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“Sementara Ti suatu sub panitya 
bersama jang terdiri dari para ahli 

-berap 
n dulu untuk membitjarakan | 
katan kapal2 jang tengge- | 

#@jenis2 bahan mentah Indo- 
nesia jang akan diolah oleh Djepang, 

“ dua belah pihak termasuk dalam 

gian perang perdjandjian perdamai- 

| “untuk kedua kalinja pada hari Kemis 
: kemarin djam 14.30. Dalam pada itu 

— Panitya lengkap untuk membitjara- 
kan penggantian kerugian perang ti- 

i dak berapat kemarin. 
0 Selandjutnja . dapat dikabarkan 

3 bahwa Delegasi Ind 
pang telah menjetudju 

- bentuK sub panitya li pada ' 
Rebo kemarin dulu setelah mereka 
berpendapat bahwa lambatnja dja- 
lan perundingan selama 10 hari jang | 
achir ini berpusat disekitar tafsiran 

: #: artikel 14. 

    

    
     

Ak 
£ 

Artikel 14 ba akan 
menjebabkan tidak lan- 
tj 1 perundingan? 

Menurut kantor berita di Amerika 
“Serikat tersebut, tafsiran Indonesia 

| mengenai pasal M4 per jandjian. Fris- 
3 co adalah suatu ,,ta jang h 

dan memasukkan didalam penger. | 
| tian? penggantian kerugian perang 

ita djuaga pembangunan galangan? 

   

  

    

  

    

    

   

     

    
     

     

    
    

      

   
     

     
   

    
   

   
   
     
   

     

     

    
   

   
   
    

    
   
    
   
    

   
    
   

   

    
   
    
     

  

   
      

   
   

    

   
    
    

    
   
   
   

  

bung dengan berdua, tentang 
pengiriman Sebuah delegasi ke Wa- 
.shington untuk mengadakan pembi- 
tjaraan mengenai kiriman timah ke 
Amerika Serikat, Kementerian Per- 
€konomian menerangkan dalam per- | 
tukaran pikiran jang baru2 ini di- 
adakan, mengenai soal ini, ditingk 
tinggi dari pjhak Indonesia tel 

|. dimadjukan beberapa putusan jang 
| tidak mengikat. kedua pihak -jang 

— berunding. 

Djika dari pihak Amerika pendi- 

“rian Indonesia diambil sebagai pang- 

| kal perundingan maka benar Pe- 

2 merintah Indonesia akan mengirim- 

kan sebuah delegasi ke Washington 

| untuk mengadakan pembitjaraan. 

3 Melihat kenjataannja Indonesia 

“tidak mengadakan perdjandjian jang 

mengikat, maka bukan tidak mung- 

kin di London pada sa'at ini diada- 

kan pembitjaraan2 mengenai pendju- 

|alan timah kepada  negeri2 selain 

USA. Tapi sekarang belum mung- 
kin untuk mengatakan apakah pem- 

bitjaraan2 itu memang benar .ber- 

langsung karena mengenai ini belum 

ada berita jang Mn demikian 

kalangan ini. 

| Atas pertanjaan tentang Hina 
apakah don yemah entang ba oleh | 

ban kesan Indonesia sumber lain 

1 an bahwa dulu pernah di- 

Fe Nauak mobil dan bagian2-nja jg 

| kemudian dipertimbangkan telah di- 

| serahkan en entah Per- 

“hubungan. 
Sekali memang ada. pengiriman ba- 

rang2 Indonesia ke Rusia tapi ini 

tidak dilakukan dalam perhubungan 

suatu perdjandjian. Keuntungan jg 

“antara lain dapat diperoleh dari 
perdagangan dengan Sovjet adalah 

negeri ini sanggup melakukan pem- | 

bajaran dengan dollar jang memang | 
ega “aus Moga oleh Indonesia. 

  

  
“U.S.LA. akan beli 900 ton 
timah setahunnja. 

.itu menurut Reuter 

dari Mantan gk USA kini sedang 

merundingkan perdjandjian timah 

dengan Indonesia dengan harga2 

g sesuai dengan Tn. index ba- 
ang2 keperluan hidup di Amerika. 
“Perundingan ini telah dimulai di- 

bitjarakan bulan jang akan datang 
dengan komisi timah Amerika jang 
telah mengundjungi Malaya djuga. 

Diduga antara USA dan Indonesia 

telah terdapat persetudjuan semen- 

' #ara, jaitu-harga timah akan ter- 
“gantung kepada naik turunnja harga 

an hidup di Amerika Serikat. 

1 

lissi 
a sana tr “ Dar 

“ELEGASI Makan UTK an 
SEMENTARA MENJAMPINGK AN DULU MAS'ALAH? 

LIT MENGENAI PENGGANTIAN KERUGIA N ITU DAN PADA HARI REBO DAN KEMIS 
kem MBITJARAKAN SOAL? PENGGANTIAN KERUGIAN PERANG JANG ME- 
REKA TEL H SETUDJUL DEMIKIAN UP DARI TOKIO. 

e" kanan kem arin | 

4 

nerangan 

r koknja masih harus di- 
- 1 aa Indonesia jang 

  

   

kapal, memihan aka instalasi? pem- 
| bangkit tenaga listrik, pendirian pa- 

kimia di Indonesia. 
Rapat2 jang akan diadakan oleh | 

iraan kaum: tehnik Dje- ' sub'panitya itu diduga akan mempe- |jah satu dari pasal? itupis 
onesia dan membitjara- ' ladjari antara lain masalah tempat | ngenai pengakuan hak2 

kapal? tenggelam dlautan Indonesia, 
status kapal2 tenggelam  dilautan | 

“ jaitu jang telah disetudjui oleh ke- terbuka, perhitungan ongk os2 peng- | jepang ialah 
angkutan kapal2 ggelam itu dan | 

. Djepang ke Indonesia untuk me- 

kan. “ lam itu harus dilaki 

    

    
   

    
     

Soal pfkikanan djuga 
mendjafi perundingan 
jang hangat. 

Dalam pada itu $ panitya peri- 
10, 1 pasi nie- 

en/Djapen 

penting untuk 

Adalah soal 

waktu | 

sunggu 

mendapat perhatian. 

prinsip, terlebih-lebih pada 

ini adanja suatu alat negara jang! 

'chusus mendjadi pendukung dan | 

penjuluh Pantja Sila guna- dapat | 

    

“ 
dup 'bangsa Indonesia. 

Demikian pula adalah suatu sis- 

tim utama dari Pemerintah negara j 

demokratis jang sedang dalam per- 

tumbuhan, jang selali "mendasarkan 

-beleid Pemerintahannja p sada" timbul 

dan terpeliharanja s B1 yng “Ie 

Ine “antara Pemerintah dan 

Rakjat chususnja, masjarakat 

umumnja, . dengan menggunakan 

Kementerian Penerangan sebagai 

alat negara jang djuga chusus ber- 

tugas membimbing public opinion”. 

Hapusnja Kem. Pene- 
rangan berarti suatu 

kemunduran. 

| Pula hendaknja masjarakat meng- 
insjafi bahwa hapusnja Kementerian 

Pesaanaan akan merupakan Jlang- 

kah: ndur jang tidak semestinja 

dalam menjadjikan ideologie negara 

(Pantja Sila) dalam kantjah perten- 
tangan pergolakan dunia sekarang 

Lini. 
'Karenanja, setelah mempeladjari 

sedalam-dalamnja mas'alah sekitar 

penindjauan kedudukan Kementeri- 
an Penerangan, IA Sara an pen- 

dirian Sbb.: 

1. Demi kepentingan Pantja Sila 

dan stabilisasi politiek dalam negara, 
dan demi. terpeliharanja saling me- 

ngerti antara pemerintah dan rakjat 
chususnja, masjarakat. pada umum- | 

nja, maka tugas Kementerian Pene- 
rangan jang disimpulkan dalam Pan- 

tja Silanja harus tetap mendjadi 
kompetensi Kementerian Penera- 
ngan. 

ran Pemerintah jang mengatur pem- 

nggn antara Kementerian Penera- 
ngan dan bagian? Penerangan dari 
Kementerian lainnja sesuai tersebut 

No. 1. 
3. Ketentuan lain jang bertenta- 

ngan dengan hal2 tersebut diatas, 

maka segala akibat perkembangan 
politik dalam negeri tidaklah dapat 
turut serta. dipertanggung djawab- 
kan kepada S. B. Kempen. . 

