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seoul dan k 

ke ibu kota 
   
     — nudju ke 

2. komunis. 

Juliana tolak permintaan 
an MN aa 

: . Perhatian terhadap sana tan 
Krisis: Kabinet di Neder seka- 

rang belum terschir. Kemarin dulu 
malam Ratu Juliana wengadakan 
tukar fikiran dengan Schout pem. 
bentuk Kabinet  demisioner Drees 

“ Djaruwarta PCJ mewartakan, bah- 
wa kemungkinan besar Kahinet la- 
ma kembali dengan beberapa pero- 
“bahan. Sesuatu pembentukan Kabi- 

  

  

     

“ memetjahkan krisis sekarang ini 
Melia Pe ehoPugah partai2 di Ne- 
PN na AB Te 
Belandjutnja diwartakan bahwa, 

kemungkinan besar Ratu Juliana 
merolax permrobonan Kabinet untuk 
meletakkan djabatannja Galam"hal 
mana Kabinet Drees kembali dalam 
bontuknja dahulu sebagai Zaken-ka- 
binet.: Berhubung dengan krisis Ka- 
binet, maka masalah Irian tidak 

seperti dahulu. Hal ini tidak berari 
soal Irian telah dibereskan. Dewan 
Rendah Belanda telah 

  

kipun tidak diberi djawaban.jang 

resmi. Dewan daiam prins: peda 
nerima usul2 pemerintahan tentang 
Iriun. Kesimpulan jang dapat ditarik 
dari djalannja hal ini ialah Neder- 

“land sedang menunggu djawaban 
resmi dari Indonesia dengan usulnja 
untuk melandjutkan pembitjaraan 
Irian dengan mempergunakan djasa2 
baik dari UNCI atau badan lainnja. 

Kesempatan bagi bekas 
"tentara KNIL. 

   

  

—— — 
    

-  Menufut radio Hilversum, Peme- 
'rintah Belanda akan memberi ke- 
sempatan kpd bekas tentara KNIL 

| suka Ambon datang di Nederland 
| Mengenai soal ini belum ada suatu 

| keputusan jg devinitip, akan tetapi 
| pertimbangan jg sekarang dilaku- 

  

      san. Tentara KNIL suku Ambon 
jang kembali ke Nederland akan 
mendapat hadiah jang harus diang., 

       

pengangkutan tentara KNIL suku 
Ambon ke Nederland pembesar? In- 
donesia akan memberikan bantuan- 
nja sepenuhnja, Djika suatu kepu- 
tusan mengenai bekas militer suku 

ini akan diberikan 3 djalan untuk 
memilih : 1. didemobiliseer ditem- 
patnja, 2 pulang ketempat asainja 
dan 3 mengadakan peralihan. ke- 
Nederland. S3. Ht aa ng 
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Si 

- 

(“rin dulu sore, utusan Indonesia Pal- ine sebaga Peininjar 
       

  

    

    

    

     

lar sebagai pembitjara pertama me- 
2 Beda bahwa usah ha, baru utk, 
| menjelesaikan masalah Korea jang 
dikemukakan oleh 'Blok Asia dan 
Arab adalah ditudjukan untuk ,ren-. 
tjegah perpetjahan diantara mereka. 
se na telah ma ea na li nja- 

djawa- 
hentian   n masalah 

   

RIKA wartakan bahwa 
Mac Arthur kemarin (Ming: 

slah terbang dari Tokio utk adakan 
n kegaris depan medan pertem- 

“Tetaknja beberapa m 
Jain berita mengatakan bhw satu 
“PBB jang terbagi dua telah tiba 

ig letaknja hanja Il mil sebelah 

| met ini adalah satu?nja djalau utk.” 

mendapat perhatian dari-umum lagi 

mempeladjari 

3 000 KE NEDERLAND. 

Pata La 

| Untuk jegah perpetiahan " 
| Dalam sidang umum PBB kema- 

| Asia: Demikian antara lain Pallar. 

! 

   egar s dep 
djen- 

mil dari kota 

  

ini mereka terus me- 
“sementara Republik 

Kei 'kesatuan2 berlapis ba- 
dja PBB bergerak kesebelah utara 
melalui semenandjung Korea dgn 

  

MC. ARTHUR 
: Kemarin dulu ke Suwon- 

tidak mendjumpai perlawanan da- 
ri pihak lawan. Hanja jg berge- 
rak dari djurusan sebelah utara 

, menemui perlawanan2 jang tidak 
“ berarti demikian diumumkan oleh 
'tentara PBB. 5 

Sementara Rad. Australia war- 
takan. Kapal perang PBB dilaut 
luar Korea pada malam Minggu 
melandjutkan usahanja ke Inchon 
25 km dibarat Seoul. Dibawah 
tembakan meriam kapal2 tsb. ma- 
suk Inchon dengar mendaratkan 
sepasukan tentara pendarat jang 

. menjebabkan 40 orang komunis 
mati dll dapat ditawan, sedang- 
:kan pihak PBB tak mendapat 

- kerugian. HER Dina 

“ Disebelah barat peronda2 PBB 
telah dapat mentjapai 10 mil dari 
Seoul.selain itu usaha tentara PBB 
telah dapat menduduki sebuah de- 
sa jang terletak disebelah barat 
laut Inchon, di medan pertempu- 
ran pusat.” ... 
'. Sebuah laporan mengabarkan 
bhw pasukan2 komunis melaku- 
ikan serangan pembalasan dekat 
Suwon 20 mil selatan Seoul, Akan 
tetapi serangan itu dapatdidesak 
“mundur. Ng buk 

| Dalam keadaan udara jg baik 
2 

  

€ HA Si 

pernah dibajangkan oleh kebanjakan 
orang. Ia menjatakan, bahwa reso- 

   

   

  

     
    

    

kan untuk memberikan keleluasan 
jang sebesar mungkin ada | 

. peserta konperensi Timur Djauh ji 
Giusulkan itu dan bahwa negeri2 
Bia sedang pa oertim- 

| bangkan be pa sugesti jang di. 
madjukan oleh Menteri L.N. Cangd: 
Pearson. Selandjutnja 'ia menjesal- 

Korea serta kan kenjataan bahwa Pilipina tidak 
apat ikut serta dalam usaha2 Blok 

        

| Tu 

lusi negeri? Arab den Asia ditudjus 

  

        

    
    

      

   

   

  

ng 

ARIAN 
Diterbitkan oleh. Badan Penerbit edaulatan Rakjat" 

- Belum ada putusan 

  

“UMUM 
(Anggauta 

/ADIO Australia tadi malam 
mengabarkan, pada malam Ming- 
“gu jl. sidang Panitia Politik PBB 

| diLake Success tlh undurkan rapat- 
nja dengan tidak mentjapai sesuatu 
“keputusan sesudah melakukan per- 

| Gebatan sersinggu lamanja menge- 
| mai masalah Korea. 

itu, wakil Amerika Warren Austin 
| menernngkan bahwa pemerintahnja 

     

   

      

   
    

  

    

    

  

- 

“pada hari Saptu jl angkatan udara 
PBB melakukan serangan dipu- 
sat2 kedudukan musuh dari garis 
medan pertemuan jg terkemuka 
hingga dekat Manchuria. Yap 

1 KOMUNIS MUNDUR 
Serdadu2 Korea (Selatan kema- 

rin muntjul lagi dimedan pertem- 
puran.dengan serangannja setjara 
djibaku, dan mati2-an atas pela- 
buhan Ichon jang kini dikuasai 
oleh tentara Komunis. Demikian 
berita jang diterima kemarin ma- 
lam di Tokio menurut R.D. 

Pertempuran seorang - lawan 
seorang kemarin telah terdjadi 
disebelah selatan dan tenggara 
Seoul. Satuan2 berlapis badja da 
ri tentera ke 8 jang berhatsil 
menduduki -uwon kemarin ber- 
gerak madju sampai 7 myl lagi 
kesebelah utara. 
munis terpaksa mengundurkan di- 
ri disepandjang garis sungai Han 
jang mengalir ke kota Seoul. 

mama matan mma 

" Djenderal Dwght Eisenhower, pa- 
nglima tertinggi tentara Pakt Atlan 
tik, pada hari Djum'at jl. tiba di 
Ottawa sebagai kundjungan jang 

“terachir dalam perdjalanannja kel'- 

tt 
- 

et Mba S0 

Pasukan2 Ko- 

propinsi2 

Abas 
Hng ibu kota2 pegeri2 Pakt Atlan- 

tidak akan mendesakkannja dilaku. eg 

s “kannja  pemboikotan ekonomi thd 

berikan tanda bahwa mereka meng- 
|. hendaki pemberesan? setjara terhor- 

mat di Timur Djauh. Dinjatakan 
bahwa PBB telah melambatkan u- 
saha pernjataan RRT sebagai pe- 
njerang dengan terlalu lama. Pe- 

“ merintahnja menerangkan tidak 
“menjetudjui adanja tindakan PBB 
jang menjingkirkan perkara jang 

| penting ini. 

“ 'Diterangkan bahwa Amerika Sa- 
rikat dengan 'keras tidak menie- 
tudjui usul dasar rentjana jang dia- 
“djukan oleh pihak negeri2 Arab/Asia" 
jang mengenai konperensi pemerik- 
saan keadaan dan akan bersuara 
melawannja. 

Offensief besar?an 
melawan Huk,. 

Di Luzon Utara. 

Pasukan2 pemerintah Pilipina hari 
Djum'at membuka offensif besar2an 
terhadap pasukan? Huk dipropinsi 
Ilocos Sur, Luzon Utara. Dalam ge- 

|rakan ini digunakan pula sebuah 
'kasatuan istimewa penjerbu jang 
Gidjatuhkan dengan pajuung didae- 
rah Tagudin, dimana menurut kabar 
“terdapat persatuan Ia ut pasukan? 
Huk, Serangan dari udara itu dipim- 
pin sendiri oleh brig. djenderal Po- 
lagic Cruz, komandan angkatan 
udara Pilipina 

 Pasukan2 pemerintah sementara 
“ita mempertjepat gerakan2nja di- 

y) lainja, untuk mentjegah 
djargan simpai pasukan2 Huk da- 
'pat meloloskan diri dserah2 seki- 

| 'tarnja. (Ant, U.P. Manila). 

ts 

  

gan Presiden Sukarno 
“Manila 

papa hari Minggu sore, presiden Sukarno dengan rombongannja 
telah mendarat dilapangan terbang Manila. Ketika pesawat ter- 

bang itu mendarat, telah disambut dengan 21 tembakan meriam se- 
bagai penghormatan, Diantara jaag menjambut dilapangan terbang. 
antara lain pres, Philipina 
sar2 Philipina. 

: Ouirino dengan ' njonjah, 
korps diplomatik dan duta besar 

pembe- 
Indonesia Mr. 

Maramis dengan njonjah. Selain itu tidak kurang dari 1000 orang 
jang memegang bendera Indonesia dan Philipina. 

Pesawat terbang Convair jang 
mengangkut rombopgan presiden 
dari Kemafjoran itu, sebelum sam- 
pai dilapangan Manilla, didjemput 
oleh pesawat2 pemburu angkatan 
udara Philipina sebagai pengawal 
hingga mendaratnja. 

Pada waktu Pres. Sukarno turun 
dari pesawat terbang, . disambut 
oleh pres. @uirino dan njonjah, ke- 
mudian oleh Mr. Maramis. Musik 
militer Philipina menjambut dengan 
lagu Indonesia Raja- 

. Kemudian kedua kepaia negara 
itu memeriksa barisan kehormatan 
jg terdiri dari 1 bataljon. 

Selesai upatjara dilapangan, pre- 
siden @uirino mengutjapkan pidato 
sambutannja atas kedatangan pre- 
siden Sukarno. Kemudian dengan 

“singkat pres, Sukarno menjambut , 
“pidato tsb dan menjatakan terima 
kasihnja. 5 an 

- 
Bk 

Puntjak persahabatan 
3 Indonesia: Philipina 

| Menteri LN. Fillipina Carlos 
Romulo menurut RD, berhubung 
 Gengan kundjungan Presiden Sukar- 
Ro ke Manila dalam statementnja 
menjatakan, bahwa ia menjesal ti- 
dak dapat menjambut kundjungan 
tsb berhubung soal2 jang penting 
Jang akan menentukan perang atau 
Gamai sekarang ini, Dalam. pada 
itu Menteri Romulo mengutjapkan 
selamat kepada Presiden Sukarno 

|dan rakjat Indonesia seluruhnja 
serta menegaskan bhw kundjungan 
itu merupakan titik puntjak dari 
Sa jang tih mengikat 
Indonesia dan Fillipina sedjak ber- 

: .abat2 lamanja. 

lok Asia. Kab 
Demikian ML.N. Fillipina Romulo 

dalam utjapan sambutannja kema- 
rin dulu dari Lake Succes, Semen- 
tara itu pedjabat Menteri L.N, Fil- 
ipina Felino Nori menjatakan ke- 
jakinannja, bhw Presiden Sukarno 
akan melihat pertanjaan jang ke- 
luar dari hati jang menundjukkan 

| rasa persahabatan bangsa Fillipina 
Gan bangsa Indonesia. 
| Ditindjau dari sudut keadaan di- 
be dunia sekarang ini, kun- 

| itu besar artinja dalam u- 
dua bangsa untuk bersama- 
engedjar kepentingan ber.. 
erta memberi sumbangan 
omadjuan Asia Gan perda- 

ia. Demikian Felino Nori. 

