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» EMERINTAH Belanda sekali2 tidak me- 
& njetudjui usul utk menjerahk an kedaulatan 
'atas Irian Barat kpd Indonesia. Demikian 

  

diutjapkan oleh Menteri Unie dan Sebe- 
. rang Lautan van Maarseveen pd perdeba- 
“tan Dewan Rendah Bld kemarin dulu ma- 
— lam mengenai masaalah Irian. 

Selandjutnja Maarseveen 

mungkin untuk memetjahkan 
masaalah -Irian Barat telah 

..ditjoba oleh Pemerintah, te- . 

tapi ia tidak mungkin mem- 
berikan konsesi lebih djauh. 
Ia telah mendjalankan Suatu 
politik jg dapat dipertang- 
  

Rombon Presiden jg ke 
- . Ianilla. ig 

Kini sudah ditetapkan keberang. 
katan rombongan Presiden Sukarno 
ike Manilla dari lapang terbang 
Kemajoran Ahad pagitg. 28 Dja- 

vari jad. djam 06.30. Hari ini akan 
b. ! 1 at lebih dulu dari Djakarta ' 

“ke Manilla Kapt. Sudarto, opsir . 
| barisan pengawal Presiden. Dalam 

Ine kn UP 

daftar rombongan Presiden itu ter. 
.tjatat ikut ke Manilla selain Nj. 

    
Sukarno dan ketiga puteranja, dju- ai ya Mr. A KP ing Oo digdo Di. Maj, 

menterian Nu, Kempen 
Ruslan Abdulgani, Kol, Bambang 
Sugeng Komandan Div, I, Dr, Su- 
harto (dokter pribadi Presiden), Dr. 
Sudjono (dokter anak Presiden), 
dan Adjudan Presiden Maj. Sugandi. 

Saroto (Antara), Martinot (Aneta) 
JIF. Ritman (Nieuwsgier), Nasir 
(Merdeka) dan Sie Bing Tat (Keng- 
po). Djuga bsrsama2 berangkat ke 
Manilla Charge d'Affaires Piitpina- 
dl Djakarta V.L Pastrana, Selan- 
Gjutpja pembantu Nj. Sukarno. dju. 
rurawat, Gjurupotret Kempen dan 
cameraman. Ant. -. : . 

z 
2. 23 

Guirino adakan resepsi. 

2 Untuk menjambut: kundjungan pa 
resmi Pres.Sukarno, maka Pres. 
Pilippina Ouirino, hari Minggu 
malam jad akan mengadakan re- 
sepsi di Istananja di Manila: Re- 
sepsi itu akan dihadiri oleh pem- 
besar2/tertinggi Pilippina, corps 
diplomatik. selengkapnja, pembe- 
sar2 Angkatan Darat dan Laut 
Pilippina serta kalangan terkemu- 
ka di Pilippina. RD,.. .. . 

gung djawabkan dari segala 
pihak. Penjerahan kedaulatan 
Irian Barat kepada Unie In- 
donesia — Belanda sekali2 
tidak bertentangan dengan 
sjarat2 perikemanusiaan. 

  

Saja mau berhenti 

Dalam hubungan ini dinjatakan 
bahwa Nederland akan mendja- 
lankan kewadjibannja terhadap 
Irian dengan djalan menerusxan 
pemerintahan Belanda disana. 

Pemindahan kedaulatan kepada 
Uni Nederland-Indonesia belum 
berarti bahwa Nederland sudi 
-.mendjalankan kedaulatan ber- 
sama2 dengan Indonesia atas 
dasar demikian. Pemerintahan 
tetap berada dalam tangan Be- 

slanda, 
Demikian keterangan Menteri 

Maarseveen?kemarin malam dim 
Dewan Rendah Belanda. 

:MENTERI STIKKER ' 
- MENGANTJAM. 

Selandjutnja berbitjara Menteri 
LN Stikkerig menegaskan bahwa 
ia akan meletakkan djabatannja 
djikalau mosi jang dimadjukan 
oleh partijnja tidak disetudjui oleh 
para anggota VVD, Ia tidak 
mungkin mendjalankan kewadji- 

  

  

Reaksi Djokja thd, mosi Hadikusumio: 

Berhentinja Assaat gontjangkan 
—.. Kabinet. 

ai LN £ . coapaa 

| Sikapnja patut dipudji. 
ERHUBUNG ditrimanja mosi Hadikusumo dan pernjataan menteri 

B D.N. Assaat akan serahkan Portfolionja kepada Kabinet kalangan 
politik di Jogja terangkan bhw sikap Assaat itu adalah konsekwen- 
si dari pada tanggung djawab Assaat sebagai menteri dalam nege- 
ri. Sikap Assaat ini patut dipudji karena menundjukkan politik fat- 
soennja jang harus didjundjung tinggi oleh tiap2 pemimpin dan 
pembesar negara. 

Selandjutnja diterangkan bahwa 
dengan keluarnja Assaat dari kabi- 
net maka berarti sedikit banjak 

akan pengaruhi djalannja pemerin- 
tahan dan lebih menggojangkan ke- 
dudukan kabinet Natsir. Dgn keluar- 
nja Assaat berarti terdapat tigalo. 
wongan kursi jg harus diisi dua kur- 
si diantaranja jaitu portfolio Perta- 
hanan dan Dalam Negeri jg meru- 
  

mci” TIDBK TERBIT “semata 
Karena dari .hari Selasa 

pukul 15,30 sampai hari 
Rebo pukul 15.30  kema- 
rin, tidak ada aliran listrik, 
harian kita kemarin tidak 
terbit. ! Rn 

Harap dima'lumi oleh. 
semua pembatja. 

Penerbit K.R.   

“pakan portfolio penting dan dalam 
pembentukan kabinet. jg mendjadi 
rebutan antara Masjumi dan PNI. 
Berhubung itu maka tidaklsh mudah 
untuk mengisi lowongan tsb. Dan 
Gemikianlah kemungkinan besar se- 
kali Natsir akan tidak tahan hadapi 
masaalah itu sehingga ia akan ter- 
Daan menindjau kembali susunan 

abinet seluruhnja. 
Penindjauan kembali susunan ka. 

binet menurut kalangan “tersebut 
Gipandangnja satu hal jang sangat 
penting buat masa sekarang iniutk 
hadapi situasi baik dalam maupun 
Iuar negeri, dikatakan oleh kalangan 
tersebut bhw penindjauan kembali ' 

| tidak perla antara krisis kabinet 
sekarang. Achirnja kalangan terse- 

| but terangkan dalam . penindjauan 
susunan kabinet nanti sangat perlu 
adanja 'goodwill sebesar besarnja 
terutama dari pihak Masjumi dan 
PNI untuk sali 
perasaan. Ant. 

ng mengorbankan 

| sia. Selandjutnja dpt diberitak 

Perburuhan. 

terian Peri | 
sangat sibuk, berhubung dengan ke- 
tegangan jang m 

$ Diterbitkan 'oleh Bada » emak a 

      

rland teruskan pemerintahan di Irian 

bannja lebih lama djika ia tidak 
mempunjai kepertjajaan dari par- 
tijnja sendiri, Dalam mosi VVD 
dikatakan, bahwa 'ia sangat ke- ' 
tjewa oleh karena Pemerintah 
merundingkan lebih dahulu be- 
leidnja dengan Parlemen, mosi : 
mana merupakan mosi menolak 
beleid Pemerintah. 

PELBAGAI MOSI 
Sebuah mosi i darfraksi' Anti 

Revolusioner, dlm mana dituntut 
supaja kedaulatan Nederland atas 
Irian Barat boleh dirobah.. Pen. 
duduk Irian Barat harus diberi ' 
kesempatan dikemudian hari utk 
menetapkan nasib mereka sendiri. 

| Mosi Kristelijke Historise Volks 
partij menuntut kedaulatan Bid. 
atas Irian hingga saat penduduk 
Irian sendiri dapat menentukan 
nasibnja 

Sebelum perdebatan ini dimulai, 
dibuka dengan ebuah “pidato ig 
diutjapkan oleh Prof Romme, Ke- 
tua Partij Katholiek jang antara 

: lain menerangkan, bahwa tidak 
mungkin kedaulatan Irian Barat 
diserahkan kepada Indonesia. 

Anggota Schett menentang pe 
njerahan kedaulatan kpd LN 

  

Pa ya 
: masa

lah 

Oleh koresponden KR Djakarts. 

IDAPAT kabar bahwa pada tg. 1/2-8/2 jad di Bandung akan D 
watan Penempatan Tenaga, 
semua Kementerian, organisasi2 
Syndiceac, SVPM, BPM, KPM, 
sasi2 buruh seperti Sarbupri, 
dan djuga organisasi2 pemuda 
Dalam koriperensi itu diantara ' lain soal2 penting seperti pengang guran, penempatan tenaga: pen- 

didikan tenaga, dan penempatan 
tenaga perdjuangan akan Gibitjara- 
kan, jang dewasa ini merupakan masalah jang amat penting bersang- kutan dengan keamanan, dan sta- bilisasi ekonomi didalam negeri. 

Kalangan Kementerian Perburu- 
han ditanja tentang soal tsb menga- 
takan bahwa masalah penempatan 
tenaga itu tentunja 
kan dengan masak2, karena boleh Gikata hampir semua golongan dari masjarakat, maupun pemerintah akan menghadirinja, jang tentunia 
akan memudahkan pelaksanaan yel- bagai rentjana tentang itu jg sam. pai sekarang belum lantjar djalan- nja disebabkan berbagai kesulitan. 

Seperti diketahui meskipun dalam 
“prinsipnja telah Gisetudjui oleh Pe- merintah untuk mengirimkan 1000 
keluarga dari Djawa untuk Suma- 
tera Selatan dan 5000 keluarga dju- 
ga dari Djawa untuk Sumatera 
Utara hingga Sekarang masih sadja 
belum dapat dilaksanakan. karena 
Giantara lain koordinasi untuk me- 
laksanakan rentjana itu belum ter- 
atur baik. Pemerintah pala dasar- 
nja menjetudjui mengirimkan pen- 
duduk dari Djawa jg terlatu banjak 
djumlahnja itu kedaerah2 diluar 
Djawa asal sadja ditanah air kita, 
terutama untuk memenuhi permin- taan kekurangan tenaga didaerah? 
tsb. y 
Berhubung dengan hal itu untuk 

melenjap praktek2 jang masih 
berlaku jang dilakukan oleh pengu- 
saha2 jang merugikan buruh ketjil, 
maka atas persetudjuan Menteri 
Perburuhan ditetapkan dihapuskan- 
nja Wervingsordonnantie Stb 1936 
no 208 jo. Stb 1936 no 550, dan di- 
ganti dengan instruksi? baru, jang 
untuk sementara didjalankan sebe- 
lum peraturan2 jang sjah dilakukan. 

Perta ditegaskan bahwa maksud 
instruksi baru itu ialah utk mem- 
beri djaminan terhadap buruh ketjil 
baik dalam lapangan kesehatannja, 
maupun dalam u 
dalam praktekn 
ngat menjolok h 
Indonesia sebagai manusia merdeka, 
Gemikian 

nja, jg ternjata 
“masih selalu sa- 
hormatan buruh 

lan kalangan Kementerian 

lam hubungan ini dapat dika- 
'Tebih landjut bahwa Kemen- 
Perburuhan diwaktu achir ini 

    

    

n menghebat 

       

    

| 1 bahwa perdebatan kemarin malam 
“0/ditunda dan diteruskan dj. 01.00 
(1 kemarin untuk. mengadakan pe- 

mungutan suara tentang mosi2 jg 
| dimadjukan. Demikian radio Hil- 

$. Lt 
? 