Selandjutnja diusahakan supaja 
tiap2 mutaties/ mutandies jang di- 
lakukan oleh Dinas, dipertimbangkan 

terlebih dahulu dengan S. B. Kem- 

luruh Indonesia, 
tor intern, 
lukan Djapen Prop. Djawa Barat. 

dakan Kongres pada hulan Mei jad., 
kemungkinan besar dikota Medan. 

g | Sebagai pendahuluan Kongres akan         

    

   

  

     

diadakan . Pekan Olah Raga babi dag 
.rangan, — (Kor,), 

a 1 

AT PERUNDINGAN 
AN PENGGANTIAN KERUGIAN PERANG 

rangan Mobiel Surakarta mengabarkan, 
dang DPP S.B. Kempen pleno tg. 

dihadiri djuga oleh Komisaris? Daerah S. B. Kempen dari: tiap? Propinsi 
diselaruh Indonesia, 3 mengenai penindjauan kedudukan Kementerian Pe- 
Sana dengan suara “bulat memutuskan Pen sbb.: 

membentuk dasar sikap faisafah hi- | 

2, Harus diodekan suatu Peratu- 

bagian tugas dalam lapang penera- 

pen, serta mendesak kepada Pimpi- 
nan Kempen agar selekasnja diada- 
kan reorganisasi / pembaharuan Pim- 
pinan Kempen/ Djapen2 Propinsi se- 

mengingat fac- 
dengan mendahu- 

Direntjanakan pula akan menga- | 

   

  

JANG SANGAT SU- 

tjarakan usul2 dari delegasi Indo- 
nesia jang diadjukannja ' kemarin 

pada hari Rebo sore i brik2 “tekstil dan pendirian industri? | dulu pagi. Perintjian dari usul2 itu 
ja |tidak diumumkan, ag 

|. Menurut sk. saia Shim sa- 
Tg Os 

sedjarah 
| (historic rights) Indonesia atas per- 

jairan pantai. Pernjataan dari pihak 

menghendaki . kebe- 
basan atas tautan terbuka dan tin- 

lingkungan pasal pengg: gantian keru- pengiriman rombotigan ahli2 tehnik gakan2 serta peraturan atas dasar 
lilmu pengetahuan guna melindungi 

an Frisco. Panitya tersebut berapat lakukan penjelidikan ditempat peker- | | persediaan ikan jang tidakvakan me- 

djaan pengangkata# kapal2 tengge- j yugikan hak2 masing2 pihak. 

Rundingan  panitya penggantian 
kerugian perang jang terachir untuk 

Itahun ini menurut rentjana akan di- 
jadakan pada hari ini. Kedua delega- 

si akan mengambil reces -dan akan 
mulai rapat2-nja lagi pada tanggal 
4 atau 5 Januari jang akan datang. 
— Ant. 

, adalah "pembakng & 
juluh Panja Sila 
esak adanja reorganisasil pemba- 

Prop seluruh Indonesia 
bahwa si- 

23 Desember di Salat iga, jang 

  

  

2 lak a be Tt 
tofangan Tn Sudan & 
Mesir. 

Kemarin dulu telah tiba di Dja- 
: karia duta besar Indonesia buat hie- 
sir dan Saudi Arabia Hadji Ra- 
sjidi dengan ditemani oleh Djak- 

| far Zainuddin sekretaris IKI pada ke- 
| dutaan Indonesia di Djeddah. 

Hadji Rasjidi mengenai soal per- 
| tikaian Sudan diantara Inggeris dan 
| | Mesir tidak bersedia ' memberikan 
| keterangan bagaimana pendapatnja.. 

soal tersebut | | Banja dinjatakannja 
|kini sedang hangat benar Gidatam | 

| masjarakat Mesir. 4 
Oleh Hadji Rasjidi ada dibawa 

seputjuk surat dari Emir Abdel Ka- 
rim dari Marokko untuk Pemerin- 
tah Indonesia Nana pernjataan 
penghargaannja dan terima kasih 
terhadap simpati Pemerintah dan 
rakjat Indonesia pada perdjoangan 
kemerdekaan Marokko sekarang ini. 

Dan menurut Hadji Rasjidi sikap 
jang telah diperlihatkan oleh Indo- 
nesia terhadap “soal Marokko . itu 
davat sambutan jang baik sekali di- 
kalangan negara2 Arab. 

Oleh Djakfar Zainuddin sementara 
itu diterangkan dalam soal djemaah 
hadji oleh Pemerintah Saudi Arabia 
kini telah diadakan beberapa peroba- 
han jang berarti perbaikan urusan- 
nja umpamanja di Djeddah kini te- 
lah dibuka sebuah kampung hadji 
jang dapat menerima pemondokan 
lebih kurang 3600 djemaah hadji 
dari luar Saudi Arabia. 

Barulah djika telah kehabisan tem- 
pat djemaah ini dapat mentjari pe- 
nginapannja pada  tempat2 sjechs 
hadji seperti jang sudah2 itu. Me- 
nurut. Djakfar Zainuddin kedatang- 
an Hadji Rasjidi dan ia akan ke 
Djakarta ini djuga untuk membitja- 
rakan soal2 urusan djemaah - hadji 
ditahun depan, dari Indonesia dengan 
segenap pihak jang bertalian dengan 
urusan ini. 
Terutama soal kesehatan mereka 

  

-kita lakukan “pemk 

“disekitar Klaten 

  

   

    

   
   

Amankan "3 bitjara Div. P. Di- 
( ponegoro tanggal 27 Desember 1951. 

Sen La MANA Sean 4 

COMPLEX 

Gerakan pasul 
'bih tepat kita s 
'bersihan di Laww C 
tg. 24 Desember i 51 aa 16.00 
djam 19.00 telah erdjadi pertempu- 
ran sengit disekitar Lawu Complex, 

13 orang kita luka2 dan gerombolan 
pemberontak keyjagian 
mati. 

Pada: tg.25 Desember 1951 djami 

15.30 — 17.30 terdjadi pertempuran 
pula di Lawu Complex ditempat jang 
tingginja k.I. 1000 m diatas permu- 
kaan laut. Kerugian kita seorang 
luka2, sedang kerhgian difihak ge- 
rombolan belum. dapat kita ketahui. 

Melihat pernjataan2 dari anggauta 
gerombolan jang ah kita 
dapat ditarik. kesimpulan 
umumnja fihak “gerombolan kini | 
Sudah merasa bingung. Sebab: me- | 
nurut per hitungan, mereka: 

LARI TEKRUS,/ TENTU SELALU 
DIKEDJAR. 
MAU. MENJI 
KITA TAWA 

Djadi mereka nanja terus Iari kian | 
kemari, karena rapatnja kepungan | 
pasukan2 kita. 

Dengan demikiai 
lan pengatjau' unty) 

Barat ternjata gagal. | 

: omah — pembersihan 
an. 

| Pada tgl. 22 Deglmber 1951 telah | 
ersihan didalam ! 

kota Klaten, hasilnfja: 8 orang jang, 
kita tjurigai kita ta 

Sekarang gerombb) $ 

17. orang 

    

    

  

bahwa 

RAH, TE AKU rr 

     

  

    
    

   
   

    
   

   

    

   

     

. 
usaha gerombo- 

menerobos ke 

Sak djembatan2 
Pada tgl. 24D 

bolan pemberon 
dan Karangta 
ka melarikan 
saan mereka me 

duk laki2 disitu. 

ber 1951 gerom- 
“di Karangdowo 
ta kedjar, rnere- j 
dan dengan pak- | 
bawa lari pendu- | 

$ 

Pada hari itu djuga-seorang P.H.B. 
rberontak 'dari gerombolan 

kita tangkap 
Dan laporan2 

takan, bahwa geri 
tak angan mulai 

telah : 
!     

     

         

  

    

          

    
    

   

idjutnja menja- 
Tbolan pemberon- : 
terang-terangan | 

lan membegal di- 
   

| 

- Per ajah 

18.00 terdenban suara 2 tembakan se- 
napan dan bren beberapa kali diseki- 
tar tempat tahanan grajak di Te- 
menggungan, Surakarta. 

Dari fihak jang dapat dipertjaja 
didapat keterangan, bahwa pada | 
sa'at itu sedjumlah 15 tahanan gra- 
jak mentjobak melarikan diri de- 
ngan melalui ,,kamar ketjil”. 
“Oleh fihak jang berwadjib dilaku- 

kan pengedjaran dan berhasil 
menangkap 9 orang. Dua orang   

  

diantaranja mati tertembak dalam 
pertjobaan mereka akan melawan, 
sedangkan jang lainfmendapat luka2. 