7 z 

    

   

  

. Tawanan orang2 DI. 

  

     dari instansi militer, , 

  

di Garut sekarang terdapat 3420 
orang tawanan. Mereka ini ada jang 
ditempatkan dikamp Guntur, Suka- 
Gana dan Tjiledug. Didalam kamp itu 
mereka mendapat makanan rantsoen 
C dan pertolongan kesehatan seba- 
gaimana mestinja. “Pada umumnja 
keadaan tawanan di Sukadana um- 
pamanja tampaknja sehat dan se- 
gar. 

Seorang Major tentara Abdul Ma- 
Gjid menerangkan, bhw seorang pe- 
mimpin D.I. dari daerah Tjisurupan 
mengemukakan peudapat orang ta. 
wanan itu, Ia mengatakan bahwa 
diantara sedjumlah orang2 tawanan 

itu terdapat 3golorgan, a. anggauta 
DI jg menjerahkan diri, b. anggauta 
DI jang tertawan digunung2 dan 
c. anggauta D.I. jang tertawan da- 
lam aksi pembersihan jbl. —Ant. 

   

        

Pada hampir terdjadinja penundaan 

“pemerintah RRT djika Peking mem-, 

      

  

“Natsir membela 

Iisa Aa ata 

  

Langganan : - 

Bebulan, Le, 

Adpertensi: 
(04 milimeter, 1 kolom ..i 050     
SENEN 29 DJANUARI 1951 
  

politik kabinetnja 
REA MAKSUD pemerintah dalam djawaban ini mengulangi 

.# pembitjaraan mosi Hadikusumo cs. Demikian keterangan P.M.- 
Natsir didepan parlemen pada bari Sabtu pagi, mengenai persoalan 
permintaan berhentinja Menteri Dlm Negeri Mr,Assaat, Selandjutnja 
Natsir menjatakan, bahwa mosi Hadikusumo cs sudah diterima dan 
sudah mendjadi putusan parlemen. 

    
Menurut kebiasaan dalam sistim | 

parlementer, penerimaan sesuatu 
mosi oleh Parlemen, jg telah dike- 
tahui terlebih dulu dari keterangan 
Pemerintah bhw mosi itu tidak da- 
pat disetudjui oleh Menteri jg ber- 

sangkutan, adalah sama artinja dgn 
penerimaan mosi tidak pertjaja ke- 
padanja. : 

s. Oleh karena itu, Menteri D.N. te- 
lah menjampsikan permiataan ber- 
henti. 
Dalam keterangan pemerintah, 

demikian Natsir, dgn tegas dinjata- 
kan bhw Pemerintah perlu melan- 
Gjutkan peraturan pem. no. 39 itu 

adalah sesuai dgn politik jg telah 
Gisetudjui oleh Parlemen. Selandjut. 
nja Natsir menjatakan, bhw Men- 
teri DN telah menjatakan dlm ter- 

mijjn kedua, bhw ia: 1. Hanja dapat 
menjetudjui pentjabutan peraturan 

pem. no. 35 djika sudah ada ganti- 
nja jg lebih sempurna. 2,” Hanja se- 
tudju membubarkan DPR2 daerah 
baru atas dasar pemilihan umum. 
Pernjataan isi adalah pendirian da. 
ri Pemerintah seluruhnja. Demikian 
diantara keterangan pemerintah di. 
parltmen. menurut. RD. 

Sikap PSI 

Saleh satu 
Kabinet atau 
harus bubar. 

Futjuk Pimpinan P.3.LI. telah me- 
ngeluarkan keterangan mengenai 
sikap partai tsb, terhadap masalah 
sekitar mosi Hadikusumo tentang 
pentjabutan peraturan Pemerintah 
No.39. P.S,LI. berpendapat, bahwa 
untuk mendjaga kehormatan parle- 
men, djalan seutama-utamanja un- 
tuk mengatasi kekeruhan perkem- 

Parlemen 

bangan politik jg. bersifat ketega-” 
ngan antara Pemerintah dan Parle- 
men pada waktu ini, ialah, supaja 
Presiden berdasarkan kekuasaannja 
menurut U.U.D. 51, dan 84 segera 
membubarkan salah satu diantara 
kedua alat perlengkapan Negara, 
jaitu Kabinet atau Parlemen. Kepa- 
da fraksi P.S.LI. dalam Parlemen 
diperintahkan supaja memperdjo- 
angkan sikap Putjuk Pimpinan P.S, 
LI. itu. RD. 

MUKTAMAR MASJUMI. 
Dalam pedatonja ketua umum 

»Masjumi” Dr. Sukiman dalam mu' 
tamar Masjumi jang langsung di 
Djakarta pada malam Minggu Jl. 
menjatakan bahwa sebaiknja antara 
parlemen dan pemerintah jg mem- 
punjai kekuasaan masing2 dapat 
bekerdja-sama, agar peraturan? jg. 
Gikeluarkan bisa berdjalan dengan 
baik. : 

  

Sentimen isolasionisme“ makin kuat 
Karena Inggeris tak membantu tindakan 

Amerika. - 
PEMERINTAH Inggeris telah diperingatkan oleh para diplomat 

Amerika di Washington, bahwa kegagalan Inggeris untuk mem- 
bantu resolusi Amerika untuk mengetjap RRT sebagai agressor 
mungkin dapat mempunjai ,,akibat bentjana” bagi pendapat umum 
Amerika dan dapat mendorong perasaan isolasionisme jang makin 
kuat di Amerika Serikat. 

Kalangan jg. mengetahui di Lon- 
don mengatakan, bahwa pemerintah 
Inggris ingin mentjegah setiap gang- 
guan bagi persatuan PBB, akan te- 

tapi Inggris kini masih ,,berusaha 
sekeras2nja” untuk mentjari djalan 

lain dari pada mengetjap RRT se- 
bagai agressor. Oleh sebab itu, in- 
Struksi2 terachir tidak akan @&iberi. 
kan kepada wakil Inggris dalam P 

BB Sir Gladwyn Jebb hingga saat 
jg. paling penghabisan. 

Dikatakannja, bahwa pemerintah 
Inggris akan mempeladjari djalan- 

nja perdebatan dalam Panitya Po- 
litik PBB dan akan berusaha seke- 
ras?nja djangan Sampai usul2 untuk 
gentjatan sendjata di Koreaitu akan 
mendjadi lebih sulit lagi. (Ant. UP. 
London). 

(000 Merugikan pertahanan 
ag Eropa Barat. ? 

« Dalam pada itu Ant. UP. warta. 
kan dari Washington : menteri luar 

erangan jang diper- negeri Amerika, Deari Acheson, da- 
TP EGE EAN ongres jg« marah, ka- 

   
Be ba Pe Tar Ta In an 

rena para pembesar diplomatik geli- 
sah, bahwa sikap Inggris tak mau 
mengetjap RRT: sebagai agressor 
mungkin akan merugikan rentjana 
pertahanan Eropa Barat. 

Inggris sementara itu hendak me. 
ngumumkan aturan baru untuk 
mempertjepat sumbangan2nja bagi 
pertahanan Atlantik Utara. 

Para pembesar2 diplomatik tadi 
gelisah pula, bahwa opposisi Kongres 
terhadap pengiriman pasukan? Ame- 
rika ke Eropa dibawah djendral 
Eisenhower boleh djadi makin ber- 
tambah. 

Para anggota Kongres umumnja 
menganggap statement presiden Tru- 
man dalam konperensi persnja hari 
Kemis sebagai djaminan, bahwa 
Amerika akan tetap pada sikapnja 
untuk mengetjap RRT sebagai agres- 
sor dan apakah ia nanti akan kalah 
atan menang dgn. resolusi itu, Ame- 
rika akan tak mengambil tindakan 
tersendiri berkenaan dgn. sanctie2 
terhadap RKT, 

pe
 

  

Selandjutnja M. Natsir menguraikan 
berdirinja Masjumi hingga waktu 
ini, antara lain Gibentangkan djuga 
pengorbanan2 jang telah diberikan. 

Mr. Sartono ketua DPR dalam 
kata sambutannja menjatakan, ke- 
sulitan2 jang kita alami selama ini 
tidak “mengakibatkan putus asa, 
melainkan malah untuk ketabahan 
hati. 

Mr. Assaat jang diminta berbitia- 
ra selaku wakil pemerintah menja- 
takan, bahwa kita sudah merdeka, 
berarti kita berhak mengurus ru- 
mah tangga sendiri, tidak dengan 
ditjampuri oleh lain orang, Achir- 
nja Assaat menjatakan “bahwa ia 
sependapat dengan Sartono, jang 
menjatakan kita tidak putus asa 
asal dengan kedjudjuran. RD. 

Serangan umum Dil. 
Didaerah Tasikmalaja 

Kemis malam dibeberapa tempat 
didaerah 'Tasikmalaja, diantaranja 
Singaparna, Manondjaja, Tjiawi, Bu- 
ninagara dan dekat Indihiang ge- 
rombolan2 D.I. telah mengadakan 
serangan sehingga menimbulkan du- 
gaan bhw serangan2 itu merupakan 
satu serangan umum dari pihak D.L., 
demikian menurut wartawan pikiran 
Rakjat di Tasikmalaja hari ini. 
Serangan sematjam itu dikatakan 

baru sekali ini terdjadi didaerah Ta- 2 
sikmalaja, akan tetapi keterangan2 
lebih landjut belum diterima. Ten. 
tang penjerangan di Buninagara, 2 
kilometer dari kota Tasikmalaja 
dikabarkan bhw kekuatan gerom- 
bolan terdiri dari 30 orang, bersen- 
djata lengkap dan berpakaian sera- 
gam. Serangan2 disini ditudjukan 
kepada pos Pager Desa dan tempat2 
ronda. Dua buah rumah dibakar, se- 
buah lagi dihantjurkan dan 3 orang 
anggauta P.D. dan seorang anggau- 
ta tentara terbunuh. 

Didekat Indihiang gerombolan dpt 
merampas sebuah stengun dari ta- 

“ngan Secrang pagar desa. Ant. 

Petroleum ordo- 
nansi. 

Untuk mengatasi pe- 
i nimbunan bensin. 

Pemogokan jg dilakukan buruh 
Petroleum Board 2 minggu jg lam- 
pau, mengakibatkan masjarakat ti. 
dak dapat membeli bensin dari ki- 
08kK2. Akibat ini sewa2 taksi men- 
Gjadi naik. Karena perundingan pi- 
hak buruh Petroleum Board ign pi- 
hak madjikan belum Iagi mendapat 
persesuaian, anfjaman akan terdja- 
dinja pemogokan baru memang ada. 

Karena keadaan ini ada orang2 jg 
telah mulai menghamster minjak 
bensin untuk dapat didjual dgn har. 
ga mahal djika pemogokan berlaku 
pula. Pihak polisi karena ini telah 
mengeluarkan pengumuman jg me. 
negaskan masih tetap berlakunja 
Petroleum Ordonansi menurut Lem- 
baran Negara 1927 No, 199jg kemu- 
dian dirobah dgn Lembaran Negara 
1940 No. 252. Terhadap penimbun? 
minjak tanah (benzin) dapat dike- 
nakan hiikuman setinggi2nja £ 500 
atau 3 bulan pendjara sedang tanda 
bukti dirampas. (MJSJ). 

Sebda antjam 
mogok 

Panitya Aksi pusat Sarekat Buruh 
Daerah Autonoom 
wa Barat dalam sidangnja kemarin 
dulu telahmenentukan sikap, ialah 
tetap berpendirian. bahwa Gjika sam. 
pai achir bulan Djanuari 1951be- 
lum djuga ada peraturan. baik da- 
ri Propinsi maupun dari DPD ka- 
bupaten? dan Kota? Besar jang se. 
Suai dengan tuntatan PB SEBDA, 
mengenai opah ' minimum, maka 
tjabang2 SEBDA diseluruh Djawa 
Barat akan melakukan aksi pemo. 
gokan. 1 - 

|” MINTA SUAMI DIBEBASKAN 

Ketika Drs. Hatta berada 
di Garut, pihak kaum wanita 
telah menggunakan kesempa- 
tan itu untuk menjampaikan 
surat dari kaum ibu jang su- 
aminja sedjak aksi pembersi- 
han jang mulai tgl. 3 Djanuari 
ji. ditawan oleh Tentara. 

Dalam surat itu, kabarnja 
kaum ibu, meminta supaja' su- 
ami mereka lekas diperiksa 
dan kalau tidak bersalah su- 
paja lekas dibebaskan. 