Mungkin Kabinet - Be- 

Versum, 

landa terguling. 
Utjapan prof. Romme dalam dewan 

| rendah Belanda oleh kalangan politik di 
Djakarta dianggap suatu kensekwensi 
atas pendiriannja terhadap Irian Barat. 

Selandjutnjia dinjatakan bahwa ke- 
“ mungkinan kabinet Belanda dijatuh itu 

| tidak musfahil. Kasena dalam parlemen 
| Belanda ada 2 aliran ja tidak menje- 
tudjuhil beleid. pemerintah Belanda. 
Jakni: 1 

1, aliran jg menganggap bahwa pem. 
Bid. telah memberi konsesi terlalu ba- 
njak dgn opdracht” penjerahan keda- 
ulatan kepada Unie Indonesia Belanda. 

2. Aliran iang menganggap Kabinet 
belum tjukup mendekati kehendak pi- 
hak Indonesia. 

   

     

  

   

Ka Pertempuran 

  

Langganan : 

Babulan. Lon 
Witjaran . 

Adpertensi: 
1 milimeter, 1 kolom, .f 0.50     
  

     
KEMIS 25 DJANUARI 1951 
  
  

udara diatas 
Sinuiju “ 

Wonju kembali ditangan PBB. 

24 PESAWAT pemburu jet F-84 Amerika pada hari Selasa me- 
ngadu kekuatan dengan antara 18 dan 28 pesawat pemburu ' 

jet MIG-15 buatan Sovjet dalam salah satu pertempuran udara ter- 
besar dalam perang Korea. 

Pertempuran itu terdjadi diatas 
kota Sinuiju jang letaknja pada 
sungai. Yalu. Sedikit?nja 4 pesa- 
wat MIG-15, ditembak djatuh, 
dan lebih banjak lagi dirusakkan. 
Pihak Amerika tidak menderita 
kekalahan. 

Wonju dan lapangan ter- 
bang dikuasai PBB. 

Wartawan U. P. Burson menga- 
barkan dari front tengah Korea, 
bahwa sebuah patroli lapis badja 
PBB pada hari Selasa jl. telah berge- 
rak keutara melalui djalan dari 

  

Pakt Pasifik & R 
utk Asia 

Rendah 

Serikat : 

entjana Marshall 
Tenggara 

Resolusi telah diadjukan kepada Madjelis 
Amerika: 

UA buah resolusi telah diadjukan dalam Madjelis Rendah Amerika 
jang pertama menghendaki supaja dibentuk Pakt Pasifik, 

dalam mana ikut serta Amerika Serikat, sedangkan jang kedua meng- 
| hendaki dibentuknja 
(dan Asia Tenggara. 

Resolusi pembentukan Pakt Pasi- 
“fik tadi, jg. diadjukan oleh $ ang- 
gota .madjelis rendah dari Partai 
“Demokrat dan Partai Republik tadi, 
“menerangkan bahwa Kongres meng- 
“'hendaki dirundingkannja Pakt Pa- 

ifik, jg. sesuai dgn. semangat Pia- 
(gam PBB. 

Diserukan supaja Amerika Seri- 
at ikut serta dalam usaha ini, 
  

“x 

dilangsungkan konferensi penempatan tenaga atas 

akan dirunding- ' 

     

  

    

   ipatan tenaga 
menjelesaikan 
buruh ? 

inisiatif Dja- 
jang akan dihadiri oleh wakil2 hampir 

pengusaha seperti ALS, Alg Suiker 
Batikbond. DEP, dil serta organi- 

Sarekat Buruh Gula, SB Minjak. dll 
dan wanita. 

mengenai pemogokan di Sumatera 
Timur. Sarbupri pada tg. 221 ter- 
paksa melakukan hak demokrasinja 
Jaitu melakukan pemogokan  u- 
mum di Sumatera Timur, karena 
menurut pertimbangan  Sarbupri, 
organisasi buruh perkebunan tsb te- 

Yiah terlalu banjak memberikan kon- 
sesi pada AVROS dan DPV, jg ter- 
njata masih tetap berkeras kepala. 

Perlu diterangkan bahwa Sarbupri 
telah menjampaikan tuntutannja pa. 
ga AVROS dan DPV pada tg. 29 
Noyember jl, tapi hingga sekarang 

AVRO3 dan DPV belum djuga me. 
njampaikan djawsbannja. 

Kalangan politik jang kita pan- 
Gang objektif menjatakan mengenai 
soal ini bahwa masalah ini mesti 
Gipandang sebagai masalah nasional, 
masalah Pemerintah dan masalah 
rakjat. Pokok kesulitan pemogokan 
adalah belum seimbangnja pengha- 
silan buruh dengan tingkatan hidup 
sekarang. Masih terasa oleh segala 
lapisan buruh bahwa upah jg diteri- 
ma buruh masih tergolong ,,honger- 
loonen”, jang tak mendjamin buruh 
dapat hidup sebagai manusia lajak 
dimasjarakat merdeka. Barangkali 
konperensi Djawatan Penempatan 
Tenaga jang akan diadakan pada 
tg 1/2 - 8/2 jad akan memberi hasil 
jang lebih memuaskan untuk menje- 
lesaikan masalah tsb., demikian 
kalangan politik itu. 

entjana Marshall untuk daerah Timur Djauh 

»SUna mentjegah meluasnja agresi” 
di Timur Djauh. 
Sementara itu Gjurubitjara ke- 

menterian luarnegeri Amerika, Mc. 
Dermott, ketika hari Senin jl. me- 
njangkal berita2 pers jg. mengata- 
kan bahwa John Foster Dulles akan 
membitjarakan soal Pakt Pasifik, 
dalam kundjungannja ke Tokyo. 

Resolusi jang kedua: tadi meng- 
hendaki supaja Amerika Serikat 
»mendjadi pelopor untuk” memberi 
harapan akan tertjapainja perbaikan 
materieel dalam penghidupan kepa- 
Ga negeri2 jz terbelakang di Timur 
Djauh dan Asia Tenggara, 

Jang mengadjukan resolusi jang 
kedua ini ialah Jacop Javitts (Re- 
pubiikan), dan Abraham Ridicoff 
(Demokrat). $ : 
Maksud resolusi tersebut bela- 

kangan ini, ialah supaja dibentuk 
Suatu organisasi kerdja-sama eko- 
nomi Timur Djsuh, jang sedjadjar 
dengan organisasi Rentjana Mars- 
hall utk Eropa. 

Ja dikehendaki spi djadi 
anggota kerdjasama eko- 
nomi. 

Kedua anggota madjelis rendah 
tadi mengandjurkan, supaja ,,Ren- 
tjana Marshsil utk Timur Djauh” 
tadi meliputi Australia,New Zealand, 
India, Pakistan, Ceylon, Burma, In- 
Gonesia, Indochina, Djepang, Mala. 
ya, Thai dan Pilipina, (Demikian 
Ant.-Rtr. dari Washington. 

Wonja kearah Hongchon jang letak- 
nja 20 mil sebelah utara Wonju. 
Ini adalah gerakan pertjobaan pa- 
ling djauh keutara jang dilakukan 
oleh sebuah kesatuan PBB sedjak 
pengunduran pasukan? PBB dari 
Wonju pada tgl. 7 Djanuari N 

Kolone PBB itu hanja mendjum- 
pai perlawanan tersebar dari pihak 
Komunis. Pada Selasa siang Jl, ko- 
lone tsb kembali ke Wonju, dan 
kota ini serta lapangan terbangnja 
dikuasainja pada Selasa malam. 
Demikian Ant. UP. Tokio, 

Djawaban Pemerintah 
Ihd.  interpelasi 'Nj. 
Mudigdo 

Djawaban Menteri Kehakiman ter- 
hadap interpelasi Nj. Mudigdo jang 
sudah mendjadi interpelasi Parlemen 
kemarin hanja mengenai dua pokok 
jang berhubungan dengan Kemen- 
terian Kehakiman mengenai perta- 
njaan mengapa para tahanan diha- 
ruskan bekerdja diN usakambangan. 
Terhadap ini Menteri menerangkan, 
bahwa mereka itu bukan tahanan 
tapi tawanan ketentaraan berdasar- 
kan pasal 7 ajat 1 reglement ke- 
tentaraan September 1947 no. 517. 
Djawaban kedua mengenai perta- 

njaan atas dasar apa pemeriksaan 
hakim di Bandung terhadap opsir 
jang dituntut. Terhadap ini Menteri 
mendjawab, bahwa tuntutan berda- 
Sar pasal 359 kitab undang? hukum 
pidana jaitu jang menjebabkan ke- 
matian orang lain karena kelalaian. 
Soal2 lain dalam interpelasi jang 
berhubungan dengan lain? Kemen- 
terian akan didjawab oleh Menteri2 
jang bersangkutan aa 

Sesudah djawaban Menteri, sidang 
mengganti atjara dan mendengar- 
kan laporan seksi sosial diketuai 
NJ. Pringgodigdo-terutama- menge- 
Dai masalah pelatjuran. Semalam 
sidang melandjutkan keterangan 
"Pemerintah mengenai laporan pe- 
nindjauan seksi sosial tsb. —Ant. 

Djendral Kruls 
dipetjat 

Panglima Tertinggi Angkatan 
Perang Belanda Djendral/Kruls de. 
ngan tiba2 dipetjat dari djabatan- 

nja. Mungkin sebagai penggantinja 
akan diangkat Kol. Hassen. Peme- 
fjatan itu diduga akan berlaku mu. 
lai tg. 1 Februari jad. 

Berhubung dengan  dipetjatnja 
Djeniral Kruls tsb. pihak resmi di 
Den Haag  menjatakan sebagai 
alasannja dalam adanja perselisihan 
faham antara Kruis dan pemimpin? 
tentara Belanda lainnja mengenai 
susunan organisasi tentara Belanda. 
R.D. 

  

Minta bantuan utk Indo China 
“Perdana menteri Perantjis ke Washington 

MSSLAH2 politik, militer dan ekonomi jang mengenai kepenti- 
ngan bersama antara Amerika dan Perantjis dan terutama jang 

mengenai pertahanan Indo China akan merupakan atjara jg terpen- 
ting dalam pembitjaraan2 antara presiden Truman dan perdana men- 
teri Rene Pleven pada waktu Pleven kundjungi 
3. hari. 

Kalangan jg mengetahui di Was- 
hington mengatakan bahwa selain 
Indo China, masalah2 jang berhu- 
bungan dgn pertahanan Eropa Ba- 
rat dan persendjataan kembali Djer- 
man serta hubungan dgn Rusia dan 
kemungkinan diadakannja konprensi 
4 besar serta soal2 persendjataan 
kembali Perantjis dan dunia merdeka 
pada amumnja akan dibitjarakan 
Gjuga dlm pertemuanitu. Istimewa jg 
mengenai Indo China dikatakan bah- 
wa kedua negara itu akan bitjara- 

Washington selama 

kan baik hari kemudian negara tsb 
maupun situasi jg sedang dihadapi 
sekarang ini, 

Selandjutnja dikatakan bahwa In. 
do China merupakan negeri ketiga 
dlm daftar prioriteit bantuan mili- 
ter Amerika setelah Korea dan Ero. 
pa Barat, 
Kalangan tsb katakan djuga bah- 

wa kemungkinan intervensi RRT 
di Indo China akan dibitjarakan dim 
pertemuan Truman-Pleven itu. (Ant. 
AFP Washington). 