Sementara itu  pemilik2 toko di 
Singosaren dan Tjojudan jang men- 
dengar suara tembakan2 serta me- | 
lihat kesibukan2 jang berwadjib da- | 
lam melakukan pengedjaran, menu- 
tup pintunja. - Kegelisahan2 mereka | 
dapat ditjegah dengan adanja Ppe- | 
nerangan2 “jang segera diadakan. | 
(Kor.). | 

  
  

| 

'Mahasiswa2 Gadjah | 
Mada dikirim keluar | 

Negeri. | 
Untuk kelak mendjadi 4 

mahaguru pada Univer- | 
sitit tsb. | 

Menurut kalangan balai per 
guruan tinggi Gadjah Nada” 
di Jogja disebutkan bahwa 

kalangan itu bermaksud untuk 
« mengirimkan para mahasiswa- 

nja keluar negeri dengan bea- 
siswa. Maksud pengiriman itu 
jalah agar mereka kemudian 
mendjadi mahaguru pada ba- 
lai perguruan tsb, karena kini 
sangat dirasakan kekurangan- 
nja. Direntjanakan djuga 
bahwa hahasiswa2 itu akan 
diambilkan dari pelbagai fa- 
kultet pada perguruan tinggi 

tsb. ' 

| 

      harus dapat perhatian, katanja. Untuk maksud itu kini se- 
Ant. dang diadakan pemilihan. 

tawan, | 

TA 

| | hendak mengadjukan pentjalonan Li- 

| merika setjepat mungkin akan me- 

| djuga dari menteri luar negeri Ingge- 

(Iris Anthony Eden dan 

kat dutanja jang ada di Denmark 

  
|anrsicine mengatakan, bahwa ja da- 
|pat mempergunakan pasukan? jang : 
| kuat dan jang sampai kini masih be- 

Pena annja ini dimaksud sebagai ko- 
mentar terhadap berita2 dalam pers 
Mesir jang mengatakah, hahwa ”ba- 

|taljon Kemerdekaan” akan mening- 
| galkan Kairo, mungkin dengan perse- 
tudjuan Kairo, untuk menjerang pa- ! 

| sukan2 Inggeris didaerah 
| Suez. 
| Para penindjau di Kairo berpenda- 

| pat, bahwa suatu mesiu internasio- 
| nal sedang berkembang di Mesir, wa- 

laupun menteri dalam negeri Fuad 

    

"lum lagi dapat dipergunakan. Kete- | 

terusan ' 

  

Sebulan 
Etjeran 0... 

1 milimeter, 1 kolom... .. Rp. 

LANGGANAN : 

  

Dalam dan Luar Kota. 
Mp pam 

0.60 
PAS Wo ST Ke Tapi MENIT TOT PRA 

” 

ADPERTENSI : 
0.80 

   
   

    

   
  

  

Mesir : : Situasi 

  

— Mesiu internasional siap 
Inggris sedia hantjurkan Ge 

Kemerdekaan" Mesir 
JENDRAL Sir George Erskine, komandan pasukan? Inggeris didae- 

: rah Terusan Suez mengumumkan, bahwa ja akan memusnakan Batal- 
jon Kemerdekaan dari Kairo, djika bataljon tsb. menjerang pasukangnja. 

Dalam keterangannja kepada pers Siradjuddin Pasha malam Rebo jang 

lalu membantah, bahwa kabinet ber- 

' niat untuk mengundurkan diri. 
tidak akan berobah 

Lebih landjut. menurut UP. Acting 

Menteri L.N. Mesir Ibrahim. Farag 
menerangkan, malam Kemisjang la- 

lu, bahwa politik luar negeri Mesir 
mengenai tuntutan2 nasional Mesir 

tidak berobah. Dikatakannja, bahwa 
| pemerintah Mesir akan terus mende- 

sak pengosongan dan unifikasi"lem- 
bah Nil. Statement Farag Pasha ini 

Nateua sebagai djawaban terha- 
dap pidato hari Natal dari Dj. Sir 
Brian Robbertson, panglima pasukan 
pasukan Inggeris di Timur Djauh. . 

  

Reaksi terhadap kemerdekaan Lybia : 
  

dkk akan tjalonkan Libia 
djadi ang 

nja kepada 

Nenen merdeka. 

" Menteri luar negeri Dean Acheson 

dalam pesanannja kepada menteri 
luar negeri Libya menegaskan, bah- 

| wa pemerintah Amerika bermaksud 

bya untuk keanggautaan PBB. Di- 
aan ie Ha mma In bahwa pemerintah A- 

laksanakan maksudnja itu.. 
Utjapan2 seiamat telah diterima 

sekretaris 

djendral PBB Trygve Lie. Duta Ing- 
geris untuk Libya, Sir Alex Kirkbrid 
ge, pada hari Senen jl, telah me- 
njampaikan surat2 .kepertjajaannja 

kepada radja Idris. 
Menurut Reuter, pemerintah Italia   

  

se- 
laku kepala legasi pertama Italia | 

untuk Libya, 

Dari Bagdad diwartakan, bahwa 
pemerintah Irak telah memutuskan, | 

hendak mengakui pemerintah Libya | 

jang baru diproklamirkan kemerde- | 
kaannja. Mangkubumi Emir Abdul- F 

lah dan perdana menteri Nuri es 
Said telah menjampaikan utjapan2 

selamat kepada radja Idris. 

Pers Irak Chawatir. 

AFP mewartakan dari Bagdad, 

bahwa pers Irak pada hari Senen ji. 

telah menjatakan suatu kechawatir- 

an jang tertentu tentang kemerdeka- 

an jang sesungguhnja . dari negara 
Libya jang baru sadja dibentuk. 

Etarian ,Ittihad ai Destouri”, jang 

mentjerminkan pendapat pemerin- 

tah menjatakan, bahwa adalah me- 

rupakan suatu hal jang penting, su- 

| paja kemerdekaan jang sesungguh- 

|nja dari Libya diperkuat dan supa- 

| ja Libya bebas dari semua tjampur 

tangan asing. 
,Al Naba'a”, organ dari bekas 

perdana menteri Salah Jabr, menja- 

takan, bahwa semua negara2 Arab 

dan rakjatnja harus memperlindungi 

rakjat dan pemerintah Libya, dja- 

ngan sampai ada intervensi negara2 

asing. 
.Sawt al-Ahal” harian Partai 

Nasional Demokrat jang berhaluan 

kiri mengatakan, bahwa negara Li- 

bya akan mempunjai pasukan2 Ing- 

geris, penasehat2 Inggeris dan pang- 
kalan2 Inggeris. Karenanja Libya 

akan merupakan suatu hubungan da- 

lam rantai ikatan imperialis Ingge- 
ris, jang mengikat bangsa Arab. — 
Ant. 

DUTA BESAR RRT BERANG- 
KAT KE TIONGKOK 

Duta “besar RRT di Indonesia 
Wang Yen Shu telah berangkat dari 

Djakarta menudju ke Peking dimana 
  

wintah sekarang. 

uang dengan boros. 

dipertanggung djawabkan. 

| i nasional Indonesia dengan 
nja setahunnja 

gunakan untuk begroting. 

partikelir dan rakjat djelata. 

benggel didjaman dulu.   
Menurut taksirannja “ penghasilan 

segala2- 
tidak lebih dari 18 

miljard rupiah, jang 11 miljard di- 
Jang 7 

miljard dibagi antara perusahaan? 

Per- 
usahaan2 sadja dapat bagian 2 mil- 
jard sehingga restannja jang 5 mil- 
jard harus dibagi untuk rakjat dje- 
lata jang berdjumlah 70 djuta atau 
20 sen seharinja seorang djadi djauh 
lebih melarat dari pada dengan se- 

Dakulu de- 
ngan sehenggol orang masih dapat 

SJAHRIR BERSUARA : 

— Deradjat rakjat kurang 
dari sebenggol 

JAURIR dalam pertjakapan sesalkan sekali politik keuangan peme- 
Menurut Sjahvir, 
Untuk keberesan dalam soal 

nja sesuatu sen jang dikeluarkan harus ditjari tahu guna apa agar dapat 

pemerintah — menghamburkan 
keuangan sebenar- 

beli 1» liter beras! 
Orang jang paling banjak dapat 

bagian dari penghasilan nasional, ja- 
lah mereka jang tinggal di Djakarta 
dan dikota2 besar, sedang rakjat 
djelata didesa2 mendapat restannja 
dari penghasilan nasional. 

Dalam negara jang sehat menurut 
Sjahrir hanja 20” dari penghasilan 
nasional digunakan untuk begroting 
dan ,djangan 605. seperti di Indo- 
nesia. Sistem sebanjak2-nja peng- 
hasilan nasional digunakan untuk 
begroting hanja dapat diselenggara- 
kan dinegera2 komunis, akan tetapi 

P| 
| 

  
4 

Lembaga Kebudopa An #ndones 
"Kan. Botavisaseh Genesis teka 
van Kuman an Many nata   

  

    

dinegara2 komunis segala2-nja di- 
tanggung oleh er 

Di Indonesia 60”, dari penghasilan 
nasional digunakan untuk negara, 
tetapi apa jang diperoleh kerabali 
oleh rakjat? Didesa2 tidak ada ke- 
amanan dan djuga sekolahan tidak 

ter-urus. 
« Produksi dalam segala 

lapangan merosot 4075. 