Sebagaimana diketahui, se- 
Gjak tgi, 3 Djanuari itu tidak 
kurang dari 32 orang, dianta- 
renja banjak sekali pegawai 
negeri, jang ditangkap oleh 
komandan sub - sektor Ten- 
tara di Garut, Sampai seka. 
rang baru 7 orang dibebaskan 
kembali, 

Apa kesalahan mereka itu, 
sampa! sekarang belim dike- 
tahui. Ant. 1,       
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BA SEPULANG dari penindjauan didaerah Garut, Wakil Presiden Hatta 
|. 4 Kemis malam mengadakan pertemuan dengan para mahasiswa 

“Bandung di gedung Guberouran. Kepada para mahasiswa itu Hatta 
rpesan supaja dari selagi: masih beladjar harus sudah menaruh ber 

“perhatian atas soal2 kemasjarakatan 

2 
£. 1 » 

7 5 e TN 

Hatta dimuka mahasiswa : 
   

00... pembangunan 

  

UI 

  

2. Bukan pelopor perdiuangan 

nh mempunjai rasa tanggung 
djawab sepenuhnja atas kewadjibannja sebagai warga negara. Hatta 
djuga mengandjurkan supaja djurang jg seolah - olah 

| antara kaum terpeladjar dengan 
.njapkan. 

Mengenai kewadjiban pemuda ter 
hadap penglaksanaan keadilan dan 
kemakmuran rakjat, Hatta djelaskan 

- bhw pemuda pada dewasa ini oleh 
sedjarah ditempatkan sebagai pelo- 

. por pembangunan, berlainan dengan 
kedudukan pemuda dimasa jg silam 
dimana mereka ditempatkan seba- 
gai pelopor perdjuangan utk men- 
tjapai kemerdekaan. 
“Dalam hal ini Hatta menekankan 
bhw terutama tenaga kaum terpe- 
'“ladjarlah jg sangat dibutuhkan utk 
mendjabat pimpinan disegala lapa- 
ngan sebagai pembajar "hutang bu- 
di kepada para ,,lelohur-. 

Ketahuilah kesengsaraan 
rakjat. 

Dekatilah rakjat, ketahuilah ke- 
sengsaraannja dan dengan demikian 
Gapat diketahui tjita2 dan kebutuh- 
an rakjat, demikian wakil Presiden 
Hatta jg menegaskan djuga bahwa 
utk para insinjur terutama harus 
diperhatikan keburukan rumah? rak- 

Untuk menjelenggarakan kemak- 
muran rakjat itu Injonesia membu- 
tuhkan pemimpin2 dalam berbagai 
lapangan terutama dalam lapangan 
tehnik. Dan karena itu Hatta me- 
ngandjurkan supaja peladjar2 seka. 
rang sudah harus menjiapkan diri 

utk mendjabat pimpinan bila ma- 
sjarakat pada satu waktu sudah me- 
manggil. Menurut Hakta utk djadi 
pemimpin diperlukan sangat keahli- 
an disamping karakter dan tindak- 
an2 jg berdasarkan kesutjian. 
Dalam mentjari kontak engan 

masjarakat para mahasiswa dijan- 
djurkan supaja mengutamakan kon- 
tak dengan masjarakat dari lapisan 
bawah. 

Tentang mosi Hadikusu- 
mo dil. , 

Mendjawab pertanjaan tentang a- 
kibat diterimanja mosi Hadikusumo, 
Hatta menerangkan, bahwa mesurut 
pendapatnja putusan parlemen itu 
inconstitutioneel karena membubar- 
kan peraturan jg sudah djalan dgn 
tidak disertai peraturan jang baru. 
Dikatakan, bahwa menurut sedjarah 
perwakilan diseluruh dunia, apggau- 
ta2 DPR baru dapat diberhentikan 
djika sudah ternjata tidak dapat 

bekerdja. Kalau ada pertentangan 
antara parlemen dengan pemerintah 
salah satu harus mengundurkan diri, 
atau pemerintah (kabinet) harus 
bubar atau pemerintah bertindak 
utk membubarkan parlemen, 

Selandjutnja Hatta mendjawab 
pertanjaan seorang mahasiswa ten- 
tang kelandjutan tindakan pemerin- 
tah Indonesia djika usul Amerika 
utk mengetjap RRT sebagai agres- 
sor diterima baik oleh sidang umum 
PBB. Tentang ini Hatta katakan, 
bahwa djika sudah ada putusan, si- 
kap pemerintah Indonesia akan di- 

terbentang 
rakjat Indonesia lambat laun dile - 

tindjau kembali oleh kabinet. Hatta 
mendjelaskan bahwa politik Juar 
negeri Indonesia tidak ditetapkan 
untuk selama-lamanja dan politik ig 
hanja berupa djangka pendek dapat 
Gitindjau pada setiap waktu. f 

Ditanjakan, pula apa sebabnja 
Indonesia belum menempatkan per- 
wakilan dinegara2 ' Eropah “Timur. ' 
Pertanjaan ini didjawab bahwa bu- 
kan hanja di Eropa Timur, tapi dju- 
ga di Amerika Selatan belum ada 
perwakilan karena sampai sekarang 
masih kekurangan tenaga2 jang di- 
perlukan. $ 

Ti Memang K-M.B. dapat 
ditindjau kembali. 

Mendjawab 'pertanjaan tentang 
perdjandjian2 KMB jang akan ditin- 
djau lagi, Hatta katakan, bahwa 
memang perdjandjian itu dapat di- 
tindjau kembali untuk mengetahui 
mana jang masih urgent dan tidak. 
Bagaimana hasilnja pekerdjaan Pa- 
nitia Negara Chusus oleh Hatta di- 

katakan: Kita lihat sadja apa jang 
oleh panitia itu dapat dihasilkan 
lebih baik dari pada jang telah ter- 
tjapai dahulu. 
Kepada mahasiswa jg menanjakan 

bagaimana kedudukan rnahasiswa de. 
ngan partai2 politik, Hatta mengan- 
Gjurkan supaja kalau memasuki 

sesuatu partai politik hendaknja 
djangan sampai mengurangi kesem- 
patan beladjar. Partai politik mana 
jang akan dimasuki hendaknja di- 
tindjau dahulu program serta azas 
tudjuannja dan harus diperhatikan 

sesuai tidaknja dengan Undang2 
Dasar Negara, demikian Hatta. -Ant 

R: 72.000 DIGONDOL PERAMPOK, 
Ketika kemarin dulu" pagi diam 

08.00 3 orang kasier Tionghoa dian- 
tar oleh 2 pegawai Belanda dari 
Borsumy akan menjetorkan uang 
R.12,000,-- ke Bank Fectory setiba- 
nja dimuka pintu Factory dihenti- 
kan oleh & orang bersendjata jang 
Gengan mengantjungkan repolper 
minta segera diberikannja uang 

jang hendak disetorkan itu. 
Uang diberikan kemudian keem- 

pat perampok tersebut menghilang 
Gengan jeepnja. Iri kedua kalinja 
Borsmy dirugikan dengan tjara jang 

demikian, jang pertama tejdjadi be- 
berapa bulan jang laju mengenai 
djumlah uang sebesar R 50.000,— 
Ant. , 

— Pabrik pembangkit tenaga atom 
jang baru di Inggris, telah beker- 
dja dengan tenaga sepenuhnja. 

Pabrik tadi terdiri dari alat pe- 
metjah plutonium dan akan diper- 
gunakan untuk keperluan industri. 
Bangunan tadi berdiri di Hella- 
field dan memakan biaja sebesar 

22.400.000. dollar. 
  

Putusan Konp: Bekas Tenaga Pedjoang: 

3 Mi . 5 af h 

Minta perbaikan nasib bekas 
0 RB , 

pedjoang 
KOP ER Bekas Tenaga Pedjoang Bersendjata seluruh Djawa 

Sumatra dan Sulawesi jang baru2 ini dilangsungkan di Sole, jang 
dihadiri oleh 25 orgamsasi bekas tenaga Pedjoang seluruhnja, telah 
memutuskan : 

1. Dalam priasipnja setudju ada- 
nja persatuan, tepi bentuknja masih 
akan ditentukan dalam konggres jg 
akan datang, jang akan diadakan di 
Solo paling lambat 2 bulan lagi. 
  

80 ORANG LULUS UNTUK 
TJALON POLISI: 

Diantara Ik. 250 orang keluaran 

S8. R. dsb. dari pelbagai tempat di 
Kedu, untuk mendjadi tjalon pela- 
djar. sekolah kepolisian, maka ada 
80 orang jang lulus. Lk. separo dari 
jang lulus ini, adalah orang2 bekas 
anggota Tentara atau badan2 per- 
djoangan. : 
Rombongan jang lulus tsb, segera 

akan berangkat untuk mengikuti 
latihan2 dan peladjaran2 di Pusat 
Pendidikan Kepolisian Djawa Te- 

ngah, jakni sebagian di Banjubirv, 
sebagian lagi di Banaran dan lain. 
nja di Telogo, kesemuanja didaerah 
Semarang. 

Partai Sosialis dan P.B.I. 
meleburkan diri . 

Berita terlambat dari Purwokerto 
menjatakan, bahwa “pada tgi.. 19 
Djan. j.L dgn bertempat digedung 
.City Theater” Purwokerto telah di- 
langsungkan peleburan Partai £osi- 
alis dan P.B.I, ke dalam P.K.I. 
di Purwokerto. 

Dengan adanja peleburan itu, 
djumlah Partai F olitiek di Purwo.. 
kerto mendjadi berkurang, karena 
partai Sosialis dan P.B.I. Kini sudah 
mendjilma mendjadi P.K.I. Dan dgn 

demikian berarti P.KI. sekarang 
bertambah backing dan kekuatan 
jang bukan sedikit. (Sab). 

— Inspecteur Budijuwono Gagakpra- 
noto, mulai beberapa waktu jang lalu 
telah dipindah dari Kebumen ke 
Banjubiru, untuk mendjadi pelatih 
di Pusat Pendidikan. Kepolisian di: 
tempat tsb. Djuga telah dipindah - 
dari Semarang ke Magelang, ja, 1 

sepctery Polisi Melbaun. 

   

2. Menjtisun panitva Kongres sbb: 
Ketua Umum: Sukarno (Overste) 
Ketua TI: Pamardi Djoy (Mojoor) 
Ketua II: Anwar Santoso (Overste) 
Sekdjen: Mardojo (Majoor) Wakil 
sekretaris: Subandi (Majoor). Lain 
dari pada itu mengeluarkan suatu 
statement. jang isinja sbb: 

“1. Lekas diselesaikannja masalah 
tawanan2 pedjoang kemerdekaan 
jang masih merirgkuk dalam  pen- 
djara. , 

2. Terpeliharanja 
mengenai keluarga2 bekas tenaga 

“ pedjoang jang bersendjata jang ter- 
lantar hidupnja. th 3 

3. Masalah gerilja lekas disele- 
saikan setjara tegas dengan dasar 
dan tudjuan revolusi nasional. 

4. Diperbaikinja pemeliharaan ba 
gi nasib invaliden. : 5 

5. Dibentuknja suatu dewan chu- 
Sus untuk memberantas korupsi: 

6. Penghargaan jang seadil2nja 
terhadap bekas tenaga pedjoang 
bersendjata dengan “dasar pemba- 
ngun antara pedjoang kemerdekaan 
dengan bekas musuh (Knil) supaja 
menindjau kembali peraturan Pre-, 
siden no. 6. k 

|. 7. Menjediakan studie fonds un- 
tuk bekas tenaga pedjoang bersen- 
data, f TN 

8. Menindjau kembali tjara pe- 
nempatan tenaga dalam Apri de- 
ngan sjarat2 lebih mendahulukan 
tenaga dynamis revolasioneregeest 
dari pada tenaga dengan technische 
vaardigheid. : TA 

9. Supaja Pemerintah memberi 
dispensatie/faciliteiten kepada se- 

gala usaha  Cooperatief/Collectief 
dari pada semua bekas tenaga pe- 
djoang bersendjata. 15 
“10. Gan atata tjara pelaksana- 

an tranmigrasi dari bekas tenaga 
pedjoang bersendjata. 

kt gerasibnaliseerden (de 
mobi - mulai th. 1948 diberi    

berhenti komonage Dri), 
da FTI 4 3. 2 . ” » 
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— SKEDAULAYAN RAKJAT“ SENEN 29 DJANUARI 1951 

'PERTAHANKAN “PERATU- 
| RAN PEM. No 39 

Dalam pengumuman jang dike- 
“luarkan hari ini putjuk pimpinan 
'GPII mendesak kpd pemerintah agar 
djangan mentjabut peraturan pe- 
merintah No. 39 mengenai pembu. 
baran dewan2 daerah. Sikap itu di. 
dasarkan atas pertimbangan? bhw 
pentjabutan peraturan tsb baik. pox 
litis maupun juridis tdk dpt, diper- 
tanggung djawabkan, Dan utk keper- 
Taan itu sebelum diadakan persiapan 
besar kemungkinan adanja reaksi 

dari dewan daerah hingga dpt. me- 
ngeruhkan suasana politik D.N. Ant 

Pa Dae selrang. 