  

Tukar-menukar barang2 import 
) Indonesia-India. 

' Perdjandjian dagang berlaku sampai Djuni 

AENURUT perdjandjian perdagangan jang telah ditanda-tangani 
»# pada hari Sabtu jl diantara Indonesia dan India, Indonesia akan 
mengexport ke Iwvia antara lain minjak kelapa sawit, kopra, minjak 
kelapa, djagung, kaju. rempah2, pinang, daun tembakau, kulit mentah, 
rotan, damar, matjam2 minjak (diantaranja minjak kajuputih) dan 
tapioca. 

Didalam barang2 jg diimport oleh 
Indonesia dari India termasuk be- 
nang, bahan2 pakaian dan matjam2 
textiel, benang @djahit, badja dan 
barang2 dari badja (termasuk alat2 

pertanian), keperiuan2 rumah tang- 
ga seperti barang2 gelas, almunium 
dan enamel, barang2 dari tanah 
triplex, semen, peti teh, lijnzaad, lak 

(termasuk 'shellak,) obat2an, kuntji2 
dan fitting, barang listrik (terma- 
suk Kawat listrik), kabel, kipas 
angin buat dipasang dipara rumah, 
motor? listrik, barang? chemie (ter. 
masuk sedium bochromata, sedium 

. Sulphate dsb), tembakau, batu bara, 
barang? dari serat goni dan alat2 
aport, 

  

Menurut pengumuman Kantor Pe- 
nerangan India di .Djakarta, per- 
Gjandjian perdagangan itu akan ber- 
laku sampai bulan Djuni 1951. Ke- 
Gua pemerintah telah setudju, untuk 
memberikan izin export buat barang2 
ig dibutuhkan oleh negeri masing2 
menurut sjarat2 jg tertentu, 

Ini adalah perdjandjian dagang 
pertama jang telah diadakan oleh 
Indonesia dan India sedjak kedua 
negeri tsb mentjapasi kemerdekaan- 
nja. 

Kedua pemerintah setudju, bahwa 
licensi import dan export akan di- 
berikan selaras dengan Undang? dan 
peraturan jang berlaku dimasing? : 
negeri dari waktu kewaktu. 

Peraturan2 telah diadakan untuk 
kapal2 jang tertjatat kepunjaan 
Indonesia dan India jang 'mengada- 
kan perhubungan teratur, supaja 
mendapat pelajanan2 jang biasa dim 
hal mengambil bahan bakar dan 
lain2 keperluankapal menurut per- 
aturan uang luar negeri jang ada 
dan jang akan diadakan, Ant. 

Pn sa ta sntybt at DE Mah hn Jati son oat tai KRL yi Sabet MR Oa Anh   
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tag Kondhogai Presiden 
Sukarno ke Pilipina. 

“Sumber dikalangan berkuasa me- 

   
     

   

  

  

rela Tiongkok, perle: 

  

5 12 

    : kncatak 

     
Kau | 

  

LN mel 4 ken ai 'Panitya Pol 
PBB bahwa RRT menjetudjui gentjatan sen: 

5 Ta di Korea ,,untuk waktu jang terbatas” 
ng “Akan. dilaksanakan pada' waktu kon- 

CU 7 Negatai 'mengenai" masalah2 Ti- 
Pena Kay jang betah, 

Ce Siung. Dt Ha ae Paking, an 
. djawaban permintaan pendjelasan Irdia ten- 
tang s sikap Pemerintah Mao Tse Tuna. 
  

  

Man “dapat suara 
— terbanjak ! ? 

Ramalan Ernest Gross. 
Ernest Gross, anggota delegasi 

Amerika Serikat di PBB, dalam 
keterangannja jg. diumumkan pada 
hari Senen jl, di New York, menja- 

Been kejakinannja bahwa resolusi 
a, jg. menghendaki supaja 

“RRT ditjap sebagai agresor, ,akan 
| Gisetudjui oleh suara terbanjak jg. 
“kuat”, kalau panitya politik Sidang 

. Umum PBB mengadakan Men AKG 
tan suara. 

Gross menegaskan, bahwa Ame- 
rika Serikat akan menolak diteri- 
manja RRT sebagai anggota PBB. 
Ditegaskan pula kahwa wakil2 

Kuomintang mesti ikut serta dalam 
segala pembitjaraan tentang status 
Formosa dimasa jg. akan datang. 
amielan “AFP. New York, 

' Huk terus giat 
GiMetonir berita2 pers, 30 orang 
anggota 'Huk telah menjerang se- 
buah perusahaan. pertanian jang 
besar di Magalang, propinsi Pam- 
panga ( Luzon tengah). Mereka 

    

berhasil melutjuti pasukan polisi 
Pilipina jang mendjaga disana dg 
pendadak : tembak - menembak 
tak terdjadi, 27 putjuk sendjata 
api mereka rampas, diantaranja 
sebuah senapan mesin dan sen- 
djata2 otomatik. Menurut pen- 
djaga2 tadi, rombongan Huk tadi 
dipimpin oleh bekas2 polisi - se- 
mentara. (Ant.UP.N Manila) 

Serangan? udara kedua 5 
pihak 

BERITA AFP dari Paris meng- 
atakan, bahwa : | menurut berita 

| 'Tass dari Moskow, jang mengutip - 
sebuah berita dari. Pyongyang, 
angkatan udara rakjat menjokong 
pasukan2 Korea Utara dan mar 
kan2 Tionghoa. 

Ketika tangsal 16 jaka sua- 
tu regu udara telah menjerang 

. dgn 4 pesawat t g PBB jg 
Hangh disebelah Senar Pyong- 
yang. 

Pasukan tobat kn mem- 
bandjir. 

Kearah perbatasan 
Indo China. 

“Kabar? dari Tiongkok . Selatan 
menjatakan, bhw ,,pasukan2” suka 

ngkapan2. pe- 

nasehat2 militer dari Tiongkok 
Utara Tengah terus membandjir 

u daerah perbatasan Indo 

  

: ' China, dimana pasukan “komunis 
$ “Datatakaf Kan kekuatannja jg rupa2- . 

| nja untuk mengadakan. puan: £S 

  

“Sementara itu Sovjet Uni dgn 
33 esmi membuka konsulatnja di Kan. 

|. ton,pusat daerah utk mengadakan 

        

    

   

peran. kearah selatan. Para pem- 
sar Kanton telah memerintahkan 

a djalan2 besar  dipropinsi 
tung dibetulkan dalam sebu- 

memudahkan lalu lintas 
4 militer. Paha U.P. Hongkong). 

Tetapi Pemerintah RRT tetap 

menghendaki supaja konperensi 
7 Negara itu terdiri dari Peme- 
rintah Peking, Amerika, Rusia, 
Inggeris, Perantjis, India dan Me- 
sir jang harus membitjarakan pe- 
narikan kembali pasukan2 Ame- 
rika dari Formosa dan mengelu- 
arkan Tiongkok Nasionalis dari 
PBB utk kepentingan Pemerintah 
"Mao Tse Tung. ' 

Pengumuman Rau itu diikuti : 
oleh sugesti supaja Panitya Poli- 
tik PBB menunda sidangnja. Rau 
sendiri memberikan sugesti supa- 
ja sidang ditunda 4 djam dan 
Antonie  @uwede wakil dari 
Eguador menara usul Rau. 
Demikian Ant 
Success. 
PERDJANDJIAN. DAGANG IN- 

' DONESIA-NORWEGIA. - 

Menteri L N Norwegia ke- 
marin mengumumkan, bahwa di 
Bern pada tgl 12 Januari jg lalu 
telah di tanda tangani perdjan- 
djian perdagangan antara Nor- 
wegia dan. Indonesia. Dalam per- 
setudjuan itu tlh diparap menge- 
nai dasar2 daripada barang2 jg 
berlaku pada th 1951. Norwegia 
'akan mengirimkan mesin2, dll. 

Sedangkan Indonesia akan me- 
ngirimkan kina, timah, rempah2, 
dan kopra. Ra: | 

Prof. Supomo : 

dari Lake 

    

    

  

      5 HI Humanite” 1 aan berseru ke- 

  

“demonstrasi besar?an 
“dimuka  markasbesar sementara 
 Gjenderal “Dwight Eisenhower di 

  

1 Hotel Asti ria besok hari Rebo ini. 
| itu Dewan Serekat 

  

  

2 ab 'Perantjis jang menentang 
2 oolitik persendjataan kem- 

Djerman dan ,,klas anti-buruh” 
ah berseru pula untuk mengum- 

pulkan tanda tangan setjara besar- 

pada sejurah penduduk Paris untuk 

besaran untuk menentang persen-. 

Gjataan kembali Djerman. Demikian 
Ant. AFP Paris. 

ngatakan bahwa Presiden Sukarno 
jang akan datang di Manila pada 
hari Minggu j.a.d. dalam kundjung- 
an 7 hari di Pilipina pertama akan 
menerima tanda kehormatan Legiun 

Hakan Pilipina dan titel kehor- 
| matan doktor hukum (honorary doc- 
torate of iaws) dari Far Eastern 
University, 

Presiden Sukarno akan datang 
di Pilipina berserta Njonja dan tiga 
anaknja, dan 14 pengiring lain?nja 
dengan menumpang pesawat Convair 
jang baru dari G. LA. Persiapan? 
selengkapnja telah diselenggarakan 
untuk menjambut dan menghidang 
Presiden selama kundjungannja jg. 
akan berachir padatg. 3 Pebruari 
jaitu tanggal kembalinja Presiden 

“ke Djakarta. Ant. 

  

Mosi Uaicuran : 1 Yi 

' Nonnis bagi 4 
1 

1 menteri Assaat 
Demokrat putuskan hubungan dengan 

PIR/Parindra 
EPERTI diketahui Mosi S. Hadikusumo (PNI) cs dalam sidang 
pleno terbuka Senin malam jl diterima oleh parlemen dng suara 

76 lawan 48, Fraksi2 jang menjetudjui ialah PNI, PKI, Buruh, Tani: 
Parkindo, PSII, PIR, Parindra, SKI dan beberapa anggauta lepas, 
jang contra ialah MN, Katholik, PRN dan Demokrat. 
FSI blanko. 

. Sesudah sidang ditutup oleh ketua . 
Mr, Tadjuddin Noor, Menteri Dalam 
Negeri Assaat atas pertanjaan ,,An- 
tara” menerangkan, bahwa peneri- 
maan usul mosi itu berarti suatu 
vonnis baginja. ,,Saja akan menje- 
rahkan kembali 

-kabinet,,, demikian kata Assaat. 
Atas pertanjaan, apakah semula 

ia sudah mengira, bahwa mosi aken 

(portofolio saja kpd : 

diterima, Mr, Assaat mendjawab, 
.bhw menilik pembitjaraan?2 dalam . 
pemandangan umum mengenai mosi 

itu, kesan jang didapat ialah bahwa : 
mosi akan ditolak. 

nakra akan putuskan 
dgn PIR - Parindra ? 

