalah 
| pidato pres Sukarno hari Senin 

' ji ketika Pres Sukarno menjata- 
kan kejakinannja bahwa Irian Ba 

  

   

      

   

   
    

   

    

  

onja bekas Men- njatakan, bahwa   

sekarang ini, | seakan akan Bung 
Karno lantas berlindung dibawah 
“kedudukannja gai Presiden jg. 
tidak boleh diganggu-gugat. Dengan 

lain Pa Kabinet harus ber- 
si 1 atas perbuatannja 

tidak disetudjui 

    

pe 

Z1      

a, sjsrat, selama 30 tb: 
: (Atm WK Presiden) dengan Prest. pihak Belandz musih mengawasi 

Pen 
atakan, 

Mengenai berhentinja Naters, 

ELL DAN HALLEND 

rat akan kembali pada Indonesia, 
PN i menjingsing pada 

   

  

han kedaulatan atas 
z 

“Menurut sumber Australia, Naters: per 
oonlijk menjatakan bahwa'ia menghendaki. 
ar pemerintah Belanda menjetahkan ke- 

an atas Irian Barat kepadaIndonesia. 

Pem. Belanda harus meneruskan 
      kekuasaannja atas Irian Barat 

sehingga penduduk Irian jg. 
ada sangkut paninja dgn Ind 
nesia dapat menjelesaikan si 

tralia tadi malam. 

| Korea sgenting,. Irian ku 
2 Teng Perbampna . 

Sementara" itu, menurut Ant,” Dr. 
Darmasetiawan jg. baru “datang dari 
PBB dalam laporannja kemarin kepa-' 

da Presiden al. dikatakan, bahwa gz- 
galnia perundingan Irian dikalangan 
PBB kurang mendapat perhatian: Me- 
nurut Darmasetiawan masalah Irian Ba- 
rat itu bukannja dianggap tidak pen- 
ting tetapi kurangnja perhatian itu 
disebabkan karena pada wektu ini 
soal Korea sedang memuntjak dan 
minta perhatian jg. sebanjak2nja dari 
anggauta2 PBB- 

Tentang Korea diterangkan, bahwa 
dewasa ini pembitjaraan2 sedang ber- 
putar pada soal Formosa dan masuk- 
nja RRT dalam PBB. 7 

ROMME TIUP- LAGU 
LAMA. ' 

Dalam suatu tjeramah dinegeri 
Belanda, prof Romme al. telah 
membitjarakan soal Irian: Dian- 
taranja dikatakan, bahwa orang 
berpendirian- salah apabila teru- 
tama hanja diingat akan kepen- 

- tingan negeri Belanda dalam 
masalah ini. Dalam halini oran : 
djangan lupa akan kepentingan 
penduduk Irian, kata Romme. 

Selandjutnja Romme membsn- 
dingkan politik mengenai Indo- 
nesia dan mengenai Irian. Menu- 
rut Romme maksud jg pertama 

. mengenai Indonesia ialah mem- 
“berikan kemerdekaan nasional 
dan kedudukan jang sara dengan 
negeri Belanda dalam hal ketata 
negaraan kepada Indonesia, De- 
mirian djuga maksud terachir dari 
politik kami terhadap Irian. : 

Va n. 

ai 

adah 

     

    

  

at 

nja sendiri. Demikian radio Kusi : 

  

    sih belum matang 
IN lungkin kabinet Belanda krisis. 

FRAKSI Partai v. d. Arbeid 
NX der Goes van Naters. kemarin menja- 

. takan, bahwa ia telah menentukan si-. 
kap untuk meletakkan djabatannja selaku 
ketua fraksi P. vd. A. dan berhenti sebagai 
anggauta balai rendah Belanda, ialah ber- 
hubung dengan perselisihannja dengan par- 

nja mengenai penjera 

Keadaan dilrian Barat pada 
umumnja berbeda, karena setiap 

tangan politik. 
omme. 

' Kabinet Belanda akan krisis? 
Atas pertanjaan wartawan Pe. 

doman'” bagaimanakah pendapat- 
nja fihak 
pembitjaraan Bld “mengenai ma- 
salah Irian dlm Parlemennja, ke- 
tua delegasi Indonesia Dr. Lei: 
mena, menerangkan, bhw pembi- 
tiaraan jg akan diadakan oleh 
parlemen Belanda besok memang 
banjak mengandung arti bagi per- 
kembangan selandjutnja. 

Kalau sekiranja fihak Belanda 
menjesuaikan pendiriannja dgn 
pendirian fihak Indonesia, maka 
dpt diramalkan Kabinet Bld akan 
menghadapi krisis. Andaikata ter- 

“ djadi demikian, “maka itu tidak 
berarti akan menambah kesikaran 
dim penjelesaian masalah Irian 

Demikian prof 

a 

“antara kedua belah fihak. Demi- 
kian Dr. Leimena. 

orang berpendapat bahwa Irian 
Barat belum mempunjai kema- 

Indonesia “mengenai : 

  

si pers di London katakan, 
dan perang dunia ke 3 akan 

Resolusi PBB untuk mengadakan 
konperensi 4 negeri (Amerika, Pe. 
rantjis, Sovjet dan RRT) mengenai 
soal Korea adalah sebagian dari 
usaha dunia untuk mengakui peme- 
rintah RRT, kata Nehru. Itu adalah 
lebih besar dari pada hanja usul 
untuk mengadakan konperensi per- 
Gamaian. Itu adalah lebih besar dari 
pada masuknja RRT djadi anggota 
PBB. Itu adalah pengakuan langkah 
“demi selangkah bhwRRT dewasa ini 
adalah suatu negara besar, kata 
Nehru. £ 

Karena tak diakuinja 
negara2 baru 

Nebru selandjutnja katakan, kesa- 
karan besar dari masaalah dunia ig 
dihadapi dewasa ini, terutama ber- 
pusat disekitar tak adanja penga- 
kuan dari beberapa negeri terhadap 
muntjulnja beberapa negara baru 
didunia, sedjak achir perang dunia 
ke.2, jang terbesar diantaranja jalah 
pemerintah RRT. 
Dalam PBB kini terdapat gelagat? 

takmengakui kenjataan2. Berbagai? 
negeri dalam PBB menggunakan ke 
kerasan dan menjerang satu sama 

. lainnja, Bia hal jang demikian itu 
terus terdjadi, maka PBB mungkin 
terantjam seperti Volkenbond diwak 
tu jang lalu. 

Penjelesaian lokal tak ju: 
kup. 

Nehru seterusnja katakan, penjele- 
sajian lokal di Korea tak akan tjukup 
untuk mengurangi ketegangan du- 
nia, Dalam usul2 PBB itu tak ter- 
kaadurg niat untuk membatasi per- 
rundingan2 perdamaian diantara 
Inggeris, Amerika, Sovjet dan RRT. 
Tapi, kata Nehru, "kita tak meng. 
Bendaki terlalu banjak negeri dim 

aa Trainingskamp 
IBADANNJA gemuk. 'Mukanja tidak menjimpang “daripada muka Pe 'erang2 Tionghoa. Tingginja kurang lebih 2 meteran. Kulitnja 'berwarna kuning, tapi tidak begitu gespierd seperti penggemar2 olah raga, mijut - mijur ! Bahasa Indonesianja teratur, dan kalau bitjara seakan? selalu memikirkan apa jang diluntjurkan dari mulutnja. Dan “dibarengi dengan lambaian tangan kedua?n 
Ieagkan kepalanja, bila akan menandaskan 

ja dan sering mengge- 
»tidak-nja. Seorang dra- mateur! Tidak tampak sedikitpun kelagakannja, seperti lain2 orang jang mempunjai kepandaian lebih tinggi daripada lain“orang. Tidak membusungkan dada dihadapan atau dalam pertjakapan dgn mereka jang dilatihnja. 

1 Pada gelagatnja tidak kelihatan, 
“kalau orarg iniia'lah beroepsama. 
tear tuan Choo Seng Guee dari Si- 
'ngapoerajg kini diberi pertanggung. 
ran djawab melatih para atlit? dan 
pemain sepakbola dim persiapan utk 
melawat ke Asian Olympic Games di 
New Delhi. 
“Dalam berhadapan dengan warta- 
wan2 ia selalu mengemukakan tak 
mau diinteryieuw atau dibikin foto 
untuk dipasang disurat2 kabar, Ma- 
'Ka selalu ia menjingkiri kalau ada 
lens dimuka dirinja, dan selalu me- 
nggelengkan kepalanja serta kedua 
tangannja kalau ada seorang war- 
tawan menanjakan itu tentarg 
Girinja. Orang ' bescheiden sung- 
guh. Tapi dalam pertjakapan dgn 
“wartawan kita malahan memper- 
lihatkan banjak omongannja, dan 
sampai tak dapat diselingi oleh 
pertanjaan2. 

| Tabaru umur 38 tahun. Masih 
“muda: Diwaktu masih xetjil tak 
pernah diperkenankan oleh orang- 
tuanja berolah raga. Selalu dipak- 
sakan untuk melatih otakja sadja, 

  

KONPERENSI Persatuan Pela- 
Gjar Demobilisant (P.P.D) Djawa- 
t 
mulai tg. 12 hingga 15/1 jbl. dan di- 
'kundjungi oleh para utusan dari 
tiap2 karesidenan Djawa- tengah, te- 
lah "memutuskan mengirim rom- 
bongan utusan dg. membawa surat2 
ke Kantor Urusan Demobilisant (K. 
U. D.P.) di. Djakarta untuk merun. 
Gingkan tentang surat penetapan 
ttg. 30/12-'50 jl. dari Kantor tsb., 
serta memadjukan conseptie mehge- 
nai pemetjahan masalah Peraturan 
Pemerintah (P.P.) 32 bagiparape- 
ladjar perdjoangan. 
Dalam formulering termaktub 

| dalam surat2 jang dibawa “Utusan 
tersebut, a.l. diusulkan pada Peme- 

| rintah selekas2nja . menjelenggara- 
kan staatskadervorming, serta mem" 

|. beri. tempat. penampungan atau 
n-  mendjamin  kesedj 

3 Pan peladjar2 demobilisant. 
fe @ 

ahteraan sosial 

: Mengenai. consolidasi,keda- 
lam diputuskan al. menjempurna- 
kan Pimpinan Pusat PpD di Jogja, 

1 tllis Sdr. Supanto dan 
    

   ha Sdr. Sutarjo, Pem- 

ah. jang diadakan di Magelang : 

— Adakan staatskadervorming 
“bentukan ' commissariat Bandung 
'diurus oleh Sdr. Sutopo dan Dja- 
Karta Sdr. Sumarmo. Selandjutnja 
membentuk Badan Pengawas Keu- 
(angan jg diketuai oleh Sdr. Sukro- 
.harsono. 
"Ketjuali mengesahkan tjabang2, 
djuga diputuskan membubarkan tja. 
bang Pekalongan dan mendjadi ran- 
ting dari tjabang Semarang. 

' Mengenai consolidatie kelu- 
ar diputuskan utk mengusahakan 
'adanja wakil dalam Panitya Pusat 
K-U.D.P.,'Kem.P.P. dan K. Djakarta 
serta adanja wakil PPD Tjabang 

utk duduk dalam Rayon2 K.U.D.P. 
“Dalam konperensi tsb. djuga di- 
sahkan duduknja wakii Pimpinan 
Pusat dim Panitya K.U.D.P, Djawa 
engah di Semarang. 
€ sma mba an 

   

  

   

  

|. Dr. Sumitro djengkel. 
| Kemarin Menteri Perindustrian 
an Perdagangan R.I. Dr. Sumitro 

Djojohadikusumo  menjatakan pe- 
jesalannja terhadap. notulen De- 

wan Ekonomi Indonesia Pusat jang 
disiarkan oleh sekretarisnja Suchiar. 

  

   

bersekolah dan bersekolah! Tidak 
lain daripada itu, kata Choo kepa 
Ga kita. Baru setelah jadi besar 
ini, saja dapat kesempatan untuk 
melatih badan. .Dan ini memang 
suatu kesenangan saja, tambahkan 
Choo. : 

Selandjutnja atas pertanjaan di- 
katakannja, bahwa dalam melatih 
para atlit dan pemain sepakbola 
Gi Tirtodipuran. ini tak dapat dia- 
Gakan perobahan dalam sistimnja 
atau taktiknja. masing2. Karena ini 
mendjadi kebiasaan "bagi mereka 
sendiri. Maka hanja dapat disem- 
purnskan sadja. 'Tjuma hal tehnik- 
nja dapat nanti didalam tempo jad 
dipeladjari. Demikian Choo. 

