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“HARIAN UMUM 

Diterbitkan oleh Badan ener 

—.. kabinet Belanda 
"KABINET DREES DJATUH KARENA” | 
0 OPOSISI PIHAK KANAN KIRI | 

  

| STIKKER JANG PERTJEPAT. 
'UT UP dari Den Haag kalangan2 

: 

“ politik disana meramalkan akan terdja- 
“dinja kesulitan2 besar dalam pembentukan 
syatu kabinet koalisi jang “baru, karena 

— datangrja oposisi jang 

|. binet Drees bukan sadja dari pihak kari 

# 

0. tetapi djuga dari pihak kanan dan terlepas 
|. dari kenjataan bahwa mereka tidak akan 

| bersatu, merekapun tidak akan dapat me- 
'rupakan golongan ja 

      “ DREES 
serahkan mandatnja. 

Kabinet Drees jang telah me- 
letakkan djabatannja itu adalah 
kabinet koalisi diantara partai Ka- 
tholik (KVP) dan partai buruh 
Belanda (Partai v/d Arbeid) jang 
terbanjak setelah pemilihan umum 

1 dalam bulan Agustus '48. Dida- 
lamnja duduk pula seorang Men- 
teri liberal D. U. Stikker (VVD), 
seorang dari C, H. U. dan bebe- 
rapa orang menteri tidak ber- 

STIKKER PERTJEPAT DJATUH- 

.NJA KABINET DREES. 

Perdana Menteri dr. W. Drees 
telah menjampaikan permintaan 
berhenti dari kabinetnja, karena 
timbulnja krisis mengenai kebidjak- 
'sanaan politikdalam masalah Irian. 
Kabar UP dari Den Haag menja- 
takan, bahwa menteri LN Stikker 
telah mempertjepat djatuhnja ka- 
binet koalisi Belanda. Dia telah 
memadjukan permintaan berhenti 
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|... djukannja mosi tidak pertjaja oleh 
| ketua fraksi partainja sendiri dida- 

lam parlemen Mr. P. Oud. 

0000 Seperti diketahui Stikker ada- 
“lah dari partai VVD jaitu partai 
On »voor vrijheid en demo- 
cratie”. Mosi ketua partai tsb 
didalam 2de kamer Aan Dar 
njataan tidak rtjaja kepada 

— beleid enter Belanda ka 
“lcm perundingan mengensi Irian 

— Barat pada bulan Des. jl. Me- 
At t ketua fraksi V VD' mr, 

.Oud, pemerintah Belanda telah 
 menjatakan kesediaannja didalam 

n jang tertentu untuk me- 
| kedaulatan atas Irian 
pada Uni Indonesia 
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telah mengusulkan utk menjerah- 
ikan kedaulatan atas Irian P 
rat kepada unie Ind. Belanda te- 

| terlebih dulu sebagai akibat dima- 

'— ang palsu— 

D0 Mkeeain etakannja kasar, hu. 
i N . hukum pidana tidak. bisa di- 

    

Ka daripada jga 

ng besar diparlemen. 
langkah lebih djauh daripada itu. 
Menurut, Maarseveen salah satu 
pedoman terpenting jang akan di 
pakai pem. Belanda didalam penje 
lesaian masalah Irian Barat ialah 
»zelfbeschikkingsrecht" bagi rakjat 
Irian. 

JULIANA ADAKAN PEM 
BITJARAAN 

AFP men abarkan, permintaan 
berhenti dari kabinet. Drees itu 

. telah disampaikan oleh PM Drees 
“sendiri kepada ratu Juliana pada 
hari Rebo jl setelah kabinet 

. membitjar-kan akibat2 berhentinja 
menteri LN Stikker. 
“Sesudah menerima permintaan 

. berhenti dari kabinet, ratu Juliana 
dgn segera mengadakan pembitja- 
raan2 utk pembentukan kabinet 
baru. Ant. 

DREES LEBIH MADJU 
DARIPADA BEEL: 

Atas pertanjaan, menteri L. N. 
Mr. Rum mengenai krisis kabinet 
Drees menjatakan, bahwa ia me- 
rasa sajang sekali dgn berhenti- 

    
MARSEVEEN 

Saja ikut terguling 

nja menteri LN Stikker jg di- 
anggapnja sbg seorang menteri 
LN ig dihargai ketjakapannja: 
Selandjutnja Rum  menjatakan 
bahwa menurut pandangannja se- 
bab2nja kabinet Drees krisis, bu- 
kan karena soal Irian sadja, te- 
tapi djuga karena soal2 lain jg 

“ 

dihadapi olzh kabinet Drees se- “ 
lama ini, soal2 jg menurut Rum 
sudah usang diwaktu ini. 

Terhadap kabinet jg baru nan- 
ti Mr. Rum berpendapat bahwa 
  

Di Pjawa- Tengah dan 
Djawa Timur: belakangan 
ini diketahui tejah beredar 
uang Javase Bank palsu 'da-' 
ri- harga R: 28th ana 

| Tanda2. uang palsu itu, 

“ruf2 ketjil jg menjebutkan ' 

  

   

— batja. Kertasnja   
kian RD,   an 

menggulingkan ka-. 

| kannja oleh 

Dalam 

artinja dan negara kesatuan seka- 

    

STIKKER 
Minta berhenti .... 

dlm hubungannja dengan Indone- 
sia sesuatu kabinet jg kanan akan 
tidaklah harus membawa pero- 
bahan dalam kebidjaksanaan po- 
litiknja terhadap Indonesiai de- 
mikian djuga mengenai hubungan 
Nederland dengan dunia interna- 
sional umumnja. 

Sebagai pendjelasan diterang- 
Rum bahwa diban- 

dingkan dgn kabinet Beel dulu 
adalah kabinet. Drees sekarang 
ini djauh lebih. madju didalam 
kebidjaksanaan poli tiknja terhadap 
Indonesia. Demikian Ant- 

: | 

— PERDJANDJIAN —— 
PERSAHABATAN 

Presiden Soekarno. telah 
menundjuk dan mengangkat 
Menteri Luar" Negeri Mr. 
Mohammad Rum untuk me- 

| nanda- tangani perdjandjian 
“persahabatan guna mem- 

pererat dan memperkekal 
tali persaudaraan antara Pe- 
merintah Republik Indonesia 
dengan Pemerintah : India, 
Pakistan, Birma dan' Phili-       

'pina. 

'Mosi Komunis 
«. Nederland 
ta V Ditolak. 
Menurut radio Nederland par- 

lemen Belanda telah membitjara- 
kan mosi C.P.N. jg menghendaki 
penarikan kembali dengan segera 
tentera Belanda dari Indonesia. 
Mosi itu kemarin dulu ditolak 
oleh sidang. Ant. 

Terlampau ketjil 
Sumbangan 3 div, Nederland 

Sebelum timbul krisis kabinet 
Drees, telah memberhentikan kepala 
staf umum tentara Belanda djendral 
Kruls karena ia telah sama2 dgn 
Gjendral D.' EHisenhower penglima 
tertinggi angkatan perang Atlantik 
di Eropah mengadjukan tjelaan2 
atas rentjana pertahanan pem. Be- 

landa, Rentjana pertahanan pem. 
Belanda disebutnja tidak baik. 

Menteri peperangan Belanda Mr. 
s'Jacob dalam pengumumannja ten. 
tang dipetjatnja djend. Kruls me- 

. ngatakan bahwa diantara dia dan 
putjuk pimpinan tentara terdapat 
»perbedaan faham jg terlalu besar 
mengenai fjara penjusunan angk. 
perang Belanda“. : 

'Eisenhower-- menurut sumber jg 
boleh dipertjaja — ketika mengun- 
djungi Nederland telah menjatakan 
bahwa 3 div. tentara Belanda adaiah 
sumbangan jang terlampau ketjil. 

Manan (Ant). 

  

Hatta di Bandung : 

Sidang kabinet : 

ensansaan : 

Kabinet berdiri dibelakang 

  

.....oou.mu 

nana go era an aa 

Adpertensi: 

1 milimeter, 1 kolom ..f 0.50     
  

DJUM'AT 2 

  

Assaat 
Semua menteri akan minta berhenti ? 

K 
djungannja ke Atjeh. 

  

71 

Rundiagan Natsir-Panitya Permu- 

sjawaratan Parlemen 

P.M.Natsir kemarin telah be- 
“runding lagi dgn Panitya Permu- 
sjawaratan Parlemen. Dalam pe- 
rundingan itu kabarnja pihak Pa- 
nitya Permusjawaratan mengadju- 
kan pertanjaan al. sbb. : (1) ba- 
gaimana sikap Kabinet meagenai 
Situasi jang achir-achir ini, akan 
mengadakan pengganti beberapa 
menteri sadja, ataukah pembubar- 
an Kabinet (2) apakah maksud 
kepergian Presiden ke Pilipina 
dapat dipertanggung djawabkan 
berhubung situasi keamanan di- 
Pilipina (3) bagaimana duduknja 
perkara tentang kabar pemberian 
legiun kehormatan dari Pilipina 
kepada Presiden. Ant. 

4 

R.R.T. masuk 

“U.S.A. KELUAR 
(Paul Shafer, seorang anggota 

Republiken dari perwakilan Ame- 
rika telah madjukan resolusi, jg 
berisi desakan kpd wakil Amerika 
di PBB agar berusaha menghin- 
darkan masuknja RRT dlm PBB. 
Demikian UPSP. 

Dalam resolusi itu dimadjukan 
permintaan kepada pem. Am. Se- 
rikat, supaja Amerika keluar dari 
PBB, djika RRT mendjadi ang- 
gota PBB: 
  

Indonesia bebas tentukan politik luar negerinja 
Belanda ta' akan bertahan di Irian 

Presiden Hatta tadi malam .menindjau beberapa soal mengenai kedudukan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, ant@ra lain dgn 
penuh, kemerdekaan 
jalah keadilan dan 

tegas dikatakan bhw meskipun sudah berdaulat 
Indonesia harus masih diberi isi. Tudjuan kita 
kemakmuran, 

Belanda tidak akan dapat 
bertahan di Irian. 

Ketika mengemukakan soal Irian, 
Hatta menindjau dan menegaskan 
lagi pertimbangan2 apa sebabnja 
Gelegasi Indonesia di Konperensi 
Medja Bundar berpendapat bahwa 
Penjelesaian Irian dapat ditangguh- 
kan. Menurut Hatta tidaklah bidjak- 
sana djika pada waktu itu ka. 
rena soal Irian sadja K.M.B. mesti 
bubar dan Indonesia tidak menda. 
pat kedaulatan. Kalau sampai de- 
mikian, artinja kita harus bertem- 
pur lagi dan memperpandjang ma- 
sa penderitaan rakjat, demikian 
Hatta jang kemudian menjatakan 
kejakinannja bahwa pada suatu wak- 

. tu Irian mesti kembali kepangkuan 
Indonesia meskipun sekarang ma- 
sih ada rintangan dari Australia. 
Belanda tidak akan dapat bertahan di 
Irian karena baik kapital: tenaga. 
maupun dasar moreel, Belanda ti- 
Gak kuat sedang untuk memperta. 
hankan Irian saban bulan sedikit- 
nja harus ada biaja 50 djuta rupijah 
jang sekarang harus dipikul oleh 

| rakjat Belanda sendiri. 

Tetap bebas, 
Adanja Uni Indonesia-Belanda dan 

keanggautaan Indonesia di P.B,B. di 
katakan, bhw itu tidaklah mengu- 
rangi kedaulatan negara jg tetap 
bebas menentukan politikluar nege- 

- tinja. Tentang kedudukan politik 
luar negeri dikatakan bhw Indone- 
sia tidak akan memilih sesuatu blok 
dan akan tetap mengadakan - per- 
-sahabatan dgn semua anggauta dari 
kedua blok jg sekarang sedang ber- 
saingan, asal sadja atas dasar har- 
ga menghargai. 