Dalami pada itu ketua fraksi De. 
mokrat, Sahetapy Engel menerang- 
kan kepada ,,Antara”, bhw kekalah 
an pemerintah malam itu jaiah ka- 
rena fraksi2 PIR dan Parindra me- 
njetudjui usul 'mosi tsb. Karena 
sikap demikian itu dari fraksi2 PIR 
dan Parindra fraksi2 pemerintah, . 
maka fraksi Demokrat akan menin. 
djau lagi apakah masih perlu me- 
ngadakan kerdja sama dgn kedua 
fraksi itu, sebagaimana jg telah di 

“ Iakukan sampai kini. 
Bagaimana sikap kabinet ? 

Selandjutnja kalangan tsb. belanja 

Basis kabinet Te deg tidak 
mentjukupi! 

“Reshuffle sangat perlu 
cirua baru baik diluar negeri maupun didalam negeri Indonesia 

dewasa ini adalah menghendaki diadakannja penindjauan terhadap 
basis ,kabinet Republik Indonesia sekarang ini. demikian Prof. Mr. 
Supomo menjatakan pendapatnja atas pertanjaan perlu atau tidaknja 
diadakan reshuffle bagi kabinet Natsir ig merupakan senam 
ramai sekarang ini. 

Situasi2 baru itu, demikian Prof. 
Supomo selandjutnja, memerlukan 
akan kabinet jg kuat, jang dapat 
bertindak dg tegas dantjepat dan 
jg mempunjai backing dari baha- 
yian jg terbesar dari rakjat Indo- 
nesia. Dan basis kabinet sekarang 
menurut: Supomo tidak mentju- 
kupi utk maksud tersebut. 

Oleh karena itu perlulah dia- 
dakan pembaharuan (pembubaran? 
Red) kabinet sedemikian rupa, 
sehingga kita mendapatkan suatu 
kabinet jang memperoleh backing 
dari partai2 jg bersifat nasional 
dan agama, seperti Masjumi, Par- 
ki dan Parkindo, dari partai2 jg 
bersifat nasional dan demokratis, 
seperti jang terlingkung dalam 
Gabungan Nasional, dari partai2 
jang bersifat nasional-demokratis 
dan sosialis seperti PR PSI dan 
PKI. 

Dan kabinet koalisi jg demiki- 
  

  

   
     peras 

nan Amerika Ser 
— dollar untuk ) it 

   
   

Pe daa suatu har- 
pa Mn akakna, : 

| kita seger 
|. sumber2 j8 

| mentjapai an 2 3g, 

Miljard dollar utk beli pemim- 
' pin2 Komunis. 

Wakil Presiden” Amerika Henry Wallace dion ark bk: 
paja daripada “mengeluarkan 40 miljard dollar untuk pertaha- 

at seharusnja bersedia menjediakan 10 miljard 
3 a2 kesedjahteraan daris semua bangsa disemua 

Geritanja di Picikoa dewasa bat. se. 
bagai hainja pula dgn Sovjet Rusia 
jg tidak berketjil hati karena keka: 
lahan2nje di Finlandia pada tah,n 
1940, 

,Djika perang dunia ke3 tiba, 
«akan menghantjurkan 

Rusia dan akan 
bih baik dari 
Korea mungkin 

    

  

“berita pers, 
bahwa Mr. 

. Komisaris 

Pal
ak 

om
ah
 

uat nduganja”, 
Wallace ketika ia 

| dimuka sumpulan 
B Aa ANA, Ant, 

   
   
   

  

   

s utnja wa 1: 
Aa meli t sesuatu   

an ini dapat diperkuat “ai orang2 
jg meskipun tidak termasuk ke- 
dalam sesuatu partai tetapi ada 
mempunjai pengaruhnja didalam 
masjarakat kita baik karena ke- 
ahliannja, pengalamannja maupun 
karena hal2 jang. lain, demikian 
Prof.Supomo achirnja. Ant. 

Charles Tambu di h 
ke Djakantar 2 
Kusumo Ulojo penggan- 
tinja. 

U.P. mengabarkan darl Malin 
tadi malam bahwa Charles Tambu, 
Counselor pada kedutaan Indonesia 
di Manila, akan berangkat ke Dja- 
karta hari Djumvat j.a.d. dgn. pesa- 
wat terbang liwat Singapura untuk 
penetapannja kembali. Sumber jang 
mengetahui mengatakan telah men- 
dengar kabar bahwa Tambu akan 
diberi djabatan diplomatik jg. lain 
sesudah kundjungannja di Djakarta 
jg. tak akan lama. 
Sumber Indonesia menjatakan, 

bahwa Kusumo Utojo kepala pro- 
'tokol Kementerian Luar vegeri In- 
donesia untuk sementara ditundjuk 
sebagai pengganti Gharles Tambu. 

Mr. bidik dkk tidak di 
panggil kembali. 

| “Kalangan jang bertanggung 
'djawab di Kementerian Luar 
Negeri membantah kebenaran 

jang mengatakan, 
Djumhana, wakil 

2 Agung Indonesia di 
Den Haag. dipanggil: pulang. 
Djuga, tidak benar, bahwa Duta 
“Besar “Indonesia di Paris. Mr. Ga 
zir Pamuntjak, dipanggil ke £ 
karta. Ant. 

Gua Perdana menteri India ita 
pada hari Senen jl tiba PE 

. New Delhi dari Paris setelahme 
hadiri Konperensi para p 
menteri Commonwealth di Led. 
Ia tidak memberikan sesuatu kete- 
rangan, . 

“kusumo cs. 

Fraksi 

bisa menudjumkan, bagaimana akan 
sikap kabinet terhadap permintaan 
berhenti dari menteri Mr. Assaat, 
artinja akan didjadikan tanggung 
djawab kolegial atau tidak. Tetapi, 
bagaimana djuga, peristiwa itu akan 
memperlekas terdjadinja reshuffle 
dalam kabinet jg kini sudah ramai 
dibitjarakan oleh umum. Ant. 

Mosi Hadikusumo tim- 
bulkan krisis kabinet. 
Dari kalangan fraksi PRN di 

Parlemen didapat kabar, bahwa 
mungkin kabinet kini menghadapi 
krisis berhubung dgn diterimanja 
mosi S. Hadikusumo. Pendapat 
tsb. didasarkan pada kabar2 bhw 
dalam menghadapi mosi S. Hadi- 

itu. . kabinet telah 
menentukan sikap seia sekata me- 
“nolaknja. Dengan begitu maka 
permintaan Mr. Asaat sebagai 
Menteri Dalam Negeri menurut 

“kalangan tsb. pertanggungan-dja- 
wabnja akan dipikul setjara colle- 
gial sehingga terdjadilah krisis 
kabinet. Ant. 

Studiecentrum Karren- 
weg 122 

Tanggal 17 jl di Karrenweg 122 
Semarang telah diadakan rapat 
dan dapat dibentuk Panitya utk 
mendirikan Studiecentrum. 
Maksud dan tudjuan Studiecen- 

trum tersebut memberi peladjaran 
dan pendidikan bagi mereka dim 
waktu jang singkat agar dapat 
menempuh udjian-achir (S. M. P. 
dan S.M. A.) 

Pembukaan fac. kesusasteraan). 
  

     

  

Kesan H B. IX diDjawa 

Siapa sumber Kekatauah ? 
Timur 2 

Polisi adakan peraturan pendjagaan 

WAKIL Perdana Menteri Hamengku Buwono IX jang telah tiba 
kembali di Djakarta dari perdjalanannja ke Djawa Timur dan 

Nusakambangan dim keterangan jg diberikan kepada pers hari Senin 
menjatakan, bahwa soal keamanan jang menarik perkatiannja di Dj. 
Timur adalah dari daerah2 Keresidenan Besuki. Mengenai itu di. 
terangkan oleh Wakil PM kesan2 sbb: 

»Memang betul kerusuhan didae-: 
rah itu bertambah. Kini telah dike- 
tahui oleh Pemerintah dimana letak 
sumber kerusuhan itu. Meskipun 
demikian, orang2 Belanda di onder- 
neming2 di Besuki sebagian banjak 
menerangkan, tidak chawatir tetap 
tinggal ditempatnja. Untuk kesela- 
matan mereka, polisi telah menga. 
Gakan peraturan pendjagaan jang 
mentjukupi keperluan. Untuk me- . 
ngembalikan keamanan didaerah 
Besuki telah diperintahkan tinda- 
kan2 jg dengan segera akan didja- 
laokan«. Oleh Wakil PM tidak di- 
terangkan apa dan dimana sumber 
kerusuhan itu, demikian djuga tidak 
diterangkan tindakan2 je. segera 

akan didjalankan itu. 
Di Surabaja dan di Madura Wakil 

PM bertemu dengan Pemerintah 
Sipil, Tentara, Polisi dan anggauta2 
Staf ,K« Propinsi Dj. Timur. 

Di Djawa Timur. 

Kurang lebih 750 tenaga perdju- 
angan telah menjerahkan diri dg 
sendjatanja (bandingan 2: 3) lang- 
sung kepada Divisi I. Penjerahan 
ini tidak dilakukan kepada Pamong 
Pradja seperti lain? tenaga perdju- 
angan jang memenuhi seruan Peme- 
rintah tg 14 Nopember. 1950, karena 
mereka itu merasa lebih tepat apa. 
bila berhubungan dg pihak tentara. 
Mereka diasramakan di Probolinggo 
(bekas gedung Mosvia), di Wono- 
kromo dan lain2 tempat. Diasrama2 
itu mereka dididik supaja kemudian 
Gapat hidup jg teratur sebagaiang- 
gauta baik dari masjarakat. Permin- 

' taan mereka utk masuk dim Ang- 
ikatan Perang dapat dipenuhi dg 
seleksi. 

Disekitar Surabaia kelihatan ha- 
sil2 usaha latihan bekerdja untuk 
bekas tentara jang didemobilisir, 
meskipun baru dapat melatih reia- 
tief orang sedikit sadja, penghara- 
pan baik. 

ARTP (Asrama Rehabilitasi Te. 
naga Perdjuangan) didekat Sume- 
nep (Madura) tiap2 hari dikerdja- 
kan sampai djauh malam dan tidak 
lama lagi dapat diharapkan mene- 
rima tenaga2 perdjuangan jang per- 
tama dari daerahz seluruh jawa 
jang memenuhi seruan Pemerintah 
tg 14 Nopember 1950. Wakil PM 
menaruh penuh penghargaan kepada 

segala instansi Pemerintah dan rak- 
jat jang dgn giat dan kerdja sama 
baik mengeridjakan pendirian ARTP 
ini. 

Di Nusakambangan 

Keadaan di Nusakambangan mem- 
butuhkan sementara perbaikan ge- 
Gung2 jang rusak dan kalau perlu 
penambahan gedung2 baru untuk 
menerima tawanan2 baru. Demikian 
Wakil PM Hamengku Buwono IX. 

Waktu Wakil PM berada di Sura- 
baja, mendapat laporan bahwa ham- 
pir semua uang jang dirampok dari 
Javasche Bank telah terdapat kem- 
bali (dimasukkan dalam drum ben- 
sin, kemudian ditanam dalam peka- 
rangan seorang penduduk Belanda. 
Ant. 

Membangun tempat Kaa: ig 
hantjur 

PIN dihadliri oleh para undangan, antaranja Mr. Hadi se- 
kretaris djendral kementerian P.P-& K dan S.P.Paku Alam, de- 

wan kurator dan para mahaguru, kemarin di Sitihinggil Jogja telah 
dilangsungkan upatjara pembukaan facultet kesusasteraan dari uni- 
versiteit ,, Gadjah Madha". 