Kalau orang akan memakai sis- 
tim jang teratur seperti jang sudah 
terudji didalam ,sciensenja”. maka 
itu harus dimulai waktu masih ke- 
tji12. Tidak mungkin pengolah raga 
dipaksakan untuk merobah stijinja 
menurut buku atau'menurut pela- 
tihnja, kalau ia sudak besar dan 
sudah dapat. mentjapai rekordnja 
dalam tjabang olah raga itu. 
Mengenai hubungan dengan me. 

reka jang akan dilatih ia menghen- 
daki ,uatu suasana persaudarsan 

« jang soepel. Djanganlah dipandang 
sebagai bapaknja. Tapi hendaklah 
mengakui sebagai saudaranja jang 
akan memberikan tuntunan. Demi- 
kian maunja Choo Seng @uee. 

Soal pengalamannja di Singapura 
Choo mentjeritakan, bahwa' disana 
Ia selalu didorong orang2 kulit pu. 
tih bangsa Inggris untuk menerus- 
kan peladjarannja dajiam keolahra- 
gaan di London. Tapi maksud itu 
selalu ditolaknja, Selain ia mempu- 
njai kewadjiban di Singapura, dju- 
ga karena diwaktu ini masih dalam 
suasana persengketaan dgn. bangsa 
Inggeris. Disana Choco djuga mem- 
berikan peladjarag olah raga kepa- 
da orang2 Inggeris. Dan selalu men- 
dapat pudjian atas paedagogie ke- 
olahragaannja. 1 

Lebih landjut dikatakan oleh Choo 
.Seng  @uee, bahwa daiara latihan 
ini jg, diutamakan ialah semangat 
sport. jg. harus dimiliki oleh tiap 
pengolah raga. 'Dan ia sudah merasa 
lega, karena dalam waktu 2 hari 
disini kelihatan pada mereka jang 
akan dilatih, tjahja jg. menandakan 
semangat itu. Demikian tuan Choo 
Seng Guee dalam pertjakapan dgn. 
wartawan K.R. 3 

Uh 1 milimeter, 1 kolom . 1 060 

: Perang Dunia ke 3 bisa 
di tjegah 

Kata P.M. Nehru. 
ERDANA MENTERI India, Jawaharlal Nehru, 

bahwa PBB akan dapat diselamatkan 
dapat ditjegah, -hanja bila pemerintah 

RRT diakui sebagai salah satu negara jang besar. 

bebas. 
Diduga Kongres itu akan di- 

cadakan di Palembang atau di 
Solo. RD, 

  

1 Langganan : 
Sebulan. 0 Kpn 

T
e
 

   

   

  

Adpertansi: 

    

hinaan   

  

      

  

KEMIS: 182DJANUARI 1951 

      

     
     dalam konperen- 

         
       

  

   konperensi itu, karena nanti selain 
ada hasrat untuk melupakan soal? 
jang langsung dipertikaikan, 

India tak mau menjodorkan diri 
untuk ikut serta dalam  konperensi 
tsb, tetapi bila itu akan membantu, 
India akan ikut serta. Tetapi kata 
Nebru kemudian, tiada soal dapat 
diselesaikan, sebelum RRT diakui. 
Demikian Ant, U.P. London. 

KORUPSI SENDJATA 
Di Kairo telah diumumkan dengan 

resmi bahwa pangeran Abbas Halim 
dan bekas komandan-komandan dari 
Genie keradjaan, dari angkatan laut 
Gan dari djawatan penerangan Mesir 
akan diadjukan dimuka pangadilan 
karena mereka tersangkut dalam 
korupsi sendjata. , 
Sama sekali tiga belas orang ha- 

rus berikan pertanggung djawabnja 
mengenai pendjualan sendjata2, ser. 
ta mesin dari Sepanjol dan Italia. 
Sendjata2 itu semula utk tentera 
Mesir, tapi didjual kepada pihak2 jig 
tersangkut dalam perang Israei - 
Arab di palestina. 

Selainnja itu mereka djuga ditu- 
duh telah menggunaksn uang negeri | 
setjara keliru. Demikian ,.Nwg Reu- 
ter”. 

  

    

    
    

  

       
    

   

    

   

   

    

   

    

     

     
    

     

  

Kegiatan komunis di Kkalia. 
Berhubung dgn' akan datangnja 

djenderal Eisenhower di" Italia, 
polisi disana telah lakukan tinda. 
kan2 pendjagaan jang Kuat utk 
mentjegah timbulnja demonstrasi2 
komunis: Sedjumlah orang komunis 
telah ditangkap ketika mereka me- 
nempelkan plakat2 dalam mana di. 
njatakan bhw mereka menolak  ke- 
datangan djenderal tsb. 

Selainnja itu djuga pihak pimpinan 
Serikat Buruh telah perintahkan kpd 
semua kaum buruh Italia utk ada- 
kan pemogokan sbg protes atas 
kundjungan - Eisenhower itu. Tapi 
pihak buruh jang anti komunis te- 
lah andjurkan supaja tetap beker- 
dja seperti biasa,. demikian BBC 
tadi malam. 

      

  

    

  

   

     
          

      
    

   

    
   Indonesia dan Djepana. 

DUTA BESAR Indonesia Gi Ame- 
rika Mr. “Ali Sastroamidjojo telah 
adakan permulaan  pembitjaraan 
Gengan pembesar2 Amerika menzge- 
nai ikut. sertanja. Indonesia dalam 
rundingan tentang perdjandjian per- 
Gamaian dengan Djepang. Indonesia 
mengharap supaja dapat memperluas 
-perhubungan . dagangannja dengan 
Djepang,, hal mana sudah diatur 
dalam satu perdjandjian dagang. 
Mengenai keanggautaan dalam 

Panitya Timur Djauh befum diam- 
bil keputusan -oleh karena sudah 
lama panitya tsb tidak adakan per- 
temuan. $ 

Indonesia setudju supaja setjepat 
mungkin didapat persetudjuan ten- 
tang perdjandjian perdamaian tsb. 
Demikian Ant. 

Rombongan penerangan 
ditembaki. $ 

Dalam perdjalanan kembali dgn. 
perahu dari memberi penerangan 
di Margasari Hulusungai, 2 djuru 
penerangan bersama tjamat, 4 po- 
lisi dan 5 auggauta tentara ditem. 
baki gerombolan. Setelah terdjadi 
tembak-menembak perahu mereka 
terbalik. Mainmnja baru kembali 
2 orang penerangan, 2 polisi dan £ 
tentara setelah hampir 6 djam be. 
renang sepandjang sungai, sedang 
lainnja belum diketahui bagaimana 
nasibnja. 

Seperti diketahui perdjalanan su: 
ngai Bandjarmasin.Hulusungai jang 
pada waktu 'schir2 ini kerap'kali 
terganggu oleh gerombolan bersen- 
Gjata, adalah antara Negara Mar- 
gasari dan Marabahan dimana gerbta- . 
bolan bersendjata banjak bersarang 
sengadja untuk merampoki kapal2 
dan perahu2 jang lalu didaerah itu, 

' (Ant). 

KONGRES P,SiLI, | 

Didapat kabar bahwa P.S..i 
bulan April jad akan mengada- 
kan Kongresnja untuk menentu - 
kan sikapnja terhadap: Politik 

Wakil P.M. menindjau A.R.T.P. 

Wakil Perdana Menteri akan 
mengadakan -perdjalanan peme- 
riksaan ARTP (Asrama ' Rehabi- 
litasi Tenaga Perdjuangan) di 
Madura, trainingcentra di Djawa 
Timur dan kamp tawanan diNu- 
sakambangan. 

Rentjana perdjalanan itu dimu- 
lai hari ini sampai tanggal 20 atau 
21/14 jang akan datang. Ant,



    

    
   

  

   

  

ar ob Irian, jang dutjapkannja 
erensi PWI dan SPS 

  

muka2 partai jg berpendapat, bahwa 
Ta sebagai: suatu djan- 
waktu ini tidaklah TR utk 

  

  

  

        

   
   
   

  

   

      

RA
 

    
      

  

hati. Begitulah — 

   

  

da Panen parlemen. 

'Beshubun i |denga n sesuatu se- 
sab, rentjana NN ting jg pada 
mulanja pada pertengahan bulan 
Djunyari 1951 ini akan dibi- 
tjarakan di parlemen, terpaksa di 

   

tunda sampai bulan Fepruari, jg 
- akan datang. 

Lebih ..landjut . wartawan KR 
1 mendapat keterangan, bahwa soal 

— interpellasi mengenai keterang Kg 
Kol. Nasution djuga ditunda 

| berapa hari, berhubung fihak2 ig 
Na petang ende 

“Facultsit Sastra, Pendidikan dan Fil 
— salat Universiteit Gadjah Mada 
NTUK ikut memperkenalkan faculteit tersebut diatas oleh Kedau- 
'Iatan Rakjat dari tanggal 13 Djanuari 1951 telah dimuat suatu 

| karangan. Sajang didalam tulisan itu terdapat satu dua kesalahan 
faham 
Jang kurang baik. 

' Pertama: Nama resmi dari facul- 

'teit jang akan dibuka ini ialah: 
Faculteit Sastra, Pendidikan dan 

Filsafat. . 
.. Kedua: Dinegeri Belanda mahasis- 

| wajang ingin menempuh udjian da- 
faculteit kesusasteraan dan filsa- 

t harus mempunjai ldjazah seko 
h Gymnasium atau Lyceum bagi- 

YG an A (sastra), atau melalui staats- 
examen A. Ini berarti bahwa maha- 
siswa2 tadi sebelum masuk faculteit 
“Ki teraan dan filsafat telah 
mempeladjari bahasa Latin dan Ju- 
nani. 
Mengenai rentjana peladjaran da- 

ri djurusan Sastra di Gadjah Mada, 
| pada saat ini dapat dikatakan, bhw 
sosl isi masih akan ditindjau kem- 
bali, oleh karena mungkin diadakan 
perseguaian Gengan rentjana Uni- 

Aa versiteit Indonesia di Djakarta. Te- 
tapi rentjana jang dulu telah diker- 

djakan se tidak2d-nja berbeda dgn 
“rentjana universiteit2 dinegeri Be- 
Isnda, sebab dinegeri Belanda didim 
tingkatan candidaat tidak diadjar. 
ikan |bahasa' Indonesia dan: Djawa. 
Bahssa2 ini baru diadjarkan didim 

(| tingkatan doctoraal. Jang diberikan 

    

   

| sKetua Umum PNI, Sidik Djoio- 
,sukarto, menjatakan pendapatnja, 
“bahwa. lebih /baik nesidon tidak 
| lagi meng u .ten- 
tang akan 'masuknja Irian “Barat 
nga peta Pa akan tapAtoae batan 

kalau2 peaentuan batas 
menim ke- 

tjewa lagi nanti” apabila Irian Ba- 
rat pada tg 1 Djanuari 1952 belum 
Gjuga masuk, : Oleh Sidik 

  

   

   
    

  

| Gkingatkan kepada perdjuargan kes. 
| bangsaan dimasa jang lampau hing- 
ga tertjapain) skemerdekaan bang- 
sa sekarang il 5 , 

ika »batas 
Eman “Indonesia 

merdeka itu. Dalam pada itu “dulu 
perijuangan kebangsaan -.menudju 
Indonesia merdeka dilakukan : de- 
ngan segala keuletan dan ketabahan 

dalam . memper- 
“djvuangkan Irian Barat dewasa ini, 
Sidik menghendaki sikap jang sama, 
.dan-ia jakin, bahwa Irian “Barat 
pasti nanti (akan: masuk Bepublik 
Indonesia, 2 

'Selandjutoja “siaik menjatakan, 
“bahwa pada waktu ini memang ti- 
daklah mungkin vntuk  mentjari 

pengganti Bung Karno sebagai kre- 

siden, dan tentang pidato2 jang di- 
utjapkan  olea Presiden dimuka 
umum, dikatakan oleh Sidik, bahwa 
Fresiten Sukarno macan ha ea Kejinta, 
adalah djuga. pemimpin rakja 

“Sistem Presiden di 'mitdonijua tidak 
dapat disamakan sistem Presiden di 
Ameriks Se 3 Perantjis. Sistem 
Presiden di In donesia menempuh 

djalan dan 1 sendiri “didalam. 

  

   

  

“susunan ketatanegaraan - | Indonesia. 
Demikian Sidik Di an an) Ant. 

  

| Akoretartaat" AR. .M. 
Pasar telah. nengadakan pertemuan 
untuk dapat mengetahui,lebih aja- 
” an EPA torak dan isi memoran- 

3 pe gn peraturan/ 
AA an dari pegawai 

    

Pa 

Lendkkaiii Baki Petikan, me- 
mOorangun, dengan tuntutan umum 

, dapat diperoleh, ke- 

    

    

Tangan aa, memorandum My 
i engandung. er) an 'pokok. Ter- 
“utama oleh Hana 'niat My hendak 

| menghilangk .harga2 subsidie da- 
iri voedsel Ibakke dan dinaikannja 

| harga bar ang .. ve. sampai. Jebih 
“kurang 2 kali 

“Sebelum -meagambil. sikep jang 
positief terhadap memorandum .ini, 

“Secretariaat K.A.B.M., Pusat. meng. 
harsp. -perandingan . “lebih dahulu, 
186 udah Nan jakan segera menga 
dakan .pertemuan “dengan. fihak 

. B.E.M. Sikap selanfjutnja dari | Bu 

..ruh2 -didaerah2- perusahaan . minjak 
“diseluruh Indonesia sekarang, hanja 

Lanapahtu Sendiman pendapat s6. A. 