Menurut Sjahrir produksi disegala 
lapangan telah merosot sehingga 
dengan 407”,. Penghasilan negara 
dilihat dari angka? uang memang 
meningkat akan tetapi djika dilihat 
dari djumlahnja tonnage produksi ma- 
sih berada dalam tingkatan jang 
rendah. Sekarang penghasilan dari 
negara masih bagus disebabkan oleh 
karena harga pasar dari barang ba- 
han Indonesia diluar negeri masih 

bagus. 
Tapi sekarang sudah kelihatan 

bahwa harga barang luar negeri tam- 
bah naik, sebaliknja harga bahan 
Indonesia mulai merosot. Djika pe- 
merintah tidak membikin persiapan 
dari sekarang dikuatirkan akibatnja 
berbahaja sekali bagi keuangan dari 

negara. 

er Fuad 

| gai protes 

LI 

gota PBB 
FP MEWARTAKAN dari Washington, bahwa presiden Truman de- 

ngan resmi telah mengakui keradjaan baru Libya. Dalam pesanan- 
radja Idris el Mahdi el Senussi, Fruman mengatakan, bahwa 

| proklamasi kemerdekaan Libya mempunjai arti sedjarah jang penting, 
| tidak hanja bagi rakjat Libya sadja, tetapi djuga bagi masjarakat nega- 

  

Wang Yen Shu akan tinggal selama 

2 atau 3 bulan untuk mengadakan 
pembitjaraan dengan Pemerintah 
RRT, 2 

Bersama-sama dengan Wang Yen 

Shu djuga telah turut berangkat ke 
Peking councellornja Ho Yan. Ant. 

  

Demostrasi menentang 
pengangkatan Haliz 

Atifi 

Para peladjar sekolah menengah 
an mahasiswa badai Pamen uan ting- 

ri fa“: 
| kultet tehnik, kan hari Rebo pagi 

| telah mengadakan demonstrasi seba- 

terhadap pengangkatan 
| dr. Hafiz Afifi Pasha sebagai kepa- 

la -kabinet radja Mesir. 

Untuk membubarkan demonstrasi 

ini polisi Mesir terpaksa mengguna- 
kan gas air mata. 

Djuga di Iskandaria terdjadi de- 
monstrasi2 sebagai protes pengang- 
katan tersebut. Polisi Iskandaria ter- 

paksa melepaskan tembakan2 sehing- 
ga sedikit2nja 20 orang kaum de- 
monstran mendapat luka2, sedang- 

kan pada pihak polisi 5 orang men- 
dapat luka2. 

Dikatakan bahwa pengkatan Afifi 
ini terdjadi pada waktu banjak ter- 

siar kabar tentang adanja krisis ka- 
binet Mesir, karena para menteri ti- 

dak pernah diberi tahu lebih. dulu 
tentang maksud2 radjaFarouk. Se- 
perti telah diwartakan berita2 ten- 
tang krisis kabinet Mesir telah di- 
bantah oleh menteri dalam negeri | 
Mesir, Fuad Siradjudin Pasha. 
Ant. UP. AFP, 

Ridgway diberi 

ARA pembesar A-merika memb 
Ridgway supaja memperpandja P 

kemarin, demikian diumumkan ha 

Kalangan diplomasi berpendapat, 
bahwa diperpandjangnja waktu tadi 
bisa didjalankan, karena perunding2 

dari pihak Utara ,,memperlihatkan 
dasar2 kemauan untuk mentjapai 
perletakan sendjata, walaupun dari 
sehari kesehari terdapat kesulitan2 
dalam perundingan”. 

Komentar ,,Telepress”. 
Menurut sebuah berita ,,Telepress” 

dari Washington, tekanan di Wa- 
shington agar supaja perundingan 
di Panmunjom itu gagal semakin 
kuat. 

Koresponden ,,London Times” di 
Washington mengabarkan ketika 

tanggal 24 Desember, bahwa dikala- 
ngan penduduk Amerika semakin 
kuat pendapat didesak2kan, supaja 
kepada Tiongkok diberikan peringat- 

an jang sungguh2 dan sesudah itu 
peperangan di Korea diperluas. 
Dikemukakan pendapat oleh ,,Te- 

lepress”, bahwa ,,sesungguhnja tun- 

tutan2 jang achir2 ini diadjukan 
oleh Djenderal Ridgway, agar supaja 
perutusan Palang Merah Internasio- 
nal diperbolehkan  mengundjungi 
kamp2 tawanan perang di Korea U- 
tara, dan tentang soal djumlah ta- 
wanan perang PBB, — menundjuk- 
kan bahwa Washington dan Tokyo 

sengadja menjahdt perundingan Pan- 
munjom.' 
Suratkabar Komunis ,,L'Humanite” 

(Perantjis) tulis, bahwa Ridgway 
minta djumlah tawanan perang jang     1. (Bersambung hal. 4) lebih besar darf pihak Korea Utara 

“ 

-Inito, ketua umum 

Dienderan 

nja itu me 

Hn Akte 

Rebo 1 PN Ana baba $ 

dengan 'Inggeris. Mossadegh mene- 

rangkan kepada wartawan2 luar 
negeri, bahwa pemerintah Iran ti- 
dak bisa menerima 

Dunia tsb., karena (1) Iran tidak 
bisa menjetudjui - dipekerdjakannja 

kembali ahli minjak (2) Iran tidak 

bisa mufakat mendjual  minjaknja 
kepada Inggeris dibawah harga 'n- 
ternasional. 

wa Bank Dunia Inggeris menghen-" 

njak.dan tuntutan inilah jang telah 

memutuskan perundingan. Ant. UP, 
t:   

da di Irian Barat 
Nederland bermaksud ' memperta- 

hankan Irian Barat tidak 
membawa kemakmuran dan 
Gjuan Irian Barat melainka 
aa aa 
buat persiapan ang dur 

Buktinja Menteri L. N. Australia 
Casey jang pada pertengahan No- 
vember jang lalu bertemu dengan 
Menteri? Belanda Drees, Stikker dan 
Peters serta bertemu pula dengan 
Blom dan Mej. Tellegen, telah me- 
ngemukakan untuk 
patroli tentara darat dan laut ' 
udara bersama-sama Nederland- di 
Irian, menawarkan. pula pertolongan 
Australia untuk memperbaiki lapa- 
ngan terbang di Irian dan memberi 
bantuan untuk memperkuat kedu- 
dukan Belanda di Irian Barat. 

Demikian antara lain pidato Sir- 
»Perhimpunan In- 

Gonesia” dalam rapat terbuka di 
Den Haag pada tanggal 23 Desember 
jang lalu menurut kawat wartawan 
,Antara” dari Amsterdam. 

Rapat itu antara lain dikundjungi, 
oleh Mr, Tambunan angg: 
gasi 

  

   
   

ketua PBI ja 
ke Paris, Sulaiman Press ' 

komisaris agung Indonesia, pega- 
wai2 komisarit lainnja, kaum ibus. 
peladjar dan lain2-nja. — Ant. 

INDONESIA SEGERA ME-. 
NGAKUI LYBIA 

MERDEKA 
Kemarin siang pemerintah Indo- 

nesia telah menerima kawat, dari 

perdana Menteri dan mentegi luar ne- 

AtacHe 4 

  

menjatakan telah berdirinja ker adje 
an Lybia jang merdeka. 

ngan utjapan selamat atas berdirinja 

Lybia merdeka itu. Mungkin sekali 

pengakuan Pemerintah Indonesia ter- 
(hadap keradjaan Lybia itu sendiri 

|akan sudah dapat dinjatakan dalam 

bulan ini djuga, demikian kabar dari 
| | kalangan Pemerintah kemarin siang. 
| Ant. 

    
PANMUNJOM : 

  

kuasa memper- 
pandjang waktu perundingan 

eri kuasa kepada djendral Matthew 

ng konperensi gentjatan sendjata di 
Korea dengan 15 hari lagi, bila ia melihat kemungkinan akan tertjapainja 
gentjatan sendjata, sesudah batas Waktu 380 hari berachir hari Kemis 

ri Rebo jl. 

dan Tiongkok, daripada apa jang ter- 

sebut dalam daftar tawanan perang 
jang telah diadjukan kepada, pihak 
PBB ketika minggu jang lalu. 

Suratkabar tadi tulis, bahwa ma- 

jat2 serdadu Amerika jang ditinggai- 
kan dimedan pertempuran 'itu rupa- 

perang” oleh pihak Amerika. — NC- 
NA. 

Utusan menudju Tokyo. 

Dipimpin oleh-Nicholas Burkhardt 
perutusan Palang Merah Internasio- 
nal, jang terdiri atas 6 orang, pada 
Rebo sore jl. telah sampai di Hong- 
kong dari Djenewa. 