Oleh Mr. Hadi, Sek. Gjenderal kem. 
PP &K dibatjakan pedato menteri 
PP & K. jg tidak dapat menghadii. 
ri upatjara itu, a.l. pedato menteri 
itu mengatakan, bhw dalam meng- 
hadapi pembangunan sesuatu bang- 
sa, sangat dibutuhkan perguruan 
tinggi, jg akan mendjadi sumber 
utk mentjapai apa jg ditjita?kan. 

Banjak matjam dan tjorak kebu- 
tuhan jg belum bisa dipenuhi, 
Walaupun demikian, kita tidak 

ngeri menghadapi segala itu, kare- 
na ada kesanggupan kita sendiri 
utk mentjapai kebutuhan tsb. 

Selandjutnja dinjatakan, bhw sja- 
rat bagi perguruan tinggi Indonesia 
ialah, menghendaki  tjorak kebang 
saan. Dengan demikian akan ter- 
djaminlah sesuatu bangsa, djika 
facultet tsb ,dapat - berkembang. 
Achirnja Mr. Hadi jg membatja- 
kan pedato menteri PP & K. menja- 
takan harapannja hendaknja facul. 
tet itu dirahmati Tuhan. 

Prof. Sardjito: 
ketika membuka j 
fac..kesusastera- 
an unwersiteit 

. Gadjah madha” 
(lpphos). 

« PERDJOANGAN NA- 
SIONAL PINDAH DILA- 
PANG KEBUDAJAAN. 

Dengan dibukanja fac. kesusaste- 
raan berarti universiteit Gadjah Ma- 
Gha telah lengkap, meskipun belum 
sempurna seluruhnja. Fac, kesusas- 
teraan ini sangat erat hubungannja 
dgn, kebudajaan. Demikian kata sam- 
butan 8.P, Paku Alam. 

Dikatakan selandjutnja bahwa per- 
Gjuangan nasional sekarang ini be- 
lum selesai. Kini perdjuangan itu 
berpindah 'ke lapangan kebudajaan. 
Jakni mempertahankan agar kebu- 
Gajaan nasional tidak terdesak. Da- 
pat berkembang sesuai dgn. sedjarah 
tetapi tidak merugikan dasar2nja. 

Diakui djuga bahwa gedung? un- 
tuk keperluan universiteit belum 
mentjukupi, baik untuk keperluan 
perpustakaan maupun lain?nja ma- 
sih mengetjewakan. 

Achirnja dikatakan, bahwa tim- 
bul - tenggelamnja universiteit itu 

     
      
  

“gir, 

  

  

Rentjana suntikan daerah 
Jogja. 

Mulai tanggal 5 bulan muka ini 
rombongan pemberantasan penjakit 
pes daerah Jogjakarta akan meng- 
adakan suntikan keliling keseluruh 
daerah Jogjakarta. Dalam rentjana 
ditentukan sbb: 

6/2 kapanewon Kalibajem, 812 
Samigaluh, 12/2 Kenteng, 15/2 Te- 
mon, 19/2 Pengasih, 21/2 Sentolo, 
2312 Berbah 26/2 Fijungan, 1/3 
Tempel, 5/3 Prambanan, 713 Ming- 

913 Mojudan, 12/3 Gamping, 
15/3 Godejan, 19/3 Sejegan, 21/3 
Kasihan, 27/3 Turi, 29/3 Mlati, 274 
Depok, 5/4 Kotagede, 9/4 Ngaglik, 
1/4 Gondowulung, 13/4 Imogiri, 
16/4 Djetis, 19/4 Kalasan, 23/4 Se- 
won, 2514 Pedes, 28/4 Imogiri & 

Kotagede bagian pegunungan, 3014 
Sleman, 7/5 Pakem, 9/5 Ngemplak, 
dan 11/5 Tjangkringan. 

Sekolah Tehnik Pertama Negeri 
dibuka di Jogja 

Kementerian P.P.& K bagian 
Penerangan mengumumkan, bhw 
dengan beslit Menteri P.P.K. no. 
166/BII telah dibuka mulai tgl. 
1 Djanuari 1951 sebuah Sekolah 
Teknik Pertama Negeri no. II 
(Bagian kaju dan besi) di Jogja- 
karta. Sebagai Kepala  asta tsb, 
ditundjuk Sajuti Hadijono, seka- 
rang kepala S.T.P. Negeri No.I 
di Jogjakarta. “hat 

Hasil Udjian Brain Pengetahuan 
Umum A 

Awal bulan Desember jl. dgn. 
serentak diseluruh daerah Daerah 

“Istimewa Jogjakarta telah dilang- 
sungkan udjian Cursus Pengeta- 
huan Umum Matjam A. Setelah 
disaring oleh para pengudji ha- 
silnja sebagai berikut. Djumlah 
jg lulus dari Kotapradja 33, Sle- 
man 329, Bantul 306, Kulon Pro- 

:90-133, Adikarto 85,-dan Gunung: 
kidul 154, 

Penggedoran di Sawit 
Kabar terlambat dari Sawit 

mengatakan, malam minggu tgl. 
20 jl diam 8 sore rumah Pak 
Lurah desa Bendosari (Djabung), 
A. W, Sawit, Kb, Bojolali, telah 
didatangi gerombolan orang ber- 
sendjata. Gerombolan tsb dapat 
menggondol barang? pakaian dan 
perhiasan kepunjaan Pak Lurah. 
Tidak lama kemudian penggedor 
tsb. kembali masuk rumah, dan 

  

| menembak mati Pak Lurah tsb. 

sedikit banjak tergantung dari para 
mahagurunja. 

SEPERTI KERIS “TIDAK 
PUNJA PAMOR. 

Dalam pedatonja presiden univer- 
siteit Gadjah Madha” prof. Sardjito 
menjatakan bahwa sebelum clash 
kedua fac. kesusasteraan sudah ber- 
Gjalan. Tetapi setelah Jogja kembali, 
keadaan fac. tsb. andaikata meru. 
pakan tempat bunga, sudah hantjur 
sama sekali. Tidak mudah untuk 
"membangunkan. p 

Fac. kestisasteraan sebagai fac- 
tor kebudajaan aseli, kata prof. 
Sardjito, sangat diperlukan. Tetapi 
kita hanja mempunjai seorang ma- 
haguru, sedang fac. kesusasteraan 
ada dua, jakni di Jogja dan Djakarta. 

Masjarakat jang tidak mempunjai 
fac. kesusasteraan, oleh prof. Sar- 
djito dikatakan sebagai keris Jang 
tidak punja pamor. 

Dalam pada itu prof. Sardjito 
menjatakan bahwa. dimasjarakat 

Indonesia sangat kekurangan ahli 
jang dapat memberi tuntunan ilmu 
sastera, 

KEPUASAN PENGGE- 
MARILMU PENDIDIKAN & 6 

Jang terachir mengutjapkan pe. 

dato pada pembukaan fac. kesusas- 
teraan tsb ialah drs. Sigit Ketua 
pada ' fac. tsb.  membitjarakan 
tentang sendi-sendi pendidikan jang 
hakekatnja mendjadi sendi dari fac, 
kesusasteraan, 
Antara lain dikatakan bahwa ie. 

kurangan2 dalam ilmu pendidikan 
masih sangat banjak. Djustru ka- 
rena banjaknja kekurangan itu, soal 
mana harus sangat diperhatikan. 

Dalam pada itu drs. Sigit menja. 
takan bahwa sipendidik djangan ter- 
lalu pertjaja kepada rumus2 (for- 
mule) dan harus memperhatikan 

5 factor pendidikan, opvoeder, ter- 
didik, sekitar milleu, tjita2 dan alat. 

Achirnja pembitjara menjatakan 
bahwa kepuasan penggemar ilmu 
pendidikan tidak akan didapat oleh 
penggemar ilmu. lainnja dan dihg- 
'rapkan agar fac. kesusasteraan ini 
mendjadi pusat kebudajaan dari 

Rep. Indonesia. Prof Sigit adalah se- 
orang jg mempeladjari paedagogie 

. dalam universiteit. 
Upatjara jang dimulai djam 10 

selesai djam 11,30 siang. 
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dan. Amerika, di: 
pe ukdlong. politik 
bawa pengaruhnja. 

1 3 lain jg berhubungan 
5 T. Kepada Wakil tetap 

“di PBB Palar tidak dibe- 
instruksi baru karena pedo- 

man da anna pemerintah tidak 

  

   

  

   usol balasan RRT dike- 
oleh Rum, bahwa peme- 
emandang djawaban RRT 

itu lum menutup pintu sama se- 
dan masih patut dipertimbang- 
Mengenai usul Amerika Sari- 
emerintah berpendapat, bahwa 

itu tidak sesuai Gengan djalan 
edang dilalui oleh pemerintah 

nesia. Karena itu Indonesia ti- 
akan memberi suara (abstain). 

       
   
   
   
    
   
   
     

    

   

      
   

  

   

hp netral bila Kana per 
ajawab oleh. menteri Rum,    

  

. Dute indonesia di Peking 
| Tentang pengangkatan duta In- 

e dengan donesia di Peking dikatakannja 
negeri adalah bebas bahwa waktu ini pengangkatannja 

idak menurut keadaan sedang dipertimbangkan. Sebagai 
padauja. Dan Indonesia diketahui Ishak Mahdi sudah tiba 
mendjalankan politik di kota Peking selaku Charge' 4 

| affaires a.l. untuk mempersiapkan 
ja oleh Rum diikat” kadptaan. besar Indonesia disana. 
“oleh pemerintah telah 15 

suatu panitya negara, ber- 
egagalankonperensi tentang 

Barat. Tindakan? tentang hal 

Nan aa 
merafa sup 
lam su 

  

    
   

      

   

    

    

    

. Kalau PPB adakan sanctie 

3. IPertanjaan bagaimana sikap In. 
harus ditunda aa selesainja “donesia, djika PBB sampai memu. 

ekerdjaan panitya, .tuskan untuk mengadakan sanctie2 
Teutang naa pembukaan militer dan ekonomi terhadap RRT, 

  

   
      

  

    

   
   

      

akannja, bahwa pendapat peme- merintah Indonesisia, adalah usaha 
| rintah Indonesia tentang itu sudah jang dimulai oleh 13 negara 
| Giketahui, jaitusedia berundingterus Asia dan Arab. Pada tingkatan se- 
atas dasar penjerahan ' kedaulatan. karang ini pemerintah berpendapat, 
Sekarang ditunggu reaksi thd. dari bahwa usaha itu belum lagi dipu- 
pihak Belanda. |. tuskan dan masih tetap diteruskan. 

. Tentang keanggautaan Indonesia 
dalam Komisi Timur Djauh dikata- 
kan bhw pemerintah Indonesia masih 
menunggu djawaban dari beberapa 
anggauta panitya Timur Djauh itu. MA 

    
    

  

    

     

   

bali Djerman dan Djepang, dikata. 

hembali perundingan dengan Belanda  didjawab oleh Rum, bahwa menge- 
| mengenai masaalah Irian Barat, di- nai soal Korea dasar usaha Pe- 

5 sehentang soal dipersendjatai kem. ' 

kan na TA bahwa hal Itu harus 

dalam semangat piagam PBB. 
Kemudian Rum mendjawab pala 

.pertanjaan mengenai perhubungan 
Indonesia dengan negara2 A. 