        

TA Gambar Gada Mada). 

  

  

si Djawa Barat 
.akan mogok 

'Djika tuntutannja tg. 1 Febr. ta' diterima 
ENGURU : Besar SEBDA (Serikat Burah Daerah Autonoom) jg 
berkedudukan di Surabaja kepada ',,Antara” menerangkan bahwa 

Yabang2nja diseluruh wilajah Djawa Barat akan mengadakan aksi 
pemogokan dalam permulaan bulan Februari depan djika tuntutannja 
tentang upah buruh harian n kepada Gubernur Djawa Barat jang di- 
(adjukan beberapa bulan jang lalu belum dikabulkan. 3 

Adapun tuntutan tsb menurut 
. keterangan PB SEBDA adalah tun- 
.tutan umum SEBDA jg didasarkan 
atas keadaan upah buruh harian. 

Selandjutnja dikatakan bahwa 
mengenai tuntutan tsb tinggal dae- 
rah Dja arat sadja jang belum 
mengabulkan. Sedang Gubernur Dja 
wa Tengah dan Djawa Timur telah 
mengabulkan, dan kini. utk daerah 
Dbjawa Tengah dan Djawa Timur 
sudah dikeluarkan sebuah peratur- 
an upsh terendah dan peraturan 
kerdja bagi hurvuh harian pada pe- 
merintsh:n, serta sudah dilaksana. 
Kan oleh daerah2 Kabupaten dan 

Kota Pra ija diseluruh Djawa Tengah 
dan Djawa Timur. Upah minimum 
ialah R 3,— sehari, sedang pada 
hari2 libur resmi dan libur Minggu, 
buruh mendapat upah penuh. Djuga 
pada waktu sakit buruh mendapat 
upah penuh. 
Pengurus. Besar SEBDA merasa 

heran denikian keterangan itu, dgn 
alasan apakah maka didaerah Djawa 
Barat tuntutan PB BEBDA itu tidak 
Gikabulkan.. 

Djawaban2 jang Giberikan pada 
waktu dua kali diadakan perunding- 

san selalu berputar2. Pertama kali 
Gikatakan akan 'ditindjau kemung- 
kinan?nja utk mengeluarkan pera- 
turan sematjam Djawa Tengah dan 
Djawa Timur. Kedua kalinja dikata 
ikan “soal itu adalah kompetensinja 
“DPRD 2 Kabupaten Kota Pradja. 
» Sedang jg penghabisan, ig dirasakan 
oleh PB SE8DA sudah mendjadi 
deadlock, katanja diserahkan kepada 
DPD Propinsi jg pada waktu seka- 

|.rang baru-sadja dibentuk. Dengan 
demikian 'maka dalam konperensi 
SESDA seluruh Djawa Barat tang. 

.gal 3 s/d 4. Djanuari- telah memu- 

.tuskan, djika dslam bulan Djanuari 
:1951 ini tuntutan2 tsb belum: djuga 
dikabulkan, SEBDA seluruh Djswa 
Barat .akan mengadakan aksi: pemo 
.gokan, dan dimulai dlm: KANAN, 
“bulan. Pebruari depan ini... 

Kemudian diterangkan, bbw sebe- 
lum mengadakan pemogokan, SEB- 
DA akan lebih dulv mengemukakan 
“masalah ini kepada umum, sehingga 
umum mengetahui selajaknja tuntu- 
tan -E3DA. 
Pemogokan tersebut akan dipim- 

pin oleh Pengurus Besar dg sebuah 
Mean aksi Ta jang akan ber- 

    

    

   
       

  

sagis credit, jang ada" 

  

: Y TAH pusat tlh blemurpan utk : 1 : 
000.- sebagai modal- pendorong (stootk: 

'di Djawa Barat, demikian : ,keterangan 
    pitaal) | koperasi2 

  

N tisiman ketua Badan Koordinasi Moman Djawa Barat. 

    

    
    
    

      

   

   
   

    

seterusnja, bahwa “pipikabiekk set 
koperasi? desa bagian kridit jang - 

  Ka harus memenuhi 
antara lain, peng- 

bona-f de, anggauta2. 
a Pena .pem- 

itu untuk kep 
    

  

bagaimana 'diketahut | PAMRR: -dan 
:lumbung2 a akan dihapuskan dan 
'tugasnja de NG “kredit akan di- 
“oper oleh erasi2 desa itu. Niti- 
sumantri me Kan, 
"bahwa « 
!Moh Hatta, 
tahun ji te 

dan Koordinasi 
rat mulan| 

perasi desa 
-R 150.000, 

  

    u resmi Media aa ma 

  

tahun NN it. 

  

kedudukan di Bandung. Sedang da 
jo. Ketua Umum Pengurus Besar 
SEBDA akan segera berangkat ke 
Bandung untuk memimpin pem Oa 
kan jang akan dilakuk: ee 
Demikian keterangan: 
war: SEBDA. Ant. 

Ra pera Residen 
Djawa Tengah ditunda. ' 

Dari pihak resmi dikabarkan, 
bahwa konperensi para Aan 

| Djawa Tengah jang sedianja akan 
dilangsungkan pada tanggal 17 
Djanuari “di Surakarta ditunda. 
Sebab-sebabnja ditunda menurut 
keterangan jang kita dapat 'ialah 
karena Gubernur Djawa Tengah 
Budiono jang akan memimpin 
konperensi itu, dalam: minggu ini 
telah mempunjai tugas lain jang 
lebih penting. 

Belum “diketahui bila 1 - 
rensi itu djadi Mlangangolrn, pat. 

didalam tingkatan candidaat ialah   
. faculteit 

bahasa Arab dan Sanskreta. 

(Perobahan ini dipandang perlu, 
supaja mereka "jang .hanja atau 
telah lulus dalam udjian candifaat 
mendapat poeladjaran jang agak 
bulat dan bergura untuk, mereka 
sendiri dan masjarakat. Bila perlu 
candidaat2 ini dapat dipekerdjakan, 

““misalnja disekolah menengah, de- 
ngan penghargaan jang lebih tinggi 
pula. 

Menurut undang2 Universiteit Ga- 
djah Mada pada saat ini, ditiap2 

disamping bagian can- 
“didaat diadakan bagian bacca. 

ilaureat. Bagian kedua ini 'disda- 
“kan untuk mendapat tenaga setjara 

tjepat, sebab masjarakat kita pada 
“Saat ini sangat membutuhkan tena- 
ga dari sekolah tinggi. Lamanja 

peladjaran untuk baccalaureat dan 
candidaat ini sama, jaitu dua tahun, 

tetapi rentjananja pada umumnja 
ta' sama. Sesudah dua tahun itu 
mahasiswa jang menempuh udjian 

baccalaureat dipekerdjakan, tetapi 
“kemudian diperkenankan menerus. 
“kan peladjarannja. 

Udjian doctoraal djuga terbuka 
'untuk mereka, meskipun aturannja 
“agak lain dari pada udjian docto- 
raal biasa. 

  

Konperensi karet.. 

Diperoleh kabar, bahwa berkenaan 
Gengan diadakannja sistem ,.single 

buyer” dalam soalkaret mentab:.oleh 
Amerika Serikat, oleh negeriitu ne. 
gara2 penghasil karet telah 'diun- 
dang untuk merundingkan soal2 jg. 

berhubungan dgn-produksi Ganpen. 
Gjvalannja. 

»Antara” mendapat kabar, bahwa 
kabinet R.I. telah memutuskan un- 
tuk mengirimkan sebuah “delegasi 
keperundingan tsb. jg. akan diada- 
kan di London pada awal Februari 
jg. akan datang. Apakah perutusan 
ini akan - daduk . sebagai peserta 
ataukah sebagai penindjau belum 
diketahui. 

Delegasi ini “akan terdiri dari 6 
orang lan nama menteri pertanian 

Mr. Tandiono Manu telah .disebut- 
sebut sebagai ketuanja. 

  

Keuangan da Ekonomi: 

Keputusan -surat2 devisen. 
PERATURAN jang ditetapkan dengan keputusan . Direktur Lem- 

baga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri (Instituut Devisen) tanggal 
11 Maret 1950 (Pengumuman A No. 26) dan. Maklumat kepada 
Bank - bank B No. ,296 mengenai sertifikat - devisen (deviezencer- 
tificaten) untuk mengenakan. padjak. atas pendapatan upah. dan 
.kekajaan “mengenai : 

a. bahagian? pendapatan dan Wan 
jang diperoleh diluar negeri, “serta 

bahagian2 kekajaan jg berada diluar 
“negeri: 

b. penggunaan pendapatan atau. 
upah jang diperoleh di Indonesia utk 
“pembelian surat2 keterangan 'alat2 
pembajaran luar negeri guna pengi- 
-riman2 sosial “(sociale transfers ) , 
mengakibatkan keadaan, - sehingga 
pelakuan peratur, padjak. Jang 
bersangkutan akan bertentangan dg 
kepentingan umum dan akan me- 
njebabkan ketidak.adilnja jg sangat. 

Keputusan Menteri Keuangan R.I: 
mengenai soal-ini Pan 
Pasal: 

(1) Utk pemungutan Van aka kas 
pendapatan upah dan kekejaan, : 
ka bahagian2 pendapatan, dan dpan 

“jang diperoleh diluar negeri, serta 
bahagian2 kekajzan jang berada di 
luar negeri, dinilai menurut imba- 
“ngan valuta (valutakoers) jg resmi 
“dari kesatuan uang (munteenheid) 
luar negeri jang bersangkutan pada 
1 Djanuari 1950, , 

(2) Jang ditentukan . dalam cajat 
jang lalu tidak berlaku terhadap 
.bahagian2 pendapatan dan. kekajaan 
jang masing2 diperoleh dari pu 
termasuk sesuatu perusahaan 
pekerdjaan jang berdiri sendiri. 
Pasal II: 

Untuk ed padjak "” 
pendapatan dan upah maka pa 

“dari sertifikat devisen jg d'per 
bm Iriman2 sosial, djika btaja 

piktul oleh madjikan, tidak di 

Ten aman dalam menentukan penda- 
| patan dan upah dari buruh.” 

    

Pasal IN. ' 
(1) Untuk pemungutan padjak 

atas pendapatan maka “dalam me- 
netapkan pendapatan. jang . dikena- 
kan dari buruh dan dari mereka 
jang melakukan pekerdjaan atau 
perusahaan sendiri, beaja tang me- 
reka keluarkan untuk sertifikat- 

Geyisen untuk pengiriman2 sosial, 
boleh dikurangkan. 

(2) Pengurangan jang dimaksud 
Galam/ ajat pertama .diberatkan pa- 
da perndapatan dari tahun takwim 
atau masa padjak, dalara mana 
biaja itu dikeluarkan. 

Pasal: IV. 
Jang dimaksud pengiriman? sosi- 

al ialah pengiriman Valuta luar ne- 
geri jang dibeli dengan idzin Lem- 
baga Alat2 Pembajaran Luar, Nege- 
ri (Institut Devisen) jang  diuntuk- 
kan guna: 1 

a. pengiriman. setiap. bulan: kepa- 
da anggauta keluarga jang berada 
diluar. negeri, 

b. alimentasi: 
e. penjetoran dalam dana.pensiun 

(pensioenfondsen ) : 
da. premi untuk .asuransi “jiwa 

dan.lijfrente : 
e. uang.tabungan. 

Pasal V. 
(1) Keputusan ini dilakukan atas 

pemungutan “ padjak pendapatan, 
peralihan dan—kekajaan buat tahun 
1950 atau'buat sesuatu “bagian dari 
tahun itu, demikian pula atas pe. 
mungutan padjak upah jang teru- 
tang dari masa2 upah jang terachir 
sebelum tanggal 1 Djanuari 1951, 

(2) Keputusan Ini disebut ,,Kepu. 
tugan surat2 devisen”, —Ant, 

    

jang perlu dibetulkan, supaja djangan menimbulkan kesan2 

  

Dengan segala senang hati 
kami mustkan tulisan dari 

Prof. Drs. A. Sigit, mengenai 
Faculteit Sastra, Pendidikan 
dan Filsafat Universiteit Ga- 
Gjah Madha. 

: "Red. 
#     

Bagian baccalaureat ini diadakan 
disemua faculteit terketjuali facul. 
teit kedokteran. 

Ketiga: Tentang persiapan utk. 
mendirikan gedung universiteit da- 

pat dikatakan, bahwa persispan itu 
masih dalam keadsan permulaan 

Gan meskipunyu sebesar R 15.000 
000 itu tidak #edifit, tetapi untuk 
mendirikan segdua kota universi- 
teit pada saat ini dibutuhkan uang 
jang djumlahnja : jauh lebih besar. 