Malangbong kewbali diserang 
' Beberapa hari jl. kota ' Ketjama- 

-tan Malangbong kembali telah men- 
“dapat serangan jg hebat dari fihak 
gerombolan dari berbagai djurusan, 
dan pertempuran berlangsung be- 
berapa djam lamanja: kemudian fi- 
hak gerombolan dapat dibikin mun- 

| dur setelah fihak tentara mendapat - 
bantuan. 5 

Ketika mengundurkan diri  fihak 

gerombolan masih mendapat 'ke- 
sempatan membskar-bakar Yumah 
di kampung sekitar setatsiun Ma- 
langbong dan akibatnja keberapa 
rumah jang diratakan dengan tanah, 
dan 3 angganta Pagar Desg telah 
ditembak. Pada malam Minggu di. 
kp. Tjibudug Leuwigoong  (heles) 
terdjadi pertempuran antara gerom- 

bolan dan Pagar Desa jang bersen- 
djata dorlok, jang walaupun dengan 
sendjata jang sederhana, tapi berkat 
katangkasannja mereka, telah ber- 
hasil bisa menangkap 6 orang ang- 
gota gerombolan dan seorang lagi 
mati karena tertembak. Sedang dari 

. fihak P. D. hanja seorang luka di- 
telundjuknja. (Spd). 

Y 

Usaha memberantas kekatjauan £ 
Kementerian Sosial sibuk memberi bantua 

(Oleh koresponden KR Djakarta) 
1 

an Belanda 'di Djakarta dengan berturut-turut beberapa hari ini 
memuat kabar2 dan tulisan2 tentang kekatjauan di Djawa Timur, 

jang maksudnja paling sedikitnja untuk memberikan kesan bahwa 
keamanan di Indonesia sulit didjamin oleh Pemerintah kita, 

Berhubung dengan ha tsb, jang 

menimbulkan banjak kurban dika- 
langan rakjat, "maka tugas dan 
pekerdjaan Kementerian Sosial ber- 
tambah sibuk. Diantara lain Ke- 
'menterian Sosial mengadakan tin-' 
dakan2 dan bantuan? terhadap pa- 
ra kurban bekas perdjuangan, ter. 
smasuk invaliden, jang memakan 
“berdjuta2 rupiah, sedangkan fondsen 
untuk itu boleh dikata sama sekali 
masih belum tjukup. Tapi pokoknja, 
Kementerian Sosial bermaksud be- 

“kerdja sekeras2nja untuk memban- - 
tu melenjapkan kegelisahan sosial 
(sosidl cnrust), dan pekerdjaan itu 
mesti dapat bantuan dari masjara. 
kat. Dari sudut. inilah hendaknja 
dilihat perdjalanan Menteri Sosial, 
diiringi oleh Jusupadi, Mr Suman- 

teri dan Ismangil semuanja dari 
Kementerian tsb ke Djawa Tengah' 
dan Djawa Timur padatgl.29/1—5/2 
jad. Diantaranja jang akan dikun- 
djuangi iglah Semarang, Solo, Sura- 
baja. Malang. Ditempat2 itu pembe- 
sar2 tsb akan mengadakan perun- 

dingan2 dengan pembesar2  ditem- 
pat tsb. dan pemimpin2 organisasi2 
sosial rakjat. Terutama jang men. 
Gjadi pokok perhatian rombong- 
an tsb ialah soal perumahan rakjat, 
pembrantasan pelatjuran jang di- 

  

       
   

Ketika P.M. 

: Natsir meng- 

| undjungi Ko- 

' taradja. 

(Aneta). 

  

Gubernur Abd. Hakim : 

Tuntutan2 ban di diadjukan dgn 
ukuran tenaga dan kekuatan 

Pan upatjara "pelantikan resmi gubernur Sumatera Utara dan 
penjerahan pemerintahan oleh Ketua Panitia Penjelenggara Pem- 

bentukan Propinsi Sumatera Utara merangkap acting gubernur 
Sumatera Utara, Sarimin Reksodihardjo dalam pidatonja menjatakan 
a.l. keketjewaannja tjara bekerdja selama ini serta kurang puasnja 
atas hasil2 jang diperolehnja karena djauh dari jang diduga semula : 
ia njatakan djuga bahwa kritik jg. dilemparkan terhadap beleidnja 
terdapat banjak jg pedas tapi 
pada tempatnja dan kadang2 

banjak pula 
tjuma utk kepuasan 'pengeritik sadja. 

diantaranja jang tidak 

Sarimin merasa sjukur bhw pemerintah pusat telah ambil tindakan 
tegas dalam Pembentukan Propinsi Sumatera Utara dlm hubungan- 
nja dengan tuntutan Atjeh mengenai otonomi. 

Sesudah penjumpahan dan pelan- 
tikan gubernur, Hakim dalam pida- 
tonja katakan bahwa ia penuh peng- 

harapan akan dapat melaksanakan 
tugasnja sebaik2nja tetapi diharap- 
kannja pula agar dalam mengadju- 
kan tuntutan2 dan keingipen2 orang 
dapat mengukurnja dengan tenaga 
dan kekuatan jang ada. Dikemuka- 
kannja betapa penting adanja pe- 
tundjuk2 tentang otonomi bagi dae- 
rah2 sebab hingga kini katanja pe- 

tundjuk2 djelas belum ada. Menu- 
rut jg. diketahtinja persiapan? ke- 
djurusan itu sedang dikerdjakan di 
Djakarta dan dapatlah diharapkan 
bahwa hal ini dalam waktu singkat 
akan mendjadi k:njataar. 

Pelantikan tsb. dilakukan oleh Mr. 
Makmun Simadipradja sebagai Wa- 
kil Menteri Dalam Negeri jg. ber- 
halangan datang. Dalam. pertjaka- 

pan dgn, ,,Antara” Makmun terang- 
kan bahwa mengensi otonomi, kini 

ada terdapat dua pendapat. Pertama 
pemerintah pusat memberikan hak2 
jg. Girasanja perlu kepada daerah2 
dan kedua daerah2 jg. menentukan 
hak dan menjerahkan pada peme- 
rintah pusat. Kini sedang ditjari 
Gjaian tengah sebaik2nja. - Dapat 
dikabarkan bahwa Sarimin kini te. 
lah berangkat ke Djakarta dan se- 
telah mendjaiani tjutinja ia akan 

bekerdja di Kementerian Dalam Ne- 
geri bagian Agraria. Ant. 

waktu achir ini makin banjak djum- 
lahnja. : 
Mengenai inti masalah untuk me. 

laksanakan kesedjahteraan sosial, 
pembesar2 Kementerian tsb dalam 
pertjakapan dengan kita mengata- 
kan, bahwa soalnja, ialah tenaga? 
bekas perdjuangan, dan tenaga? jg 
berkelebihan diberbagai djawatan 
dan tentara mesti ditampung dgn 
tjara jang sebaik2nja| Tjara? itu di- 
antara lain ialah mendirikan peru- 
sahaan2 industri, keradjinan,, dan 
pembangunan? pertanian jang dila- 
Kukan oleh para bekas perdjuangan, 
dibawah pimpinan seorang bekas 
tenaga perdjuangan "jang 1 mem: 
punjai talent organisasi dan  dju- 
Gjur, serta memberikan saham pada 
para bekas perdjuangan jang turut 
membangun dalam organisasi? tsb. 
Dan kridit untuk organisasi2 pem- 
bangunan seperti itu, Pemerintah 
akan memberikannja. Tentunja se- 
gala sesuatunja, istimewa mengenai 
modaluja, kas negeri bukanlah me- 
rupakan peti wang jang tak ada 
alasannja. Dim hubungan ini pula- 
lah usaha transmigrasi Pemerintah 
hendaknja ditindjau/ Semuanja utk 
maksud jang | sama melaksanakan 
kesedjahteraan masjarakat, demiki- 
an kata pembesar? tsb. 

Konperensi kehakiman Sumatera 
Utara Tengah. 

Mulai tgl. 29 Djanuari sampai tgl. 
3 Pebruari jad. di Medan akan di. 
langsungkan konperensi kehakiman 
Sumatera Utara dan Tengah, dima. 
na terutama akan Jibitjapakan hal2 
teknis jg mengenai kehakiman. 

Konperensi ini akan dipimpin oleh 
Menteri Kehakiman sendiri. Dalam 
pada itu telah tiba di Medan Su. 
dibjo Purwonaktono, kepala Penga. 
dilan Tinggi Sumatera dari Bukit 
tinggi. 

Perlu dikabarkan, bbw mulai bu- 
lan jad Kantor pengadilan Tinggi 
Suvatera akan berkedudukan di 
Medan.—Ant. 5 

Sekitar pendaftaran bekas 
APRI- 

KMK Kediri menjangkal kebenar- 
an laporan Djapen Kota -tengah jg 
diberitakan djuga oleh K.R., tentang 
“kegagalan pendattaran bekas APRI 
karena pihak pendaftar tas dapat 
menerangkan, utk apakah pendaf- 
taran itu diadakan. 

Menurut KMK sebah kegagalan 
jalah karena mereka minta status 
/pekerdjaan jang tertentu, sedang 
KMK tas dapat menjanggupkannja 
kerena belum 'ada instruksi dari 
atasan. 

Diterangkan djuga, bhw pendafta- 
ran sematjam itu telah berhasil baik 
dikota barat dan timur, berkat pe- 
nerangan tjamat masing2. O. 

Rapat anggota P.W.I. 
Pada hari Sabtu jl. di pressroom 

Jogja Persatuan Wartawan Indone- 
sia Jogja. telah melangsungkan ra- 
pat anggauta. Diantaranja telah di- 
bentangkan hasil konperensi P. W.I. 
di Djakarta dan rentjana perajaan 
5 tahunan PWI. ig akan dilang- 
sungkan pada tg, 10 maiam 11.Fe- 
bruari dihotel ,,Garuda” Jogja. 

Selandjutnja dapat diberitakar, 
bhw peringatan5 tashunanitu bukan 
5 tabunannja P.W.I. kring Jogja sadja 
tetapi peringatan sedjak P. W.I. 
berdiri. Diantara jang akan diun- 
Gang, ialah Presiden, wakil Presiden, 
P.M., beberapa menteri, Sekretaris 
Gjenderal dil. 

  

Idjin menempati rumah sulit? 
HARI ini kepada Walikota, Polisi dan Pengadilan Negeri di Jogja, 

Nj. S- di Bangiredjo' no. 15" telah mengadu, berhubung ia oleh 
K.P.J. diharuskan pergi dari rumah jang ia diami selambat-lambat: 
nja pada tanggal 5 Februari jad. 

Dalam pengaduannja itu dinjata. 

kan bhwdimsuraf dari kantor Peru- 
  

Buruh Njalindung Tjikalongwetan 
. kerdja lagi 

Pemogokan di Kertamanah terus 
$ Bdg BE hah pemogokan kaum buruh perkebunan atas perintah komisa- | 

riat Sarbupri didua' perkebunan didaerah Bandung, lebih landjut 
dikabarkan bahwa sekarang baru 
kebunan 
Kertamanah “akan “ diselesaikan 

didapat penjelesaian disebuah per- 
jaitu Njalindung. Tjikalongwetan, sedang pemogokan di 

antara putjuk pimpinan Sarbupri 
di Djakarta dengan pimpinan A.L.S: : 

| Oleh pengurus Sarbupri dan pe- 
nguasa perkebunan Njalindung atas 

(nama NV Mjij Gandasuli baru? ini 
telah ditanda tangani sebuah per- 
setudjuan dgn disaksikan oleh wa- 
kil2 dari Kantor Penjuluh Perburuh- 
an, Djawatan Pengawasan Perbu. 
ruban dan wakil kantor Penempat- 
an Tenaga. : 
Dalam persetudjuan itu ditetap- 

kan, bahwa semua buruh jang dipe- 
tjat akan dikerdjakan kembali di- 
perkebunan Njalindurg mulai tgl. 
29 Djanuari jad, dgn mendapat pem 
bajaran sebesar 60 pCt. dari upah 
biasa selama mereka tidak diker- 
djakan, dihitung menurut besarnja 
upah pada minggu terachir sebelum 
mereka dipetjat. 5 

Pemogokan jang berlangsung se- 
djak tg.20 sampai 25 Djanuari oleh 
pihak madjikan diakuisebagai hari2 

t Pn ih : Y dp x 

" “ 

kerdja biasa dimana buruh seluruh- 
nja harus mendapat upah, ketjuali 

hari Minggu dihitung 2/3 upah, 
Pitak madjikan akan melaksana- 

kan semua persetudijuan antara 
A.L8, dan P.PR. Sarbupri dan sang- 
gup membajar semua kekurangan? 
jang belum dipenuhi dalam perse- 
tudjuan tsb, seiambat.lambatnja 
pada tg. 5 Pebruari. 
Selandjutnja dalam persetudjuan 

itu ditetapkan bhw pihak  Sarbupri 
akan memerintahkan kepada buruh 
jang mogok siipaja mulai bekerdja 
kembali selambat-lambatnja pada 
tg. 27 Djanyuari. Disamping itu telah 
dibentuk sebuah komisi jang 'akan 
mengadakan penjelidikan terhadap 
kaum bnruh jang betul2 telah men- 

djalankan kesalahan 'jang mengaki- 
batkan adanja pemberhentian setja- 
ra besar2an, Ant, 

mahan Jogja didjelaskan, keluarga 
Nj..8. dipindahkan untuk tinggal 
bersama dengan keluarga lain diru- 

mah Bangiredjo no. 16 jang sudah 
berisi 14 djiwa sehingga djika terdja- 

di,rumah no. 16. jang terdiri ataa 
3 kamar itu akan berisi 21 orang. 