Samua organisasi ikut 
bertanggung djawab. 

Selandjutnja Hatta mengadjak 
kepada semua organisasi rakjat su. 
paja turut bertanggung djawab atas 
terlaksananja tjita2 kemakmuran 
Gan keadilan, karena setelah Indo- 
nesia merdeka, tidaklah dapat ke- 
salahan2 dipikulkan kepada bangsa 
asing. Ia mengulangi lagi ketera- 
ngan bhw merdeka sadja tidak ada 

  

     

rang bukanlah gutji wasiat atau 
lampu Aladin, 

Djangan hanja 
tuntut 'sadla. 

Susunan pemerintah didaerah2 di 
andjurkan supaja segera disempur.- 
nskan dan betul2 demokratis sehing- 
ga rakjat dapat merasakan bhw be- 
nar2 mereka bukan hanja diperin- 
tah tapi djuga turut memerintah. 

Kemudian Hatta mentjela kapada 
tindakan2 jang hanja berupa tuntu- 
tan2 sadja dan dikatakan bahwa 
sekarang bukanlah harus mabok 
kemerdekaan tapi 'harus bekerdja, 
Tentang ini Hatta. kemukakan tjon- 
toh di Rusia jang sedjak permula- 
annja berpegang kepada politik be- 
kerdja dengan pengorbanan rakjat- 
nja. 

Keamanan djuga tanggung 
djawob organisasi2 rakjat. 

Membitjarakan soal2 gangguan 
keamanan, Hatta katakan bahwa 
untuk mengembalikan dan memeli- . 
hara sgelandjutnja bukanlah semata- 
mata tanggung djawab pemeri tah, 
tetapi:pan tanggung djawab orga- 
nisasi2 rakjat. Kalau adgorganisasi 
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Isilah kemerdekaan kita ! 
pertemuan dengan wakil2 organisasi dan partai2, Wakil   

Hasil Panitia Maluku 
Selatan 

Oleh Djawatan Sosial Propinsi 
Sum.Selatan telah diminta kepada 
kantor2 Tjabangnja utk mengan- 
djurkan berdirinja Panitia2 Peno- 
long Korban Maluku Selatan. 

Menurut berita2 jang diterima, 
usaha ini tlh mendapat sambutan 
dari segala lapisan masjarakat, dan 
sebagai hasil pertama telah dite- 
rima dari Panitia di Bangka, uang 
sebesar f 1.036,60 dgn perantara- 
an Djawatan Sosial Kabupaten 
Bangka. Ant. 

Republik India 1 tahun. 
Di Djakarta. 

Fenduduk India di Djakarta tgl 26 
Djanuari jad. ini akan merajakan 
setahun berdirinja India sebagai Re- 
publik. Ant. : 

EMARIN dari djam 9 hingga djam 13 Kabinet telah bersidang, 
antaranja untuk mendengarkan laporan P.M. Natsir dari kun- 

Setelah laporan Natsir, kabi- 
net membitjarakan djuga tentang 
perkembangan baru berhubung 
dengan adanja mosi Hadikusumo 
dalam parlemen jang minta ditja- 
butnja undang-undang no. 39, 
jang menjebabkan menteri Dalam 
Negeri Assaat memadjukan per- 
mintaan berhenti. 
Kabinet melandjutkan sidang- 

nja pada djam 6 sore harinja. 
Dari kalangan jang berdekatan 

dengan sidang kabinet didapat 
keterangan bahwa kabinet berdi- 
ri dibelakang Assaat mengenai 
mosi S. Hadikusumo tsb. 

TUNDJANGAN BE- 
KAS2 MENTERI 

Selandjutnja wartawan K.R. 
mendapat keterangan, bhw kabi- 
net dalam sidang landjutan tsb 
membitjarakan tentang peraturan 
tundjangan para “menteri RIS 
dan RI, pengeluran biljet2 dan 
promes2 negara, pemilihan umum 
untuk konstituante dan pemben- 
tukan biro konstruksi nasional. 

Perdana Menteri 
- Pakistan 

Ke Indonesia 
, 

Liguat Ali Khan, bulan Mei 
jg akan datang, akan berangkat 
ke Australia untuk menghadiri 
Perajaan Ulang Tahun Parlemen 
Australia, 

Dapat diharapkan, bahwa dari 
Australia beliau akan singgah di 
Indonesia kira2 seminggu lamanja 
seperti maksud beliau semula un- 
tuk mengundjungi Indonesia, 

Angg. Sarbupri Kendal 
ditjulik. 

Baru2 ini anggauta Sarbupri 
Sukoredjo daerah Kendal Kepala 
Kantor dari Perkebunan .Sumur 
Pitu” waktu pulang dari peker- 

“ djaannja antara djam 5,30 sore 
ditengah djalan telah diberhenti- 
kan oleh 2 orang tak dikenal jg 
kemudian dibawa lari. Sampai be- 
rita ini ditulis belum diketahui 
bagaimanakah nasibnja. (Im.) 

Karena mogok 
TUTUP 'DULU. 

Berhubung dengan pemogokan 
jang dilakukan oleh murid2 seko- 
lah guru laki2 di'Blitar tidak me 
muaskan kedua fihak, maka utk 
sementara waktu sekolah tersebut 
ditutup. 

Djika nanti sekolah tsb telah 
dibuka kembali, maka akan dia- 
dakan pendaftaran bagi murid2 
baru. RS. 

. Harga kertas naik, porto naik 
' Kalangan surat kabar gelisah 

BEAN djawatan pengendalian harga membenarkan kabar. bahwa harga kertas koran akan dinaikkan, tetapi belum ada kepastian berapa pCt. Hal ini hari ini baru dirundingkan. Tetapi ditegaskan, bahwa kenaikan'ini adalah pasti, karena tiada dg itu import kertas koran tidak mungkin dilakukan. Ada kabar2 jang belum pasti. bhw kenaikan itu Lk. 100pCt dan akan dimulai bulan Pebruari jang akan datang. 

Dalam pd itu PTT tih menaikkan 
pula taripnja mulai bulan Pebruari, 
Gjuga rata2 dg 100 pCt., termasuk 
porto pengiriman sk dg pos udara. 
Disamping itu, berhubung dg sudah 
berlakunja padjak peredaran, dike- 
watirkan djuga ongkos2 pertjetakan, 
pembuatan cliche, dan ongkos2 eks- 
ploitasi lainnja akan naik pula, bim 
terhitung ongkos2 pembajaran kan- 
tor-berita (jg berhubung dg segala 
sesuatu itu mungkin pula terpaksa 
menaikkan taripnja), ongkos2 re- 
daksi dan administrasi. 

Segala kenaikan ini gkan memak- 
sa sk menaikkan harga langganan- 
dan advertensinja, tetapi sampai di. 
mana ini dapat dilakukan dg tidak 
terlalu memberatkan pembatja surat 
kabar dan adverteerder, belum dapat 
diketahui, 

Menurut perhitungan orang2 su- 
ratkabar, kalau harga kertas dan 
porto dinaikkan100 pCt, dan berhu- 
bung dengan adanja padjak per- 
edaran semua naik pula, al, ong- 
kos2 kantor, redaksi dan adminis. 
trasi, dan mungkin Gjuga pertje. 
takan, maka harga pembuatan satu. 
helai sk tidak akan kurang dari 
15 sen, atau mungkin sampai R1.— 

Pihak pengusaha sk mendjadi 
gelisah karenanja, dan dikabarkan, 
bahwa dalam rapat-bersama pengu- 
rus SPS dan PWI gachir bulan Ini 
soal2 tersabut akan mendjadi salah 
satu atjara pembitjaraan Hang ter- 
penting. Perlu diterangkan, bahwa 
usaha mentjari pembebasan biaja 
sertifikat untuk import kertaslu- 
ar negeri belum berhasil. —Ant. 
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1 
8 PM antara lain disambut ' 

| buat mendapatkan otor 

  

   
“Kepada pers PM PA ara an 

tentang perkundjungannja ke Kota- 
“radja itu, bahwa ia disana telah 

. bertemu aus Lean dari - 

     
ia pembentukan “angan Sumate- 
ra Utara dan keinginan te 

u. -. 

ngan pertemuan? ini adalah saja 
maksudkan, demikian PM Natsir 

  

  

  

mendjelaskan, agar dapat diselesai- 
kan salah faham jg. tadinja ada 
timbul dikalangan rakjat Atjeh dan 

| Gjuga agar mereka djangan merasa 
telah putus asa atas keinginannja itu. 

Dan sekarang saja merasa ber- 
| sjukur, katanja lagi, karena peme. . 
irintah dapat melihat saling mengerti 
dan saling menghargai dari pemim- 

' pin? Atjeh akan persoalan? Itu dan 
' timbullah kini suasana jang djernih 
kembali, Dengan demikian oleh pe- 
merintah dapatlah keinginan rakjat 
Atjeh akan hak otonomi itu disa- 
lurkan didalam kader penjelesaian 
soal otonomi dan propipsi setjara 

“Integral bagi seluruh daerah Indo- 
nesia, dengan rentjana penindjauan 
kembali susunan propinsi2 di Indo- 

nesia sekarang ini. 
Sebelum memberikan keterangan2 

ini, PM Natsir menguraikan seluk- 
beluknja ketegangan jang tadinja 
memang ada timbul di Sumatra 
Utara berhubung dengan soal: pem- 
bentukan propinsi Sumatra Utara 
dan tuntutan Atjeh akan hak otono- 
mi diluar propinsi Sumatra Utara 
ini. Ini sebenarnja adalah suatu per 
kembangan keadaan jang dapat di- 
katakan tidak banjak berbeda dgn. 
soal2 penjusunan negara berdasar- 
kan federalisme dan unitarisme du- 
luj kesulitan? jang kini telah da- 
pat kita atasi adalah berkat kegia- 
tan dan kebidjaksanaan pemimpin? 
umumnja, kata Natsir. 

Soal jang mendjadi tudjuan kita 
sekarang ini jalah suatu susunan 
negara dimana ada keseimbangan | 
jang sebaik baiknja antara daerah 

  

Menteri 4 Harja akan 
ke Solo 

Menteri Sosial Harjadi, menu- 
rut fihak jg mengetahui, #enggal 
30 jad akan datang di Solo, da 
lam perdjalanannja kes Dian 
Timur. Di Solo menteri Harjadi 
akan mengadakan hubungan dan 
penindjauan keadaan usaha? di- 
lapangan penampungan, pelatju- 
ran, sekolah pendidikan rrakjat, 
kantor2 sosial, sentral rehabilitasi, 
dan lain sebagainja. Beliau akan 
mengadakan kontak dengan orga- 
nisasi? dan badan2 sosial. 

MKI So Solo. 

Di Solo telah - t dibentuk 
Muda Katholiek Indonesia (MKI) 
seksi peladjar. Djumlah anggauta- 
nja tersebar dalam 21 sekolahan2 
landjutan diseluruh Surakarta. 
Sebagai ketua: Djokosarwono, 
wakil ketua Subagjo, penulis 
Darjatmo dan Hardinah. 2 

Penasehat rochani: Pastoor C 
Martowardojo SJ. bapak pena- 
sehat Sutanto dan it penasehat 
Nj. Sukarjo. | 

Penanaman “randu di 
Solo. 

Oleh djawatan pertanian kini 
diadakan penanaman randu | ka- 
pas tahun) diseluruh daerah Su- 
rakarta, dan oleh Pemerintah di 
sediakan bibit2nja. Kebon bibit 
randu itu dikabupaten Sragen, 
terletak di Gondang, Gemolong, 
Sragen dan Tangen. Kabupaten 
Karanganjar terletak di Djuma- 
polo dan Karanganjar sendiri, 
Kabupaten Bojolali Hisan? kawe- 
danan. 