Bilamana tjita2 ini dapat tertjapai 
dalam waktu 15 tahun, kota Jogja- 

karta sudah 'dap Gikatakan un- 

tung besar. 1 3 

F # 

Dechan faculteit 
Pendidirandan Filsafat 

A. Sigit 
una 

     

    

    

     

»Sastra, 

Keluar dari ' tahonan 

Glodok. 

Berita harian dari ,K.M. K. B. 
D,R. menjatakan, bahwa pada 
tanggal :13-15 Djanuari telah di 
keluarkan 'lagi '.12 orang .taha- 
nan dari pendjara Glodok, , jang 
ditahan sedjak tanggal 19 No- 
vember 1950. 

Mereka itu ialah: Djaubari bin 
Ali,-Marsad bin Nazir, /Jusar bin 
Thaib, Badcha Putranegara, An- 
war “bin Usman, Sabihun bin 
Hadji Mustapa.. 'Mobamad' Nur 
bin Ni'in, Mochtar bin Laso, 
Saripin bin Abdulrahman, Salim 
bia Nardjan, Naim bin Idjo dan 
Adjena bin Djajaprawira. Ant. 

KU.D.2 Purwokerio 

berdiri. 

Belum lama berselang ini di 
Purwokerto telah berdiri Kantor 
Urusan  Demobilisasi ' Peladjar 
daerah  Banjumas, ' jang kini 
bertempat di ruangan kantor Ke- 
residenan di Purwokerto. 

Kantor itu di kepalai oleh sdr. 
Manung Sumardi, dan berkewa-. 
djiban - chusus' mengurusi para 
Demobilisan Peladjar dalam da- 
erah ' tersebut... Dengan adanja 
kantor itu, tentu para Demobi- 
lisan Peladjar akan lebih teratur 
dan terdjamin' nasibnja. -— Sdb. 

Bango K. p. S. Purwokerto 
“dilatih 

Bertalian dengan pemilihan umum 
j.a.d. maka dengan bertempat di 
pendopo Kawedanan Purwokerto, 
achir- achir ini telah dilangsung- 

kan latihan anggota2 KPS (kantor 
pemungutan suara) dari beberapa 
ketjamatan dim wilajah distrik kota ' 

Purwokerto dan Sukaradja. 
Dalam latihan tsb. hadlir pula 

pelbagi golongan, wakil2 organisasi, 
pamong Pradja, Lurah2 dan wakil2 
Gari Djapen pula pembesar2 Pamong 
Pradja, diantaranja Bupati dan Patih 
Banjumas, Patih Tjilatjap. 

Selandjutnja Rdr. Subeno wakil 
dari E.P.8. Prop. Djateng, memberi 
'pesan hendaknja kesempatan jang 
diberikan oleh Pemerint h kepada 

isemua warganegara Indonesia, untuk 
memilih wakilZnja dim pemilihan 
umum nanti hendaknja  djanganlah 
Oi sia2kan, sebab begroting jg akan 
Gikelusarkan untuk itu tidak sedikit 
djumlahnja ialah 230 djuta rupiah. 

Lebih landjut Sir. Karseno (seer. 
K.P.8. Semarang) mendjelaskan so- 
a12 “disekitar pemilihan umum dan 
anggauta2 D.P.R. pusat dgn sjarat2 
nja. Selandjutnja Sdr, Karseno me- 
nerangkan, bahwa . memilih itu bu. 
kanlah suatu 'paksaan. Melainkan 
suatu hak :dan kesempatan untuk 
memilih wakil2nja. masing2. (Sdb). 

  

Produksi emas & perak di 

dunia - 
Mamerica Biro Pertambangan 

Amerika Serikat, produksi e- 
mas diseluruh dunia ketika th, 

1949, berdjumlah kira2 30.600.000 
ons, ketika th 1948: 29.700.000 onsj 
1944: 26.200:000. ons. 

Produksi dunia. perak ketika 
th. 1949  berdjumlah kira - kira 
164:500.000 ons, ketika th. 1948: 
172000000 1944 7 184.600.000 ons, 
Penghasilan emas jg terbesar dim 

th. 1949 ialah Afrika Selatan, ke- 
dua — barangkali—Sovjet Uni dan 
ke-3 Canada, 
Penghasilan perak jg terbesarialah 

Mexico, ke-2: sangat besar bedanja 
dari pada Mexico-. Amerika Serikat, 
dan ke-3 Kanada, dan ke-4 Peru. 

Produksi emasidi Afrika Selatan 
dalam th. 1949 berdjumlah 11.705.048 
ons, Kolumbia — jang memproduksi 
paling banjak di Amerika Selatan - 
359.474 ons, Pilipina' 287 844 ons. 

Produksi perak di Mexico dalam 

th. “1949 berdjumlah 49.447 842 ons, 
Amerika Selatan 34944554 ots 
(Ant, UP, Washington). 

  

. Wongso. 

Djawatan Agama Budha. 
Salah seorang pegawsi tinggi Ke. 

menterian Agama dl Jogja mene- 
rangkan, bahwa sesudah Negara 
Kesatuan terbentuk Kementerian 
'isb. giat mengadakan penindjauan2 
diluar Djawa Su'hatra,ialah antara . 
lain telah ke Sulawesi dan kini se- 
dang di Sunda Ketjil. Tugas para 
penindjau ita Jg terpenting ialah 
untuk mengetanni perkembangan 
aliran keagamaan dan mempersiap. 
“kan kantor2 Agama didaerah? tsb. 
Mengenai daerah Bali dan sekitar- 

nja jg sebagian besar. penduduknja 
memeluk suatu kejakinan jg terse- 
but. Agama Budha, maka ada ke- 
mungkinan besar, didaerah tsb. se- 
lain akan dibuka suatu kantor2 jg 
memperhatikan kepentingan rakjat 
1g memeluk agama Katholiek, Kris- 
ten | dan Islam,  djuga -dius&hakan 
adanja Djawatan jg memperhatikan 
kepentingan rakjat ig memeluk Aga- 
ma Budha. (D) 

Hasil perlombaan melukis, 
Dalam peringatan1 Tahun ASR: 

dibekas presijenan: kemarin dul 
antara lain dibatjakan hasil2 per- 
lombakan melukis anak2 sekolah. 

   Mereka ta'lah hadiah pertama: Su- 
trisno kl I Taman Siswa, Prijopra- 
tomo kl 3 Taman Kanak2 T3, Rr 
Murtinah kl V SR Keatrija, Sudono 
SM? III dan Mudjihardjo S MA II. 

Hadiah kedua: Suparjokl IA Ta- 
man Kanak2 T8, Suwarno Ilb T 
Kanak2 T.S. Arfan ki V T - Muda 
T.S$., Butahsn SMP1I -Ie dan Ruady 
Toana Djalan Bedog 9. Hadiah III: 
Suratro kila T. Kanak: T, S. Sutojo 
III a T. Kanak2 T.s. Rochani SMP 
ILIId, Ungei Imam Sunarjo kl IV 
S.R. Ksatrja Ganseorang dari S.M.A. 
(masih dipilih). 

Dari 60 hadiah (bersama hadiah 
penghibur) ada 34 hadiah jang dida- 
pat oleh Tafnan Siswa. 

Panitia kuburan Belanda 
Dikabarkan, bahwa di Jogja kini 

telah dibentuk suatu Panitia jang 
mengurus soal2 jang mengenai ku- 
buran Tionghwa, dan diketuai oleh 
K. R. T. Honggowongso. 

Fihak jg. mengetahui menerang- 
kan, bahwa untuk memelihara dan 
menentukan status orang2 jg pada 
waktu pendjadjahan Belanda dan 
Djepang bekerija mengurus kubur- 
an Belanda, kini sedang disiapkan 
suatu Panitia Kuburan Belanda. 
Maksud jang tertentu dari Panitia 
itu jalah akan minta ketegasan ten- 
tang status “mereka pada dewasa 
ini. Dari pihak jang bersangkutan, 
didapat keterangan, bahwa sebagai 
pelindung dari panitya itu akan di- 
tundjuk djuga K. R.T. Honggo- 

(D) pan $ 

Taman Pendidikan P.?2.KI. 
dibuka. 

Nanti sore djam19.00 akan di- 
buka dgn resmi Taman Pendi- 
dikan P.P.K.I. bertempat: di ru- 
mah Sakit Bethesda al. akan 
dihadiri wakil Kem. PP 6K, 
Front Pemuda Indonesia Pusat, 

.wakil2 organisasi2 pemuda dan 
Bapak2 Geredja. 

Taman pendidikan itu adalah 
landjutan dari pertemuan tjera- 
mah ' PKI jang diadakan ' pada 
tiap2 hari Kemis di Jogia bagi 
segenap anggauta PP? K.I, 

Berturut-turut -akan diberikan 
peladjaran Ethiek, Dogmatiek, 
Politiek, Sosial, Pendidikan dan 
Kegeredjaan. oleh' Drs. Sudar- 
mo, Mr. Dr. D.C Mulder, 
Ds. Purbowijoga, Dr. Renes dan 
Ds. Darmohatmodjo. 

P.I.B.I.. perkuat organi- 
sasinig. 

Baru2 ini Persatuan Isteri Buruh 
Indonesia mengadakan rapat untuk 
menambah pengurus dan membaha. 
ruhi langkah2. 

Sebagai langkah lagi segera ber- 
hubungan dgn. Pengurus Sarekat2 
Sekerdja/Buruh, berhubung Gengan 
akan mengadakan kader-kursus (Is- 
tri dan suami). 

Susunan Pengurus, sebagai berikut: 
Ketua Nj. Sardjana, Ketua 1g Nj. 

Sri Murti, PenulisI Nj Rachim, 
Penulis II Nj. Sundoro, Bendahari 1 
Nj. Kusumaningrat, Bendahari 1i 
Nj. Prodjosewojo, Komisaris Umum 
N).Sumardio, Pembantu Nj. I.Mut- 
radi dan Nj. Dirosubroto. 

Di Djakarta diwakili Nj. Maruto 
Nitimihardjo dan Nj. Iwa Kusuma 
Sumantri. Sedang di Bandung Ny 
Usadi. dan Nj.: SANApNO. 

  

Partai Sosialis bubar, — 
Dewan Partai2 Sosialis dim 

sidangnja di Jogjakarta pada 
tanggal 14 Djanuari 1951 me- 
mutuskan: 

1. Mengakui PKI shg. satu2- 
nja partai “kelas buruh di In- 
Gonesiaj 

2. Membubarkan seluruh Par 
“tai Sosialis dari pusat sampai 
kedaerah2: 'dimana Partai 8o- 
sialis ara dibubarkan : 

3. Mengandjurkan kpd ang- 
gauta2 Partai Sosialis untuk 
masuk PKI ditempat 'peker- 
djaannja, ditempat tinggalnja, 
djika ditempat Tesanaja bim 
ada PKI: 

4, Minta bentuda PKI dida- 
erah2 untuk mengurus dan me 
mudahkan pemasukan kawan2 
anggauta2 Partai Sosialis ini 
kedalam PKI, dibawah penga- 
wasan langwang NATA CC PKI. 
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jang mengenai urusan dalam di 
tetek bengek sampai perkara 
mian maupun. keamanan: Dan 
negeri jang berdi n pc 

         

      

    
   
   

  

engan planit-olanit 
nia kita itu dirundung 
al kedaerahan, entah 

asing. Dari urusan 
e Mengenai perekono- 

'mengenai perkara - perkara luar 
gi. ndung oleh bahaja 

onal jang menentang   
  akan meletusnja peran 

sistim pendjadiahan, upun rev 
nomian jang berdasarkan kaj 
agaknja tak akan berkeputusa 

STIMEWA. jang mengenai 
Apa sebab orang jang 
baik2. Jang djudjur. Dan k 

orang2 jang miskin. Tapi merek 
itu adalah orang2 jang be 
tinggi. Kenapa dalam temj 
kat berbalik djadi tjurang 
korupsi?! Baiklah kita pa 
pendapat sk. ,,Keng Po” 

  

    

    
    

     
       

     

   

    

| tadjuk rentjananja japg ber 
»Corrupsi” tg. 13—1 jl. al. sbb: 
Perbuatan? korupsi tarobah lama 

tambah menghebat. Malahan dalam 

    

banjak hal sudah disjahkan” oleh 
kebiasaan. Hingga orang tak malu2 
lagi. Korupsi itu sudah mulai djadi 

satu sistim! Dan sudah ada ,,tarip2- 
nja” jang tertentu! Dalam keadaan 
jang masih katjau seperti sekarang 
ini dengan gadji2 jang tidek tjukup, 
sedang alat2 jang hurus pertahan- 
kan hukum masih setengah lumpuh, 
maka pambrantasan “korupsi itu 
terasa seperti daja ,,mengeringkan 
lautan”! " , 
Menurut. pengalaman, . orang ber- 

buat korup itu karena desakan ke- 
butuhan? materie (barang wadag) 
Gan perobahan keadaan. “Pengala- 
man itu telah memberi peladjaran 
bahwa kedjudjiran atau kebedjatan 
manusia untuk sebagian besar ber. 
gantung Cari keadaan. Pembran- 
tasan korupsi sudah terang bukan. 
nja soal polisi, aksa atau soal 
naikkan upah dan gadji sadja. Tapi 
bargantung pada perobahan: antero 
masjarakat disekelilingnja, . sifat2 
masjarakat dan perhubungan antara 
anggauta2 didalam masjarakat itu, 
Gemikian kata Sk. itu selandjutnja. 