'Mengenal pengusiran itu, ,,K.R.” 
mendapat keterangan, bahwa Nj. 8. 

dengan keluarganja tinggal dirumah 
tersebut sedjak bulan Agustus 19550 
sebagai medebewoner sari Tn. Sk., 
jang menurit keterangan bulan Fe- 
bruari jang akan datang akan pin- 
dah ke Purwokerto dan tidak kebe- 
ratan rumah tersebut dilandjutkan 
didiami oleh keluarga Nj. S. 

Mengenai keharusan pindah dgn 
alasan bahwa Nj: S8. belum mempu- 
njai surat idzin tinggal itu, Nj. 8. 
menerangkan bahwa dia sedjak ting- 
gal dirumah tersebut pernah men- 
tjoba minta idzin tinggal dari &.P.J., 
tetapi K.P.Y. mengharuskan ia men- 
Gapat persetudjuan utk tinggal di- ' 
rumah tersebut. dari salah satu Wo- 
ningbirean di Jogja. 4 

“ 'Oleh woning-bureau tersebut nj.S 
pernah dipersalahkan telah tinggal 
dirumah no. 15 dengan tiada idzin, 
Tetapi, demikian woning- bureau tsb, 
kesalahan itu bisa. dihapuskannja 
kalau nj.9. bisa membajar ongkos 
administrasi R. 500. Karena nj.8. ti- 
dak ada uang, maka penarikan bisja 
sekian itu tidak dapat dipenuhinja, 
Djustru oleh Karena tidak bisa 

membajar itu, hingga kini Keluarga 
nj,8. belum mendapat idzin tinggal, 

“4 
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S.P. Paku Alam .ke 
New Delhi 

Didapat kabar, bahwa rom- 
bongan' peserta Olympiade se 
Asia di New Delhi ja akan be- 
rangkat pada athir bulan Febru 

fari ini «kan diikuti djuga oleh 
S. P. Paku Alam. 

Sementara itu, dapat dikabar 
kan, bahwa dim xombongan tsb 
akan ikut serta seorang dokter, 
seorang tukang pidjat dan seorang 
koki, jaitu agar para 'athleet ter- 
djamin mendapat ' makanan jang 
tjotjok, sehingga kesehatannja tidak 
terganggu. . 

Kesempatan utk bekas 
tentara peladjar. 

Para bekas anggsuta Be. 17 ten- 
tara peladjar (termasuk kompi 
nImam'' danBat. 55), masih diberi 

kesempatan memastiki pendidikan 
tjalon perwira dan pendidikan tja- 
lon instructeur. 

Diantara sjarat2 jang diperlukan 
a.L bangsa Indonesia, beridjazah 
S.M.A. atau sedang duduk dikelas 2 
a 3 dan belum- kawin. 

Pendaftarannja ditutup pada tg. 
30 bulan ini dan diarus oleh koman- 
do penjelesaian EHx Be. 17 Djawa 
Tengah di Jogja, 

Listrik diperbaiki 
Untuk menghindari kerusakan? 

jg mungkin terdjadi, hari ' Ming- 
gu kemarin djawatan listrik Jogja 
sedjak djam 8 pagi hingga djam 
12.45 siang telah memutuskan se- 
mua aliran listrik, utk memperbaiki 
bagian2: jg peating. 

1 Tahun peladjar ,.Krido- 
bekso Wiromo" 

Pada malam Minggu dipendo- 
po Purbajan telah dilangsungkan 
peringatan setahun peladjar ,,Kri- 
do Bekso Wiromo". 

Dim peringatannja itu kepada 
paro undangan  dipertundjukkan 

itari serimpi dan lain2nja. 

Penghargaan utk pe- 
ladjiar pedjuang 

Oleh kantor urusan demobili 
san peladjar rayon NI! kepada 
para peladjar pedjuang jg berada 
di Jogja termasuk djuga bagi mere- 
ka jg dulu bertugas. diluar Jogja, 
jg belum mendaftarkan diri 'utk 
mendapat penghargaan PP 32/49, 
diharapkan mendaftarkan diri di 
Balai Mangu Jogja dengan mem- 
bawa surat2 jg diperliikan. 
Waktu pendaftaran akan di- 

tutup pada tg. 3. Februari jad. 

Film: 
Red Light. 

Film Red Light jang perahannja 

dipegang oleh George Raft dan Vir- 
ginia Mayo, melukiskan suatu tje- 
rita pembunuhan jang sangat ke- 
djam.. Pembunuhan jang terdjadi 
atas dirinja seorang pendeta. Pada 
waktu pendeta tsb. akan menghem-. 
buskan nafasrja jang penghabisan, 
kepada kakaknja dia  mengata- 
kan, tjarilah suatu tjoretan dalam 
Bijbel jang disimpannja. P1 
Pembunuhan jang sangat" gelap, 

jang sukar dipetjahkan. Tetapi se- 
orang gadis tjantik ikut serta me- 
metjahkan soal itu, sehingga achir- 

nja dapat djuga sipembunuh itu ke- 
tahuan, dan terbongkar rahasianja 
dilampr reklame. 

Pelaku dalam film itu sangat me- 
narik. Kini film tsb. sedang diputar 
di .Luxor” untuk 19 tahun keatas. 

SELAMA TUNANGAN.- 

Seperti murid & guru. 

Baro2 ini disalah satu S.M.P. 
disalah. satu tempat daerah 

Jogja,. seorang diantara guru 
pada sekolah tersebut, telah 
meresmikan perkawinannja 

dengan seorang muridnja pe- 
rempuan. Peresmian itu" de- 
ngan mengundang semui mu- 
ridnja dan guru2 dan semen- 
tara dari tetangganja. 
Peresmian ini bukan seperti 

Kebiasaan jang dilakukan oleh 
ummat Katholiek, ddn bukan 
kebiasaan adat (Peningset, 
tukar tjintjin, gantung ka- 
win), tetapi hanja perdjan- 
Gjian dari seorang guru (laki2) . 
gan seorang murid 
puan) jang sanggup mendjadi 
djodohnja dikelak kemudian 
hari. Selama fihak perempuan . 
masih mendjadi murid, satu 

, sama lain tetap akan bersikap 
sebagai murid dan guru. : 
Dalam sambutannja scorang 

murid (tidak, diterangkan te- 
laki atau perempuan) mengi- 

.ngatkan kepada kawan?nja 
laki/perempuan @jangan sam- 
pai iri hati. " 
Kemudian menjusul berita, 

akan ada peresmian lagi, se- 
orang guru jang lIainnja (pe- 
rempuan) akan bertunangan 
dengan muridnja (laki). 

Noot. Redi: Rupanja .endogami" : 
(perkawinan didalam lingkungan 
suku), sekarang berlaku dalam 

(perem- F 

    
  

  

dan oleh KPJ akan diusir pada tgl. 
5 Febr. jad. sekalipun hoofdbewa: 
nernja, jakni Tn.Sk, baru akan mem- 
beritahukan akan kepindahannja ke 
Purwokerto pada bulan Febr, jad, 
ini djuga. ' KA 

  

lingkungan: satu gedung sekolalr. A 5 
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Bantuan militer Amerika terus: 
Teh mengalir .ke Indo China 
ALANGAN pemerintah jang berkuasa di Washington mengatakan, 
bahwa: Amerika bersedia utk memberi djamiuan kepada “perdana 

menteri Perantjis, Rene Pleven, jang rakan, mengundjungi Amerika 
untuks mengadakan rundingan "politik tingkat tinggi, bahwa bantuan 
militer Amerika akan terus mengalir dlm  djumlah jg makin banjak 
bagi pasukan2 Perantjis di Indo China untuk melawan komunisme. 

Dinjatakannja, | Amerika akan 
terus mengalirkan amunisi dan per- 
lengkapan2 baru untuk mengganti 
  " Pa TG £ 

Amerika perlunak resolu- 
Talaga 

MENURUT kabar jang ter: . 
| siar Ai Lake Success pada hari 
Djum'at jl, “Amerika Serikat 
mungkin akan merobah reso- 

lusinja jang menuntut (PBB 
supaja mentjap RRT sebagai 
agressor, agar dapat menghi- 
langkan soal? jang mendjadi 
keberatan? Inggeris dan ne- 
geri2 Iain utk menjokong re: 
solusi tsb. 

Kalangan jang mengetahui 
menjatakan, bahwa perobah- 
an penting jang kiri sedang 
dipertimbangkan oleh Ameri- 
ka Serikat akan memperlunak 
tindakan2 jg harus ditentukan 
oleh Panitia Perantjana Tin- 
dakan2 Kolektif sebagai lang- 
kah2 lebih landjut—diantara.- 
nja didjalankannja sanksi2 — 
jang akan diambil terhadap 
RRT. P 5 
Kalangan itu menjatakan, 

bahwa perundingan? kini se- 
dang berlangsung utk meng- . 

1 kombinir Panitia Perentjana 
Tindakan Kolektif ini dengan 
Panitia Djasa2 Baik 3 orang 
jang diusulkan dalam rentja- 
ha resolusi Amerika tersebut 

“ utk menerimaadjakan2 damai 
jang mungkin dimadjukan oleh 
Peking. (Ant. UP.)       
Pertempuran di 

Indo China 
Markas besar pasukan? Perantjis 

mengumumkan padamalam Djim'at 
bahwa paspkan2 Perantjis telah 
berhasil mendjebak suatu iring. 

iringan supply pasukan2 Ho Chi Minh 
disebelah utara Vinhyen jang ter- 
letak disebelah utara delta Tenkin, 
sehingga dapat menimbulkan keru- 
gian2 besar terhadap kompi ,,Ko- 

munis” tersebut. 
- Dikatakan pula, bahwa didaerah 

Ban YenHan satu bataljon pasu. 
kan2 Ho Chain Minh telah masuk da. 
lam perangkap pasukan2 Perantjis, 
sehingga menderita kerugian besar. 
Dalam pertempuran ini pasukan2 
Perantjis katanja berhasil mena- 
wan 50 orang anggota pasukan? 
Ho Chi Minh. (Ant AFP, Saigon). 

Letusan dibawah It. 
Harian ,,/Sydney Mirror” menga- 

barkan bhw menurut dugaan tihter- 
djadi letusan gunung-api dibawah 
permukaan laut Karapg (Coral Sea), 
disebelah timur-laut Cairns (Aus- 
tralla) ketika hari Kemis. " 
Semua kapal telah diperinsatkan, 

supaja djangan melalui tempat se- 
kitar tempat letusan tadi. 

Seorang penerbang maskapai 
.Gantas” jang terbang antara Port 
Moresby (Irian Timur) Gan Cairns, 
melaporkan bahwa ia telah melihat 
sOatu peristiwa, jang diduga' ada- 
lah puiau karang (atol) baru dila- 
ut Karang. (Ant. U.P. Sydney). 

Utjapan selamat RRT kpd 
India. 2 

Radio Peking menjiarkan bhw 
"Presiden Mao 'Tse Tung dan 
menteri luar negeri Chou En Lai 
dari RRT telah kirimkan utjapan 
selamat kepada pemerintah India, 
berhubung dengan hari “ulang 
tahun jang pertama dari Republik 
India. - 

28 Djuta ton badja Rusia. 
Femerintah Sovjet” Uni mengu- 

mumkan angka2,. dari mana para 
penindjau asing dapat menarik ke- 
simpulan, bahwa produksi “badja 
Sovjet Uni ketika tahun jl. ini ber- 
djumlah kira2 28 djuta ton. £ 
Angka 'ini merupakan produksi 

badja jg terbesar dalam satu tahun 
di Eropa dan nomer 2 diseluruh du- 
nia, jaitu sesudah Amerika Serikat. 
(Ant. UP. Moskow). : 

perlengkapan? lama jang telah di- 
berikan kepada pasukan2. Perantjis 

di indo China dan disamping ituakan 
memberikan pula  perlengkapan2 
bagi Ik 25 bataljon pasukan? dari 
penduduk asi di Laos, Kamhodja 
dan Vietnam. 
Fin Perlengkapan jang 

, telah diberikan 

Selandjutnja dikatakan, Amerika 
telah mengirimkan dalam minggu 
Jang teracifir ini sadja sedjumlah 
25”bomber B 25 ke Indo China: Se- 
belum itu Amerika telah mengirim 
40 pesawat pemburu dan 50 pesa- 
wat pemburu lainnja akan dikirim. 