Pa 1 

A djam 18. 25 kena ikan PM Natsir telah uha kebuli 
karta dari perkundjungannja ke Kotaradja: di Kemajoran 

ah, Menteri Penerangan Pellaupessy. 

      

r 

.dan pusat. Dalam pada itu Na ek 
tahan harus tersusun untuk dapat 
menijaga dan memelihara keaman- 
an Amum. Maka jang penting harus . 
diingat didalam hal ini, ialah bhw. 
pemerintah RI sekarang menampung 

sebagai warisan peraturan2 seperti 
Undang-Undang R.I, no. 12, Undang- 
Undang R.I. no. 5 dan peraturan 

IS.no. 12 beserta piagam persetu- 
djuan RIS RI tentang susunan 10 
propinsi bagi Indonesia, demikian 
PM Natsir. 

Achirnja oleh PM ditegaskan bah 
| wa Abdul Hakim telah diangkat 

' mendjadi gubernur propinsi Suma- 
tra Utara. 

Tusuf Wibis 
Pimpinan tsb hanja 
al menghadapi Muk- 

Png tg. 27 hingga 'achir bulan ini. 

ono ana 

umi jang akan diadakan 

Dinjatakan se Erwanja, bbw Dewan 
Pimpinan Masjumi hingga, malam 
itu belum mengadakan pertemuan 

dengan PM. Natsir jg baru datang 
“dari Atjeh. 

Menurut pertemuan tsb diadakan 
“kemarin dan akan membitisrekan 
pula hal? sekitar kabinet. 
Denpan Mr. 3 TA Wibisono. 

. Perang ko1 baru. 
“Dalam Ag jad. oleh djawatan 
PTT akan diterbitkan 2 buah seri 
perangko2 jaitu: f 

a. sebuah seri dari 1 rupiah kea- 
tas dengan gambar P.J.M. Presiden 
Sukarno, 

b. sebuah seri dari 1 s/d 25 sen 
dari bentuk-angka, 

Seri a. jang terdiri atas djenis2 
2 rupiah (ungu), 2 rupiah (hidjau), 
3S rupiah (biru), S5 rupiah (sepia), 
10 rupiah (biru-kelabu) dan 25 rph 
(merah) ditjetak dengan ,,koverdiep- 
garuk” (rotogravure). 
“Seri b. akan terdiri atas 9 djenis 

jang berikut »1 sen (kelabu), 2 sen 
(magenta): 2 setengah sen (sepia), 
5sen (merahanggur), 7 setengah 
sen (hidjaumuda), 10 sen (biru), 
15 sen (ungu), 20 sen (merah) dan 
25 sen (hidjautua). Pada sebelah 
kanan dan sebelah kiri angka- 
harga ditengah2 perangko itu ma- 
sing2 ada terlukis sebatang majang 
padi sbg lambang bahan makanan 
dan sebatang dahan pohon kapas 
sebagai lambang bahan pakalan. 
Kartu2 pos dan warkat2 pos jang 
tak lama lagi akan dikeluarkan 
akan dibubuhi djuga teraan menu. 
rut EN Ea jang baru itu. 

  

Peladjar2 Indonesia di Nederland 
menghadapi kesulitan2 

DAYA Pimpinan Rukun Peladjar Indonesia” di Amsterdam tlh 
mengusulkan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menin- 

djau kembali setjepat mungkin soal2 penarikan beasiswa kepada pe- 
ladjar2 di'Nederland : peraturan pengiriman uang bagi mereka : per- 
aturan jang nengenai peladjar jang hanja dibolehkan melandjutkan 
peladjarannja sampai mendapat candidaat atau udjian jang tertentu 
(bepaalde tentamen atau examen) dan sesudah itu diharuskan pu- 
lang : 
mengirim uang bagi 

landjutan beasiswa dan 
goiongan 

keleluasaan utk 
sbukan Indone- 

sia' (Tionghoa, Arah dan Indo- -Belanda): timbulnja pengiriman uang 
dengan djalan jang tidak sah, menjimpang peraturan devisen, dan la- 
in2 tindakan dan persturan pemerintah Indonesia jang Meniabua 
kesulitan2 bagi para peladjar Indonesia, 

Keberatan2 Gan kesulitan jang 
dialami oleh mereka, terutama di- 
sebabkan karena pengguntingan 
.uang jang dilakukan oleh pemerin- 
tah Indonesia pada bulan Maret 1950 
dan pentjabutan kemb:li beasiswa, 
jang diberikan eleh Pemerintah Hin- 
dia- Belanda dulu (jang disebut pre- 
federale regeering) kepada peladjar2 
»Malino-beurs”, telah dikemukakan 
dalam suatu petisi kepada Wk. Ko- 
misaris Agung Indonesia di Den 
Haag, Mr. Djumhana. 

Seperti diketahui, disampirg Ra- 
kun Peladjar Indonesia (RUPI), di 
Nederland ada Perhimpunan Indo- 
nesia (PI), jang anggota-anggotanja 

“panjak djuga para peladjar, Berlai- 
"nan dengan RUPI, PI mempunjai 
kedudukan politik jang berarti di 
Med ena Ant. 

Pengadilan Negeri 
Semarang 

Kekurangan tenaga. 

Hingga waktu sekarang ini Peng 

adilan Negeri Semarang setiap ha- 
rinja memeriksa dan memutus per- 
kara2 summier, jaitu jg dakwa2nja 
kena hukuman 3 th. kebawah, sedi- 
kitnja 15 orang dan paling banjak 
20 orang. Perkara2 jang diperiksa 
dengan sidang2 rol, jaitu hukuman2 
sedang jang diatasnja 3-tahun, jang 
sidangnja tiap minggu dua kali, 
pada tiap sidangnja memeriksa dan 
memutus sedikitnja 125 perkara dan 
paling banjak 200. Djadi dalam tiap 
'bulannja Pengadilan Negeri tsb. 
rata-rata memeriksa dan memutus 
sedikitnjs 1800 perkara2 tsb. 
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Sepandiang Malioboro: 

' terhadap laporan 

Untuk pertama kali Prof. Adi Kusumo mengadakan tieramah ten- 
tang Ekonomi di Gedung Kesenian Djakerta pada tgl. 22 Januari 1951. 

Aneta. 

  

Anggaran Belandja 50-51 
dan soal2 sosial 
Dalam Parlemen 

ye sidang parlemen malam ini, Thesaurier Generaal Kemen- 
terian Keuangan Mr Sutikno Slamet atas nama Menteri Keuang- 

an memberi keterangan mengapa rentjana anggaran belandja negara 
tahun 1950 dan 1951 sampai kini belum disampaikan kepada par- 
lemen. Keterangan jang diberikan dalam 5 menit itu pokoknja mem- 
beri tahukan banjak2nja kesulitan tehnis, berhubung dengan bergan- 
tinja susunan kementerian2 berkenaan dengan bergantinja negara. 
RIS mendjadi Negara Kesatuan. 

Sesudah itu Menteri Sosial Har- 
jadi memberi pemandangan terha. 
dap laporan seksi sosial, jang pada 
pokoknja disamping penghargaan 

itu, menjangkal 
keritik, bahwa seolah2 pegawai2 
Kementerian Sosial kurang sosial 
1inded. 

Keterangan Slamet Sutikno 

Mr. Slamet Sutikno menerangkan, 
bahwa pada tgl. 18 1-1950 oleh Ke- 
menterian Keuangan sudah diminta 
kepada semua kementerian supaja 
mengirimkan rentjana singkat ang- 
garan belandja mengenai kementri- 
an2 masing2, tetapi karena sering 
terdjadinja perubahan susunan ke. 
menterian2 itu, maka anggaran be- 

landja singkat ini tidak dapat. di- 
pakai. Dari pengalaman ini timbul 
kejakinan pentingnja mengadakan 
rentjana anggaran pokok jang da- 
pat memberi kemungkinan2 penam. 

bahan dan pengurangan. Kemudian 
dengan disertai petundjuk2 oleh 
Menteri Keuangan, dipinta pula sum- 
bangan2 dari kementerian2. Sum- 
bangan ini baru diterima mulai 

Sept. 1950. 3 

24 Hari 14 pelanggaran lalu lintas 
(Oleh: Wartawan Ru 

MA ETAP Tekan sekarang bukan lagi merupakan ibukota 

sendiri) 

negara, tetapi lalu lintas di Malioboro luar biasa ramainja. Hing- 
ga ketjelakaan lalu lintas atjapkali terdjadi. 

Berhubung dengan itu, watawan 
»KR" mendapat “keterangan dari 
tuan Sunar,o kepala polisi bagian 
lalu lintas di Jogja, bahwa pada 
waktu ini polisi terpaksa bertindak 
agak keras terhadap pelanggar lalu 
lintas, kardna sudah tjukup waktu 
setahun utk berlaku dengan mem- 
beri penerangan kepada pelanggar? 
itu, 

Sekarang, pelanggar lalu lintas 
itu diadjukan kepada landgerecht. 

Pengandar sepeda 
hati-hatilah! 

Lebih landjut diterangkan, bahwa 
daripada pelanggaran2 jang terdja- 
di, dapat diketahui bahwa pengen- 
Gara sepeda lebih banjak jang men- 

“Gjadi korban. Soal ini, sebenarnja 
selain kendaraan? lain memperhati- 
kan, djuga pengendara sepeda sendi. 
ri mesti selalu berhati hati. 

"Atas pertanjaan, dinjatakan bhw 
anak sekolah kebanjakan mendjadi 
-korbanaja. Hal ini akan berharga 
sekali, djika dari kalangan guru 
pada sekali tempo suka memberi 
peringatan kepada murid2 sekolah. 
(Umpamanja naik sepeda berderet2 
3? Cor). 

  

Timbunan barariy dilakukan oleh i impor- 
tir dan spekulan besar 

Usaha Pembangunan untuk menampung tenaga2 perdjuangan diberi kredit 

“ 

GPEKULAN2 dan Ka besar di Djakarta te kota2' besar 
lainnja di Djawa dan Sumatera menimbun2 barang2nja jang 

djumlahnja banjak sekali digudang2nja, karena menurut pertimbangan 
mereka sebaiknja barang2 itu ditahan dulu agar mereka dikemudian 
hari. dapat harga jg lebih sbaik: Djuga sikap mereka' itu disebabkan 
karena situasi politik internasional sekarang dan djuga keadaan kea- 
manan didalam negeri jg masih sangat dikuatirkan oleh para pemi- 
lik barang2 tsb, demikian keterangan jg kita dapat dar kalangan 
pedagang. jg kita pandang boleh dipertjaja: 

Berhubung dengan hal itu ka. 
langan pemerintah ketika ditanja 
menerangkan, bahwa pemerintah 
skan mengambil tindakan2 supaja 
hal: itu djangan sampai terdjadi 
terus. Tambahan pula untuk men- 
djamin produksi didalam negeri pe- Hi 
merintah tak akan si memberi 
kredit pada 'usahawan2 jang istime: 
wa, Mau endjamin kehidupan te- 
naga2 por juangan jang mesti Gi- 
tampung... 