Pala penutup tulisannja harian 
itu memberi nasehat-sebagai tinda- 
Kan jg. praktis jg, dapat .diharap- 
kan akan membawa hasil dalam 
djangka pendek supaja pemerintah 
melepaskan politik upah upah jang 
katanja bersandar ,,keadilan sosial” 
hingga pegawai tinggi tak boleh 
mendapat gadji lebih dari beberapa 
puluh kali gadji jg. paling rendah. 
Didaiam praktek aturan demikian 
itu hanja .huichelarij” alias palsu. 
dan merintangi pemerintah menda- 

: Da orang jg. pandai serta aa- 
gat andjurkan korupsi. Demikian 

— .Keng Po”. 

ARIAN ,Java Bode” dalam 
tadjuk rentjananja jang berke- 

' pala ,,Vertrouwen” tg..13/1 jl. 
sesalkan orang2 jang diserang oleh 
rasa takut. Tidak melulu karena 
cbawatir akan meletusnja perang 
dunia ketiga jg katanja tidak bisa 
Gitjegah lagi itu. Tapi terujfama se- 
bab orang2 sangs kemuhgkinan2 
negeri2 ,,demokrasi” utk 'mendapat 
kemenengan terachir dalam perang 
Gunia jai. : Ga 

Sejang benar bbw kebimbangan 
dan keraguZan itu sering terdapat 
dim kalangan orang2 jang mestinja 
lebih mengerti dan'lebih tahu dari 
psda kita orang2 biasa. Ialah orang2 
ig tahu akan perimbangan kekuatan 
antara Rusia dan “Amerika. Jang 
boleh dikata dimana2tersintuh pada 
keterangan2 (gegevens) mengenai 
kekuatan2 kedua negeri itu. Boleh 
Gjadi semuanja itu karena kesala. 

hannja contra propaganda, hingga 
banjak diantara kita, begitulah ,,Ja- 
va Bode” teruskan keluh-kesahnja, 
terpengaruh oleh omong besar” 
dari pihak Sovjet! 

selalu belum insjaf bhw perekono- 
mian Rusia tidak lebih daripada 
satu perempatnja perekonomian 
Amerika Berikat. 4 

Kalau nanti mesin2industri Ame. 
rika mulai digerakkan —dan ini 

segera akan terdjadi— nanti orang 
akan melihat angka2 jg membikin 

mereka pusing karena kagumnja! 
Truman sudah bilang setiap tahun 
Amerika akan bikin 501000 pesawat 
terbang dan 35.000 tank2. Dalam 
setahun sadja, produksi pesawat2 
terbang akan djadi lipat lima kali 
sekarang. Disini Kita tjuma sebut 
satu hal sadja jg dapat dikerdjakan 
dalam pembikinan alat2 perang jg 
nanti akan membandjiri negeri2 

    
      

  

ja. 

kepala Ne ata 

Banjak orang 

menentang sistim pereko- 
“kemalangan . dunia itu 

  sung -menjambung! . 
| Pakt Atlantik utk hentikan desakan 
"Iebih landjut dari Moskow. Dan itu 
belum semua. Djvga Kanada dan 
Eropa Barat kini tervs perbanjak 

'“persediaan alat2 perungnja dengan 
1 tHjepat. D1 

“Tapi tentera Sovjet djunmilahnja 

   
   

   

    

      

berdjuta2 orang3! Demikian .,,Java 
. 'Bode” mengedfek. Ach, itu tidak 

“ Gjadi apa! Ba anapun pandainja 
serdadu? £o lamun perlengka- 
pan dan perse tagn mereka a- 

ng! Dan lagi 

satu “divisi A- 
paja 18.000 orang ! 

Pa aU NU 
Memang 8 Ir ketahui berapa 

' kekuatan Fovjet jang. sebenarnja, 
tapi biar bagsimana djuga, toh kita 
tidak ada sebab untuk disesatkan 
oleh propaganda Sovjet. Baiklah 
orang pertjaja peda kekuatan dan 
kepandsian sendiri, demikian nase. 
hat terachir Java Rode” dalam 
tulisapnja itu. 5 1 

merika kekui 

3000 Tuan tanah di- 
tangkap. 

Utk melaksanakan program 
perbaikan tanah. 

' Laporan jg diterima di Hongkong 
dari sumber? Tionghoa menjatakan, 

   

  

bahwa lebih dari 3000 orang tuan 

tanah, guru2, dan orang2 terpeladjar 

lakangan ini di Thamking, jang 
dahulunja diketahui dengan nama 
Fort Bayard, dan dilain-lain kota. 
disemenanajung Liuchow. HI 
Penangkapan ini dilakukan adal 

program perbaikan tanah diselatan 
Kwangtung. 5 | 

sudah ditangkap dalam 10 hari be- 

  

- 

  

  

Catat 
Moslem. 

'Antara negeri2 Timur Tengah 
Es dan Timur Dekat. 
“" Dari London diwartakan oleh Ant. 
UP bahwa perdana menteri pakistan 
Liaguat Ali Khan ketika ditanja da- 
Tam konperensi pers apakah ia Me- 
"hjetudjui terbentuknja sematjam 
'»Commonwealth Moslem" dengan 
'negeri2 Timur Tengah dan Timur 
(Dekat lainnja Llaguat menjatakan, 

A 

  

     

  

h “bahwa ia bersedia untuk memper- 
berhubungan dengan pelaksanaan ' 'timbangkan Suatu usul jang pantas. 

Saja tjondong kepada 'kerdja- sama 
| jang mungkin dan praktis didjalan- 

Selain dari Thamking, daerah2 kan. 
dimana perbaikan tanah ini sekarang 
sedang berlaku ialah di Hoihong, 
Hsuman, dan Juichi. 

Laporan ini menjatakan djvga 
Kan antara orang jang ditangkap 
tu 3 orang sudah dibunuh chala- 
jak ramai jg kemarah-marahan. Dan 
mereka ini ditjap sebagai reaksioner. 
(Ant. AFP Hongkong). 

mean 

60 Peladjar luka2. 

| Agenda konperensi 4&- Besar 
3 dipermudah! 
| Amerika, Inggris dan perantjis 
/telah membatalkan rantjangan UN- 
tuk memasukkan 80812 Timur Djsuh 

| dalam anggaran pokok pembitjaraan, 
dari konperensi. 4 Besar dgn. Sovjet. 
Uni: ig. telah diusulkan itu. K 

Akan tetapi, kata kalangan tadi, 
| ketiga negara Barat akan mende- 

“sak, supaja agenda konperensi Wen- 
“(teri2 luar negeri 4 Besar itu djangan 

Hampir 60 orang peladjar menda-, . terbatas sampai soal cemiliterisasi 
pat luka2 dalam perkelaian di Man. 
courah, sebuah kota di Mesir, waktu 
mereka mengadakan demonstrasi 
anti.Ipggeris. 

Para peladjar sekolah menengah 
jang mengadakan pemogokan me- 
nuntut, supaja pasukan2 Inggeris 
dikeluarkan dari terusan Suez, ber- 
kelahi dengan para peladjar dari 

celloge perindustrian jang tak mau 
ikut serta mengaliakan pemogokan. 

Ketika fihak polisi berusaha me- 
ngembalikan ketertiban, para pela- 
Gjar tsb. menentangnja. Menteri pen. 

didikan Mesir segera menutup ke-2 
sekolahan itu. (Ant.—AFP. Kairo), 

  

Pasukan PBB rebut kembali Suwon 
20.000 Serdadu RRT diselatan Seoul. 

penggn RE- 8 Amerika pada hari Selasa jl telah merebut kem- 
| bali Suwon jang letaknja 17 mil sebelah selatan Seoul dalam se- 
rangan pembalisannja jang makin kuat. Kesatuan? belakang RRT 
hanja memberi perlawanan sedikit sebelum mereka melarikan diri 
kearah utara. Dengan direbutnja Suwon, maka Tentara ke-8 telah 
memperoleh kemadjuan 16 mil semendjak mereka melakukan apa jg 
-disebutnja pengintaian setjara besar2an pada hari Senen. 

Akan tetapi Tentara. ke-8 kini 
. belum mendapat kontak dgn' pasu- 
kan? RRT jg terkuat disebeiah se- 
latan Seoul rupsznja hanja sedikit 
kemurgkinannja ohw pasukan2 RRT 
akan meninggalken “Yebih banjak 
kedudukan2nja lsgi dgn tiada me- 

hngadakan pertempuran besar2an. 
Mengenai direbutnja Suwon tidak 

Gisebutkan beberapa kekuatan ko- 
Ione Tentara ke 3.jg memasuki ko- 
ta itu. Djurubitjara. Tentara ke.8 
menjatakan bhw pasukan2 PBB ti- 
dak melakukan suatu offensif pem- 

“balasan. 
DPjurubitjara Tentara ke 8 mengu 

mumkan, bhw Korpske 40dari Ten- 
tara ke 3RRT teleh bergerak mela- 

y Seoul dan menggabungkan diri 
gn Korps ke 38 danke 50 RRT di-. 

sebelah selatan Seoul. Dgn ini ma- 

ka Ik. 20.000 tentara RRT kini ber- 
ada antara Seoul dan garis perta. 
hanan Tentara. ke-8 Amerika. 
Sementara itu 16 pesawat B-29 

Amerika telah mendjatuhkan 130 
.tom bom atas ibu kota Korea Utara 
Pyongyang. Pesawat2 pembom ri- 
“ngan B-26 dan pesawat2 peraburu 
jet Amerika dgn dibantu oleh pe- 
sawat2 pemburu angkatan laut me- 
njerang pasukan2 Komunis jg ber- 
ada diantara Suwon dan Seoul. 

  

Missi Dulles ke Tokio 

Utk bitjarakan perdjan 
diian perdamaian Djepang 

Kalangan jang berkuasa di Wa- 
shington mengatakan, susunan mis- 
si 7 orang jang dikepalai oleh John 
Forster Dulles, untuk membitjara- 

kan perdjandjian perdamaian.Dje- . 
pang segera akan diumumkan. 

Salah satu keberatan dari bebera- 
pa .anggota2 dari Komissi Timur 
.Djauh jang hingga.sekian telan di- 
kemukakan kepada Amerika, jalah 
bahwa memorandum 7 pasal Ame- 
rika jg mengemukakan andjuran2 
»sementara” tentang isi perdjandji- 
anperdamaian Djepang itu terlalu 
»tak “djelas dan “bersifat umum”. 
Karena alasan itu Dulles- berharap, 

"sesudah mengadakan konperensi dgn 
“Gjendral Mac Arthur dan para pe- 
mimpin politik Djepang, dapat me- 
ngemukakan dokumen jang terten- 

| tu dan minta pula reaksi jg terten- 
tu. (Ant. UP. Washington) 

: “Sebabnja deadlock masalah Kashmir 
Nehru tolak semua usul 

Kata Liaguat Ali'Khan. 

yERDANA MENTERI Pakistan, Liaguat Ali Khan, menjatakan 
dalam konperensi pers pada hari Selasa, bahwa Pakistan tidak 

dapat memberikan sumbangan kepada pertahanan Commonwealth " 
| Aa ana tiap2 usul jang pantas 

untuk menjelesaikan pertikaian India — Pakistan mengenai Kashmir 
| jang telah berdjalan 3 tahun lamanja itu, sehingga timbul deadlock 

'karena India telah menolak 

"mengenai masalah tersebut. 

    

  

menteri India, 
telah menolak tiap2 usul jang 2  dima- 
djukan oleh konperensi Common- 
Wealth untuk menjelesaikan masalah 
Kashmir. Ki BN an ut SN en 

| Kata Lisguat, ,,dalam konperensi 
itu telah “diusulkan, .Com- 
morwesith mengirimkan pasukan2 
ke Kashmir untuk mendjaga ke- 
“amapan Kashmir selama 1 
sedang dilangsi 
itu) hurus ditari 

  

| saja, usul ini adal f 
Baja menerima usul itu, akan tetapi 

   

arie Kembali “s9 eidh ” Nehru menghendaki 

ix 
| plebisit. selesai. Manurut Ependapat 

hh praktis sekali. 

Nebru menolakrja.” 
3 

2. (Usul lain jatah, kata Liaguat, bhw 
pasukan? India dat 

“memelihara |kesmanan | Kashmir 
supaja 'Com- ber 1kenga bersama-sama sementara menunggu 

'hasil plebisit. Lagi saja Bi daebaa 
usul itu, akan tete 
nja, Demikia Li: 
| Belandjutnja 

       

    

C Si “ '£ 

akan, bahwa 
supaja rekjat 

AS x 

1 Nehru menolak: 

  

Divisi:ke-2 Amerika mun- 
dur. 