Perutusan ini ada dalam perdjalan- 
an menudju Tokyo untuk mengada- 
kan penjelidikan, jang mungkin akan 

didjalankan, dalam 'kamp2 tawanan 
perang di Korea. ,Rombongan  Pa- 
lang Merah Internasional ini berang- 
kat ke Tokyo pada hari Kemis jl. 
untuk menerima instruksi2 dari wa- 
kil Palang Merah Internasional di 
Tokyo, Dr. Otto Lehner. - Ant. AFP. 

na TE LT 

berhubung dengan "perselisihan de- 

ngan Kepala Sekolah diharuskan. md) 
suk sekolah seperti ' biasa, artinj   ber ikan, 

telah menolak rentjana Bank Dunia 
untuk penjelesaian sengketa minjak 

rentjana Bank 

P.M. Mossadegh mengatakan, bah-” 

& 

mengadakan |. 
serta | 

   

    

    
Indonesia, dalam perundingan RAN ON 

dengan Belanda, Prof. Zainal Abiding & 
ang dalam perdjalanari “ 

Ng 

Dan oleh Pemerintah Indonesia k l sg 
wat tersebut segera akan dibalas EN 

ae 

& Kemarin segenap murid SMA. do 
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daki pemotongan dalam harga mi-' 

  

Persiapan perang Belan- 

san ki 
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Ne
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geri keradjaan merdeka Lybia janga. 
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1. 

bg. Publicity 

semula semuanja 
modal jang akan 

DIDATANGKAN 

| ra merdeka 

SIKAP ,,SAKT 
MASALA 

T | Serikat Yani Indonesia : (SAKTI) 

dalam sikapnja terhadap masalah 
rian al. memutuskan mengadjak. 
seluruh organisasi rakjat dan par- 

(tai2 jang tjinta damai, tjinta ke- 

1- | merdekaan supaja mendesah peme- 
rintah untuk membatalkan perdjan- 

ajian K.M.B. sehwuhnja dan merg- 

gantinja dengan perdjandjian Inter- 
nasional sebagai perdjandjian nega- 

jang berdaulat. 1 

Mendesak pem aintah sapaja moam- 

batalkan dan menghapuskan semua 

konsesi jang dibdtikan | kepada Be- 

USAHA MEMELIHARA 
ORANG TERLANTAR 
0 Berasal dari Fjilatjap 

|. dan Bandjar, 
Di Tjiamis sekarang sedang digiat- 

kan uasaha menolong orang2 jang 
,terlantar” karena terpaksa  me- 
ngungsi meninggalkan kampung ha- 

lamannja berhubung dengan gang- 

guan keamanan. Oleh Djawatan So- 
sial antara lain kemarin telah dibuka 
Rumah Perawatan Pengungsian jg. 

Sakit (RPPS) bertempat dikota ke- 
tjamatan Tjisaga, dihadiri oleh wa- 

kil2 pemerintah daerah. Sekarang di- 

sana dirawat 82 orang jang seba- 
gian besar terdiri dari orang2 jang 
menderita penjakit hongeroedeem. 

Dengan dibukanja rumah perawa- 
tan itu sekarang timbul harapan 
bahwa kepada mereka akan dapat 

  

  
Ditentang Masjumi 

) Sidang DPR Kotapradia Jogjakarta # 

Pemilihan umum setjara langsung 
: Tg Kotapradja Net 

"ian GP 
Panitya 5 orang susun surat balasan ke 

3 - 6 M3 Lgi “ r Sih “ 

Kementerian Dalam Negeri 
IDANG pertama DPR Kotapradja untuk bulan Desember ini 

landa, mensita milik musuh jang 5 
5 5 Fata Keknwa "perawatan lebih baik 0 al 
aa kosa Tri: 3 TART SANG Sementara itu Djawatan Sosial se-: 
penjelesatan masalah Irian dan pe- karangpun sedang sibuk mengada- 
njelesaian mas Irian mustilah 

Menurut RD semaiam disebutkan 
: (bahwa Pemerintah berniat segera 

Ti | mendatangkan achli2 ketabiban dan 
techrikc dari luar negeri untuk mem- 

kan persiapan2 dilang- 

  

Nak 

disamping 
' Ijang bekerdja 

yes 3 mendjadi tjontoh usaha? na- 
dengan : 

Pemerintah In- 
|. Hah mendjadi tjontoh bagi lain? pe- 

“ bekerdja diiringi dengan  keinejafan 

jika perbelandjaan dihentikan, ini 
be: ukan sadja kerfigian 

a dari pengeluar- 
ah dikeluarkan oleh 

ara Indonesia dan N,V. Pu- 
si ini djuga akan berarti 

ibirakan pihak? ter- 

Te “kalangan pengu- 
1 kedalam Tumpur. De- 
an Bank 

memutuskan — walaupun menga- 
lami kesukaran? dengan modalnja 

ng tidak besar-itu pula — untuk 
neruskan perbelandjaan assen- 

(Ibling-plant tersebut, berikut peng- 
Maksamaan import automobiel, sehing 
Iga berhasil mewudjudkan berdirinja 

to.- distributeur baru, 
porteur2 bangsa asing 

l | Gisini semendjak sebe- 
Tum perang dunia ke-2. Lena 

Pengalaman ISC supaja 

Do tonak ! 
Apa jang telah dibuktikan oleh 

Indonesian Service Company, herdak- 

ha nasional, bahwa keuletan 

.|akan mentjapat tjita2 nasional, itu- 
“Hah jang mendjadi tenaga pendo- 
3 engan aa antuk madja dalam 
lapangan jang sebenaranja masih ba- 
ru baginja. : : 

usaha nasional, jang | 

menjeret nama | 

Negara Indone- | 

bantu/isaha2 pembangunan dan pe- 
njempurnaan kesehatan di Indonesia. berbukti dengan suknja Irian ke- 

publik Indonesia   Untuk keperkian tsb. dibutuhkan 
paling sedikit 1060 orang. Na 

dalam wilajah 
jang merdeka dan berdaulat. — Ani. 

  

(Bila dikehendaki pengolahan bahan? 
harus disediakan oleh negara sekutu 

-Menurut sumber? jang bersangku- 
tan dan jang dapat dipertjaja Indo- 

nesia menghendaki perlengkapan in- 
stalasi mesin2 dan alat2. tehnik dari 
Djepang untuk membangunkan suatu 
negeri jang berindustri.' Ea 

. jepang jang dapat dimengerti ti- 
dak mengbendaki. bangunnja suatu 
-negeri industri saingan di Asia, men- 
dasarkan keberatan?nja bahwa di- 
'nasukkannja hal? seperti memba- 
ngunkan pabrik? tenaga lIistrik Hi- 
Gro, pembikinan kapal?2, perbengkel- 
an2 kapal (dokyards), pabrik? rabuk 
kimia, perindustrian? semen, caustic 
-seda, aluminium, kertas dan tekstiel 
di Indonesia adalah diluar maksud 

perantjang2 persetudjuan Frisco dan   “Tetapi djanganlah puja dikira bah- 
wa usaha ini akan berhenti disini sa- 

Karena maksud kami adalah le- 
luas. Tidak tjukuplah . kiranja 

Irusan importnja sadja bera- 
dalam tangan nasional, tetapi usa- 

|ha kami akan meliputi djuga para 
alers mobil se-Indonesia-nja. Dju- 

1 mereka ini seharusnjalah bangsa 
ondiri, Indonesia. 1 ! 

“Berkat bekerdja bersama-sama de- 
ngan Bank Industrie Negara, seka- 
ang LS.C. telah meningkat fase ke- 

hingga pada achir tahun ini LS.C. ti- 
: merupakan fagi asaha tjampur-   YTI 

  jasa dari lebaran 

Ea dapat diadjukan 

“hanja dikemukakan bahwa penjelesai- f 
harus sudah beres. 

4 Atas suatu pertanjaan tentang se- 
'mentara orang2 jang kini dikenakan 
huisarrest atau stadsarrest didjawab 
oleh Mr. Zainal Abidin, bahwa dalam 
tempo jang singkat djuga dapat di- 
harapkan akan ditjabut. Dalam hat 
ini kalau dalam pengusuian2 lebih 
andjut- ternjata diantara mereka 

terdapat bukti2 kesalahannja, djuga 
dimuka hakim. 

Tuntutan kerugian. 
Y. Zainal Abidin - menerangkan 

ih landjut bahwa ada perkumpul- 

| terhadap orang jang ditahan 
ternjata tidak bersalah. 
ntang  kemungkinannja akan 

hasilnja tuntutan kerugian itu, 
nal Abidin tidak sedia mem- 

berikan keterangan maupun komen- 
BR H5 PEN AA 

  
  

TI GADII PEGAWAI ASING 
Sesudah tg. 21-12-1951 me- 
nurut PGP. , 

|. Pegawai? asing jang temasuk 
achli? jang benar? dibutuhkan dan 

sgeri kemarin | 
akui kebenarannja k 

Usaha Indonesia untuk Af- 

bagai korban dalam ke- 
-3 : bang di Teheran 

pada malam Minggu jang lalu, da 
lam tempat kedudukannja jang baru 

& 

  
Siapa penggantinja 
ha Indonesia ur S , 

al |dua jaitu untuk mengoper segala sa-. 
“ham daripada Zorro Corporation, se- 

Sana tt) 

jang memadjukan tuntutan ke- 

bekerdja | 

“ |4). Hanja ada satu matjam padjak, 

axl Banua telan imening- | 

dikuburkan di | 

diluar pengertian fasal? pengembali- 
an kerugian. “an 
Persoalan tersebut mengakibatkan 

terhentinja perandingan pengemba'i- 
an kerugian. Sidang penghabisan se- 
belum ditunda untuk tahun baru di- 
yentjanakan tanggal 29 Desember. 
Para delegasi akan reses seminggu 
lamanja atau lebih. 