  

Seiatan itu sudah mengakui R.I. 3 
tapi dengan mereka itu belum dia- 
dakan penulnga Nan: Ant. 

Obat baru ali typhus 
Obat baru ,,Terramycin” untuk 

pertama kali sudah dapat dianggap 
sebagai suatu obat jang paling mu. 
Gjarab /untuk mengobati demam 
wabah typhus dan mungkin akan 
terbukti pula sebagai suatu obat jg 
paling baik untuk mengobati pe- 
njakit dysentry, demikian satuan 
badan penjelidik obat Amerika, me- 
ngumumkan di Kairo. 9 

nila al dibiayai min bk 
jang akan diberikan kepada rakjat 
Djerman dan Djepang untuk hidup | 

| kembali sebagai bangsa jg berdaulat 

    

    

   
   
   
   
   

        

     
     

BOLEH DITIRU. 

Seorang gadis dari Goulsdon (Inggeris) 
jang baru berusia 12 tahun, Elizabeth 
“Gruft, telah diserahi mengurus atjara 
«taman kanak2” dalam siaran televisi 
dari BBC (British Broadcasting Cor- 

“'poration). la telah pernah nampak di- 
fajar televisi dalam sebuah atjara ten- 
tang soal2- andjing (honden:hoekie). 
Gambar diatas menundjukkan Elizabeth 
Gruft dalam suatu repetisi dalam stu- 

' dio BBC: ANP. 

  

Pesawat? orbaha Perantjis se- 
rang pasukan2 Vietnam 

Vietnam tawarkan pengembalian serdadu2 
Perantjis jang luka 

GEBUAH. kolone gerak - tjepat Perantjis jg dibantu oleh pesawat2 
terbang, pada hari Senin jl telah mengusir sedjumlah besar pa- 

-sukan Vietnam Ho Chi Minh, disektor Sontay, jang letaknja 30mil 
sebelah barat Hanoi. 

Dikabarkan bhw pihak Vietnam 
sebagai akibat serangan tadi, men. 
derita kekalahan2 besar. 

Menurut komunike Perantjis, se- 
rangan2 sematjam itu telah dilaku- 
kan pula dikaki2 bukit didekat Pu- 
lang-thuong (30 mil timur-laut Ha- 
noi). 

—Belum lama berselang , Persatuan 
Masjarakat Parakan telah menga- 
Gdakan tjeramah tentang ,,Irian” ber- 
tempat di gedung ,,Balai pertemuan” 

“dgn mendapat kundjungan agaktju- 
kup dari. chalajak-ramai. Sebagai 
pembitjara jalah sdr. Moh. Badrun 

dari , Lembaga Masjarakat” Tjabang 
Temanggung. (RAH). 

Sh riap3linnsa ada mempunjai pen- 
dirian nja sendiri?. Dan pendi- 
rian hit up itu mempunjai tjita2 

pendidikan sendiri pula, jang ber- 
akar didalam pendirian hidup itu. 

Demikanlah dimasa pendjadjahan 
pendirian hldup bangsa Indonesia 

: dipengaruhi dan dipimpin oleh im. 
puls hendak melawan terhadap si 
pendjadjah. “Hendak membongkar 
status guo pada masa itu. 

Semua itu, oleh karena pendirian 
hidup bangsa Indonesia dimasa 
pendjadjahan ita berdasarkan pa- 
ham anti these: pendjadjah—jang 
terdjadjah. 

Oleh karena itu, dengan sendiri- 
nja, dalam pendirian hidup jang 
berdasarkan antithese itu unsur 
membongkar dan merombaklah tjo- 
rak jang terpenting, lebih "penting 
daripada unsur membangun serta 
menjusun, walaupun element jang 
terachir ini pun kelihatan pula. 

Dalam keadaan jang demikian 
itu tjita2 pendidikan ialah suatu 
tjita2 jang hendak membuat setiap 
anak Indonesia djadi nasionalis. Me 
ngenai kedudukan si nasionalis di- 
dalam masjarakat nasional itu nanti, 
memang sudah ada pula bajangan 
jang tertentu, tetapi belum lagi 
merupakan suatu blue-print jang 
djelas. 

Tetapi dengan berdirinja Republik 
“Indonesia lima tahun jg lalu, pen- 

dirian hidup bangsa Indonesia sudah 
mendapatkan bentuk baru jg njata. 
Pantja Sila dengan unsur ke Tuha- 

nan, kemanusiaan, kebangsaan, de- 
mokrasi serta keadilan sosial, afa- 
lah bentuk jang merupakan buah 
dari pada proses jang terdjadi dida- 
lam alam pikiran serta perasaan 
bangsa Indonesia jang dari tingkat 
terdjadjab telah naik ketingkat 
merdeka, Dari tingkat hantjur serta 
rusak oleh pelbagai matjam pendja- 
Gjahan, ketingkat harus membangun 
masjarakat baru, dengan segala ba- 
gian-bagiannja jg terbengkeiai oleh 
pendjadjahan jang berabab-abad itu, 

Kalau dimasa pendjadjahan pen. 

dirian hidup, dus dengan sendirinja 
tjita2 pendidikan ditentukan tjorak- 
nja oleh antithese pendjadjah-jang 
terdjadjah itu, sedjak sa'at kemer. 

TITA2 PENDIDIKAN BARU 
   Gekaan, tjita2 pendidikan berganti 

tjorak dan mendapatkan unsur? 
membangun didalamnja. 

'Perobahan tjorak dalam pendi- 
rian hidup manusia Indonesia ini 
pada sa'at sekarang- belum lagi dis 
sadari oleh masjarakat seluruhnja. 

Masih sadja' ada bagian2 atau ' 
golongan2 jang djiwanja masih di- 
pengaruhi dan dipimpin oleh paham 
antithese, karena keadaan masja- 
yakat Indonesia jang menurut pan- 
Gangan bagian serta golongan itu 
seharusnja dengan seketika beru- 
bah mendjadi suatu masjarakat jg 
benar2 berdasarkan pantja sila ma. 

sih menundjukkan restan2 susunan 
“serta bentuk kolonial. Mereka ti- 

Gak dapat .menginsafi, merombak 
masjarakat lama serta membangun 
suatu masjarakat jang baru, bu- 
kanlah pekerdjaan ketjil jang tidak 
makan banjak waktu dan keringat 
serta pengorbanan. 

Oleh karena itu, tjita2 pendidikan 

jang bersifat membangun dan me- 
njelaraskan serta mempertahankan, 
sungguh harus ditanamkan didalam 
djiwa setiap warga negara dengan 
tjara jang sangat systematisch ser- 
ta dengan segala kesabaran. 

Didirikannja suatu Faculteit. Sas- 
tra, Paedagogiek dan Filsafat mu. 
Gah-mudshan akan dapat membantu 
tertanamnja tjita2 pendidikan jang 
baru itu, sehingga dalam masa jg 
tidak pandjang, kita akan sungguh 
mempunjai suatu angkatan baru jg 
benar2 sesuai alam pikirannja dgn 
pendirian hidup bangsa Indonesia 
jang baru'ita. 

Bahwa pimpinan Faculteit ini di. 
tangan Prof. A. Sigit, academicus 
jang pertama serta satu2nja jang 
telah mempeladjari iimu pendidikan 
dengan tingkat universitair . dan 
telah pernah pula memimpin seko- 
lahannja sendiri, sungguh suata hal 
jang memberi harapan. 

Kalau boleh kita memadjukan 
saran, baik rasanja Faculteit baru 
ini, teristimewa pihak maha guru2 
jang menjelenggarakan peladjaran 
ilmu paedogogiek itu, selalu ber- 
diri ditengah2 masjarakat jang se- 
Gang mengalami proses serba tje- 
pat ini. 

W.H. 

    
        Mengenai perdjandjian perdama- 5—. 
    

ian dengan Djepang, Pemerintah 
- berpendirian sedapat2nja diadakan 

| suatu perdj an jang overall, 
: jaitu meliputi seanteronja soalnja. 
i Soal persendjataan Djepang harus ae “ MEMBAWA-BI . BERKAH. ' 
            
  Konjen. disitu. 2 

RRT—USA 3 

benikrtahals. Indonesia “bersikap 

akan dapat menjokong Span Yana 
|. tentang keanggautaan RRT di PBB 

2 la - Pemerintah memandang - keanggau--— 
. taan RRT di PBB adalah suatu 

|. konskwensi daripada pendirian, bah- 
. wa RRT sekarang ini menguasai 
“ seluruh benua Tiongkok. Demikian 

keterangan, Menteri LN. aa Moh. 
Rum. 

Diterangkannja pula, Sea ke- 
anggautaan RRT di PBB tidak ha- 
nja berarti suatu keuntungan jang - tz 
memberi hak bagi anggauta, tapi 5. 
Gjuga membawa kewadjiban padas 
nja. Keanggautaan RRT di PBB — z 

mentrat hemat pemerintah akan 
“memudahkan penjelesaian soal Ko- Pe Hu Laki muti urid? £ M. A. 

Soal-soal KIMIA 

untuk 

Sa: dan S. M.A. 

Kimia Teoretis 

Kimia Systematis 
Kimia Organis. 

Oleh Abimanju | 
(Guru S.M.A. Baridung) 

. Harga Rp. 11.— 
Ongkos kirim tambah Rp. 0.50 

" GANECA 
Nee arbi & Toko Buku 

. Margomulio 10A — Jogjakarta. 

Kebruntungan. 
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PERGANTIAN PIMPINAN 
(8000 PERTIETAKAN: 

“SINAR - ASIA" 
Kepada umum dan para lang- 4 
ganan diperma'lumkan dengan 
hormat, bahwa mulai1 Januari 
1951, pimpinan Pertjetakan 
,SINAR-ASIA" di Gondoma- 
nan 33 Jogja, Sdr. MARSIDI, 

| telah meletakkan djabatannja 
Gan diganti oleh Sdr. SAS- 

| TROSUWITO. : 

: Berkenaan dengan itu maka 
diharap para langganan se- 

| landjutnja berhubungan lang- || 
| sung dengan Sir. SASTRO- 

. SUwiro, sebagai. Papa “ 
| jang baru. 
— Mengenai kebutuhan tjetakk , 
P men ja masih terus m " 

rima, dan akan diatur sebaik- 
es Pa 4 « # z 

& 

Ma Pemai EA. AIA   

    

    

     

    

   

  

  

  

AN
N 
H
A
 

na 
ANN

 
MA
AN
 

isinja :- 

    

  

    

       

       

  

   

    

  

  

  

      
     

Pimpinan Pertjetakan 1 3 

.SINAR-ASIA" | 
Gondomanan 33, Dk. : 

. SAS TROSUWITO. 2 
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| ana DAFTAR HARGA 
MADJALLAH? AMERIKA dan INGGERIS. 

mengenai berbagai lapangan. 

- Dikirim dengan aa kepada peminat atas permintaan... 1 

' Ai B. Gu Pengiriman dan Penerbitan Buku? 

— PERSATUAN TENAGA" 
.Dialan Denatengan 7 SDJAKARTA: . 

     

  

   

    

  

       
“ACCU "MAX" 6 3 " Vote | keluaran Germany. | 5 1S Hg 5 

KAP JEEP Me ae! 21an 
       

      

  

    

  

| “ KLAXON SPARTON"6 & 12 Volt, 3 
— BEKLEEDINGSLEER matjam2 war 

SCHOKBREKER Hydraulic. 
DONGKRAK 2 1 

KCELSIOR" 
sEK #0e Semarang “Telp 1997. 