Divisi ke-2 Amerika jg selama 
S hari Isidgn gagah berani mem- 
pertahankan kedudukan2nja didae- 
rah Wonju telah mengundurkan di- . 

ri ke garis pertahanannja baru di. 
pegunungan Sobaek, demikian diu- 
mumkan oleh Tentara ke 8 pada ha 
ri Selasa jl. : 

- Pengunduran itu terdjadi pada - 
Waktu pasukan2 PBB dipantai ba- 
rat Korea telah melakukan suatu 

gerakan offensif jg tiba2, dalam 
mara kesatuan2 peloporlapis badja 
telah menjerbu 12 mil kearah utara 
hinggga dalam djarak 23 mil dari 
Seoul. Pasukan? RRT kabarnja me- 
ngundurkan diri dibeberapa tempat 
kearah utara. Ant. UP, Tokio. 

  

Penduduk asli Australi 
mogok! 

Menurut berita jang diterima di 
Sydney pada hari Senin jl. smua 
buruh jang berbangsa asli Australi 
Gi daerah Darwin “telah mogok, 
menuntut kenaikan upah pokok 
mendjadi 7 pond tiap2 minggu. 

Pada waktu ini, orang2 tadi jang 
bekerdja pada pemerintah dalam 1 
minggu terima 2 pond, ditambah 
pula dengan disediakannja pemon- 
Gokan dan makanan, pakaian, tem- 
bakau, pengangkutan dan uang un- 
tuk menonton bioskop. , , 

Buruh partikelir, disamping hal2 
lainnja, menerimal pond. Buruh ta- 
Gi adjukan sebagai alasan, bahwa 
mereka ingin terima upah sepenuh- 
nja, supaja dapat mempergunakan- 
nja sexehendak- sendiri. 

Ant UP Sydney. 

Bom. e z 

2 Orang tawas, 30 luka2 
2 Orang Jahudi tewas dan seku- 

rang2nja 30 orang lagi telah men- 
Apt luka2, ketika terdjadi peledakan 
bom diluar synagoge (tempat ber- 
sembahjang Jahudi) di Baghdad, jg 
mendjadi pusat - emigras! bangsa 
“Jahudi, 

Peledakan tadi terdjadi, ketika se- 
buah truck jang muat orang2 Jahudi 
sedang berangkat dari halaman ge- 
Gung tadi: listrik seketika djuga pa- 
dam, karena. kawat .hoogspanning 
terputus karena ledakan tadi. 

Pada “waktu itu, kira2 500 orang 
Jahudi sedang ada dalam'synagoge, 
sedangkan 400 orang lagi ada dilu- 
arnja, 
Kepala kepolisian Baghdad dan ac- 

ting-menteri dalam negeri 'Irag da- 
tang ketempat kedjadian tadi utk 
menjaksikan dan adakan penjelidik- 
an, pelempar bom tadi tidak dike- 
tahui. (Ant..UP Baghdad). 

  

— Tiga orang biskop Tjekoslowakia 
telah didjatuhi hukuman berat oleh 
pengadilan di Bratislawa, “atas tu- 
duhan melakukan spionase dan pe- 
langgaran2 lainnja lagi, jang ber- 
sifat merugikan keamanan “negara. 

Biskop Vojtassa didjatuhi hukum- 
an pendj selama 24 tahun, se. 
dangkan biskop2 Cojdie dan Buzai- 
ka dipendjara untuk “sepandjang 
umur, 

Kashmir menentukan nisibnja sen- 
Giri dibawah antjaman bajonet iIn- 
dia. Dikatakan pula, bahwa selama 
deadlock belum dapat diatasi, selama 
itu tidak akan ada kerdja sama 
antara India dan Pakistan dan bah- 
wa keadaan Kashmir dengan itu 

Lena ta ap. mengantjam perdamaian 
dunia, (Ant, UP, London), 

  

“- 

““Djerman sadja. melainkan meluss 
sampai segala-soal jg. bersangkut 
“pauit dgv. ketegangan di Hropa $e- 
karang ini. (Ant. UP, London). 

Bandjir hebat di 
Kusiralia. 

Empat-perlima dari dserahne- 
|.gara-bagian Australi Oucensland, 
“jang luas-seluruhnja berdjumlah 
670.500 mil persegi itu, -kinivdi 
Genangi air bandjir. 

“ Lebih dari 900 orang terpen- 
tjl di Oueensland bagian utara, 
sedangkan 3 buah kereta-api ter- 
henti di Rockhampton, 2 di Mac- 
kay dan sebuah di Hughenden, 
karena bandjir "tadi. (Ant. UP. 
Brisbane ). 

BERHENTIKAN MAC 
ARTHUR ! 

“EORANG anggota parlemen buruh 
./ Inggeris, James Johnson, yaenja- 
takan hari Selasa jl. bahwa PBB 
seharusnja mengurangkan kerugian 

Inggeris di Korea dan menarik mun 
dar pasukan2 PBB ke Djepang. 

| Anggotaparlemen buruh Ing: eris 
“Ini kemudian menerangkan, bahwa 
“PBB seharusnja mengembalikan For- 

kan pasukan2 Amerika itu Ke 
Eropa barat. 

Han kepada Tiongkok dan mengi 
! 

“1 Reterusnja Johnson menjatakan, 
'bahwa tindakan jang dilakukan Ji 

orea itu “dalah sangat memba- 
akan bagi internasional. Ditam- 

bahnja pula, bahwa menghentikan 
djenderal Mac Arthur selekas-lekas- 
nja adalsh lebih baik. 

Achirnja Johnson menerangk2n, 
mengikuti Amerika dalam pepe- 

.rangan terhadap RRT itu adalah 
berarti membunuh diri sendiri, de- 
miklan Ant. Revter dari WarwiCk- 
shire. 

ana webodia dlm sedjarah 

    

perang Indo China 
Tembak - menembak diseluruh front 

mERTEMPURAN jg tersengit kabarnja terdjadi disektor Vinhyen, 
Pp kira2 25 mil sebelah barat laut Hanoi, dimana serangan2 pem- 

balasan pasukan2 Perantjis berhasil mendesak pasukan? " lawannja 

mundur kedesa2 dan dimana mereka kemudian mendjadi sasaran 

serangan2 pesawat2 pemburu dan 

Amerika Serikat. 

Kominike menjatakan, bhw bebe- 
rapabataljonpasukan2 Ho Chi Minh 
ig mentjoba membuka djalan antara 

Vinghyen dan, Phueyen, 18 mil sebe- 
lah barat laut Hanoi, disebut oleh 

'satuan2 mobil. Ferantjis jang ber- 

hasil menimbulken kerugian2 besar 
dipihak pasukar2 Ho Chi Minh. 

| Serangan dimulai setelah selama 
12 djam lamanja keadaan front Su- 
nji, dalam waktu mana pisukan2 

Ho Chi Minh menjusun kembali ke- 
kuatannja disebelah utara Vinhyen 
dan sebelah utara Lucnam-: 40 mil 
sebelah barat laut Hanoi. 

Djurubitjara militer Perantjis me- 
njatakan, bahwa pertempuran so- 
bagsi akibat “serangan ini “adalah 

»jang terbesar dalam sedjarah pe- 

- yang Indo China". Dikatakan bahwa 
pertefipuran2 tersebut pada malam 

Rebonja terus diikuti dengan tem.” 
bak-menembak diseluruh garis front 
jang upandjangnja 30 mil, didaerah 
delta sungsi Merah jang dikuasai 

oleh Perantjis dengan bukit2 dan 
benteng2nja. 

Pada hari Senennja kira2 14 ba- 

tnijon atau 15.000 orang pasukan2 

Ho Ch! Minh telah menjerang sek- | 

tor Ini, akan tetapi kominike hari 
Selasa jang mengatakan, bahwa jg. 

dikerahkan dalam pertempuran2 

' padabari Selasa iniada 30 bataljon, 

menundjukan, “bahwa pasukan? 

merah“ mungkin telah mengerah- 

kan satuan?2nja jang bertahan di 
bukit-bukit utk. menjerang garis2 
pertahanan Perantjis djudjung delta 
tersebut. (Ant. U.P. Saigon). 

Dewey mentjela Truman 

Gubernur Thomas Dewey me- 
nuduh presidea Truman mendja- 
lankan politik partainja dalam 
keadaan negara menghadapi masa 
darurat. 

Dewey menerangkan, bahwa 
ia sangat terharu tentang Truman 
memasukkan dim budgetnja per- 
belandjaan2 pemerintah jg tidak 
utk pertahanan. dim. masa .meng- 
hadapi-keadaan kritik. (Ant. UP. 

: New: York) 

Import karet Malaya 

Dalam tahun 1950 Malaya tlh 
mengimport 448.656| ton karet 
dibandingkan dengan 220.141 ton 
ditabun 1949. Sebagian besar dari 
djumlah itu datang dari Indonesia. 

(Ant.Rtr.Singapura) 

pembom jang baru diterima dari 

  

Tulisan G.B. Show jg .terachir 

Tulisan George Bernard Shaw, 
| pengarang sandiwara Inggris jg 
termasjhur, jg terachir, “ketika ia , 
hampir menghembus nafasnja jg 
penghabisan dirumahnja di Ayot 
St,Lawrence, ialah tanda-tangan- 
nja dibawah surat pidjak-peng- 
hasilannja. 

Demikian menurut sekretaris- 
nja dalam sebuah buku tentang 
mendiang Shaw, jang diterbitkan 
pd hari Senin jl. (Ant. UP London) 

Kekurangan kertas koran 
Di Birma 

6 Surat kabar jang terpenting 
di Birma mengumumkan bahwa 
djumlah halaman harian? itu akan 
dikurangi dari 18 hingga 12 ha- 
laman mulai: tgl. (18 Djan: «oleh 
karena kekurangan kertas koran. 

Beberapa hairian2 berbahasa 
Inggris tidak laraa lagi mungkin 
akan terpaksa djug: mengurangi 
djumlah halamannja. 

(Ant.Rtr.Rangoon) 

3.166 Pegawai dipetjat. 
Badan pengawas ketaatan terba- 

Gap negara Amerika memberi la- 
poran, bahwa sedjumlah 3.166 orang 

telah berhenti atau telah dtpetjat 
Gari djawatan pemerintah merurut 
rentjana ketsatan dari presiden Tru- 
man, sedjak 21 Maret 1947. 

Dari djumlah tsb 294 orang dipe- 
tjat, karena tak .menetapi kesetia: 
annja. Sisanja 2.872 orang keluar, 
diwaktu diadakan penjelidikan ter- 
hadapnja atau boleh djadi tak di- 
anggap tak-sedia. (Ant. U?. Was- 
hington). - : 

Cantine Dwiwarna mendjadi 
Soos. 

Dari  Fihak . Pengurus “Cantine 
Dwiwarna Magelang jang terletak 
di jalan Plengkung diperoleh kete- 
rangan, bahwa mulai permulaan 
bulan Januari ini, cantine tersebut 
ketjuali utk anggota2 tentara, 'dju- 
ga dibuka un'uk umam (bukan ten- 
Lara). Berhubung “perobahan itu, 
maka telah disahkan oleh Pengurus 
jang bersangkutan untuk selekas2- 
nja merobah nama ,,Cantine” itu 
mendjadi ,,Soos (Sociteit) Dwiwar- 
na”, dimana ketjuali hidangan, ter- 
sedia pula tempa2 permainan seperti 
ping-pong dsb. Soos' tersebut djuga 
disediakan untuk umum guna tem- 
pat pertemuan dsb. 

  

Bingkisan dari Djakarta: 
  

2.500.000 Djiwa dalam kota seluas 

700 km. persegi 
(Oleh : Wartawan K. R. sendiri) 

OAL status Djakarta Raya hing 
tpropinsi. Alihans -“diika dipan 

dalam. praktek sehari-hari sudah bi 
status jang belum setingkat propinsi itu 
karenanja. 

Kedudukan Djakarta raja sebagai 
ibukota negara kesatuan pada m4528 
ini memang sangat penting. Bertam- 
bahnja djumlah penduduk, tidak usah 
mengherankan. Bahkan sekalipun 
Gjalan2 di Djakarta dibanding dengan 
"lain? kota di Indonesia tjukup 1028, 
toh pada masa ini sudah menghen- 
daki untuk lebih dimoderniseer 128i: 
Untuk memperluas djalan2 itu Jeng 
harus mengorbankan gedung2 Jang 
sudah berdiri dikanan kiri djalan, 
tidak mungkin. Melainkan mengbew 
daki diatur satu djurusansadja, atau | 
kalau ingin lebih modern lagi dengan 
tjara djalan bertingkat. 