Selama ini perundingan ber- 
dijalan Tantsar. “Dyaanda Uk 

j — dak pessimistis. 
Selandjutnja UP: mengabarkan 

bahwa komisi2 perikanan dan pe- 
ngembalian .kerugian mengadakan 
pertemuan digedung Kementerian 
Luar Negeri kemarin pagi, setelah 
reses satu hari untuk hari Natal. 

bahwa Ir. Djuanda, ketua delegasi 
Indonesia ke Djepang, hari Rebo ke- 
marin dulu, membantah kabar dika- 

langan Djepang bahwa perundingan 
pengembalian kerugian antara Indo- 
hesia dan Djcpang menemui djalan 
buntu. Djuanda menerangkan kepada 
perskonperensi ditempat missi Indo- 

hadapi perundingan dgn Djepang itu. 
Mendjawab pertanjaan, Djuanda 

menerangkan, bahwa perundingan? 
jang telah dilakukan senantiasa da- 
lam suasana persaudaraan dan ja 
puas dengan sikap pihak Bjepang. 
Diharapkan persetudjuan2 prinsip 
mengenai sebanjak2nja soal akan da- 

| pat terijapai. Ta Te 
Djuanda menerangkan akan pergi 

ke Djakarta pada tgl. 15 Januari '52 

berhubungan dengan perundingan di 
Tokio itu. 

Dipertjajakan duta besar Indone- 
sia di Tokio Mr. Sudjono dan lain2- 

lama kepergiannja itu. Ir. Djuanda 
| memperkenalkan kepada pers dnta 
besar untuk Amerika Serikat Mr. 
Ali Sastroamidjojo jang ditundjuk 
untuk sementara sebagai penasehat 

Semua soal penting. Indone- 
sia tidak minta kerugian 
atas korban djiwa. £   pers ini telah mengemukakan pokok2 

mengenai perundingah sbb.: periun- 
dingan2 dengan Djepang sekarang 
ini baru dalam tingkat prinsip me- 
ngenai : pertama kerugian perang, 
kedua djasa2 jang dapat diberikan 
“Oleh Djepang dan ketiga, perikanan. 

Kata Djuanda : ,,Saja tidak dapat 
mengatakan bahwa soal jang satu 

1jas 

nesia tidak pessimistis dalam meng- 

j-a.d. untuk mengurus soal2 jg tidak | 

nja dapat meneruskan tugasnja se- : 

“politik delegasi Indonesia di Tokio.. 

Dari medja perundingan Indo nesiasDjepang : 

Indonesia inginkan perlengkapan 
—. instalasi mesin dan tehni 
|. Djepang tetap hendaki bahan2 mentah 

ELEGASI Indonesia dan Djepang hari Rebo Aduan dulu malai me- 
rundingkan fasal demi fasal sekitar tuntutan Indonesia akan peng- 

gantian keregian perang dari Djepang. Jang mendjadi pokok persoalan 
berapa djwah penggantian jang didapatkan dalam 

kerugian” (Gasak 14) dasi perdjandjian perdamaian Frisco jg menetap- 

kan bahwa Ujepang bersedia memberikan djasa?2” rakjat Djepang dalam 
produFsi, pengangkatan kapal? dari dasar sus dan pekerdjaan taingnja 

sfasal penggantian 

mentah, maka bahan? mentah ini 
jang bersangkutan), 

Hu lebih penting dari soal jang Iain- 
nja”. Setjara “categoris Djuanda 
membantah kabar? bahwa Indonesia 
minte. “kerugian 'atas: korban2 djiwa 
selama pendudukan Djepang di In- 
donesia. .. i 

Kemudian dju diharapkan ter- 
'tjapainja suatu persetudjuan jang 
melindungi mug perikanan Indo- 
nesia jang masih terbelakang itu. 
Djuanda mengatakan bahwa bebera- 
pa element dari konvensi perikanan 
Amerika Serikat dapat berumus da- 
lam persetudjuan perikanan antara 
Indonesia dan Djepang. 

Ia berkata, bahwa perundingan 
mengenai perikaj sudah tentu sa- 
ngat penting tapi perlindungan ter- 
dapat pihak perindustrian jg lebih 
lemah harus merdapat perhatian ter- 
utama. Dan jang demikian ini meli- 
puti djuga semua lapangan ekonomi 
di Indonesia. Demikian Djuanda. 

Achirnja Djuanda mengemukakan 
bahwa metana (Gi Indonesia 
akan membawa bahan besi tur dar 
bahan? lainnja ke Djepang untuk 
penbangunan kapal? ikan oleh Dje- 
pang untuk Indonesia sebagai seba- 
gian dari penjelesaian pembajaran 
kerugian kepada Indonesia. Demiki- 
an berita UP dari Fokio. — Ant. 

Pe 
s8 . 

dengan memberi 

D 

dakan-tindakan, 

Kata ana! kita kurang tju- 
kup tenaga2 jang tjakap dan berpe- 
ngalaman. Oleh sebab itu, tenaga2 

“jang sudah meninggalkan djabatan2 
pemerintahan, baiklah tenaga2 itu 
ditarik kembali. 

  
1. Kita harus memupuk tenaga? jang 
“diperlukan untuk konsolidasi :kader 

5 . : 2 3 
ipimpinan, maupun tehnis, begitupun 
ladministratif, 

Berhubung dengan kita  mengha- 
|dapi penjelenggaraan  nasionalisasi 
perusahaan2 listrik dan soal2 jang 
'pertalian dengan hal tsb, maka kita 
i disaraping “konsolidasi harus djuga 
mernikirkan pemupukan tenaga2 jg 
idiperlukan untuk menjelenggarakan 
nasionalisasi dalam djangka pendek. 

i “Menurut Munandar, djika hal ini 

Itidak didjalankan, maka sembojan 

hampa beiaka. 

Tentang sjarat2 untuk mendapat- 
kan tenaga2, Ir. Munandar berpen- 
| dapat, bahwa harus diberi gadji jang 
i tjukup. 

Dasar gadji harus sebegitu "rupa, 
(sehingga pegawai tidak perlu memi- 
|kirkan pentjarian tambahan lain, se- 
“bab ini mengganggu sekali lantjar- 
  

  
“jalah padjak “ penghasilan jang 
progressif, dan. tidak memberat- 
kan tani pada chususnja dan rak- 

— Jat pada umumnja. 
2). Perusahaan2 modal asing jang 

selaiu mendapat untung berdju- 
“ta rupiah dikenakan padjak jang 
“lebih banjak 

3). Padjak peralihan Ssupaja dibatal- 

kan, 
W). Uang kenaikan padjak bumi, su- 

paja segera dikembalikan pada 

jang berhak. ea 
5). Pindjaman nasional dan pindja- 

| ..man pada waktu perang gerilja 
melawan Belanda berupa bahan 

|. mentah dan lain2, supaja dikem- 
|. balikan, : 1 3 

sebanding dengan | 
pendapatnja jang berlebih-lebihan. | 

t 

Kk Front Persatuan Tani menghendaki 
. hanja satu matjam padjak 

Jaitu -padjak “penghasilan jg. progressif 
“| SW RONT PERSATUAN TANI, dimana tergabung BTI, RTI dan SAKTI 

: (& jang beranggauta 500.000 kaum tani, dalam siatementnja tertanggal 
25 Desember mengadjak seluruh kaum tani dan golongan rakjat lain jang 

| dikenakan padjak jang berat, antuk bersama-sama menuntst, supaja: 

bararti djuga memperbesar peng- 
hasilan negara supaja: 

a.Hak2 tanah bagi modal asing 

ditjabut, dan sebagian tanahnja 

dibagikan kaum. tani jang mem- 
butuhkan, 

b. Industrialisasi jang "meluas. 

c. Pimpinan teknik dan bantuan 

modal, bibit, alat2 pertanian 

den rabuk kepada kaum tani 

5 

Dalam statementnja itu diterang- 
kan, bahwa kaum tani pada waktu 

lini dikenakan  bermatjam-matjam 
padjak antara lain padjak jang lang- 
sung, jalah: 

1). padjak bumi, 2). padjak ru- 
mah, 3). padjak ronda, 4). padjak 
kandang kerbo: 5). padjak pagar 
|desa, 6). padjak ganti surat kete-   memperbesar | tenaga 

menghasilkan kaum, tani, " jang 

6). Untuk   alihanj dsb, — Ant, 
rangan saban bulan, 7). padjak per- 

sembojan djika a 
Sjarat2 untuk mendapatkan tenaga ahli, ialah 

ALAM pertjakapan dengan Ir. Munandar, 
gara untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Penupetel) ia mengemuka- 

kan beberapa Soal mengenai perusahaan jang dipimpianja, 

gapnja mengehawatirkan, djika Femeriniah tidak segera mengambil tin- 

untuk menampung 
orang2 jang terlantar” berasal dari 

daerah kawedanan Bandjar dan 
Tjilatjap jang sekarang banjak di- 
dapat dikota  kawedanan Bandjar, 
berlindung dibawah2 djembatan atau 
gerbong2 kereta api. Usaha ini di- 

bantu oleh djawatan2 lain terutama 
pamongpradja. Dari Tjiamis seka- 

rang sedang diangkut alat2, antara 
lain sedjumlah bantal, tikar, piring, 
sendok dll untuk persiapan membu- 
ka sebuah rumah “perawatan jang 

akan diberi nama ,,Panti Harapan”. 