Dalam inibuap aa dini mengiigat 
pentingnja persediaan barang2 dida. 
lam negeri jang mempengaruhi harga 
dan untuk mengetahui sampai di- 

(Oleh Koreapan dar KR Djakarta ) 

4 

mana tindakan pemerintah untuk 
mengendalikan harga, kita menanja. i 

  

: ng 
kan bahwa polisi ekonomi dan bagian 
pengendalian harga diwaktu achir 
ini bekerdja keras sekali. Disamping 
itu Tan Perbekalan Perindus- 

tjian dimasa achir ini djuga menum- 
pahkan perhatiannja pada stockpi- 
ling. Kalangan Djawatan itu menga- 
takan bahwa rentjana2 sudah siap 

hanja ditunggu persetudjuan Kantor 
Lembaga Alat2 Pembajaran Luar 
Negeri. Diakui oleh kalangan Dja- 
watan tsb bahwa barang2 ECA 
“jang :sudah “datang di Indonesia 
tidak ketjil pengaruhnja dalam naik 
turunnja harga di Indonesia. Dalam 
pada itu pemerintah telah menga- 
dakan usiha2 untuk mendjamin ma- 
suknja barang2 kedalam negeri, 
mengingat adanja kemungkinan bhw 
Indonesia akan terputus perhubung- 
annja dengan luar negeri. 
Disamping barang2 primair bagi 

rakjat, pemerintah berusaha pula 
masuknja obat-obatan di Indonesia, 
diantara lain dengan mengadakan 
peraturan mempermudah import, 
serta mengirimkan beberapa pem- 
besar keluar negeri untuk .kepen- 
tingan tersebut, ATAP an 

3 : z 5, 1, 
Bd intake sei dekat 20 ita v AK Ar ikan nata Dunk SE 

5 Djumlah pelanggaran. 
Dalam tjatatan polisi ternjata, 

dalam bulan Desember terijadi pe- 

langgaran 14. Ini belum terhitung 
pelanggaran jang terdjadi dikalang- 

an militer. 
Sedangkan pelanggaran pada Dja- 

nuari hingga tg. 24 Djan. djumlah 
pelanggaran 14 terhitung pelang- 
garan jang terdjadi dikalanganang- 

gota militer. 
Daripada pelanggaran jg terdjadi 

dalam bulan Djanuari 1951 itu, satu 
diantaranja jang terdjadi korban, 
sebagaimana kita beritakan dalam 

»K.R." kemarin. 
Mengikuti statistiek kepolisian ini 

dapat dimengerti, bahwa angka2 itu 
didapat dari pelanggaran jang dila- 
porkan kepada polisi. 

Memerlukan perobah- 
an lalu lintas. 

Meskipun pelanggaran lalu lintas. 

di Jogja belum sebanjak Djakarta, 
namun tiap2 orang tidak menghen- 
daki angka2 pelanggaran itu memun 
tjak. Oteh sebab itu, disamping tiap2 
pengandar kendaraan mulai merobeh 
tjara mendjalankan  kendaraannja, 
kalangan jg berwadjib perlu sekali 
segera melaksanakan rentjana dja- 

lan paralel. 
Djalan paralel rentjananja telah 

sampai (ditangan jg berwadjib ( Pe- 
kerdjaan Umum ) tetapi hingga se- 
karang belum terleksang, karena 
sesuatu sebab. Padahal, keadaan su-- 
dah sangat membutuhkan, 
Membiarkan keadaan lalu lintas 

dalam kota Jogja sekarang, tidak 

bisa lagi. 
daki ketjelakaan lalu lintas tidak 

meningkat. 
Larangan upet geslaagd 

Larangan pemakaian upet bagi 
sepeda tiap2 malam, pada umumnja 
Gita'ati. Ada Gjuga terdjadi penang- 
kapan sepeda tidak berlampu, tetapi 
pelanggaran itu tidak bersifat de- 
monstrasi, bahkan belum pernah 

terdjadi pelanggaran 'di Malioboro. 
Dgn demikian, larangan pemakaian 
upet. sesuai dengan kehendak masja- 
rakat sendiri. 

— & 

PPN Ndak opnamen 
Solo. 

Mulai hari Senin 22/1 jl. Per- 
usahaan Pilm Negara telah me- 
ngadakan beberapa opnamen 
Ipembikinan pilm|, dengan . me- 
ngambil object2: 

1. Radio Orkest Surakarta. 2. 
Karawitan Studio Surakarta, 3. 
Konservatori Karawitan, 

Althans kalau menghen-' 

usa eat lb nn Du 3 SENGM OP TR pa MU 

Djawaban Menteri Sosial: 

Menteri Sosial Harjadi sesudah 
memprotes kata2 dalam, laporan, 
bhw geolah2 pegawai? kementerian- 
nja tidak sosial . minded, memberi 
djawaban antara lain mengenai anak2 
jatim piatu, pelatjuran, penampung- 
an, perumahan rakjat dan trans- 
migrasi. 

Mengenai perawatan anak2 jatim 
piatu, Menteri mengakui, bhw pera- 
watan anak2 jatim piatu bangsa 
asing didjaman kolonial lebih baik 
daripada tingkatan hidup bagianak2 
kaum pertengahan bangsaIndonesia, 
Mengenai pelatjuran Menteri me- 

nerangkan, bahwa titik berat usaha 
pembrantasan harus diletakkan pada 
lapang penghidupan. Oleh pemerin- 

tah sudah diadakan badan pusat 
terdiri dari wakil2 kementerian so-: 

sial, kesehatan, agamadan kepolisian 
jang tugasnja terutama “mentjari 
bahan? dan mengadakan hubungan 
internasional. 

Tentang penampungan tenaga 
bekas pedjuang, diterangkan, bhw 
tenaga2 tentara jang dimobiliseer 
atau dirasionaliseer diurus oleh 

"Biro Korps Tjadangan Nasional dari 

Staf A Kementerian Pertahanan. 
Disamping itu telah dibentuk Biro 
Reconstruksi2 Nasional jang mengu 
sahakan supaja bekas pedjuang 
Gapat lapangan hidup jg lajak dan 
penting bagi pembangunan negara, 
Mengenai ,,fonds sosial Madura” 

ia terangkan, bbw fonds tsb banjak 

manfaatnja bagi' usaha kesedjahte- 
raan masjarakat. 
Tentang usaha perumahan rakjat 

Giterangkan, bahwa antara kemen- 
teriannja dan Kementerian Peker- 
djzan Umum telah diadakan pembi 
tjaraan utk kerdja- sama. 

Achirnja tentang transmigrasi, 
Menteri menerangkan, bahwa usaha 
Galam lapangan ini terutama baru 
pada tingkatan menjusun dan me- 
musatkan djawatan jg akan menda 
pat tugas melakukan transmigrasi. 

(Ant.) . 

Pelantikan: penjampahan 
anggota? D.P D. - 

BERHUBUNG Resident Kedu R. 
Muritno jang semula akan melantik 
anggota2 Dewan Pemerintah Daerah 
Haminte Magelang berhalangan, 
maka pelantikan anggota2 D. P.D. 

tsb. pada tg. 23/24 Januari malam 
telah dilakukan sendiri oleh ketua 
DEFRDS Haminte Magelang Sir. 
Supangat. 

Setelah pelantikan itu, dilakukan 
pula penjumpahan atas anggota2 
D. P. D. tsb. menurut Igamanja ma- 
sing2, jaini oleh Penghulu setjara 
Islam terhadap anggota2 M. Arseu 
(SB. P.) dan M. Dannatmodjo 4G. 
P.I.LI.) dan setjara Keristen terha- 
dap anggota Sukardi (Parkindo). 
Satu anggota menolak utk disumpah 
karena ta' beragama (vrijdenker) 
Ramali Affandi (Pemuda Demo- 
craat), sedang Nj.Kusimoadi (Per- 
wari) tidak datang. 

46 Guru S.R. baru 

Udjian Femerintah utk . men- 
djadi guru Sekolah Rakjat jang 
diadakan di Kediri mulai tgl. 11 
Des. '50 telah berachir pdtg.19 
Djan. ini. 

Dari 46 orang peladjar SGB 
seorang jang tidak lulus, sedang 
dari 22 orang extranei 3 orang 
tidak datang, 3 orang lulus. (O). 

| didapat keterangan, bahwa 

  

   
       

  

Mumblk Dalem" Sul 
ton IX. 

Untuk menghormat Hari Tum- 
buk Dalem jang ke-V dari S. P. 
Sultan Hamengkubuwono IX di 
Jogjakarta K.HP. Kridamardawa 
Keraton akan mengadakan pera- 
jaan setjara besar2an dgn mem- 
pertundjukkan “vajang orang la- 
kon Srikandi - Tinanding dengan 
bantuan beberapa pemain dari 
Krida Beksa Wirama. Hari itu 
akan djatuh pada hari tanggal 
2/3 Pebruari 51 jad. 

Setahun wafat Pak 
Dirman 

Fada' hari ulang tahu wafat- 
nja .Djenderal Sudirman, tg. 29 
Djanuari 1951, oleh Bu Dirman 
akan dilakukan ,,njekar” pada 
tg. 28/29 Djan. djauh malam. 

    
Pendaftaran radio., 

Dari pihak jang bersangk 

       

  

daftaran radio didaerah Jogjakar- 
ta sudah ditentukan dalam selam- 
bat2nja 3 bulan sesudah tanggal 
1 Djanuari "51 untuk pesawat2 
penerima lama, jang dulu sudah 
masuk daftar. Dalam pendaftar- 
an kembali sipemilik tidak dike- 
nakan uang daftaran. Hanja ka- 
lau sampai lambat' mendaftarkan 
maka akan dipungut uang denda. 

Untuk pesawat2 penerima jg 
sampai kini belum pernah didaf- : 
tar diharapkan mendaftarkan se- 
lambat2nja 1 bulan sesudah 1 
Djanuari '51. 

SS.K.PDIJ. berdiri 
Di Jogjakarta kini telah berdiri 

Sarekat Sekerdja. Kantor Padjak 
Paerah Istimewa Jogjakarta, dgn 
azas dan tudjuan : 

a. Turut serta berusaha me- 
njempurnakan Pemerintah Dae- 
rah Istimewa Jogjakarta. 

b. Membela dan memperbaiki 
nasib para anggautanja dg djalan 
jang sjah. 

c. Meringankan beban anggau- 
tanja dalam kebutuhan sehari2. 

d. Memperdalam rasa persa- 
tuan dikalangan -Regawai— 

Adapun susunan pengurus se: 
perti berikut: 

Ketua: “dr. Hardjomuljono, 
Wakil ketua : “dr. Darmansudjadi, 
Penulis : Sdr. Wignjosupari. 

Tarip pos naik. 

Mulai 1-2-1951 akan berlaku 
bea dan tarip2 pos biasa/pos uda- 
ra baru. Diantaranja adalah : 

Dalam Negeri. 
Surat2 sampai 20g 
lebih dari 20g — 100g 

30 sen 

tiap2 20g tambah: 15 sen 
1 helai Warkat pos 
berperangko 271/2” sen 
1 helai kartupos 
berperangko 15 sen 

Lulus Kursus Perbenda- 
haraan jg ke-ll. 

1. R. Mochommad Affandi Brata- 
kusumah, 2. Anan Hadisusilo, 3 R, 
Amad Badri, 4 Damandari, 5. R.Er- 

jono, 6. R. Joesrijoen, 7. R, A, Kur. 
mini, 8. R. M. Koesoemoatmoko, 9. 
N. Loetilah, 10. Moeijadi, 11. R. Mo- 
Chamad Hisjam, 12. Sarosa Tjokro- 
atmodjo, 13. R. J. Sajono . Prawiro- 
hardjono, 14. R. Soedarsono,15, Soe- 
wardiman Wignjosoenjoto, 16. Kus 

Soenarjo, 17. Nj. Kuas Rahajoe, 18. 
R.r. Siti Moeljati, 19. R.r. Soemarja- 
ti, 20. N. Srijana, 21. R. Soepardi'I, 
22. M. Soemardi, 23 Soebandono, 24. 
Slamet Soerjosepostro, 25. Soewarto, 
26. Soepadmo, 27. R.Soehardi,28.Soe. 
pojo, 29. Soedjono, 30. R.r. Soejatmi, 
31. N. Siti Ariati, 32. Boedjono, 33. 
Goenawan, 34. R.S, Hoedojo, 35. Har- 
djoprajitno, 36, Nj. Istimah, 37. Kus- 
nan, 38. Karli Hadisoesastro, 39, 
Maroeti 'Thomo, 40. R. Moedijono, 
41, N. Noeraisjah, 42. R. Zalal Sari- 
ono, 43. R.F. Roestam Hendrawina- 
ta, 44. R. Sarijent, 45. Santosa, 46. ' 
Sardjono, 47. Moertidjo. 48. Soekam- 
to, 49. Soetrisno. 50. R. Ben Siamet, 
51. R-P. Soebroto: 52, Soejatto, 53, 
Ni: Soefiah, 54. R.M. Soeprapto 11, 
55. N. Soekani, 56. R. Soewondo Lah 
57. Soepratikno. 