Lima kali lipat luasni2: 
Tidak usah kita bitjarakan kesda- 

an kota Djakarta pada waktu keda- 
tangan Jan Pieter Zoon Coen pada 
tahun 1619 atau pergantian Mama 
Jacatra mendjadi Batavia jg aseli- 
Huja dari perkataan Batavieren, Ka- 
rena-akan memakan tempat J908 
“banjak: sekali. 

Pada.achir tahun 1949 sadja, kota 
Djakarta mempunjai daerah Jang 
luasnja 124 kilo meter persegi. 

Sebagai ibukota, luas sekian ini 
tentu sadja tidak mentjukupi. Demi 
kianlah, berdasar keputusan P jen 
RIS maka sedjak Maret 1950 daera! 
Djakarta diperluas lagi dengan di 
tambah "beberapa ketjamatan, ' 
dan pulau Seribu termasuk djuga 
mendjadi wilajih kota Djakarta. 

Begitulah, dengan mendadak Juas- 
nja kota Djakarta dari 124 kilo meter 
persegi mendjadi 700 kilo meter PeT- 
segi, ui 
Sementara itu djamlah penduduk- 

njapun berlipatganda, ternjata pada 
tahun 1942 penduduk kota Djakarta 
djumlahnja hanja 473,000 orang 3g. 
terdiri dari 356.000 Indonesia, 12.900 
“Tionghoa, 12.000 Timur “asing 9sn 
33.000.0rang Eropah. ? 

Djumlah penduduk pada achir ta 
hun 1950 tidak kurang dari 2.5000 

L ika Melihat dari udara 
-Ketika penulis mengikuti 

bengan untuk wartawan2 jg sedang) 

  

lang dari" segi 
sa menudju kearah itu. Walaupun dengan 

peper- 

ga kini masih belum bisa disamakan dengan 
furidis formeelnja. Sedang 

pekerdjaan sehari“ hari tidak terhent 

berkonperensi di Djakarta, dapat me- 

lihat kota Djakarta jg luas itu dari 

udara. Captain penerbang convair 

,Tjenderawasih” rupanja tahu ke- 

butuhan wartawan2,,pedalaman” utk 

melihat2 kota jang sangat besar itu 

Dari sela2 tjendela convair sambil 

mermbuka' peta, “dapatlah kita me- 

ngetabui, bahwa ibu kota negara ke- 

satuan Indonesia itu, terletak pada 

titik 608 deradjat garis paralel Se- 
latan dan 106 048 deradjat garis me- 

ridian Timur. Diterggara kota da- 

gang terbesar di Asia (Singapura) 
jang djaraknja 532 miklaut, men- 

djadi garis hubungan antara Singa- 
pura-Australia, 

Setjara memperhatikan dengan te- 
liti, melihat Djakarta dari udara itu, 

baru sekali ini. Untunglah, bagi pe- 

ngikut terbang jg hindar dari bahaja 

mabok udara, dapat menjaksikan 

Djakarta jg tidak tepat dikatakan 

indah permai, tetapi suatu kota jg 

mendjadi pergulatan mengadu 'un- 

tung-rugi bagi tiap2 pedagang, kota 

jang mendjadi medan pergulatan li- 

dah bagi wakil2 rakjat—jg sebenar- 

nja belum dipilih oleh rakjat “dan 

suatu kota jang oleh orang ,,peda. 

laman” dianggap suatusjorga. Pada 

hal, tidak ada seorangpun jang me- 

ngindjekkan kekinja di Djakarta 

mengatakan kota itu sebagai'sjorga. 
Mungkin merupakan kota jang gara- 

pang utk menimbun kekajaan, itu- 

pun terbatas pada sudagar? di Kali- 

“besar. Tidak “skan dikenjam oleh 

bang. Miun digang Ketapang misai- 

nja. 

Kjai Djagur pasarnja sepi 

Dulu pernah kita tuliskan, bahwa 

Jogja ketika mendjadi ibukota, orang 

melupakan tempat hiburan. Padahal 

-goalitu ssagat dibutuhkan, sehingga 

suatu bekas rawa Kalibajem didja- 

dikan tempat hiburan. Lain dgn Dja- 

kartasbkarang. Orang dapat ke Bo- 

gor dengan mobil jg. ketjepatannja 

100 k.m. tjukup dalam wektu sete- 

ngah djam. Atau ke Puntjeak, jang 

bawanja dingin sedjuk itu, 

Buat dikotanja sendiri, TjilintJing 
pun bukan tempat hiburan jg tidak 
berharga. Lebih2 bagiangkatan muda 
Jg masih siika meriudukan matahari 

“masuk keperaduannja, tempat ini 
merupakantempat-kevangan, tem- 
pat sumpah melahirkan Gjandji 
untuk sehidup semati. 

Bukan soal ketjil bagi insan'jang 
tengah mengindjak tangga penghi- 
dupan. Tempat hiburan penting se- 
kali. Lebih2 bagi Djakarta jg terasa 
sangat kekurangan rimah, barang- 
kali kalau dibangunkan 40.000 rumah 
lagipun masih belum memenuhi aja 

"rat2 bidup. Dengan berdjedjalnja 
tiap2 rumah jang berisi lebih:dari 
4 keluarga, masing2 mempunjai ke- 
inginan dan kesukaan sendiri dalam 
menentukan hidiip sehari2, sebenar- 
nja sadja tidak memberikan kesem- 
patan bagi pemuda dan pemudi utk 
menerima tjalon kekasih mereka. 

Dan utk itu hanja ada satu djalan, 
jakni bergama2  mentjari “hiburan 
ketempat jang enak. 

Itulah sebabnja, pengundjurg ibu- 
kota. djika - tidak  mempergurigkan 
kesempatan menengok ' Tjilintjirg 
atau lain tempat hiburan legi, ra. 
sanja seperti ajam goreng jang ku- 
reng tjukak. 5 
Mungkin kareng manusia makin 

madju tjaranja berfikir, sekarang 
ini pengundjung meriam Kijai' Da. 
gur tidak sebanjak sebelum perang 
lagi. Orang lebih suka mengadu un. 
tung dengan membeli lot lotery da- 

ripada minta berkah pada kijai , Dja- 
gurs Sekalipun kita tidak “menga- 
takan bahwa meriam kijsi Djagur 
sudah tidak mendapat pasar lagi, 

# 

Perlombaen dunia: penerbitan 

Barangkali hanja bagi wartawan 
jang banjak mempunjsi kenalan de- 
ngan rekan rekanja di Djakarta sa. 
dja bisa merasakan bahwa sekarang 
ibukota Djakarta cedang tampak 
tumbuh berkembang orang berlom- 
ba-lomba menerbitkan surat kabar, 
madjallah, berkala dan buku buku. 
Tampaknja menggembirakan. Te- 

tapi, hakekatnja tidak demikian, 
Soai mengenai ihi dan lain? lagi jg 
kita lihat di Djakarta, kita sadjikan 
besok, 

  beat AO cabe 

     

   
   

  

  

 



      

   

    

     

    

  

TN
 

      

3
 

| Sekolah'ra'ict ke 

Bhin “Bika 8 
| Bagaimana, Bung, kawan 

| rempuan jang sekarang sekolah S.M.A. 
kok tidak mau lihat saja 
saja diadi teniera P 

Aih, Berabe tidak hebis 
0 Diwaktu ketiil bersama - sama, "kok 
sesudah di S.M,A, sigadis. tidak mau 
kanal 2 j 

| Htu gadis sombong, kata mbah 'Nur. 

  

jadi si gadis tidak 
mau kenal lagi, sahut Bung Kriting. 

Nur? 
Kata Berabe jang setunja : BA 
|Sepandiang pengalaman saja, kiai 

Ta memang kelakuannja tidak Ata j 
diduga, tidak bisa'diterks. 

2. Djawab Berabe! 1 
'Beraba sih 'kurang pengalaman me 

ngenai wanita, dan babe: aan dia 
di lentera: . 

Kesimpulan Baba 

saja per : 

   

  

   
   

  

1 setelah. . 

        

Ia Ah, nggak, naa itu anak ten. 
tera jang sombong, di 

Kalau anak tentera itu boik2, Datu 
“pa si gadis tidak mau kenal, kalau ya-. 
"dis itu memang gadis "jang baik hati. 

Tetapi semua gadis mau kenal saia... 
dijawab mBah Nur. 

Hu sebab mereka balum kenal batuh 
| siapa mBah Nur, dipwab Bung Kriting. 

4 1» Y 

Menurut kabar dari Djakarta kaum 
pengusaha “bioskop “disana sedang 

- mempertimbengkan akan menaikkan 
tariefnja. 
Sampsi sekarang sih tarief Wasken 

disana murah R 2— sudah bsicon, 
'paling.maha! R 2,50. 

iRupanja Djakarta dalam hal tarief 
bioskop pun kolah dengan Jogja. Jogia 
sudah lebih dulu, malah sedjak buka- 
nja, tariefnja tinggi" R4,— untuk bal- 
conf: 

Ketika tong Karno berangkat ke 

| Djakarta meninggalkan Jogia, ditulisnja 
'surat pudjian, begini: 

Jogjakerta diah termasihur namanja, 

karena semangat kemerdekaannja | ! 
Berabe kasih variatie sedikit: 
Jogiskarta diad termasihur namanja,, 

karena teriefnia bioskop. jarg tinggi, 
en toh. penuh2 sadia semua “gedung 

| bioskopnja- 
'. Hidupt Hidup, 
penontonnjal! . 

bioskop Jogia dan 

BERABE. 
    Beat amerata LAPAR nda Pal 

Siaran RADIO 
REMIS, 18 DJANUARI, 1951 

“Jogja. Gelb.: 59,2 dan 122,4 m. 
00.C0 Won2 dari Puro Pakualaman: 
17 00 Gending2” dolanan oleh kanak? Ml tonrudin: 
18.30 Pel:distan njanji untuk Pemuda oleh Pak 

Muradji: 
1930 Raisan Padang Pesir hid. Orkes Andai 
Sa Hidangan Sinar: Malam, 

Motjopat: oleh. Sdr. “Sasttosasono. 
45 Siteran Malam oleh G-S. Deputi: 

Djakarta.“ 
| Gelb: : 19,80— 49,63 261102 5g 133, 9m 

TS 4H Seni Sunda Studio Djakarta. 
“1800 Pemeliharaan ternak- 

“. 18.15" Orkes Krontiong Rajuan Sukma: 
1930 Orkes Cosmopolitain: 

"21380 Tembang Tjiandjuran. 

“Semarang. Gelb. 76.05— 170m 
13. 45 Irama Tepat. 

1745 Dendang Melaju: " 
18/45 Pideto D.P-P. K. 
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1930 Rajuan lndr rani- 

21.20 Krontiong Asli. 

Surakarta. Geib. : 0— 130 m 
12.45 OK. Kenanga- . 
17.90 Barisan Seruling- 

18.20 OK. Murni: 
2015 Dikala Sunji Meraju- 

21.17 Tirakatan 

0 000000000000000000000000 
  

TERIMA KASIH. 

atas kundjungan dan bantuan 

saudara untuk meriahkan per- 

alatan kewin anak kami/kami 

SOEASTOETI 
dg: 

SOEGIARTO 
pada tanggal 13 Djanuari 1951. 

K.R.T. Notojudo dg: isteri 

Soegiarto dg: isteri. 
181—1 2 
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Institut ,,GUNA' 
' Bintaran-wetan 11, Jogja. 

Rombongan baru. INGGRIS- 
PERMULAAN dimulai tg. 22.1- 
1951. Djuga terus menerima pe 
ladjar baru INGGRIS. dan 
PRANTJIS-LANDJUTAN. 
Pendaftaran tisp soredi. 4—6. 

PRAKTIS, MUDAH, HEMAT. 
“17184 

    

D' permaklumkan, bahwa 

sdr. 

Sakit (perut). 

& 

uh ewa Jogjakarta mulai pada tg. 

  

eh Djawatan Pradja Daer F Ta 

22.1 51 akan diadakan latihan Ke- 

i 

'amanan persama bertempat di Balai | 
Harsono Kepatihan. Akan dilatih 
Ik. 400 orang djiogobojo seluruh da- 
'erahsetjararo mboggan tiap dus hari 

"“berturut2. Guru2 terdiri para ahli 
dari Djawatan Pradja, Sopyuslan 

“Gan Agama. , 
' Diterangkan djuga, bahwa untuk | 

ini akan diberi kesempatan sebagai 
“penindjau (tidak diasrama) ialah 
kawan2 dari R.K. Bg. Keamanan. 
Hil ini tergantung pada kebidjak- 
sanaan Pemerintah Hawinte Kota 
dengan Gabungan R.K. dalam me- . 

'"'mentukan t 1 
Mana jang benar, “ini? Bung rena: 1 an turut serta atau 3 pd 

y ataukah mbah 
mengikuti lstihan tsb. (D). 