  

. Juwelier 

audio Kai jang bibi alah 5 man jang na ed membawa Berkah dan | 

Sebab Pekerdjainnja Halus dan bisa djuga membikin jang Modern dan Eun. 
Bila perlu sanggup bikin klaar dalem tempo 24 -djam. ur H 
Inilah satu2nja adres jang terkenal. 

DK SING Horloger | 
Ina RTA — SEMA RANG. 
  

  

     
     

ena Ms ran 

  

jang terletak di penimbunan2: 

Lelang mulai 

  

LELANG KAJU. 
diadakan LELANG BESAR untuk umum. Kaju2 djati pertu- 
kangan dari Kehutanan Daerah GUNDIH dan TELAWA 

SULUR, KRADENAN, PANUNGGALAN, TOROH, 
MONGGOT, DJAMBEAN, SEDADI, KARANGSONO, 

' TELAWA I dan TELAWA II. 

diam 9 pagi, 

. “CHUAN MIN KUNG HUI” Sorogenen Solo. 

an Daftar kapling dapat diminta pada kantor2 Kehutanan 
Daerah GUNDIH, TELAWA, dan INSPEKSI Djawatan 

Kehutanan bagian ke II di Semarang. 

30 DJANUARI 1951 akan 

bertempat di gedung 

220—1 
  

BARU DATANG: 
  

  

"INDRA", Jogjakarta. 

Actie, permainan 

Saksikanlah. 

Main. 3 kali, 

Djam: 5, 7 dan 9. 

PARA PENGGEMAR -BIOSKOOP TENTU. KENAL KEPADA 

JOHNNY WEYSSMULLER. 
JOHNNY . WEYSSMULLER” dengan 
waktu jang pertama' kali 'berlomba-lomba diatas lajar- putih di 

“JOHNNY WEISSMULLER” dengan 
waktu jang kedua-kali mengagumkan penduduk kota Jogjakarta. 
"JOHNNY WEISSMUELER” dengan 
waktu jang ketiga-kalinja menindjau kota (Gudeg) Jogjakarta: 

nanti pada. tg:”24 s/d tgl. 29 Januari 1951 

dengan 

dapat disaksikan lagi di-atas lajar putih YNDRA 

"JOHNNY WEYSSMULLER" dalam 

JUNGLE JIM 
ini adalah lebih haibat dan sempurna dari pada jang sudah2. 
Commentaar jang. lebih. landjut. TIDAK perlu. 

“Maureen O' Sullivaan 

& 

'Maureen. O' Sullivaan 

“Maureen O' Sulliyaan 

Direksi, 

“INDRA. 
226—1 

  

Mempermaklumkan : 

KLATEN 
SRAGEN 
WONOGIRI 

(Adv.: LAUW, Solo) 

WAKIL PANITIA UNTUK MENJELESAIKAN URUSAN 
PEMULIHAN HAK DAERAH SURAKARTA. : 

Djl. Slamet Rijadi No. 14 Telp. No. 45. 

Bahwa pada tanggal 1 Februari 1951 konter tjabang : 

TAWANGMANGU 
ditutup untuk UMUM. Jang berkepentingan selandjutnja 

disilahkan berhubungan langsung dgnkantor kita di Surakarta. 
Surakarta, tgl. 22 Januari 1951. 

WAKIL PANITIA UNTUK MENJELESAIKAN 
URUSAN PEMULIHAN HAK DAERAH SURAKARTA. 

a.nb. Wakil Muda W.F.H, HORNUNG. 

4 
2 
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1. Garis Politik HATTA R 21.50 
2. Dokumentasi Perdjuangan Pemuda kedok R1I.— 
3. Sedjarah Indonesia — A.D. Rangkuti . R 10.50 

4. Keterangan Peladjaran BAHASA INDONESIA R 3.50 
5. IlmusTata Negara A.D. Rangkuti R 450 
6. K.U.H.P. untuk Indonesia (0 R10.— 

pe Teo bana. j t aa Ea Ron Oi 
18. Gambar2 sekitar kota Djokja semau 

: Malioboro, Tugu, Kaliurang, Borobudur dil, 
ukuran Kartupos. k 5 R 1— 

Tak usah tuan ke Djokja, kalis suda mempunjainja. 

. Ongkos kirim 10 pCt. sekurang -kurangrja R 0.50. 

Aturlah 'pesanan sangan segera, djangan sampai kehabisan 
pada : 

  

  
  

  

      

sana 

Harian umum bahasa 

Kantor : 

r 

Harga langganan : 

SAKTI JANG. MENGAGUMKAN | euy 
Kirim tiga pertanjaan tentang diri Tuan/Njonja berikut umur, peker- 
Gjaan, dalam satu emplop tertutup dengan satu poswesel R.11.— kepada 
OCCULT INSTITUTE, Kotakpos 151, BANDUNG. 
Emplop asli dikembalikan dengan tidak dibuka, 
Tuan/Njonja akan tertjengang tentang djawab-djawab jang tjotjok, 
Rahasia dipegang. Rambut Putih djadi Hitam R. 5—, 

| AKAN TERBIT MULAI 1 PEBRUARI 1951 

| 
Djawa : — ngoko : 

nPANTIJA SILA" 
dibawah pimpinan: BRAMONO. 

Djalan Mataram SEMARANG, 
Buat bos kahih, permintaan langganan kepada Administrasi 

madjalah mingguan »Surjo-Tjondro” SER L 

89—1 

Ema Kran 
  

f7. sebulan 

           
IA Penta bri Uh kadh Alah so LO AM eo "5 mnlin —ebetmtis: (et 3 Whpi 5 sii snake ah Mito. Alia WAN REA Ke 

        
Aa ap Jin 

     

&



   

    

ngan komisarlaa tinggi serikat di- 
| Djerman dan pemimpin? tentara 
| pendudukan serikat di Djerman. 

$ Risenhower kemudian menjata- 
kan kegirangan hatinja, karena te- 

““Iah mendjumpai beberasa pemim. 
pin2 Djerman jg sekarang sedang 
'kerdja untuk pembangunan kem- 
'bali negaranja. (Ant. AFP. Frank- 

Hatta di 
Bari Selasa jl. V 

$ ta bersama bebe erapa 
ringnja telah ti 
mengadakan Pen 

        

diterima oleh Gu 
Kol. Sadikin, ketua 

   

  

   
    

    

   

  

   

  

   

  

   

      

   

   

        

     

   pa boleh buat. 

    

   

    

   
    

      

    

    

  

  

. 5 mentjegah tiap bahaja tergelintjir....... We 
Jang demikianitu berarti: ,Keuntungan 
sebesar-besarnja, dan perong kasam 

An usaha seketjil-ketjilnja”. 

Diseluruh dunia lebih banjek 

1 "Sg | Bambognn Bnsndik #nesitii DMAh alajrta ba dinsin is- dlu LN ana Nan aa Ta Pa : 

2 & 1 Nine Margarine tulen berwarna kuning-emas ini bawa tia B sii Maa ma # 3 

0 . meninggikan” rasa asli dari. tiap makanan dan, mem- : : : 
aga Naa maa ana Lagu Ba ata ah a 

' 

Untuk  Djokjakarta dan “ Surakarta: ) 
nRIS TRADING COMPANY”, 

TOKO A.B.C. di DJOKJA dan TOKO ONG di SOLO. 
Selandjutnja Agen-agen diseluruh Indonesia, 

"Kedaulatan Rakiat”" 737/INA/101 

   

   

  

   

  

   

4 kesan, 

ng rar tidak da- 

    
1 Tapi ai au.mBah Nuri suka lt 

dimana an ea suasana, 
at itik Kriting. ri 1 riting- BER 

Yg 
Tambahan » satu #gebaaai seh 

lagi. 
— Mulai permulaan "Februari jad. 
Haa Bramono akan menerbit- 

«kan harian bahasa Djawa dengan 
nama .. Pantjasila” . Harian  ter- 
“sebut akan diterbitkan dan dite-, 

puari 

aki Meyer, Darumuljo, Khouw 
we Goan, Tjan Hwa Yoe, Oey 

  

'Exposisi senirupa jang diselengga- 
| akan oleh Kementerian P.P.& X 

- 1 | bertempat. di Sonobudojo selama 10 
| hari dan selesai pada tg. 25 bulan 

| ni, tiap2 harinja mendapat kun- 
| Gjungan jang memuaskan. 

| Diantara pelukis2 jang mengirim. 

kan hasil lukisannja, selain tenaga? 
baru, kita dapati djuga pelukis jg. 
terkenal, antara siapa terdapat 2 
kisan Affandi, Agus Djaja, Dja 
asmoro, Sri Murtono, Sudjojono, S 

| rono dll. 
Djumlah pelukis jang mengirim- 

| Kan lukisan dan patang, sebanjak 
“38 orang. 

| Sedjenak mengundjingi ruang ex- 
posisi itu, pertama2 kita mendapat 

bahwa. sejogianja exposisi 
| itu diselenggarakan 3 rumpun. Mi- 

4 salnja, dari golongan pelukis jang 
sudah mahir, kedua jang. dalam 
tingkat madju dan segolongan legi 

. Jang merupakan ea jg sedang 
. Pelagjar. Sand 

| 1/1'50 padjag itu 

dahan truck militer. Rataan let     

rumah sakit oleh pihak polisi, te- 
djam 13. 00 Lmennaga dunia. 

India. 

rimkan nama tjalon2 wartawan 

Kotapradja Jogjakarta kemarin ig. 
Gihadiri oleh wakil2 djawatan PTT, 
padjag dan pengawasan radio Jang 
membitjarakan sekitar padjag rad'o 

NN lain dapat diputuskan, akan 
irimkan tilgram pada menteri 

"ktutngan ig. minta supaja pemba- 
Jaran padjag radio di Jogjakarta da- 
lam 9 bulan ini dapat dibebaskan. 
Ini permintaan berdasarkan kenja- 

taan, bahwa selama waktu mulai 
disini sudah 

'dibajar, sedang diluar dserah Ren- 
ville baru tahun '51 ini dimulai 
akan dipungut. Disamping itu akan 

z 

$ SMA. : 
“Diantara sedjumlah 54 peladjar 
Sekolah Menengah Atas bg. B. di 
Magelang, dan 16 peladjar extran- 

| eus jang mengikuti udjian peugha- 
“bisan dari Sekolahan tsb, ada 38 
peladjar dasi tfalon biasa dau 12 
dari extranneus jang lulus, 
Apa diantara sedjumlah 50 pela- 

jar dari kedua golongan jang lulus 
, terdapat 5 orang jang tergolong 

Nol dapt bidji baik, ialah no. 1 
Sularto, 2. Nn. G. Darmiati, 3. Su- 
'tarjadi, 4. Suharto dan 5. Guna 
Samekto. 

Gangguan keamanan Klaten 
L semakin merata. 

'Penggedoran2, jg mula2 hanja 
banjak terdjadi menjebelah dae- 
rah Kabupaten Klaten (utara), 
sekarang telah herdjangkit keka- 
nandan kekiri, hingga boleh di- 
kata seluruh daerah 
jg luput dari serangan grajak. 