  

Kasimo Contia" Romme 
Ketua Sraksi Partai Katolik dlm 

Parlemen I.J.Kasimo dalam suatu 

keterangannja menjatakan, bahwa 
pertukaran fikiran antara Parlemen 
Indonesia dan Parlemen Belanda se- 
bagai jg. dimaksudkan oleh Prof. 
Romme ' (Katholieke  Volksparty) 
dlm Tweede Kamer, menurut pea- 
Gapatnja hanja mungkin dilakukan 
atas dasar penjerahan kedaulatan 
atas Irian-Barat kepada Indonesia. 
Djika tidak berdasar prinsip tsb 
maka pertukaran fikiran itu tidak- 
lah mempunjai arti. Sudah terang 
Prof. Romme tidak dapat menjetu. 
djui dasar jg kita kehendaki itu, 

uk naa Uu B3 ak 

Demikian I:J. Kasimo. 
Bebagai diketahui, dalam Ewovng : 

(Kamer itu Prof.' Romme menjata- 
kan pendapatnja, bhw  diadakannja 
kembali suatu pertukaran fi kiran 
“antara kedua Parlemen skan mem- 
berikan hasil2 jang berharga,mung- 
kin akan timbul pemandangan jang 
sing3. baik Kata pendirian ma- 
8 ng 

Prof. Romme sklandantnda me- 
njatakan, bhw ia tidak setudju de- 
ngan penjerahan kedaulatan sebagai 
satu2nja sjarat utk pembukaan kem- 
bali perundingan, Ant, 
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. M. Nehru 3 

ERDANA MENTERI Nehru dari India mengatakan “bahwa na- 
sehat2 diplomatis jg diterima dari Peking telah timbulkan kejakinan 

padanja bahwa RRT besar keinginannja untuk mengadakan perun- 
dingan langsung dengan Amerika Serikat dan negara2 lainnja untuk 
menjelesaikar pertikaian Korea. "AN 
Berhubung dgn itu, Nehru dalam 

pidatonja pada hari Rebo jl. telah 
menjerukan kpd Amerika dan Re 
publik Rakjat Tiongkok serta.ne 
gara2 lainnja jg berkepentingan utk 
hentikan pertukaran2 nota dari dja- 
uh dar adakan pertemuan di seki- 
tar medja perundi 1 
lesaikan pertikaian Korea. 

| Nehru seterusnja menerangkan, 
bhw tidak diperdulikannja peringa- 
tan supaja garis-lintang 380 dja- 
ngan dilintasi itu, adalah 
Ke Onaran besar” jg harus dihindar- 

'Dikritiknja pula usul utk men- 
tjap RRT sebagai agresorj dikata- 
kannja bhw usul ini tak mungkin 
akan menudju kearah perdamaian. 
Malahan sebaliknja, usul tadi 

akan mempertadjam pertikaian? sa- 
Gja dan mungkin akan menutup 
pinta buat setiap usaha guna men- 
tjapai penjelesaian dgn djalan pe- 
rundingan. La 
»Seorang jg berani ambil langkah 

sematjam itu. besar sekali tanggung 
djawabnja,” kata Nehru. 

. nMemang ada agrasi 
di Korea, tetapi .. " 

Selandjutnja Nehru mengatakan, 
bhw di Korea memang ada agresi, 

  

Sendjata baru 
2 

Amerika 
Kapal-indu Amerika ,,Indepen- 

dence”, jg arnja 10.000 ton dan 
ketika pertjobaan peledakan bom 
atom didekat pulau-karang Bikini 

| Gipergunakan sebagai sasaran itu, 
akan dihela kelaut lagi dan akan 
ditenggelamkan oleh sebuah sendja- 
ta-rahasia baru. 
Tempat pertjobaan tadi letaknja 

»9Iisalah suatu tempat dilautan Pa- 
sifik” dan akan dilakukan dalam 
permulaan bulan Februari. 
Demikian dikabarkan malam Re- 

bo di San Francisco Wartawan? 
Gan tukang-potret dilarang menjak- 
sikan pertjobaan tadi. 

Kapal ,/Independence” untuk per- 
tama kalinja berlajar ketika tahun 
1943. (Ant. AFP San Francisco) 

Kedutaan Besar Inggris 
digranat ! 

Kedutaanbesar Inggris diibukota 
Irlandia, Dublin, pada malam Rebojil. 
telah digranat 2 buah oleh 2 orang 
laki2. p : 
Kedua orang tadi melarikan diri, 

setelah granat2 tadi memetjahkan 
beberapa katja Gjendela dan meru- 
sak pintu. $ 

Pada hari Selasa jl. telah terdjadi 
demonstrasi dimuka gedung tadi, 
sebagai protes terhadap adanja pe- 

sawat2 terbang kepunjaan angkatan 
laot Belanda di Irlandia Utara, jg 
sedang berlatih disana. (Ant. Rtr). 

Inggris salahkan RRT 
Perdan2 mentri Inggris, Cle- 

ment Attlee, menjatakan dalam 
Madjelis Rendah, bahwa Inggris 
setudju untuk  mempersalahkan 
RRT karena bertjampur-tangan 
menjokong agressi di Korea, akan 
tetapi Inggris belum siap untuk 
mempertimbangkan tindakan2 se 

landjutnja. : 
Attlee menerangkan, bahwa 

“Inggris masih berharapan dapat 
tertjapainja penjelesaian pepe 
rangan Korea dengan djalan pe- 
rundingan. Ant. UP London. 

Perantjis koordinator 
Dalam menentukan sikap 

bersama thd: soal Korea: 
UTUSAN Perantjis di Dewan Ke- . 

amanan PBB, Jean Chauvel, menun- 
Gjukkan, bahwa delegasi Perantjis 
di Lake Success akan mengambil si. 
kap jg berdiri ditengah2 pendirian? 
ig keras dan jg lunak sebagai lang- 
kah kemudian jg akan diambil oleh 
PBB sebagai akibat djawaban Pe- 
king atas usul2 PBB. 

ingan utk menje- 

»Suatu 

»tetapi tak seorangpun diantara ki 
ta, jg sama sekali bebas darinoda". 

 Diulanginja desakan India supaja 
RRT diberi tempat dalam PBB, dan 
dikatakannja bhw ,,kini semakin ba: 
njak orang jg insat, bhw nasib Du- 
nia mungkin akan berlainan Jari 

pada sekarang ini, djika kenjataan 
jg tegas itu diakui.” 
Kepada negara2 Barat diulanginja 

peringatannja, bhw ,,kadang2 masih 
ada pertjobaan, utk memperlakukan 

(bangsa2 jg besar di Asia dgn tjara?2 
seperti dahulu kala”. 

Nehru mengatakan, bhw ia tak 
dapat mengerti kritik2 jg dilempar 
kan terhadap djawaban dari RRT, 
jg menolak usul2 PBB belakangan 
ini. 
»Memang mudah utk memperde- 

batkan kata2, dan argumen2 sema- 
tjam itu dapat langsung dgn tak 
ada batasnja: tetapi peristiwa jang 
kita hadapisekarang ini membutuh 
kan keahlian negara setinggi2nja 
dan harus didekati dalam suasana 
damai dan persahabatan.” (Ant UP 
New Delhi. 

Kawat RRT kepada PBB 
«Isinja sangat penting & 
memberi harapan baik" 

. Sementara itu Ant.UP wartakan 

dari Lake Success Pemerintah RRT 
telah kirim sebuah surat kawat la- 
gi kepada PBB, tentang soal perda 
maian di Timur Djauh. 
Demikian menurut kalangan jang 

mengetahui pada hari Rebo di Lake 
. Success. Jg menerima kawat tadi 
jalah delegasi India yg ketika hari 
Senin jl telah menjampaikan pesa- 
nan dari RRT, dim mana dinjatakan 

kesanggupan RRT utk adakan ce- 
ase fire di Korea, pada permulaan 
Giadakannja konperensi 7 negara 
perihal masalah Timur Djauh. 
'Djurubitjara delegasi India me- 

ngatakan bhw kawat tadi sangat 
penting”. ,,Sekarang perkembargan2 
bergerak dgn sangat tjepatnja”. Di 
terangkannja bhw kawat tadi mem- 
beri harapan bsik- 

merika-
RRT 

         

U dan N, inilah 2 huruf ig. nampak dengan terang pada waktu malam di 
gedung Sekrefariaat PBB di New York, pada waktu dunia sekarang ini sedang 
menghadapi situasi jg. surem. Dapatkah PBB memikul segala pengharapan 
kearah perdeamtian dunia jg. kekal? 

  

(USIS). 

Pesawat2 Jet dikerahkan ke- 
medan pertempuran 

Pesawat2 Amerika dijatuhkan 200 ton bom. 
KA telah mengerahkan-lebih banjak pesawat2 “pemburu Jet 

dalam pertempuran di Korea hari Rebo jl. akan tetapi pesawat2 
Jet kilat Amerika barangkali telah menghantjurkan satu dari pe- 
sawat2 Jet itu diudara dan menghantjurkan 2 lagi dalam pertem- 
puran diudara jang ke dua kalinja hari ini djuga. 

Kira2 20 pesawat ,,Benteog Udara" 
Amerika telah mendjatuhkan labih 
kurang 200 ton bom jg. letusannja 

  

Resolusi Amerika ditentang ! 
Blok Arab/Asia usulkan konperensi penda- 

. huluan -”7 Negara ' 
papa hari Rebo'jl 12 Negara Asia dan Arab membagi-bagikan 

sebuah resolusi diantara para anggota PBB jang berisi seruan 
utk mengadakan suatu konperensi sebagai usaha utk menghilangkan 
kesukaran2 jang menghalang-halangi diadakannja gentjatan sendjata 
di Korea. 

Kalangan2 jang mengetahui me- 
ngatakan, bahwa djika usul itu 

. mendapat tjukup sokongan diantara 
para delegasi dim konperensi, maka 
usul tersebut dengan resmi akan di 
adjukan kepada sidang Panitya Po- 
litik pada Rebo siang. 

  

  

TARI INDIA ASLI. 

Ahli tari India jg termashur, Hima Ke 

saroodi, ig kini berada di Nederland 
dan. telah mengadakan ' pertundjukan 
dibeberapa tempat disana, baru2 ini 

mempertundjukkan tari India dari dja- 
man 4000 dan 5000 tahun jg lampau 
disebuah studio televisi dari Phillips. 

(ANP. ) 

  

nStadion Nehru” selesai 
MENURUS Dinas Penerangan Kedutaan India di Djakarta, kini 

telah selesai pembikinan ,,Stadion Nehru” di New Delhi jg akan 
dipakai untuk Olymviade “se-Asia dari tg 4 — 11 Maret jad. 

Stadion baru itu, jg pembikinannja memakan waktu 9 bulan, akan 
dibuka dg resmi pada tg 26 Djanuari jad. 