“Pasukan Perantjis akan 
dipindah ke selatan 

Kalangan tadi kemudian katakan, 
- Pleven djuga minta kepada Ameri. 
Ka, apakah is mau menjediakan 
kapal2nja untuk memindahkan pa- 
sukan2 Perantjis dari sebelah uta- 
ya ke Indo China sebelah selatan, 
bila terdjadi serangan besar2an da- 
ri pasukan2 RRT terhadap daerah 
tsb. Demikian Ant. UP. dari Wa- 
shington. 

Tudjuh orang warta- 
wan ditahan 

Agen2 djawatan 
ter filippina menahan 7 orang 
wartawan dari. 2- surat kabar 
Pilippina untuk diperiksa. Tin- 
dakan2 ini menurut dugaan diam- 
bil berkenaan “dengan geraian 
anti-komunis jang kini sedang 
dilakukan di Filippina. 

: “ (Ant. AFP Manila). 

Kumyangjeng djatuh di- 
tangan pasukan2 PBB 
Menurut. pengumuman djuru- 

bitjara Tentara ke-VIII, Kumyang- 
jang telah 'djatuh ditangan pa- 
sukan2 PBB pada malam Saptu 
djam : 19.30. Dikatakan, bahwa 
dalam menduduki kembali kota 
tersebut pasukan? P B B, hanja 
mendjumpai perlawanan jang se- 
dang. Pada Djum'at pagi pasu- 
kan2 PBB telah ada. disebelah 
utara kota tersebut. 

(Ant, UP Tokto). 

rahasia mili-' 
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.KEDAULATAN RAKJAT" SENEN 29 DJANUARI 1951 
ata 

Hotel tapi terkenal dr Den Haaa Nederland 
     
negeri Belanda utk mentjukupi kebutuhan mereka. 

Perbatasan Manchuria disarand 
Amerika rebut lagi Suwon. 

ESATUAN2 tank dan infanteri ' merika pada hari Djum'at jl 
merebut kembali Suwon, kota lapangan terbang jang letaknja 16 

“mil sebelah selatan. Seoul. Kesatuan2 Amerika itu menjerbu dari 
kedudukan2 jang baru direbut disebelah selatan Suwon pada hari 
Djum'at jl. waktu fadjar dan pada djam 9 pagi lapangan terbang 
Suwon dapat dikuasai. 

Kota Suwon sendiri 2 djam kemu- 
dian diduduki kembali dgn tiada ter- 
djadi tembak- menembak. 
Kota Suwon letaknja pada djalan 

besar jg menudju ke Seoul dari 
selatan dan terletak padabatas uta. 

ra daerah tak bertuan jg terdapat 
disebelah selatan Seoul sedjak pe- 
ngunduran pasukan2. PBB dari 
bekas ibukota Korea Selatan itu. 

Serangan udara pe- 
sawat2 B-29. 

Pesawat? pembom B-29 Amerika 

“Gjatuhkan 180 ton bom atas djalan2 
kereta .api di Kilchu, Anchon dan 
Sinmak. Dari 730 penerbangan pe- 
njerangan jg dilakukan oleh angka- 
tan udara PBB pada hari Kemis, 
400 penjerangan terutama ditudju- 

    

De Twee Steden" dibeli. oleh: Komisariat Tinggi Indonesia di 
Gb: ANP. 

kan terhadap garis2 perhubungan 
pasukan2 Komunis guna membantu 
gerakan pasukan2 darat dimedan? 
pertempuran. 

. Djiembatan udara Korea" 
dari Peking? 

Reuter mengabarkan dari Taipeh, 
bhw menurut China Union Press, 
semua pesawat2 terbang RRT dida- 
erah2 Chungking, Chengtu. dan Kun- 
ming bauru2 ini telah dipindahkan 
ke Peking untuk keperluan. dinas 
pengangkutan ke Korea. Berita itu 
selandjutnja- mengatakan, bhw tiap 
hari pesawat2 jg membawa perieng- 
kapan2 perang meninggalkan Pe- 
king menudju ke Mukden dan Tung. 
hwa dipropinsi Antung jg berbata- 
san dgn Korea. (Ant. U:. Tokio). 

  

Ekonomi: 

pada hari Kemisjl sekalilagi menga- 
dakan serangan? didekat perbatasan 
Manchuria. Komunike angkatan uda- 
ra mengumumkan, bhw: pesawat? 
“benteng udara” jg berpangkalan di 
Okinawa telahemenjerang Puryong 
disebelah utara Chongjin dipantai 
timur laut Korea, dan: telah men- 

Resolusi Amerika dipetjah2 
“Djadi usul-usul ketjil. 

aa D delegasi PBB di Lake Success hari Djum'at jl Kar. 
persiapkan resolusi untuk memetjah usul Amerika, menuduh RRT 

ikut serta dalam aggresi di Korea, dalam beberapa usul2 ketjiluntuk 
mentjegah resolusi jang menjebabkan adanja sanctie2 terhadap RRT. 

Lester Pearson adjukan 
rentjana. 4 

Berita Ant, AFP Lake Success be- 
lakangan menjatakan bhw menteri 
luar negeri Kanada, LasterPearson, 

telah mengadjukan sebuah rentjana 
kepada Panitya Politik Sidang 
Umum PBB, utk menjelesaikan per 
tikaian di Korea dan soal2 Timur 
Djauh. : : 

Rentjana tadi menghendaki supaja 
1. Diadakan konperensi 7 negara 

di Lake Success atau di New Delhi, 
dalam tempo 1 minggu, terhitung 

mulai hari Kemis jl. diantara Ame 
rika, Sovjet Unie, RRT, Inggris, Pe- 
rantjis, India dan Mesir. Ki 

2. Konperensi tadi menjerahkan 
tugas kepada suatu. komite istime- 
wa, utk mengadakan persetudjuan 
gentjatan sendjata di Korea. 

Komniteistimewa tadi akan.terdiri 
dari RRT, Amerikadan Komisi PBB 
utk Korea, ditambah dgn suatu 
anggota lagi, jg dipilih dgn suara 
bulat oleh ketiga anggota lainnja 
tadi. . li sa 

“3 Sesudah persetudjuan  gentjat- 
an sendjata di Korea selesai, pokok 

pembitjaraan dalam agenda konpe- 
rensi tadi, ialah soal penjelesaian 
'sogi2 Korea setjara damai dan ke- 
mudian penarikan kembali segala 
pasukan jg bukan pasukan Korea, 
dari sana. ja Dug 

. 4. Kemudian konperensi memper- 
timbangkan soal2 Timur Djauh la- 

    

  

WFTU, WFDY 
larang di 

“dan IFDW di- 
Perantjis 

Sebab djadi agen. Kominform, katanja Lb, i 
EMERINTAH Perantjis telah m mumkan larang gi WF Pp erantjis te engumum AD bagi 
T U (Federasi Serekat Buruh Sedunia), WF derasi Pemv- 

da Demokrasi Sedunia), dan IFDW (Federasi Internasional Wanita 
Demokrasi) udtuk berpusat di' Perantjis. 
Organisasi2 tersebut. diperintahi 

kan supaja melikwidasi miliknja d- 
perantjis dalam tempo30 hari, ,,ka- 
rena melanggar (melibihi) hak2nja, 
sebagaimana tertjantum dalam pia- 
gamnja". D3 
Menurut kalangan jang mengeta: 

hui, organisasi2 tadi dituduh men- 
djadi agen? Kominform. Demikian 
Ant. UP. Paris. DK 

KonteJerasi-umum Buruh 
(CGT) arotes keras. : 

Sementara itu AFP kabarkan, bhw 
pengurus harian ,,Confederation G€- 
n€rale de Travail“ (Konfederasi- - 
umum Buruh Perantjis) telah kelu- 

arkan suatu statement, jg mentjela 

  

keras tindakan pemerintah Peran- 
tjis tadi. Sa Sa | 
Kepada buruh dan penduduk Pe- 

rantjis diserukan supaja segera me- 
ngadakan demonstrasi dalam bentuk 
apapun djuvga, untuk menjatakan 
nkemarahan merek 
tadi, dan ketetapan hati supaja Ia- 
rangan tadi Tah tian 

' Seorang djurubitjara WFTU me- 
ngatakan, bahwa larangan tadi di- 
sebabkan oleh sesuatu salah-paham, 
Gan diharspnja supaja pemerintah 
tjabut kembali larangannja tadi. 
'Diterangkannja bahwa WFTU 

sSsungguh2 merupakan badan kon- 
sultatif bagi Dewan Ekonomi dan 
Bonak PAN NE ena 

  

2 
  

| atas larangan - 

innja, diantaranja sosl keanggotaan 
RRT dalam PBB: tapi perwakilan 
RRT tadi hanja dapat ditentukan 
oleh PBB sendiri. 

5. Dalam pembitjaraan2 menge- 
nai 80212 Timur. Djauh, konperensi 
akan mengundang beberapa negeri, 
terutama negeri2 jg bersangkutan. 

6. Rentjana tsb akan dikirimkan 
ke Peking dan djawabannja dinan- 

“ tiKkan dalam tempo 48 djam. 

  

WA JOGJAKARTA : 

2 (untuk 

£   2124 

  

KEMENTERIAN PERDAGANGAN & PERINDUSTERIAN 

KANTOR ORGANISASI USAHA RAKJAT 

JOGJAK ARTA. 
— G— 

| PENGUMUMAN 
No. 1/C/51. 

Berhubung dengan. PENGUMUM -N, Wakil 

Inspektur Organisasi Usaha Rakjat, tanggal 24 Djannari 

1951 nomer I, maka dibukalahdi DAERAH ISTIME- 

“1. Kantor Organisasi Usaha Rakjal 
Jogjakarta 

2. Beralamat di DJALAN WILIS No.1 

” 3 Harap jang berkepentingan men- 
djadikan periksa adanja. 

Jogjakarta, 27 Djanuari 1951 

KANTOR ORGANISASI USAHA RAKJAT 

(KOEDOES-SOSROKOESOEMO) 

" adalah sbb: 

DrBEr: ' 

Uangmas dan bahan uang mas 
f. 866290.656,02. Danadevizen, reke- 

“ning valuta 1.347.715 061,93. - Pepa- 
“gihan jg dapat dibajar “dgn uang 
“asing f.195.034.086,59, 

Kas uang logam perak (Zilveren 
tekenmuntj £.15.121,914. uang logam 
(pasmunt) £ 126.436 51, f 15.243 350,51. 
Diskonto dan uang-muka dgn dja- 
minan, jg dapat dibajar dgn uang 
sendiri £.190.671228,44. Uang muka 
kepada pemerintah Republik Indo- 
nesia f.2.766.762,526,98. Uang muka 
kpd pemerintah Republik Indonesia, 
rekening chassertipikat2 tentang ban 
tuan HC.A. f.165.584.076,67. Perbu- 
ngaan modal, dana tjadangan chas 
dan dana uang dfasa f 30.600,43029 
Gedung2 kantor, rumah2 dan perabot 
f.3.763.234,31. Rekening rupa-rupa 
£.78:081.615,02. 

Djumlah f 4.659.751.266,76. 

sementara) 

“1 

I 

Kepala   
  

. Neratja ringkas dari de 
Javasche Bank 

Nztarja ringkas de Javasche B ank jang ditutup tanggal 24/1-51 

CREDIT: 

Modal f.9.000.090.— Dana tjada- 
ngan f.17 379.165,24. Dana tjadangan 
chas f. 11.996.336,75. Dana uang dja- 
sa dan tundjangan f. 2.754.940,38 
Dana devisen, passiva luar negeri 
f.357.588.173,35. Uang kertas Bank 
jang beredar f. 2414 933 384.— aj: 

Sisa2 rekening-koran dari peme. 
rintah Republik Indonesia f. —— 
dari pemerintah Republik Indonesia,. 
rekening chas ttg bentuan &. CA. 

Gari lain2 f.1.264 874.311,58. 
Pengeluaran (sfgiften) pada kan- 

tor2 sendiri f. 7.160.944,06. Rekening 
rupa2 f 574.119.010,90. 

Djumlah £ 4.659 151.266,76. 
Uang kertas negeri jang diper- 

edarkan atas nama Pemerintah Re- 
publik Indonesia f. 423.228.313,50. 
Diaptaranja uang kertas negeri 

lama f.226 554.983 50 uang kertas ne- 
geri baru f. 196 673.330.—. 