Misalnja diketiamatan Bajat, 
Tjawas, Pedan, Tjepper dan Po- 
lanhardjo kini rakjat sudah mulai 
gelisah. Snd. 

berat murid itu terus dibawa ke- 

: Siapa hua jang ke (- 

tidak ada | 

Dara: Pang Pn Ata Pata BedAa 
ahat, akan sering melihat seorang wanita ketjil dalam te- 

Tanah Na uk bersendirian dikursi" ruang muka. Orang akan tidak 
ja 'kalau seorang itu adalah djuara dalam lempar lembing nj. 

! Surjowati 
ini. 

Murdjono, diwaktu pertandingan seleksi di Bandung baru2 
Tidak pertjaja, karena perawakannja ketjil mungil, puteri-achtig,. 

ty Djawa (daerah) tulen. Tidak 

   
| Tidak banjak biljara, Kalau bitja- 

.ra lemah lembut. Dan tjorak-lagunja 
. menandakan orang jang djarang ke- 
luar daerahnja sendiri. Memang ini 
mata Menurut tjeritanja mulai ke- 
  

Nadelig saldo kas Balaikota 
Surakarta. 

Dari keuangan Balaikota Surakar- 
ta dikabarkan, bahwa dalam Desem- 
ber '50 djumlah pengeluaran uang 
Gjauh lebih besar 'dari pemasukan, 

sehingga merupakan nadelig saldo 

11.684,97. 7. Perchewanan f. 6.600,—, 
8. Pasar f 9066,—.. 9 Pengeluaran 

slain2 f. 1.867,—. 10. Gadjt 330. 000,—. 
11. Rekening jang belum dibajar 
f 2046.2?9,34. Djumlah Pee 
£. 3.467.196,33. 

Wabah pes di Klatea.. M.. a 

Pada dewasa ini timbullah" “ai 
bah pes didaerah Klaren, 
bubo maupun long. 

Dalam Kota daerah kelurahan - 
Tonggalan ada seprang jg ter- 
serang, diketjamatan Wedi. 
orang hingga meninggal dan di- 
ketjamatan Ojatinom 1 orang. 

Dari pihak Kesehatan telah di 
lakukan penjuntikan umum. (Sud). 

Film persiapan Tndonesia 
ke India. : 

Didapat kabar, bahwa persi- 
apan2 olympiade “oleh komite 
olympiade di Indonesia kini te- 
lah dibikin pilem oleh Perusa- 
haan Pilem Negara jaag nantinja 
akan dikirim ke New 

Mop ba» tape $ 

  

    

     
     

| saja 
$ Na Usman, tetapi margari 

Bangga 

   Ingin sekali memasak sedikit enak 

mungkinkah sja pam dr podo 

  

  

    

ine saja telah 

  

      

   Alangkah lezatnja. .. fi 
Dan alangkah enak ii 

      

sendiri, apakah gera- 
ngan ini? 

     

  

  

  

  
Sungguh nikmat benar. 
Belum pernah makan senafsu ini. 
  

  

    

     
  

& (f Mahat ? “... mang bisa! 
Itu tadi angan Paimboom jang tidak lebih 
mahal dari lain-lain margarine, akan tetapi |. 
na rasanja Kn lezat dan Tampang 

   
     
  

  

  

       
   

   

      
  

ak 

.memper” kalau athlete. Kulitnja 
s gta MAGANG Naa jang begitu ppadlang bagi 

Ada kesem 
batan “ bagi 

pemotret un- 

wan di Jogia- 
karta. Tampak 

  

tjil selalu menjimpan diri di Madiun, 
Dari mulai bersekolah, sedjak mem. 

punjal suami, dan sampai berrumah 
tangga. masih dikota Madiun, Orang 
tuanja djuga asli Madiun. Benar2 
typisch Djawa. 

Tapi prestasinja dipandarg baru2 
“Ini sudah dapat melampaui rekord 
diwaktu PON... ?8.29Meter, sedang 
di PON hanja 25.32 meter" oleh Dar- 

sari. Djadi sudah ada kemadjuvan. 
Hanja belum dapat mentjapsi rekord 
diwaktu sebelum perang, jang dipe- 
gang oleh Ni, Saleh Hartman dgn. 

ngat latihan. Kalau nj. Murdjono 
selalu mengenangkan pada putera. 
puteranja jang ditinggalkan di 

Madiun, jg. kini pemeliharaannja 
diserahkan kepada ibunja dan un- 

tuk sementara tidak dapat di tja- 
but dari lapang ingatannja, sukar 

untuk dapat melatih diri, 
Saja tidak dapat banjak apa dan 

siapa nj. Murdjono itu. Hanja saja 
ketahvi, bahwa ia mempunjai ke- 

inginan untuk olah raga. dan spesial 
“pelemparan lembing, Keinginan jg. 
dibarengi dgn. kemauan. 

Kalau mengingat umurnja, memang 

ftjukupan. 26 tahun, 
jang tua, ada 2 orang anak dan se. 
mua laki2, sudah berumur 4 tahun. 
Surjono namanja. Jang ketjil baru 
2 tahun, jang diberi nama Surjanto. 
Nama2nja berawal sama dengan 
ibunja, Sur. Suaminja katanja ajuga 
orang atlit. Mereka dulu,,bertemu'' 
dilapangan olah raga Nj. Surjowati 
djadi leidster, Sdr. Murdjono leider- 
nja dalam organisasi Ikama itu 
waktu masih Djepang. Biasa! 
Kurena Nj. Murdjono djuga orang 

biasa, maka Gjuga tidak banjak 
menderita sakit, Kadang2 minum 
djamu, djamu biasa, beras kentjur. 

  

“'mengundjungi 

Kini anaknja - 8 

  

   

  

Djawa Barat, anggota2 
Komisaris Nederland, Kepala 
ikan Polisi Djawa | 4 

  

furt. ) 

  

   

  

   

  

  

    

  besar2 lainnja. N nur 
malamnja diadakan pertemuan dgn 
wakil2 organisasi2 rakjat sedang 
kemarin diadakan pertemuan dengan 
PP, tentara, polisi, kepala2 Djawa- 
tan serta inspeksi2 dan kemudian 
terus pergi ke Sumedang, dimana 
akan diadakan pula pertemuan dgn 
instansi2 resmi. Hari ini Hatta akan 

Garut dan 'melihat 

keadaan tempat tawanan Gan peng: 

    

harga adpertensi 
  

  
$ 

| - 1. ungsi2. an: 
An Bad Wartawan Indone- ti Yah song ” TN 

O Ng g- sia telah menerima tawaran dari ” Pa Tata Usaha 
se eromi f TA Yaa 1 r 5 . 'itenga re- 3 LN 

Dan pa en jang Komite Olympiade agar mengi- kan2 “warta- Metemant TN Sk. »Kedaulatan Rakjat 

) HARGA ADPERTENSI 
Mulai 1 Februari 1951, 

dinaikkan 

dari. R 0,50 mendjadi R 0,60 
tiap - tiap milimeter kolom. 

Harap para pemasang ma'lum. 

  
  “Sebelum berangkat dari Frankfurt 

  

          

  

  

KEMIS 25 DJANUARI 1951 

“Jogja. Gelb.: 59,2 dan 122,4 m- 

07.30 Lagu2 pengantar santapan pagi- 
09:00 Uion2 dari Puro Pakualaman. 
12.45 Njaniian Bobby Breen- tia 
17,00 Peladjaran lagu2 bjawa oleh ,,Pak Arin". 
1815 Pengadjian Al Our'an. 
18,30 Peladjaran njanji pemuda. 
19.30 Warna - warna lagu2 Indonesia ola ORI 

Suwandi. 
20.30 Muljono dengan pianonja- 
21.30 Krontjong malam: oleh ,,Orkes M-A.S." 
2215 Hidangan Gambus oleh ,,Orkes Almuair'“- 

DJOKJA. 

  

| “tak di Semarang. Ban asam ks jakarta Sebesar f. 2.820.397,01 angka 3315 meter. Apakah Nj. 
, . Selamat terbit. Ha Malahan Hija Laka Takan) pat tjatatan resmi adalah Ni Ka eaba i angka, DANGER MAT AG 

at, membitjarakan hal tsb. . g , $ endj per an. Ka- H. & Ha 
“Bos! La aku 3 Pena Ka Naat diilaa Papan :. 637.798,42. rena perbedaan 5 meter tidak gam- $ Pemerintah: Kabupaten Srager. 

Kedokteran. djuga disampaikan kepada djawatan Ta Manan pang nntuk mengatasinja. Saki 
$ “PTT pusat dan Sjawatan padjag . 1, Pengawasan umum f. 49 333,60. Tapl kalau kondisi hadannja men- " " 

“Telih lulus udjian pada Fakul: pusat. 2. Pekerdjaan umum f. 94713701.  tjukupi sadja, pasti akan dapat men- : 

tet: Kedokteran udjian perleng- 3, Keamanan f. 15.000,—. 4. Sogial/ tjapsi. Saleh Hartman tsb. Dan... PENGU MUM EN 

Bi | kapan 1 Fed ID pada tg 20 Dja- Perekonomian f. 41.566,91- 5. Kese- kalau tidak banjak tepekur. Sebab 

te 1 1 Lk. 70 pCt. lulus dari hatan Rakjat f. 8.711,50. 6. P.P:K. ini djuga sangat mengaruhi sema. ? No 1/1951 

Hal: tanah Pesewan Sabrang 
daerah Kabupaten Sragen. 

Bagi mereka jang merasa mempunjai hak tanah Pese 
wan Sabrang dalam daerah Kabupaten Sragen diminta 
datang dikantor Kabupaten Sragen tiap2 hari kerdja 
lai djam 9.00 sampai 13.00 untuk menerima pendjelasan 
lebih landjut tentang mewiliki hak tanah tersebut dengan 
membawa pikukuh tanah atau keterangan lain2 tentang 
hal itu- 

. Pengumuman ini berlaku sampai penghabisan 
Pebruari 1951. 

Sragen, 17 Djanuari 1951 

Kepala Daerah Kabupaten Sragen. 

Bupati. 

Tertanda. Patih. 

(T.d.t.) PRODJORAHARDJO. 

  

bulan 

angan. Lain perka- Sport untuk ikut serta ke New pagi hari Selasa ini, djenderal Hi- 4 A 

Delhi pada waktu dilangsungkan MN senhower telah mengeluarkan Ju @ 000000000080000000000000 

pertandingan. olympiade se Asia. dengan tanda atu statement dalam Para Hg O | BERTUNANGAN: Is 

Dari nama2 jg diadjukan itu, X. Ni, Surio- . Nike 1g in Ka ta Tn Ka 8) Kapten ABDULHAD! (Cdi. Cie 18 

2 diant akan dipilih. wati Murdjo-  menjatakan kegiranga ae Re Ka Bt. 427 “Ge 19 
orang dian 2.n p no jang su- rena telah mendapat kesempatan 9) Hala (8 

dah beranak untuk mengadakan perundingan de-  8| Rr. MIMI SOEMIJATI 19 
Ana | Flm ind kemsi , Padjag radio! Basi Pee Ta Tar "ii Siaran RADIO |. Dalam rapat Dewan Pemerintaa Kk hughan: 000000000002733000560000 

mu- 

  

GUNUNGKETUR 28 — DJOGJA — UPERA. 

Menjediakan tempat (Kursus) Ilmu pasti/alam, pagi/sore, sedjadjar S.M.P. 

Pendaftaran tiap hari-kerdja. Menerima djuga reparatie radio. 

  
' MAHA AGUNG dalam tiap keadaan 

Rangkanja sekuat badja, telapak-ban- 

nja liat-ulet, kembangannja-wadjik 
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