Sebagaimana diketahui, negara? 
jg sampai sekarang menjatakan 
akan turut 'serta dalam kumpi an 
olahraga se-Asia itu, ialah 12 Ar 
ra, antaranja Indonesia. Na 

Betapa besar pekerdjaan jg telah 
diselesaikan tadi, dapat dikira?kan 
dari angka2 berikut: 

Lebih dari 1 1/2 djuta feet-kubik 
tanah telah digali (dipindahkan). 
Gelanggang balapan sepeda sadja 

sudah membutuhkan semen seba- 
njak 18.000 feet-kubik. , 

Stadion jg chusus dibentuk untu 
keperluan atletik tadi, akan dapat 

  

memuat 30.000 penonton, jg dapat 
menonton dgn leluasa. 4 
Keistimewaan stadibn tadi, dalah 

-suatu sintelbaan dan sebuah gelang- 
gang balapan sepeda, jg pinggirnja 
mempunjai baan dari semen. Sebuah 
terowongan menghubungkan rua- 
ngan berpakaian dgn gelanggang. 
Disamping kamar berpakaian ter- 
Gapat sebuah ruangan pidjet jg ser- 
ba lengkap alat2nja. 
Kolam berenangnja dibuat menu- 

rut ukuran internasional: 5.000 pe. ' 
nonton perlombaan berenang akan 
disediakan tempat duduk, Ant, 

Hg ji : "1 

TEA RUU KULI li BE ERRAA 

' besar djendrai Eisenhower. 

Djika usul baru dari blok Asia 
dan Arab itu panti diadjukan resmi 
dalam Panitya Politik, maka tindak- 
an itu akan menentang Amerika 
Serikat jang bermaksud akan me- 
nuntut kepada PBB supaja melan. 
Gjutkan  pembitjaraan2 mengenai 
usul Amerika untuk mengetjap RRT 
sbg agressor di Korea. - 

: Maksud Konperensi 
7 — Negara. 

Kalangan2 jang mengetahui me. 
nerangkan, bahwa usul “baru dari 

hegara2 Arab dan Asia itu d'mak: 
sudkan untuk mengatasi keberatan2 
dari banjak delegasi PBB dengan 
dipimpin oleh Amerika Serikat jang 
rupa2nja tidak sabar lagi utk selalu 
mentjari pendjelasan tentang sjarat2 
untuk gentjatan sendjata jang di- 
adjukan oleh “eking. Djika konpe- 
rensi pendahuluan itu ternjata akan 
berhasil, maka nanti dapat disusul 
dengan perundingan2 umum jang 
.2kan membitjarakan masalah2 luas 

| dari Timur Djauh, termasuk sogl 
Formosa dan soal perwakilan Tiong- 
kok dalam PBB. (Ant UP/AFP 
Lake Success). ) 

E Ski Komuniwa dik ih 
Karena menentang Eisen- 
hower 

Polisi Perantjis telah membeslah 

harian Partai Komunis perantjis 
,L Humanite dan harian lainnja ig 
pro-komunis ,,Liberation“ jg diter- 
bitkan hari Rebo jl. karena menen: 
tang perintah pemerintah Perantjis 
Ig melarang akan diadakannja de- 
monstrasi2 utk menentang keda- 
tangan djehdral Dwight Kisenhower. 

Lebih kurang 5000 orang polisi 
dikerahkan utk mendjaga markas 

Sekali- 
pun pemerintah Perantjis telah 

| mengantjam akan memberi hukum. 

: 

|sadja dan meninggalkan perantjis - 
- Galam keadaan damai. 

an keras kaum komunis dgn giat 
mengadakan usaha2. utk menerus- 

kan demonstrasi mereka. 
Mereka menempelkanpula poster2 : 

jg . memprotes. dipersendjatainja 
Djerman kembali. Poster jang lain 

menuntut supaja Eisenhower pulang 

' Demikian 
Ant. UP dari Paris. 

'Wali-kota ditjulik 
500 Orang Huk telah menjerang 

kota Macalelon dipropinsi ' Guezon 
|(Pilipina), malam Rebo jl, dan mem- 
“bunuh seorang penduduk bangsa 
| Tionghoa dan mentjulik wali-kota 
Macalelon itu. 
Dalam laporan jang diterima dari 

| wali-kota Macalelon, orang2 Huk 
'jang menjerang tadi menimbulkan 
djuga Kerugian? lain jang berdjum- 
lah seharga 20.000 peso. Akan te 
tapi laporan ini tak menerangkan 
Ta kerusakan ' ini disebabkan 
o api atau perampokan? jang 
dilakukan oleh penjerang tsb. (Ant. 
U» Manila) 

sangat hebat. diatas pusat? djalan 
kereta-api dan persediaan di Komu. 
san, dipantai Korea Tenggara, pada 
hari Rebo ini dgn. hasil jang baik 
sekali dan dgn. tidak mendjumpsi 

(“perlawanan dari tanah atau pesa- 
wat2 pemburu dalam serangan jang 
dilakukan selama ?5 merit. 
Hanja satu2nja perlawanan dari 

tanah jang dikabarkan pads djam 
0430 Gmt. difront barat ialah se- 
waktu penerbang2 pesawat2 ,,Shoo- 

ting Star” membersihkan djalan ba- 
gi kompi2 PBB dgn. tank2nja untuk 
memasuki satu kota ,/disalah suatu 
tempat diselatan Seoul” dimana 
pasukan2 komunis menghambat ke- 
medjian mereka itu. 

Patroli2 jg. dikirimkan tak 
dapat kontak dgn. pasu- 

“'kan2 komunis. 

Penindjau2 udara melaporkan dju- 
ga hari Rebo jl., bahwa pasukan2 

PBB masih terus mundur dan ma- 
suk ke Yongwol pada waktu tengah 
hari Rebo jl. sesudah pesawat2 ter. 

bang angkatan udara ke-5 mem- 
bomi dan menjapu bersih kota un- 
tuk mempersiapkan bagi serangan 
infanteri. 

Tentara ke 8 melaporkan tentang 
kegiatan patroli2  sepandjang “hari 
Selasa jl, akan tetapi hampir tak 
Gapat mengadakan kortak dengan 
pasukan2 komunis seKalipun satuan 
PBB difront tengah sebelah timur 
berhasil djuga mendapat kemadjuan 
lebih dari 2 mil, . (Ant. UP. Tokio). 

Portoi Komunis Perantjis 
nekrd 

Tidak perdulikan lerang- 
an Pemerintah 

Suratkabar Partai Komunis Pe- 
rantjis, ,Y Humanite” ” menundjuk- 
kan, bhw.Komunis Perantjis ber- 
maksud'tidak akan memperdulikan 
larangan menteri dalam negeri, jg 
melarang diadakannja demonstrasi 
besar?an dimuka markasbesar-se- 
mentara  Djenderal Eisenhower 
dihotel Astoria di Paris: 

Menurut rentjana Partai Komu- 
nis, demonstrasi" tadi akan diada- 
kan pada hari Rebo kemarin pd ' 
djam 6 sore waktu" di Paris: (Ant. 

Rtr. Paris) 

' Komplotan utk bunuh Ouirino dan 
pembesar2 Pilipina terbongkar 

Milioner komunis biajai kaum Huk ? 
OMPLOTAN untuk membunuh presiden Ouirino, wakil-presiden 

K Fernando Lofez dan menteri pertahanan Ramon Nagsaysay sudah 
dapat dibongkar dengan menangkap sedjumlah  djago penembak 
malam Rebo jl jg dikatakan mereka 'itu dibajar oleh seorang sauda- 
gar Tionghoa jg kaja. 
  

Djepang sebagai pa- 
lang pintu 
Untuk memukul .komunis''! 

Duta istimewa Amerika Serikat: 
John Foster Dulles, sudah berang- 
kat ke Tokio malam Selasa jl, utk 
mempertjepat djalannja pekerdjaan 
tentang perdjandjian perdamaian 
Djepang jang akan dapat memba. 
ngunkan kembali bekas musuh ini 
Gjadi penghalang jang terbesar ter 
hadap aggressi komunis di Pasipik. 

Sebelum berangkat dengan mena. 
iki pesawat. udara, Dulles mengelu- 

arkan suatu statement jang mene- 
gaskan, bahwa'ia akan berusahw 
untuk mengadakan perhubungan dgn 
Dijepang' atas dasar perssudiraan 
djangka djauh untuk sebagai suatu 
sbadiah bagi kesetiaan Djepang 
dalam menunaikan sjarat2 penjera- 
han kepada Amerika Serikat”. 

Dulles kemudian menjatakan, bhw 
ja mengharapkan sungguh nasehat2 

dan kerdja sama djenderal Mc Ar. 
thur jang sudah ,,merintis  djalan 
jang bsik sekali untuk usaha? se- 
karang ini. 3 
Bersama sama dengan Johu Fos- 

ter Dulles inyikut djuga berangkat 
ke Tokio rombongan ahli2 diploma- 
tik, militer dan kebudajaan. Demi- 
kian Ant. UP. dari Washington. 

“Pertempuran di Birma 
Kira2 500 orang ,,komunis” pd 

tg. 18/1 jl telah menjerang Tadau 
didistrik Sagaing,- Birma Utara. 
Setelah bertempur 2 djam lama- 
nja achirnja pasukan2 pemberon- 
tak mengundurkan diri. Menurut 
taksiran djumlah korban 'dipihak 
penjerang ada 20 orang, sedang- 
kan dipihak pasukan2 pemerintah 
1 orang. (Ant. AFP.Rangoon). 

Lintasi perbatasan Indo 
China 

Dari Taipech Ant. AFP warta- 
kan bhw menurut sumber'rahasia 
Tiongkok nasionalis pada hari 
Selasa jl. dua pasukan2 RRT te- 
lah lintasi perbatasan Indo China 
di Langson dan Moncay 14 hari 
jl. Dikatakannja bhw mereka itu 
merupakan pasukan2 darat dari 
intervensi pemerintah Peking jg 
lebih besar lagi djumlabnja jang 
sedang dipersiapkan utk melawan 
Peranjjis, 

4 Djago penembak tadi semuanja 
orang Tionghoa sudah d.tangkap, 
.Gemikian menurut . sumber kemen- 
terian pertahanan Filipina. Akan 
tetapi sumber Gjawatan rahasia me- 
njatakan: bahwa djtimlah djago pe- 
nembak ini lebih dari 4 orsng, 

Keempat djago penembak tadi di. 
tangkap sewsktu penggerebekan di- 
lakukan dikampung Tionghoa Ma- 

nila dan mereka itu sekarang ber- 
ada dibawah penjelidikan dimarkas 
besar tentera dikam' Murpby. 

Keterangan detail dari hal kom- 
plotan ini masih belum dinjatakan, 
Skan tetapi dikatakan, . kompelotan 

ini dapat terbongkar sesudah men- 
dapat suatu Cokumen dalam tempat 
persembunjian Huk disalah suatu 
tempat dipropinsi @uezon dalam 
permulaan bulan ini. 

Sogok tukang2 kepruk!' 

Sedjumlah 40 orang djago penem- 
bak kabarnja sudah disewa 'ber: 
hubungan . dengan komplotan ini, 
akan tetapi kebanjakan dari mereka 
itu masih berkeliaran. 

Berhubung dengan penangkapan 
4 orang ahli penembak ini, kemen- 
terian pertahanan Piliping mengelu- 
arkan perintah untuk menangkap 
semua keluarga dan semua orang2 
jang berhubungan dengan Co Pak, 
millioner. Tionghoa, jang sekarang 
sedang menghadapi soal pemularg- 
annja atas tuduhan, bahwa ia .ada- 
lah seorang komunis dan selalu 
memberi bantuan bagi orang2 Huk. 