E——, 

  

Stadion Nasiowal India dibuka 

Stadion Nastonsl India lang baru, 
dimana pettandingan2  Olymptade 
Asia jg pertama akan dilangsungkan 

bulan Maret jang akan datang, 
pada hari Djumat jl telah dibuka 
dengan resmi. oleh- perdana menteri 
India, £hri Jawaharlal Nehru. $ 

Stadion tersebut dapat memberi 

tempat bagi 35.000 arang penonton 
dan antara lain mempunjai baan2 
bagi perlombaan lari dan perlomba- 
an sepeda, kolam bagi. perlombaan 
berenang dan lapangan2 hocky serta 
sepak bola. (Ant, Rtr, New Delhi) 

45 Orang Komunis" . 
tewas. S 

Statement kementerian 'perta- 
hanam Birma jg dikeluarkan pada 
hari Djum'at jl melaporkan, bhw 
pasukan2 pemerintah Birma telah 
berhasil menewaskan atau melu- 
kai 45 orang ,,komunis'' didistrik 
Toungoo dalam gerakan pember- 
sihan jang ' dilakukan didaerah 
Birma Tengah. 

Dinjatakan pula, bahwa di- 
samping 'itu' telah ditangkap 7 
orang jang membantu gerakan 
kaum komunis- (Ant. Rtr.Rangoon) 

—Ahli2 dikalangan pewerintah Ing- 
geris kini sedang mempeladjari un- 
dangan pemerintah Perantjis kepa- 
da pemerintah Inggeris untuk me- 
ngambil bagian dalam Konperensi 

Tentara Eropa jang menurut ren- 
tjana akan berlangsung di Paris 
bulan depan. 

—bjawaban Inggeris akan disam- 
paikan kepada Perantjis dalam wak- 
tu jang singkat. 

  

x) Uang kertas Bank jang 'her- 
edar terdiri dari: uang kertas Bank 

lama £. 11.178.260.— vang kertas 
Bank baru f.2.403.760.124.— Ant. 

Usaha mengatasi kenaikan 
harga beras. 

Sedjak awal bulanini harga beras 
di Palembang membubung . tinggi 
hingga kalav dim bulan Dec. ji, 
harga beras kira2 f 1.75 per Kg., 
kini mentjapai harga sampai f 4 — 
Faktor2 jg menjebabkan kenaikan 
ini pertama karena akibat ketera- 

ngan Glbernur beberapa waktu jg 
lampau, bahwa untuk tahun ini pa- 

nen hanja Ik, 50pCt jg akan berha- 
sil. Selain dari pada itu beberapa 
sebab lain jg oleh saudagar2 beras 
didjadikan alasan untuk menaikkan 
harga barangnja, misalnja kenaikan 
ongkos pengangkutan akibat pemo- 
gokan jg dilakukan oleh buruh Pe- 
troleum Board tempo hari. 

Untuk mengatasi ini, Pemerintah 
Provinsi Sumatera Selatan “hingga 
minggu ini telah mendatangkan 200 
ton beras dari daerah Lampung. 
Dari djumlah ini sebagiarnja akan 
Gibagikan kepada pegawsi2 dan pe- 

kerdja2 sebagai tambahan dari dis- 
tribusi jg mereka terima untuk bu- 
lan ini, Sebagiannja akan didjual 

kepada rakjat jg kurang mampu 
Gikampung?2'dgn perantaraan kepala? 
Kampung, Ign harga f 2,— per Kg. 

Dengan ini, harga pasaran' dapat 
diimbangi. Selandjutnja sedang di- 
pertimbangkan akan diadakannja 
Gistribusi umum untuk rakjat, se. 

mentara harga beras belum nor- 
maal. (M.Si) 

Penukaran uang kanan. 
Karena kesukaran tehnik, teruta- 

ma pemberian nomor pada obligasi2, 
maka tak dapat dimulai penukaran 
uang pada achir Oktober 19590 ee- 
perti direntjanskan semula, 

Persediaan obligasi kini sudah 
tjukup dan penukaran uang kanan 

dan recu kedalam obligasi akan 
dimulai tg, 29-1- 51. Ant. 
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NT 
ai 

Hanja Pepsodent mengan 

obat. adjaib untuk memberantas selaput gigi 
dan membikia gigi putih berkilau-kilauan. 
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“ “kebudajaan dan 

— 19.30 Aneka suara oleh " Penghibur | Hati 
20.30 Atjara j jang penting" utk esok hari 

gembira. ' :5 REX 21.30 Hidangan beksan “ta ni mena . 

5 21.30 pantja' Suara Meraju: 

BAE Nani: Ta 

perkus 

SA Batasan antara adnataia B dan In- 
- dia guna memadjukan perhubungan 

$ dan saling membantu 

“'memadjukan industri serta: perta- 

nian kedua negara, RD. '” 

  

SENEN 29 DJANUARI 1951 3 
Jogia. | Gelb-: 59 2 dan kar - 

ORI Su     
   

lapangan Kridosono- 
TN Kas Singa. 

18.15 Ruangan Penerangan Kotapradja, : 
18 30 Peladjaran njanji kanak? oleh bak Tono 
19:15 Tindjawan Luar Negeri 

    

Lpa 

2 

  

2 20 Tendjasan: Blah Air dim bai Dia 

Djakarta, - 
: Gelb. : 19,80 2 40p3— 6110- 133Am 

12.00 Pendidikan Kanak2. . 
17.00 Tieritera Kanak2. $ 3 2 
18.00 Wanita dan Masjarakat. 
18. 15 Orkes Krontjong Sri - Widjaja. P3 

' 22.15 Orkes Gambus Al Waihan. 

Semarang: ( Gelb: 7605 - 120m 

Knakt-. es an 

Baik 

      
720130 Rudjak ulek 

22. 20 Memudja alam Nusantara. 

Tah Surakarta. Gelb.: 90.— 130 “ 

“ 00 Klenengan dari Kraton g    
17.00 Njanjian bersama- - 1 aa 
1800 Dunia Olah-Raga- - 2 Fa 
11830 Irama bernjanji-    

| kesepakbolaan. Mereka ini adalah 

  

  

  
JA JAN 22 

Hatjaran bahu un 
Taskombang, 

  
“Diminta Sertotondiii pp. Potisi dan Umum 

ig. menemukan anak kami laki2, bernama: 

MARDJUKI, umur 13 th.3 tjiri: mlenting 

kulit kemerah2-an, jg. meninggalkan 

Klaten pada. tg. 23—1—'51. 
bun ig. bertempat tivggal 
urwodadi dan Semarang diminta pertolongannja sepenuh2-nja 

melihat anak tsb. segera memberi 
latau kepada kami orang tuanja: 

Niana. Kiaten. 4 t 

WISNOE SOERARDIO 
IV. Bat. XI. Be. 31 

n gabungan kes2. dari Djawa 
impin oleh 

Dalam perlombaan ini kes. Hari- 
a mperlihatkan apa jg. telah 

an dalam trainingskamMp dan 
djukkan taktik dan tehnik 

    

   

   
n Gari pelbagai organisasi 

bola dari seluruh ' Indonesia : 
ah satu sama lain beradu, 

   

  

“3 MI 7 Ambon, 
Missi P. M, 1» jang 'kedua Tk 

Matyku Selatan jang dipimpin oleh 
Pangeran Bintoro kemarin telah 
mulai. membagi?2kan barang2 jang 
deni dari Djawa. Pembagian itu 
didahulukan untuk asrama-asrama 
pengung gsi. 

- SelanCjutnja berita dari Ambon 
ts menjatakan bahwa wanita2 di- 

telah: membentuk Persatuan 

Wanita Republik Indonesia jang al, 
akan 'membantu memberi penera- 

  

: 
ian . ngan? kepada Ta: 7 Th 

  

. Harimau & Gadah 
| " 1 mengamuk. 

Disatu kabupaten Sum: 
Selatan. 

Pe sala parlemen Amri Yara te- 
rangkan, bahwa Gisatu daerah ka- 

. bupaten sadja (di Sumatera Selatan) 
ditahun 1950 ada. 78 manusia, 222 
kerbau dan 173 sepi jang mendjadi 
korban harimau, sedang gangguan 
gadjah menjebabkan ratusan rumah. 

|. tangga tidak dapat memungut hasil 
pertaniannja. Usaha membasmi bi- 
natang2 itu kurang memuaskan, 
karena usaha rakjat untuk membas- 

“mi seekor harimaa atau gadjah itu 
“lebih besar ongkosnja daripremi jg. 
Giterimanja “dari pemerintah, dan 

bola. “Dag 5 “Diana Majah #pibak polisi tidak panja keahlian 
dalam memburu harimau | atau ga- 

djah. 
Soal: tsb. dikemukakan kepala 

pemerintah oleh A. Yara dalam Ar: 

lemen. Ant. x k 
2 

Malam ini 

wanita jang nakal, 

. DIJAGALAH TANGGAL 
aa: 3G 

a10 TAHUN GARANTIE - Ba 
. Baru trima 1001 matjem Hiabhas siih jang baling Baru dari 15 dan 17 jewels. 

Semua Horloges dapet tanggungan penuh 10 (sepuluh) tahun. 

Lekas dateng, dan buktiken sendiri, djangan sampai Keabisan. 

Harga dan Service selalu Melawan. 

2  Juwelier 

paksa sebagian ea kita muat 

8 

Baru kekurangan tempat, ter- 

besuk. ) la 

di Solo, Klaten, Sragen, Madiun 

1 tahukannja kepada 
Manna 

4   
    

   Dota Uh     

setelah dididik dikamp tsb. men 

4 “Nanti Na kes. “tingt dari tra 

    

(DIAM: 5-—7—9 

IN THIS OUR LIFE 
Bette Davis, karena pandainja memegang peranan sebagai 

pasti menggemparkan penonton. 

2 apibantu sitjantik Olivia 

JOGJAKARTA 

“ Sebaliknja era. 
tidak tergopoh2, hanja teliti 'menga- 

tur peak tendangannja, pengoper- 

annja dan teamworknja. Tapi se- 

ring. “kelihatan an sangat hati2nja, ses 

akan2 kelamaan menghitungkan t 
orinja. ini malahan memper- 

  lambat permainan. Pula mereka ka- | 
kurang melihat kawannja 

en dalam akan menguasai be- 
Mukta sering main ,,partai” 
Goal2 jang ditjetak oleh Harimau 

, ergetjewakan,. Tjetakan je: 

Jang terpudji. Rapi dal 

brak lawannja.. Kalau pend 

Dal gawang Kes. Djawa Tengah ti- 

dak kuat, mungkin banjak lagi ri 
la'akan masuk gawangnja. 
Perma an ini berkesudahan 

ngan : Menang an kes. Harimau 3 

    

  

   

        

ningskamp akan melawan kes. Djar 

Pe Tangan: : 1 

Sabtu sore kak. Persis dan kes. 

“PSIM bertanding dengan berkest 
Ten NP untuk, Solo. « 

Ps Teka 

        

   
    

    

      
     

   

  

    

  

   

    

    
     

    

: 29 (1 Harimau dan Singa. 

Seperti diketahui sebelum dima- 
| sukkan dim trainingskamip ke 
|lasan Indonesia “dibagi TN er 

A. dan B. Setelah mendapat atihan 

mereka sekarang dinamakan kes. 

Harimau dan kes. Singa. 

belasan Harimau dipimpin oleh Sidi 

dan lainnja Pasanea. Sg 
Susunannja sbb: 

Harimau Ne uga 
Pa an Thr Moheng 

Sardjiman Susar 

—. Ateng Sidi 
— Ing Hien Darmadi 
 Witarso 

S i n 8 a 

KA . Huala atau GAsIAn 
Ateng Sunar 

Cornelatau Wagiman Pasanea J anja 

Ing Hien Ramli J. Siregar 

T. Razali Amung 

San Liong 
Sugijpno 

4 - 

Kese-. 

. Liong houw 

1“ 

NIKAH TALAK RUDJUK Dt 
DJAWA TENGAH 

Menurut tjatatan dari Djawatan 

Agama Propinsi Djawa Tengah sam- 

pai penutup bulan Nopember jl dari 
masdjid didaerah Propinsi jang 

djamlahnja 3738 bualr terdapat 
328.080 pernikahap, 150.793 talak 

dan 7874 nikah kembali (rudjuk). . 

Menurut angka perbandingan 

antara nikah dan talak 2-51 berar- 

ti djumlah bertjerai 50 -pCt.nja ni- 

kah, jang menurut pihak mengeta- 

hui sebagian hesar Gisebabkan 

“Karena . dorongan | perekonomian.- 

| Ant. 