Selain'akan diberi makan dan tempat 
tidur, kabarnja mereka akan diberi 
djuga pendidikan agar djangan bersi- 
kap putus-asa. — Ant. 

SBLGI ADJUKAN PROTES 
s KEPADA OSEM 

Pengurus Besar Serikat Buruh Lis- 
trik & Gas Indonesia telah memadju- 

kan protes keras kepada direksi O.G. 

H.M. Overkapping di Djakarta me- 
ngenai pemogokan2 pada perusahaan 

listrik dan gas jang terdjadi di Me- 
dan baru2 ini. Didalam surat protes 
nja itu SBLGI menjatakan bahwa pe- 

mogokan jang telah terdjadi itu ada- 
lah akibat dari pada tidak dilaksana- 
kannja persetudjuan antara SBLGI 
dan OGEM oleh pihak OGEM. Me- 
nurus SBLGI pihak OGEM-lah jang 

harus bertanggung-djawab atas aki- 

bat pemogokan itu. Dalam surat pro- 
"tes itu SBLGI memperingatkan kepa- 
da pihak OGEM akan beberapa pasa 
dalam persetudjuan antara lain pasal 
jang berbunji bahwa dengan adanja 
persetudjuan itu tidak akan terdapat 

buruh jang dirugikan dalam pengha- 
silan kotornja. ' 

Selandjutnja untuk mengatasi per- 

golakan jang tidak diharapkan dida- 
lam perusahaan tersebut SBLGI 
mengharapkan perundingan lagi de- 

ngan pihak madjikan dengan disak- 
sikan oleh pihak Kem. Perburuhan. 

Sebagai telah pernah dikabarkan 
pemogokan SBLGI tjabang Medan 

itu ialah, karena tjabang tsb. merasa 
tidak puas akan hasil perundingan 

antara pihak pengurus besarnja dan 

k..akan tinggal 
hli2 tidak ada 

  
gadji jang tiukup 

kepala Perasahaan Ne- 

jang diang- 

nja pekerdjaan. Ini djuga adalah da- 
sar. untuk memberantas adanja ko- 
rupsi. 

Demikian Ir. Munandar, kepala 
Penupetei, dari Kementerian Peker- 
djaan Umum dan Tenaga. — (LR.). 

KONPERENSI PGRI DJAWA 
BARAT SELESAI 

Kemarin dulu malam telah diada- 
kan resepSi penutupan konperensi 
PGRI seluruh Djawa Barat jang dia- 

dakan sedjak tanggal 24 Desember 
dan jang diikuti oleh 49 tjabang. 

' Konperensi tersebut antara lain te- 

lah memutuskan buat resolusi supaja 
tentang gadjih guru KPKB (Kursus 
(Pengantar Kewadjiban Beladjar) di- 
tindjau kembaii oleh Pemerintah dan 

  
Djuanda dalam interview dengan Inasionalisasi tinggal sermmbojan jang |supaja ditanbah bangunan2 sekolah 

agar kepada pemilik2 sekoiah diberi- 
|kan kendaraan bermotor untuk me- 
meriksa sekolah2. 

Djuga diputuskan sikap PGRI jang 
tidak menjetudjui diadakanrja baha- 
sa Belanda. Ant. 1 

LETN. MUDA REDJOUTOMO 
MATI TERBUNUH? 

Kemis pagi kemarin telah dikete- 
mukan majat seorang letn. muda, Re- 
djoutomo dipekuburan Larangan, Po- 
trobangsan, Magelang. Pada badan- 
nja terdapat luka2 bekas kena tem- 
bakan, dan pada kakinja sudah ti- 
dak bersepatu lagi. Pistol dan serep 
peluru2nja djuga sudah tidak ada pa- 
danja Tagi, 

Pentang Letn. muda Redjoutomo ' 
itu dapat diterangkan bahwa ia ditu- 
gaskan di Tegal, dan kedatangannja | 
di Magelang adaiah untuk menengok ! 
keluarganja. Pada hari Selasa jang | 
lalu menurut keterangan keluarga. | 
nja ia akan ke KMK untuk melapor- 
kan kedatangannja. Tapi sedjak itu | 
ia tidak pulang kembali dan pada Ke- | 
mis pagi kemarin ia diketemukan te- 
lah mendjadi majat dipekuburan ter- 
sebut. — (Kor). : 

RAPAT PLENO DPRS 
PURWOREDJO 

Pada tanggal 29-12 ini DPRS. Pur- 
woredjo mengadakan rapat lengkap 
jang ke-6, jang akan membitjarakan 
soal2 penting terutama mengenai 
pembangunan dan keamanan. 

Dapat kita kabarkan djuga bahwa 
pada tanggal 28-12 tempat . pember- 
hentian otobis dibuka dengan upatja- 
|ra jang "luar biasa” jang dikundju- 
ngi djuga oleh para anggota DPRS 

  

Sidang kemarin itu dipimpin oleh 
Walikota "Mr. Sudarisman Purwoku- 

sumo sebagai Ketua DPR Kotapra- 
| gja dan dihadliri oleh 42 orang ang- 
| gauta dari 50 anggasuta, serta menda- 
pat kundjungan dari wakil? djawa- 
tan, Mantri2 pamong pradja, pihak 

militer dan sementara kaum wanita. 
Jang mendjadi perdebatan itu ka- 

rena dalam surat Kementerian itu di- 
njatakan bahwa. ada kemungkinan 
akan diadakannja perubahan dalam 

Undang2, sehingga dapat diseleng- 
garakan “pemilihan anggauta DPR 
Kotapradja dengan setjara langsung 
dan dalam mengadakan persiapan itu 
supaja diperhitungkan djuga. 

Dengan keterangan demikian, ma- 
ka beberapa  anggauta mengemuka- 

kan pendapatnja, bahwa berdasarkan 
pengalaman2 waktu pemilihan umum 
DPR daerah Istimewa Jogjakarta 
beberapa bulan jang lalu, jang meng- 
gunakan djuga Undang2 no 7 tahun 
1950, maka ternjata bahwa pemili- 
han umum itu kurang demokratis 

Gan tidak lantiar, sedangkan beaja- 
nja pun terlalu banjak, maka sebaik- 
nja dalam pemilihan umum untuk 

DPR Kotapradja jad. diadakan 
dengan tjara jang langsung. 

Mengenai so 1 itu.ada jang ber- 
pendapat, bahwa, supaja diadjukan 
usul kepada Kementerian Dalam Ne- 
geri atau mona terlaksananja 
pemilihan konstituante nanti. 

Mereka jan Gaiam prinsipnja 
menjutudjui p ilihan Uumlm setjara 

langsung ja raksi2 PNI, Murba, 
PSII, Partij Wa jat, 
Party Katholik, Parkindo, Gabungan 

Rukun Kampung, CHTH, PGRI. 
Dalam pada itu fraksi2 Masjumi dan 
GPIL dalam prinsipnja tidak menje- 

tudjui pendapat pemilihan setjara 
larngsungz, sebab disampingnja harus 
mengadakan waktu untuk persiapan2 
dan latihan2 jang akan memerlukan 
waktu jang lama, pemilihan umum 
bertingkat, berdasarkan pengalaman. 

jang lalu dapat berdjalan dengan 
memuaskan”. Ketidak lantjarnja itu 
karena masih belum berpengalaman, 
sedangkan kein untuk 
tjara itu seb arena 3 
waan beberapa pihak karena tidak 

mendapat - kemenangan  peisilhan 
umum DPR daerah jl. Demikian ke- 
terangan fraksi Masjumi, jang tetap 

menghendaki “berlakunja “Undang2 
no. 7 tahun 1950. 