Pembesar2 kementerian pertaha- 
nan, menerangkan, bihwa seorang 
keluarga Co Pak sudah diberi tugas 
untuk selalu mengikuti menteri per- 
tahanan Magsaysay, akan tetapi tak 
dapat dikatakan, apdkah diaini ada. 

lah dari antara orang2 djagopenem- 
bak jang ditangkap tadi. 

Co Psk sedjak berapa lama berada 
dalam tahznan dikam Murphy. 

Kelandjutnja dikabirkan, bahwa 
foto2 dari installasi2 militer di Pi. 
lipina dan 2 pesawat radio peneri- 
ma dan pengirim sudah dapat di- 
rampas oleh djawatan rahasis mi. 
liter dalam gerakan penggerebekan- 
nja dikampung Tionghoa di Manila 
itu, 

Pembesar2 militer Pilipina selalu 
berpendapat, bahwa - perhubungan 
antara orang2 komunis Tionghoa di 
Manila dan sahabat2nja orang Ppili- 
pina jang dalamnja termasuk orang2 
Huk jang werupakan rombongan 
bersendjata dari Partai Komunis 

' Pilipina memang ada. Demikian Ant 
UP, dari Manila. 

  

PEMBERIAN TAHU. 
  

Harga etjeran F.0,30 p. Expl. 

235—1 

Mulai 1 Februari 1951 kita bisa terima lengganan harian. 

nSUARA MERDEKA" 
(Semarang) 

Sampe di Djokdja pada hari terbitnja. Bisa dapet gratis nomer dari se- 

karang sampe tg. 31 Djanuari 1951 di tambah pula deasgen hadiah Ka- 
lender "SUARA MERDEKA” 1951 ditjitak indah. 

Harga lengganan F 7,— p.b. bajar dimuka. 

Agen Distribisi Ske "SUARA MERDEKA" 

Djl. Kadaster No..1 

  

  

Bisa minta berlengganan pada 

Muka C. HT, H. 

Jogjakarta.   
  

Universiteit Rakiat Delanggu: 

  

    

Atjara: 

Sudarisman.   
N..B..Selandjutnja. mata. peladjaran ditambah ilmu pasti ad 

"dan bahasa Inggris. 
237—d 

Mengumumkan, bahwa pada tgl. 28/1-51 

“akan “diadakan causerie. 

Oj 79 1x10) Peladjaran bahasa Inggris: 

dj. 10—:13.. Fokok2 djaminan Negara Hukum oleh Mr. 

Diharapkan perhatian sepenuhnja dari para peladjarnja. . 
na 

    

  

   

T
A
P
 

Pria 

"APA SIAPA M
E
A
 

K
A
K
A
K
 
A
K
 

K
R
I
 

   NE
 

      

SUKA DUKA 

KISAH SINGKAT - 
HALAMAN BERGAMBAR : 

a asarii SAM bad Ta sabie SB "OM   

: Seorang menteri. 
dukanja. Bukan pura-pura... 

LAIN TULISAN : Gedung ,djodo” -Come back Joe Louis. | 

twDasiku merah V5... 1 
TRAININGCENTRE DAN ga 

LUAR NEGERI MINGGU INI. " 

aadatalalnn ia Bah be 

Win Ditulis oleh seorang bekas.menteri.. 
Prof. Sigit. Ke Lela ju ve 
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tes keras oleh Peladjar Islam Indonesia 
.tiabang Medan, Katania film ig ,dalang- 

| nja" sdr. Armijn Pane ini dapat meru- 

sak kabudajaan kita. 
Berabe 

| Djadi tidak bisa berkata apa2- 
Tk Tiuma kalau ,,Antara Bomi dan La- 

ngit” ada protes, tentunja jg protes itu 

     

'pihak Geledek. Kalau film diprotes oleh 
Geledek, bisa ada korisluiting, bisa ter- 
bakar habis.“ Se 

: Dan karena orang chewatir, kalau2 
“.benar2 nantinia habis terbakar, siapa 

».x tahu setelah ada protes ini malah akan 
: & tambah banlak orang nonton ,,Antara 

Memang sesuatu hal jg terlarang sa- 
ngat menarik, kata mBah Nur, sambil 

| meliriks Dan paling bahagia kalau tera- 
| dun-ajun diantara Bumidan Langit, 

Polisi lagi sibuk mendjaga keamanan 
. lalu lintas. Pengendara sepeda di Ma- 
lioboro ia melewati garisnia”, ditem- 
'peli proses verbal. Jg dialan malam 

| zonder lentera pun diperbal pula: 
Bagus, bagus: Itu berarti per 

  

| menudju kelalu lintas jang aman. Sam- 
pai sekarang pengendara sepeda me- 
Len sering2 mendaulat djalannja orang 

Tapi mobil, truck, dan jeep pun 
sering luar biasa kentiang larinja 
di Malioboro. Apalagi kalau tjetnja hi- 

PENA Ken Kedai 
Diadi para mobil, truck dan jeepitu: 

pun perlu dididik, i 
Pun paraandona jang terhormat! Pe- 

lahan-lahan dia dijalan. Zonder kasih 
"tenda. Zonderkasih isjarat. Tahu2 dia 

membelok-lok. Dan sang andong 'bisa 
nabrak atau ketabrak. 1 

S8. Tidak apa, kata Bung Kriting, itu aki- 
bat revolusi. tra 

Aih, diawab mBah Nur: Kalau setiap 
'pemakai dijalan berasa dirinia berdau- 
lat didjalan raja, lantas sapa achirnja 
'jang punja kedaulatan? . 

tu kan samadan mBah Nur: mBah 
Nur tidak punja rumah, diustru karena 
rumahnja banjak ! Aih. aih! BR 

BERABE. 
  

bhatta Pen 
(Sambungan halaman 1). 

jang tidak bermaksud untuk me- 
njelamatkan negara, itu adalah an- 
ti nasional, demikian. Hatta. Ia te- 
gaskan bahwa kepada pengganggu2 
keamanan pemerintah akan melaku- 
kan kebidjaksanaan sebelum meng- 
ambil tindakan kekuasaan sepenuh- 

nja untuk menjapu bersih peng- 
ganggu2 itu Menurut Hatta memang 

| ada gerombolan2 jang menggerajak 

2 

Mani Penta 

0 Bakti ag 

negara baik jang berdasar sesuatu 
ideoegie maupunjang 'hanja karena 
suka mengganggu dan merampas- 

rampas belaka. : 

Nasionalisasi perusahaan : 
asing tidak berfaedah 

Pada bagian penutup dari pedato 
Hatta :ang berlangsung seratus. menit 
itu dikemukakan bahwa nasionalisasi 
perusahaan asing tidak berfaedah apa 
lagi mengenai perkebunan2 jang se- 
nantiasa dapat diombang-ambingkan 
oleh conjunctuur dunia. Kalau kita 
punja kapilal lebih baik kita bangun- 
kan perusahaan2 baru sehingga de- 
ngan demikian dapat memberikan pen- 
jjaharian bagi penganggur2. Jang pen- 
ting ialah melindungi kaum buruh di- 
perusahaan2 asing dengan “ mengada- 
kan peraturan2 djaminan sosial dan 
pembelian nasibnja, demikian Hatta, 
 Selandjutnja pada pertemuan itu 

- Hatta mendjawab pertanjaan2 be- 
berapa hadlirin jang memakan wakiu 

tidak kurang 1 3/4 djam. set 

Kemarin setelah pertemitan de- 

ngan kepala2 djawatan rombongan 

Hatta berangkat ke Sumedang dan 
sorenja kembali ke Bandung. Ant. 

275 Penduduk Alpen tewas 
  

..Dalam saldju. 

Terban (lawine) saldju dan es di 

pegunungan Alpen jg berlangsung 

3 hari lamanja itu, telah menjebab- 

kan tewasnja 252 orang sekurang2- 

nja, sedangkan 105 orang menderita 

luka2 parah dan 12 orang hilang. 

Kemungkinan besar, bhw bentja- 

nas alam tadi masih akan menimpa 

lagi lembah2 dipegunurgan Alpen 

di Swis, Perantjis, Austria, dan 

Italia Utara. " 
Ribuan rumah dan gubuk serta 

|pabrik2 pembangkit tenaga Ustrik 

telah disapu bersih oleh saldju jg 

meluntjur dari kaki2 gunung tadi. 

Di Austria sadja, kira2 lebih dari 

40.000 orang mf 
|dari Jaerah2 sekelilingnja, kira2 

50.000 orang sibuk membuka kem- 

“bali djalan bagi penduduk jg terpu- 

tus djalan perhubungannja tadi. 

Djumlah orang jg tewas atau hi- 

lang telah meningkat mendjadi 2175 

orang. (Ant. Rtr. London). Lean 

  

1 

ut ta 1 

. Kongres kesatuan 
2... Lawn Tennis. 

Didapat kabar, bahwa perundingan 
pendahuluan dengan akan diadakan- 
nja fusi antara ,,PELTI” dan ,,IL- 
TA", telah dilangsungkan di Sema- 
rang pada tg. 21/1, memutuskan a.l.: 
Akan mengadakan Kongres Ke- 

“satuan Lawn Tennis pada tg. 24 
'Maret 1951 di Se ng, jg. akan 

“Gingan terbuka).” 
|| Susunan delegasi dari masing2 

“perkumpulan Tennis tsb. dalami pe 
| rundingan tadi, terdiri dari: 

Indonesia) di Solo: 
Ka ua:Dr. bea Angg.: 

| Dr. Buntaran, Suprapto, Sudarsono. 
| MILTA" (Indonesian Law 'ennis 
'“Aasociation) di Semarang: 

| Ketua:Mr. Liem TjoenHo- Angg: 
|M. G. Just de la Paissiers,. Mr. Dr. 

    
   

- 

|B.L. Sartries, Kwee Bisaw Ging. “21.17 Malam Manasuka- 
.. e & 

Film ..Antars Bumi dan Langit" dipro- | 

sendiri belum lihat film ini: 
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1139.377 Orang masih buta huruf 

  

    

           
    

      
       

UANG JAVASE BANK DIKETEMUKAN KEMBALI, 
«Uang Javase Bank jang dirampok, sebanjak R. 3.740.000,— talah diketemu- 
kan kembali dalam sebuah kaleng bensin (20 liter) jang ditanam dalam tanah. 
“Disebelah kiri van Harn menundjukkan tempat dimana uang itu ditanam: Jang 
“pakai pet ditengah2 jalah Kommisaris Sudjono, kepala PAM Surabaja. 

   . muatan. 

Dari negeri Belanda. 

Buruh pelabuhan Dublin telah 
“menolak untuk membongkar 300 ton 
buah2an jg tiba dipelabuhan Dublin 
dari Amsterdam. 

Penolakan untuk” membongkar 

buah2an jg didatangkan. dari Am- 
sterdam ini adalah berkenaan dg 

| tibanja kapal2 terbang Belanda di 
Dondendery. 
''Buruh2 pelabuhan ini menerang. 
kan, bahwa mereka itu hanja untuk 
melaksanakan instruksi jg diterima 
dari Serikat Buruh Pelabuhan dan 
Pelaut Irlandia. 

Menteri2 pemerintah Irlandia te 
lah menjatakan protesnja, dengan 
menjatakan, bahwa keputusan un- 
tuk melatih penerbang2 Belanda di 
Irlandia Utara itu adalah suatu pe- 
langgaran terhadap kedaulatan Ir- 
landia. (Ant. Rtr, Dublin). 

3 

    

  

| Tak mau membongkar 

   
REX    

| BOB HOPE : 1 

batam: THE PRINCESS AND THE PIRATE 
  

en Ah singkat (1, 2 atai 3 bin) bela- ai 

2 djarlah pada: | 

Pe tiba #3 Kursus: Dagang "KEMADJUAN ' 

3 dibawah pimpinan Djuru2 tik-tje- 

& Kn Sa A St 1G JOGJAKARTA : 

- , SIANG & MALAM Djl. Krasak 13 (Kotabaru). 
. - Bh DJAKARTA: TJIREBON : 

TUGU KIDUL 30 JOGJA Gg. Kenari IIL6A. Kedjaksan 82. 