Nan Na PER N, 

dan berikutnja. 47 TAHUN KEATAS 

  

de Havilland dan Dennis Lg 
MAINNJA ! Ng 2TO   

    

“bali organisasi 
“'dibubarkannja itu ia 

' Diserahkan kepada . Jaja" 
Un Amal Kristen”. 

ta hari berselang di Sono 
po dekat Salatiga telah dilang- 

Na ka penjerahan resmi hak milik 
“perkumpulan ,,Witte Kruis Kolonie” 
Kepada ,,Jajasan Amal Kristen” jang 
berpusat di Salatiga. 
“Penjerahan tsb dilakukan sendiri 

alan" pemimpin WKK S.A. Emmerik 

| jang m 
wa bae waktu pendek perkum- 

enjatakan antara lain, bah- 

pulan akan dibubarkan dan karena- 

Sh hak miliknja diserahkan kepada 
jajasan itu. ' 
'Hak milik diatas ialah berupa 

| | skolonie” terletak beberapa km de- 
kat Salatiga dan merupakan tem- 
pat untuk merawat orang2 miskin. 
Kini sebanjak 760 orang—jang dima- 
na mungkin dipekerdjakan dalah 

“lapangan? perusahaan. Diantaranja 
“ada jang dipekerdjakan membikin 
batu merah,. memerah susu, membi- 

“kin genteng dan dipekerdjakan di- 
pertanian serta dipekerdjakan Gi 
onderneming kopi jang untuk itu 

: terdapat tanah sebanjak 100 hektar. 
Kolonie tsb dibuka pada tahun 

11902 oleh keluarga VanEmmerik jg. 
'tadinja mendjadi opsir Leger des 
Hsils, sebagai pertolongan terhadap 
mereka jang menderita karena me- 
letusnja gunung Kelut. 
# Pada tahun 1947 datanglah S.A. 
Emmerik jg lalu membangun kem- 

WKK dan dengan 
bermaksud 

meninggalkan Djawa menudju ne- 

' "geri Iato. —Ant 

Relpkan kepolisian Djawa Barat. 
Dijadi Polisi Provinsi. 

Mob. Basah, Kepala PolisiProvin- 
si Djawa Barat, menerangkap, bhw 
sekarang Penflikan Kepolisian Dja- 

. wa Barat telah berobah mendjadi 

Polisi Provinsi Djawa Barat. 
Dengan putusan pemerintah de- 

mikian itu, maka instansi Polisi, 
tersebut tidak merupakan lagi ins- 

tansi jg hanja bertugas melaku- 

kan inspeksi sadja, melainkan djuga 

mempunjai tugas operationeel dan 

politik -politioneel beleid bersama. 

sama dengan Gubernur Provinsi 

Djawa Barai. 

Tentang tugas? baru itu dikata- 

kan selandjutnja, bhw tatkala kan- 

tor Polisi itu dulu masih merupakan 

Penilikan Kepolisian maka kantor 
- 

“tidak mempunjai atau bisa melepas- 

RADJA HORLOGES 

    

,1 

ak Sin Horloger 
SEMARANG. 

  

kan diri dari tanggung djawab me- 

ngenai tugas operationeel, sedang- 

kan sekarang turut serta hertang: 

Bung djawab. 

Mengenai kedudukan  Djawatan 

Polisi umumnja, diterangkan, bw 

belum ada perobahan jg prinsipeel, 

-artinja Djawatan Polisi setjara ad. 

“'ministratief jaitu mengenai pengang- 

ikutan, uitrusting dilnja masih ter 

masuk Kementeriam Dalam Negeri, 

sedangkan perihal Politik Politio- 

neel Beleid ditetapkan oleh Perdana 

Menteri. Ant. 

R. SOEMARD! 
dokter gigi Dj! Widoro 1 

  

Untuk sementara waktu ti- 

“dak menerima tamu karena 

sakit. 

  

278—1 

TN | Rais Kolonie” | KEADAAN DJAWA 2 

   
  

Pernjataan 

Harap sama maklum adanja. 
270—1 

Soedah Terbit   

Saja Sastromartojo, Karangturi Polanhardjo, Djatinom 

Klaten. 
Dengan ini menjatakan kepada umum, bahwa kami: 

a Bukan pegawai agen dan/atau anggauta Swapradja. 

b. Tidak ikut bertanggung djawab adanja organisasi Swapradja, 

Hormat kami 

1 Sastromartojo: 

| karangan dari Toean ROESTAM EFFENDI, 

Tentang soal Trotskisme . 

. Strategi dan Taktiek ' 

N
A
 
U
h
 
A
N
 

— 

Demokrasi dan demokrasi 

en kepada : 

  

  

. Revolusi Narjonsi de Indonesia 

Negara Demokrasi dan Dektator Proletar , Hah 

Soal2 tentang dan disekitar sistem #abirafis Ni 

Soal2 tentang krisis kapitalis - . - . 

F 6,50 
. 

» t- 

E5,— 
. , . « . . ge 

Boekoe2 tsb perloe dibatja oleh kaoem perdjoangan oleh lawan 

dan kawan, sebagai penerangan didalam kekatjouan paham dan 

| siasat poelitik di Indonesia sekarang ini. 

Dapat dibeli ditiap-tiap toko boekoe jang terkenal atou pesan 

— Penerbit Patriot Djakarta 

clo Dijalan Soemenep No. 12 
. dengan (pengiriman oeang lebih dahoeloe   
  

  

— Gerakar pem 
   

      

       
Asal djangan Haa Fe Inf ideologi 
IHAK politisi jang 
rangan, bahwa ge 

akan membawa effect bi 
gala tindakan itu djanga 
suatu ideologi kepartaian. 

Dikatakan selandjutnja bahwa 

sepandjang pengetahuannja menge- 
nai kenjataan perlu kiranja fihak j2 

berwadjibh mengadakan langkah2 
dalam menampung beka tenaga2 

peijoang jang kini te 

daftarkan diri kepada Pemerintah. 
Pemeliharaan bagi mereka jang kini 

diasrama bendaknja disempurnakan. 

Sekitar kemungkinan2 terdapat 

penjelindupan sendjata api jang di- 
organiseer oleh sesuatu golongan, 

kalangan tsb belu.i mau memban- 

tah atau membenarkan berita2 itu. 
Perlu fihak pemerintah daerah dgn 
aparatnja jang ada mengadakan si- 

kap correctie, dan tegas terhadap 

anasir2 jang dit jurigat mengenai 

perbuatannja. 

Mengenai 
kabinet Natsir, ditegaskan bahwa 
kabinet Natsir tjukup mempunjai 
kepertjajaan jang besar dalam Par- 

lemen. 
Achirnja d terangkan foleh kalang- 

an politisi tersebut, bhw tidak ada 
gunanja kabinet Natsir didjatuhkan 

bertalian dengan memuntjaknja si- 
tuasi politik dalam danluar negeri, 

hanja diminta agar selekas2nja di- 
bereskan. 

Derwikian untara lain keterangan 

kalangan politisi di Djawa Timur. 
: Kla 

  

    

     
  

Pengungsi 168.442 orang 
selama 1950. 

Menurut tjatatan kantor Sosial 
kabupaten Garut, selama tahun 1950 

tidak kurang dari 118,7360orang pe- 
, ngungsi jang harus mendapat ma- 
kanan dari kantor Sosial. Djumlah 

orang2 jang terpaksa atau dipaksa 
harus mengungsi dikabupaten Garut 
ada 168.442 orang. 
Djumlah ig besar itu terutama di 

sebabkan oleh keadaan tidak aman 
Selama tahun jbl menurut fjatatan 

resmi kurang dari 7.485 rumah jg 
dibakar 431 orang jg dibunuh, 397 
orang Gianiaja, 27 orang digarong 

dan 23 orang ditjalik. Djumlah2 tsb 
hanja jg terhitung dan jg dilaporkan, 
sedang jang tidak dilaporkan belum 

terhitung. 
Para peogungsi bidup begitu su- 

dah kira2 13 bulan. Dulu disitu ada 
pos P.M.I., sekarang kesehatan para 
pengungsi sewaktu2 diperiksa oleh 
Gjawatan kesehatan. Pada waktu pa- 
gi para pengungsi itu masih sem- 
pat bekerdja disawah2 dan ladang- 

krisis atau ' tidaknja - 

“sepak bola, 

terkemuka di Djawa Timur memberikan kete- 

kan pembersihan sekarang dibeberapa tempat 

aik bagi djalannja' pemerintahan, apabila se- 

jan ditudjukan membasmi apn se- 

  

nja masing2 je tidak begitu djauh 
letaknja dari Sukawening. 

Keadaan pakaian mereka ini sa- 
ngat menjedihkan. Ant. 

  

  

— Wakil Sekretaris Djendral Ke- 
menterian Sosial,” Mr. Sumantri 
Praptokusumo, baru2 ini g.engada- 
kan kundjungan ke kursus Sosial 
di Kawedanan Baturetno dan Wur- 
jantoro (daerah Wonogiri), dimana 
terdapat masing2 160 dan 212 murid. 

— Menurut tjatatan dari Kantor 
Kepenghuluan Kabupaten Kendal 
jang mengurusi 15. Kenaiban2, bhw 
Gjumlah pernikahan dalam th. 1950 
adalah meningkat 10 pCt dari pada 
tahun jl, dapat dilihat dengan ang- 
ka2 sbb: th. 1950 nikah 15854, talak 
17401, rudjuk 484, sedang dalam th. 
1949 nikah 14525, talak 7454, rudjuk 
407, Dalam usahanja Kepenghuluan 
Kendal dalam tahun ini hendak 
memperketjil djumlah pertjeraian. 

— Dengan bertempat di Djl. Ro- 
gosemangsang 10 Purwokerto, tg. 
22 Djanuari jbl ini telah berlang- 
sung pertemuan ,jg dihadliri oleh 

“ wakili2 organisasi Pemuda dlm kota 
Purwokerto, dengan ' berkesudahan 
Gapat memben suatu organisasi 
baru jg dinamai ,,Front Pemuda 
Indonesia", disingkat F.P.I. Sdb. 

— Untuk merapatkan hubungan 
kerdja sama antara instansi tenta- 
ra Polisi dan Pamong pradja, mulai 
tanggal 24, 25 dan 26 di stadion Sri- 
wedari Solo disdakan pertandingan 

terdiri Gari pemuda2 

dari ketiga golongan tersebut, 
— Kantor berita resmi RRT menga- 
barkar, bahwa antara RRT dan 
Hongaria telah tertjapai suatu per- 
setudjuan dagang barter. 
RRT akan mengeksport bahan2 

mentah dan akan menerima , dari 
Hongaria alat2 industri. 
— Masa dinas militer serdadu2 Ame- 
Tika di luar negeri akan Na 

Gjang hingga 4 tahun. 
Peraturan tersebut akan “mulai 

berlaku pada tanggal 1 Maret. Se- 
perti diketahui, dinas itu pada bu- 
lan Agustus tahun jang lalu telah 
diperpandjang dari 3 tahun hingga 
3:1/2 tahun. 

  

  

  

  

Malam penghabisan. 

Dj: 51. 17 th. kaatas. 

MOON over BURMA 
Dg- DOROTHY LAMOUR— 

ROBE2T PRESTON— 
PRESTON FOSTER: 

277—1 

Il. Da. JOHN WAYNE— 
- : JOANNE DRU dll: 

(Ini malam dan berikutnja. 
bu Se, 13 th. keatas. 

Film Berwarna. 

“Ghe Wore A 
Yellow Ribbon” 

. 

  

  

(P.G.P. tahun 1948). 

      
“Ding 

Seorang tenaga untuk mengisi Djabatan : 
| Direktur untuk ditempatkan di ,Djawatan Pekerdjaan Umum ' 
| Kabupaten Blora. Gadji menurut peraturan Pegawai Negeri 

| SJARAT2: Selama beridjazah : 
| KES., PJ.S., K. W.S, atau jang mempunjai pengetahuan 

sederadjat dengan itu dan jang berpengalaman. 

| Surat2 lamaran dengan disertai idjazah dan daftar riwajat 

| lengkap dari masing2 jang bersangkutan, hendaknja di ala-' 
matkan kepada Sekretariat Pemerintahan Daerah Autonoom 
Kabupaten Blora selambat - "lambatnja pada ttinggal 28 
Pebruari 1951. 

Blora, tanggal 23 Djanuari. 1951. 

"KEPALA DAERAH KABUPATEN BLORA: 
(R. SISWADI DJOJOSOERONO). 

ARI: 

      

  

  

   
   
   

       
   

      

  

   
       

barang2 Textiel dari U.S.A:, 
   

          

pergi ke TOKO BHAGWANI. 

    

  

      

  

DIBANDJIRI 
TOKO BHAGWANI 

INGGRIS, FRENCH, dan ITALIE, 
» dengan model dan tjorak 1001-MATJAM. 

Djika tuan2, Njonja2 dan saudara2 ingin barang2 BARU, ME- 
MUASKAN dan HARGANJA JANG. PALING MURAH, silahkan 

PERHATIKANLAH waktu jang paling baik ini dan dianganlah di- 
buang sia2, diika tuan2, njonja2 dan saudara2 ingin dapat BA: 

RANG2 JANG SUDAH LAMA DITUNGGU2. 
Oleh karena barang2 tsb. kami IMPORT dan pilih tjorak2-nja sen- 
diri, maka kami dapat memberikan harga jang serendah-rendahnia- 
Mamanag “hacag OBRAL-—OBRAL. ” 

TOKO. BHAGWANI 
Importeur 

Petiinan 31, Telo- No. 724, Jogjakarta. « 

   BESAR 

       
   
    

    

   

  

   
    dan : Maharadja  Textiel, 

   

  

» Kedaulatao” Rakint” 737/11A/101 
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