"AKAN MENJAINGI FILM LUAR 
“NEGERI? , 

Hari Saptu jg akan datang ini 
di Balai Kota Jogja akan diada-" 
kan sematjam pertemuan guna ' 
membitjarakan pertundjukan film 
jg bersifat pendidikan dan pem- 
“bangunan. Film(gambar) nja akan 
dikumpulkan (jg bersifat pendi- 
idikan) djika sudah disusun nanti- 
ajakan diperlihatkan pada.umum. 

Adapun jg mengenai tempatnja, 
- dalam Te nanti bary akan di- 

akaa mendapat   
'h de tadi disuruh 'mebunggu di- 

T 

    
-KEDAULATAN RAK 

BAN MA BAR : 

AWAS PENIPUAN 
JG LITINI 

Kemarin rumah saudara 
Moh. Jasin di Gondomanan | 
Gg. 5/109 Jogja kedatangan | 
seorang jg mengatakan mem- | 
“bawa berita, bhw tuan rumah 

pembagian 
gula, beras dan kain.dari dia UP 
Fabusi. Diwaktu itu hanja 

| nj. Jasin jg ada dirumah. Ka- | RK 

tanja pembagian itu ana 
seharga R. 32, - - 3 

Atas desakan orang tsbn 
nja rumah Pen aa j 

| Giendenja serta uang sena Ai 
"lah R50, - Sesampainja di | 
An Tn v. Gorkom orang $ 
tsb masuk, sedangkanbedien- 

“luar serta uangnja diminta. 
' Orang tsb keluar lagi sambil 
| 'menjerahkan sepotong kertas 
kepadabediende itu, sertaber- | 
kata bahwa pembagian bisa | 
diambil nanti sore djam 3 Bs 

"abareha si bediende tidak 
tahu apa2, maka ia pulangke "|" 
rumah sambil membawa sepo 

: tong surat itu jg tidak terang ' 
- tulisannja, Dan djam 3 rore Ia 

| itu Gorkom sudah tutup ....!, 

    
  

! 
MULAI MALAM INI : 

  

     
    

  

    
BETTY GRABLE & Toun PAYNE: Keduanja telah Panin dalami 

CA 

HA 

17 th. 

BE 

DN, O « ROCKI, 
BENDA Tanam 3n TECHNICOLOR 

dengan 

-DOLLY SISTER- 
RMEN MIRANDA : Ta' asing lagi dangan lagu2 uan bapa Ja 

RRY JAMES ard His Orchestra. tah Li 
MUSIC — DANCE — SONG & : 

“Main disk 17. 19 Ni z , keatas. 

RWARNA. 
  

KEMEN 

F 

. 

Il 
II. 

2 a 

V3 

VI 
VIL   

OERIP SOEMARTO" 

Gabe aai 1K. R2) telah 4 (empat) Lb lebih menderita 

NP sdr.2/teman2nja jang berkepen da maklum. 

STAF ANGGOTA UDARA. 

'Lamanja pendidikan : 

e Djakarta, 11 5121951. 

TERIAN PERTAHANAN R. I. 8: 

PENGUMUMAN. 
No. O37IKL/Kot—P-H-B./51. 

'Staf ALUR. memanggil pemuda2 untuk dididik eb . 
a. Perwira Teknik P.H.B.—sedjumlah 7 orang. 
b. Bintara Teknik Radio dan Telpon/sedjumlah 4 

Naina pendidikan : Bandung. 

a. untuk Perwira Teknik P.H.B.-:- 3 tahun. - 
b. untuk Bintara Radio/Telpon :.15 bulan. 

asa penerimaan : 5. Ng 
Warga Negara Indooksk: i Ba ab ar da 
Laki2 dan berbadan sehat. a 
Umur 17 tahun sampai 25 tahun 
Belum kawin. 
Pendidikan : 

a. Rata Perwa Teknik P.H.B.: tammat 

M
A
 

ya
 

G0 IT SM.A./H.B.S./A.M.S. begian Motag Nah 
|» jang "sederadjat dengan. itu. 
b. untukBint-raTeknik: Radio/Te 

tammat S.M.P. atau sekolah jang sedot diat 
dengan itu. 

6. Setelah lulus sanggup mengadakan ikatan dinas ten- 
tara sekurang-kurangnja selama 4 tahun dan bersedia 
untuk ditempatkan dimana sadja di, Indone 2 

“Tjara2 melamar: : 
“Pelamar harus mengadjukan. surat Bapa kepada : 
| Kepala Djawatan Perhubungan A.U. R. L di Andir 
“(Bandung) dengan melampirkan : 

a. Riwajat hidup jang ditulis sendiri, dalam mana, bdros 
diterangkan: umur, pendidikan dan pengalaman. 

b. Salinan idjazah sekolah dan daftar angka2. 
c. Surat keterangan kesehatan badan dari dokter. 
d. Surat keterangan berkelakuan baik dari Lea 

Pradja/Polisi. . : 
f Pelamer2 jang memenuhi sjarat2 akan dipanggil wa diudji. 
“Lamaran ditutup pada tanggal 31 Djanuari 1951. Pia 
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KEPALA STAF ANGKATAN UDARA $ R IL 

Dalam adp. No, 156 
“Tek tg. 16-1051 per- Ol Ikatat, ea 

dikerdjakan “oleh bekas tk. Patri 
(1. betulngar 0 

dikerdjakan olen bana tk. Pasri.   
  

AA, 

Nana 
ia 

Ang aka 

Kalu Wali Na 
1 "a10 

Rapat rukun kimpung seluruh 
Kota Jogja di Kotapradja “baru? 
ini antara 

10 tahun 1950 'pendjagaan kam- 
pung2 guna mengeratkan kerdja- 
sama. antara polisi dan rakjat 
serta djuga jang mengenai status 

'“'Dibe itakan pula rapat” jang 
sematjam ini akan diulangi pada 

|. hari minggu j.a.d. dga beberapa 
instansi Jang penting. 

ka likaaki sibuk kaku 
kan fonds Irian 

Sesudah andjuran DPR Sula- 
- wesi' Tengah untuk bentuk pani- 
tia2 fonds Irian, dimana? rakjat 
sibuk dirikan tjabang panitia di- 
tempat2  kediamannja: Menurut 
RRI Makassar uang jang telah 
dikirim untuk fonds Irian tsb da- 
ri panitia tjabang Bunta sebanjak ' 
R 5.300 dan dari tjabang Luwuk- 
banggai berdjumlahR 16,000,-. 
Semua itu dikirim kepada Presi- 
den. Dari berbagai distrik kirim- 
an sematjam itu dikabarkan sege- 
ra akan menjusul. Ant: 

lain  membitjarakan 
tentang instruksi Wali Kota No : 

  

    
     

   

  

   
A Tn terrific. 

Pt LL EY NG. 

with Pa 

krg Pn 

    

        

   

  

   
      

  

      
     
    

   

  

   

  

         

  

      
      
        

          

          
       
        

  

   

    

    

   

    

    

      

    

  

MITCHUA 5 
NEWEST 

PICTURE! 

        

   

      

   

        
      
        

      
      
      

          

   

    

v 

# with PATRIC KNOWLES 

RA MOVARRG » DON ALVARADO « JOM OUALEN 

«« »» "t Executiva Producer Sid Rogsil 

1 Prodveed by Jack 3. Gross » Directad by Don “ 
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y Sereoa Play bv Geotfrav Hamas and Garald Deavion Adam 

9 

  

  

fp £ 2lika saja mi 

lihatan lesu 

elihat anc 
anakmu bersendau-gurau 
saja mengjadi iri hati padamu. 
Anak-anakku senantiasa ke- 

| n lesu... “akan 

(tetapi mereka bukannja. sakit. 

K3 

    

     

       

  

  

if Dokter selalu berkata: 
jang mereka kekura- 
ngan vitamine dan 

jang dapat memberi! $ 
pertolongan dalam | # 
soal | ini“ Margarine | 8 
Ini mengandung be- |: ti 

Anjak vitaminen “dani 
disamping Situ sung- j & 
guh Istimewa nikmat | “ 

menasehatkan maka- 
nan jang .sehat bagi 

#mereka, tetapi mereka, 
“Imakan. selalu sedikit     

  
  

( Taruklah dirotinja 
untuk memasak 

Ine Let 1 
dan pergunakaniah itul 

makanannja: 
tergila-gila akan makanan tadi itu. 

  

   

  

Terima kasih atas nasehatmu ses 3 
bulan jang -latu. Lihatlah —anak- | Mereka akan il 1 

TT) anakku sekarang ..... Palmboom | 

  

  

  
timewa. Margarine tulen berwarna kunino-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem- 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta... 

ketjuali dari itu 'ia sunoguh menjehatkan oleh karena 

    

. Lezat nikmat dan sehat 
Palmboom senantiasa menfjiptakan suatu hidangan is- 

kekkdininnjexakan vitamin” A dan D. 

HASIL DARI DJAWA NAN INDAH. 

            

membikin. mereka makannja gem- k 
bul benar 8 

  

   

  

  

3 ALMANAK SAKU 1951 R 5,— 
| Ilmu Ukur Ruang... 10,— 

| Logat ketjil bahasa 
35 Indonesia , . ! 8, — 
| - GEMA IRAMA 

| Inanjian). "5390 

| Rajuan Sukma (aja- 
njian) . An 

Peladjaran bhs. Inggris 

"SISTEM 90 DJAM” ,, 15. — 
|. Everyday Indonesian- 
Pi Engl. Dictionary ,, 16, — 

| “Ongk. kirim 10 pCt., sedikit- 
| nja R 0,50. 

| LEKAS KIRIM WESEL “pada : 

  

Bookstore "MERCUUR" 
13 Tugu Kidul—Jogia.   

  

  

  

  

       
  

  

Harap umum AA maklum ! 

  

  
  

5 eta - 

I : | KELUARGA OERIP SOBMARTO. ' | 

PENGUMUMAN! ! 
| Accountancy & Urvsan Padjak, Pendidikan dan Penerbitan 

HL “"MERCURIUS NASIONAL" 
“ telah "membuka dengan resmi pada tgi. 15 Januari 1951 

Tjabangnja di: SURAKARTA, Dil. Siamet Rijadi 288, Telp. H4, 
(“Kantor Pusat 

#MERCURIUS NASIONAL» 
Dji. Sandilata ' 5, Telp, 266 

    

  

    

      

      

  

PA 
2. Sdr..H. Mas'ut 

dan 3. para Darmawan tainnja, 

N.B: Kepada jang masih 'mena- 

jane 179—1 ruh minat, 5 Haan tu pesu,, 

Atas nama ItoengmBpIjan bg. aa ar gr. Notopradjan me- 

'ngutjap banjak-banjak terima kasih atas bantuan/derma dari: 
1. Panitya Exposisi D.K.A. — Jogjakarta, sebanjak £ 400,— | 

— Notopradjan, sebanjak f 1000,— | 

(untuk pembangunan Sekolah Rakjat Moehammadijah Wiro- 

bradjan berserta Langgarnja. 
Semoga amal kebadjikan para Darmawan tsb. diterima dan. dibalas | 

oleh Tuban Allah dengan 'semestinja. 6 A-—-mien! f | 

Jogjakarta 17 Djanuari 1951   an. Pengurus. 
    

    aa         

  

M Baru trima pKURSUS MENGETIKs 2 
Dengan mesin? bagus dan sys- 
teem. terbaru Tuan akan se- 
nang, hemat dan tjepat bela- 
djar.: Beladjarish pagi atau 
Sore pada ,,MITRA"”—Bintaran 
wetan 11, Jogia: 146—1 

1. “Ralat Merdeka, “Adi Negoro . R 
2. Keterangan peladjaran BAHASA INDONESIA R 
3. Tuntunan hidup R 
4. Tindjauan Sedjarah.... | : Kaban Hen 
54 Sedjarah Kebudaj : an Indonesia I- aa Yaa AR 
6.. Simplified English Grammar 1 En 
7.. Bohong didunia. Hamka On 
8. Dari lembah tjita2 Hamka . TN 
9. Yiori dan Praktek masak2an . ank 

10. 'W, C Keyner masak2an , . R 
11, Everyday Indonesian- English Dictionary. R 
12, Pedoman berumah tangga . . oa 
13. Album National “R 
Hi Wanita dlm tingkatan Manar sr Umyati R 
15. Peraturan Main bola 1950.“ #1R 

.16. " Bungal rampai wanita" La ! R 
17. Gadis 4 raman. . " TR 

.18. Pendidikan dan Kemadjuan. pe Ru 
19. Tatabahasa Indonesia. Dr. CA. Mees . Ta 
20.. Dari Proklamasi ke Proklamasi . DAN 

» Ongkos kirim 10 pCt. sekurang - kurangnja R 0,50. 

“TOKO BUKU 
TR KIDUL 42 — JOGJA 

Tyo: 

      

Kedaulatan Bakint"   

9,50 
3,50 

6. 
LO 

“6,50 
6, — 

4,50 
3,50 

15.— 
S5 — 
6,— 

am 

Ipa 

5. — 
$ 4,25 1 

Hah $ 

9,50: 
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KR? 
si 

T3TANA/ 101 
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