1 Pemimpin-Umum 

OTO 

     

FILM BERWARNA. 2414 | 

Utk mendjadi Djurutiklsteno Jg : 
capabel/acceptabel dalam: waktu 

      pat (Snel-typisten), dan ahli2- 
steno jg berpengalaman lama “—   

    TJEPAT dan RAPI 231i |240—1 CHADIDJAH ARIEF. 

  

  

    Gambar ,,Antara" 

mi HADIAH SATU AUTO. mx 
Pada siapa jang membeli barang2 seharga R. 150,— keatas 

dapet Hadiah | Lotre Barang Negara Ke IV. 
Ada pengharepan besar buat dapet Hadiah satu Auto, 

Motorfiets daa lain2 barang jang berharga. 

ARI seorang Pemimpin Djawatan Sosial bg. Pendidikan Masja- 
rakat Daerah Istimewa Jogjakarta ,,KR” dapat keterangan bhw 

pada tahun '48 tiap Kalurahan diwadjibkan mendirikan 2 tempat 
kursus P.B.H. berarti tiap Kapanewon sedikitnja mempunjai 20 tem- 
pat kursus dengan murid a 49 orang. Lulus udjian achir tahun '48 
ada Ik. 21231 orang. Pada daftar tjatjah djiwa jg diadakan sesudah 
clash ke IJ ialah pada pertengahan bulan Augustus "49 dapat dili- 

Lekas dateng, djangan ilangken ini Kutika jang bagus. 

Berlaku dari tg. 26—1—'51 sampai tg. 31—1—'51. 

Harga dan Service selalu memuasken. 

Juwelier 

asih djuga terpentjil. 

“Alachiri dgn. open tournooi (pertan- 

Sate ena ya 1 Na 

'hat djumlah 
Berdasarkan. angka itu, maka 

Djawatan tsb. bersama-sama dgn. 
R.K.2 mengaktivir kembali usahanja 
memperbanjak tempat2 kursus. Te- 

. tapi berhubung dengan adanja ke- 
sulitan2, baik tentang tehnis mau- 
pun keuangannja, maka dim th. '50 
itu ditiap Kepanewon banja diper- 
bolehkan mendirikan 3 tempat kur-. 

sus. Pada th. '50 djumlah tempat 
kursus P.B.H. seluruh Jogja ada 978 
tempat dgn murid Ik. 36591 orang. 
Lulus udjian achir tahun ada 12028 
orang. Dgn angka2 itu menundjuk- 
kan, bhw djumlah penduduk Jogja- 
'karta jang masih buta huruf pada 
awal th. 51 ada Ik. 1139377 orang. 
Disamping kursus2 itu telah didi. 

rikan djuga kursus P.B.H. landjut 
an, djumlah seluruh daerah ada 116 
tempat dengan murid 4466 orang. 
“Djuga di Kabupaten? serta di Ko- 

tapradja sendiri telahdidirikan kur- 
sus2 untuk menambah pengetahuan 
umum (X.P.U.) dari matjam A ada 
59 tempat dengan peladjar 2732 
orang: Matjam B. ada 4 (ialah di Ko- 
tapradja, Gunungkidul dan Bantul) 
“dengan peladjar Ik. 116 orang. Dan 
1 lagi matjam 'C. (di. Kotapradja) 
dengan peladjar lk. 40 orang, Pada 
achir tahun jl. dari matjam A. te- 
lah mengadakan udjian dan telah 

  

Barang2 Exim 
- Bank 

(Oleh kor. K.R- Djakarta) 

Didapat kabar, bahwa barang2 
EXIM Bank tidak lama lagi diharap 
akan tiba di Indonesia, diantara lain 
perlengkapan motor, jaitu truck, 
bus, jeep, mobil ambulance, sepeda 
motor dan mobil preman total ber- 
djumlah 20 @Gjuta dollar, 2 djuta 
dollar utk alat2 pembuatan djalan2 

ig akan digunakan utk memperbaiki 
Gjalan2 jg sudah ada dan utk mem 

buat djalan2 baru. 260.000,- dollar utk 
membeli alat2 perhubungan kawat. 
6.700.000,— dollar utk membeli ka- 
pal keruk dan besi, semen, dan ba. 
han2 lain jang. diperlukan untuk 
pembangunan perlengkapan pelabuh- 

an, 17.100.000,— “dollar utk membeli 
alat2 kereta, antaranja lokomotif 
listrik Diesel, gerbong barang2, dan 
perlengkapan permasangan djalan 
kereta api jang diperlukan untuk 
memperbaiki kembali DKA. 6.065. 
500,— dollar utk membeli pesawat2 
terbang guna GIA. 

—Paul Henri Spaak, bekas perdana 
menteri Belgia, menjatakan di Min- 
niapolis bahwa federasi jang sesurg- 
guhnja dari pegara2 demokrasi kini 
mulai mendapat bantuan dari massa. 
Eropa Baru akan tertjapai. Dan 

Eropa baru ini tak akan terus me- 
lakukan peranan jang kurang pen- 
ting2 terhadap USA dan Rusia dlm 
soal sumber2 penghidupan, produk- 
si dan arti. : 

jaran RADIO 
| DJUM'AT 26 DJANUARI 1951 

. Jogja: Gelb.: 59,2-dan 122,4-m- 
"1345 ,,Dwi Suara” menghibur kita 
17,00. Lagu? Krontjong dengan sebuah gitar oleh 

Sdr, Sardjono: cs: V Tg 
18,30 Ruangan Pemuda oleh IPPI daerah Jogja: 
19.30 Warna-warni oleh IpaduZ Penuntun: 
20.15 Gema Malam dng SEmpat Sedjoli''. 
2120 Obrolan Pak Besut. : 
21.30 Dagelan Mataram oleh ,,Barisan Kuping 

Hitam" 0 pe nen AN 

Gelb. :19,80 — 49,63 — 61,10 — 133,9 m. 
117.00 Taman Kanak2. '' 

18.30 Empat Sekawan. 
19/15 Ruangan kebudajaan. ' 
22.15 Seni Djawa Studio Djakarta: 

Semarang. Gelb. 76.05 — 

1845 Pantja'Suara- |” 
| AXT.00 Krontjong Sore... 
1830 Peladjaran tembang. 
21.20 Naisepa. melambai Tai 

200 Surakarta. Gelb. : 90 — 130 m. 
in Ka siang: : 

AA ending? Djawas . «1. ' 
| 20.15 Sekitar lautan Teduh.” 0 

    

  

  

   

  

4 

1120 m. 

1 hn MABES LANA PURNA PAR NAN N A Sea 

penduduk jg masih buta huruf Ik. ada 1151405 orang. 

“KP ILTEMPO PENDAFTARAN: 

    

    

lulus 1040 orarg, sedarg udjian ma- 
tjam B.danC. sampai sekarang belum 
diadakan. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
kursus2 itu telah memakan beaja 
Ik. R. 81.000.— (D) 

  

    

    

PETJINAN 30 — JOGJAKARTA. 

    
DKSING 3 Horloger 

TILPON 533.   

  

  

  

   

    

   

  

Inilah makanan jang sangat 
menguatkan badan, asal dilapisi 
dengan Blue Band jang sedap. 

PEMUDA SEHAT 
RAKJAT KUAT 

  

    

  

  

  

  

» , B 2 - A h B A 

5 5 8.2 505-220-A, 

KANTOR . : 
URUSAN DEMOBILISAN' PELADJAR Pada "" RAN Kai YAN. 

RAYON III 9 ada surat2 putusan harga dari Menteri Perdagangan dan 
DAERAH ISTIMEWA. JOGJAKARTA 3 “4 Perindustrian ttg. 13 Djanuari 1951 Nos. 308 dan 309, 

PENGUMUMAN 
ka-1II: No. 1/ KUDP /Jo/51 « 

Diumumkan kepada segenap anggauta peladjar pedjuang jang 
berada di Da. Ist. Jogjakarta termasuk djuga bagi mereka jang da- 

hulunja bertugas diluar Da. Ist. Jogjakarta tetapi kini bertempat ting 
gal di Jogjakarta, jang selama berlakunja Pengumuman ke-I (tgl. 
9/12-50 s/d 2j1 51) belum mendaftarkan diri untuk mendapat peng 
hargaan P.P: 32/49 (selandjutnja P.P. 32/49 hanja berlaku untuk 
para Peladjar Pedjuang sahadja) ke K.U.D.P. Rayon III (Jogjakarta), 

' Giharap selekas mungkin mendaftarkan diri: 

I. TEMPAT PENDAFTARAN : 
Balai Mangu Kepatihan Jogjakarta 

” ” v 

II, SJARAT2 PENDAFTARAN: 
1. Surat keterangan sekolah dari sekolah pada waktu ia memutus- 

kan peladjarannja untuk menunaikan baktinja, ditanda tangani 

oleh Kepala Sekolahatauoleh dua guru|bekas guru sekblah tsb. 

2. Surat keterangan dari sekolah jang dimasuki setelah kembali da- 

ri perdjuangannja, ditanda-tangani oleh Kepala sekolah tersebut. | 

3. Surat? keterangan perdjuangan aseli. 
1 1-3 masing2 disert i turunannja 2: (dua) helai. 

Dimulai tanggal 26 Djanuari 1951 s/d 3 Pebruari 1951, (sesudah tgl. 
tsb. tidak akan menerima pendaftaran lagii, pada tiap2 hari kerdja 

djam 8.00 pagi—djam 13.00 siang, ketjuali hari2 Djum'at- dan Saptu 
djam 1/2 (setengah) hari. Fr. . 

Jogjakarta, 25 Djanuari 1951, 
“3 ntor 

Urusan Demobilisan Peladjar 
| Lagu ah “Rayon III 

Daerah Istimewa Jogjakarta 

“Kepala: 

harga2 - maksimum untuk ES tertera dalam surat2 putusan 
harga Nos. 110, 127, 131, 160, 161 dan 167: mulai 15 Dja- 
nuari 1951, dinaikkan dengan satu sen. 

238—1 KEPALA KANTOR PENGENDALIAN HARGA.     

| | 

Sepak bola Besar di "KRIDOSONO" 
Saptu tg. 27-1-51 

Vinesv,.28 ., . Kes. Djw. Tengah- Kes, "HARIMAU" 

KARTJIS DAPAT BELI PADA: 

HARGA KARTIJIS. 

(Persiapan ke New Delhi 

PERSIS — P. 

  

) 
S.I. M. | 

(Dari Pusat Latihan Olympiade)| 

Senen KA Kes. Djw. Tengah- Kes. "SINGA" di 
(Dari Pusat Latihan Olympiade) 

Toko Semeru Ngabean, Toko Medan Patjinan, 
Blima Tugu, Warung Hardjo Dera” " 

Hari Pertama: f 1.—, Tu on 

Kedua dan ' 

ketiga P2, 34. 750 

Tn Ha Pengurus PSIM.   
  

  

  h . .(E. Soewandi Setjodipoerc)   ea MAU N       

  

BARU TERBIT. 
11 Penting dan perlu bagi peladjar2 S.M.A,. 

ILMU UKUR RUANG dil. I. 
oleh: SUNARNO guru ilmu Pasti 

3 R:7.80: 

Pesan dengan lekas, djangan kehabisan, pada: 

1 Ik. Toko Buku ",,KeR:'' 
TUGU KIDUL 42 — JOGJAKARTA. 

    
Tvp- #Kednulatan Rakiat” 737/1IA/107 
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