Karena sebenarnja perdebatan itu 

dimaksudkan untuk mendjadi bahan 
membalas surat Kementerian Dalam 

Negeri, sedangkan setelah diadakan 
perdebatan jang memerlukan waktu 
2 djara lebih dengan tidak ada hasil- 
nja, Ketua Mr, Sudarisman memi- 

tuskan, menundjuk 5 orang anggauta 
untuk menjusun surat balasan me- 

ngenai pendapat Kotapradja tentang 
pemilihan umum DPR kotapradja jg 
akan datang, dan diharapkan pada 
sidang terachir hari Senin tg 31 De- 
sember surat itu oleh DPR kotapra- 

dja dapat disjahkan. Anggauta? pa- 
nitya itu jalah Sunarjo Mangunpus- 
pito, Budijadi, Sudianto, Supiah dan 
Sutarjo, j 

Kemudian sidang membitjarakan 
laporan nasib pegawai jang dibatja- 

kan oleh Ketua Panitya chusus sdr. 

Banuarli dari Partai Murba, jang 
maksudnja, berhubung dengan sta- 
tus kepegawaian Kotapradja dewasa 
ini belum tegas seluruhnja, nasibnja, 
belum disesuaikan seluruhnja sedang- 
kan formasinja belum lengkap. 

Sementara itu dapat diterangkan 
disini, bahwa sebelum sidang dimulai, : 
Walikota Mr. Sudarisman sebagai 
Ketua DPR Kotapradja dalam pidato 
pembukaannja dengan singkat meri- 
wajatkan kembali kedudukan DPR 
Kotapradja sedjak mulai dibentuk 
hingga sekarang ini jang dengan me- 
lalui pelbagai peraturan sedikitidemi 
sedikit menundjukkan perkembang- 
an2 jang menudju kesempurnaan, 

Dinjatakan djuga sekitar tugas dan 
pekerdjaan Dewan Pemerintah jang 
kadang? bertindak tidak hanja seba- 
gai politik figuur sadja, tetapi dja- 
ga sebagai techris figuur. Hal jang 
demikian sebenarnja tidak sesuai de- 
ngan Undang2 pokok no. 22 tahun 
1948 dan djuga Undang2 no. 16 ta- 
hun 1950 jang antara lain menjata-     

| kan bahwa Dewan Pemerintah Dae- 
rah mendjalankan pemerintahan se- 
hari2 untuk Cipertanggung djawab- 
kan kepada Dewan Perwakilan Rak- 
jat Daerah, Perkataan bahwa mere- 
ka djuga mendjadi Kepala Djawa- 
tan dalam undang? itu tidak ada, dus 
dengan sendirinja mereka itu bukan 
merupakan technis figuur, Tetapi me- 
ngingat factor2 politisch-psycholo- 
gisch, disampingnja pekerdjaan poli- 
tis, mereka toch mendjalankan peker- 
djaan technis itu. 

Sidang kedua diadakan tadi ma- 
lam mulai djam 19.30. 

" RETRAITE MAHASISWA 
KATHOLIEK 

“Mulai tanggal 28 Desember, sore 
hingga bango 1 Januari 1092, oleh 
keluarga PMKRI akan diadakan re- 
traite (bertapa dan hersembahjang) 
bertempat disekolah Djalan Tjode no. 
2 Jogja, 

Besar kemungkinan retraite terse- 
but akan dipimpin oleh pastoor Yu-     serta pembesar lainnja, « (KR), 

“ 

karto. 8, J, 
4 

ea aye AK 

sungkan di Balaikota Jogjakarta dan mergbitjarakan La ag surat 
dari Kementerian Balam Negeri jang meminta pertanjaan dari Kotapra- ' 
dja apakah telah siap untuk melaksanakan pentilihan umum 
pradja dengan menggunakan Undang? no. 7 tahun 1959. Soal ita mend 
perdebatan jang ramai dan memerlukan waktu sampai 2 babak. 

PR ru 

S. P. PAKU ALAM 43 TH. 
Hari ini usia S. P. Paku Alam me- 

nurut perhitungan Djawa genap 43 
tahun. Kalau menurut hitungan Ma- 
sehi 41 tahun, AN 
Berhubung dengan itu pagi ini di- 

Puro diadakan ,.selamatan”, dan ma- 

lam nanti dipendopo Purwodiningra- 
tan (Kadipaten) oleh Paheman Hari 
Biwadda diadakan malam peringatan 
dengan mengadakan ujon2. 

LULUS UDJIAN GADJAH 
MADA 

Lulus pada tanggal 24. Desember 

tit Kedokteran Hewan: 

Sdr. Bambang” Warudju. 

PAMERAN SKP NEGERI 
Tanggal 29 digedung Sekolahan 

Kepandaian Puteri Jogjakarta akan 

dilangsungkan pembukaan pameran 

(tentoonsteling), dan dimulai djam 
16.30. 
Dalam . pameran itu, akan diper- 

tundjukkan berbagai matjam hatsil 
buah tangan uan pekerdjaan para 
murid dari sekolah tersebut. B'. 

PEMENANG BRIDGE-DRIVE 
Hasil BRIDGE-DRIVE jang diada- 

kan kamaren dulu pagi di clubge- 

bouw C. L. S. Pontjowinatan 28 sbb: 
Pemenang pertama sdr2, Alex 

Tumbuan/Tommy, S. Rosah dengan 
angka 5720, mendapat 2 buah meuali 
dari "Hok Sing” dan toko "Putjung”. 

Pemenang kedua: Sinjar/Tjo Kiem 

Han dengan angka 3890 mendapat 2 
buah aanstekers. r 
Pemenang ketiga: Lie Tie Hiari) 

Ong Eng Kiesaengan angka 3859, 
mendapat 1 stel bridgekaarten dari 
toko "Kim Sin”. 1 
Perlombaan ini berlangsung dari 

djam 10 hingga 3.30 siang. ' 

PAMERAN PBB DI / 
| ai BEA # 

enurut: Djawatan 
Daerah, mulai besok pagi, “di 'Sono- 
budojo akan dibuka pameran Dinas 
Penerangan PBB "untuk Timur bja- 
uh. 

Penjelenggaraan pameran 'itu di- 
bantu oleh sebuah panitya daerah 
jang diketuai oleh sdr. Abdul Hamid 
dan sdr. Darjono, Kepala Djapendi 
sebagai penulis. 
& Pameran akan berlangsung 10 hari 
'lamanja. 

PAS SBHI AKAN AMBIL 
TINDAKAN SERENTAK? 

"Sekitar peristiwa”. Grand 
Hotel. 

Menurut Panitya Aksi Solider Se- 
rikat Buruh Hotel Indomesia Jogja, 
maka djika PAS SBHI Jogja tidak 
mendapat djawaban tegas/djelas da- 
ri pihak jang berwadjib, atas desa- 
kannja jang baru2 ini dikirimkan ke- 
padanja, dan djawaban itu ditunggu 
sekasip2-nja tanggal 31-12 depan ini, 
atas setia kawan seperdjoangan se- 
kasta dengan organisasi? jang men- 
dukung PAS SBHI akan melakukan | 
mengadakan aksi serentak mengam- 
bl satu penjelesaian lebih landjut. 

Seperti diketahui "sengketa" anta- 
ra pihak SBHI dan pengusaha NV. 
Grand Hotel de Djokja itu berdjalan 
sedjak tanggal 11 April 1951 jl. 

£ 

PEMBAGIAN PAKAIAN 

Ejabang Kota Jogjakarta. 

OLEH PL. 

Hasil pengumpulan pakaian dfleh 
PIL Tjab. Kota Jogjakarta, untuk 
memperingati hari Maulud, tanggal 
25-12-1951, bertepatan dengan kon- 
perensi PII daerah Jogjakarta, dan 
hari Natal, telah dilangsungkan pem- 
bagian keasrama2 fakir-miskinyjatim 
partikulir “sebagai Moehammedijah, 
Reksoputro dll: dengan diikuti /disak- 
Sikan oleh wakil2 dari Kepala Djawa- 
tan Sosial. 

Selandjutnja beberapa ratus po- 
tong akan diserahkan kepada Dja- 
watan sosial untuk dibagikan kepada 
fakil-miskin jang diluar asrama. Be- 
berapa puluh potong lagi akan dise- 
rahkan kepada Panitya Masdjid Sju- 
hada' untuk sebagian jg lain ada dju- 
ga jang dibagikan kepada jang mem- 
butuhkan dari rakjat dikampung2 
Oleh anggota2 PII sendiri djuga, 

PENDJELASAN 
Subsidi Sekolah  Partikulir. 

Kemarin kita muatkan karangan. 
berkepala: Subsidi Sekolah Partiku 
lir. Untuk djelasnja kita sebutkan di- 
sini bahwa karangan itu ditulis oleh 
Ki Hadjar Dewantara. 

    peng, 

Tontonan malam ini 
REX: ,Penghidupan”, Maria (Ra- 

tu Kebaja), P. Ramlee, 
AU KOR: 

Si R, Soekarno, Sri I, Unijati, 
INDRA: ,I Dood It, Red Skelton, 

Hleanor Powell. # 

SOBOHARSONO: 
(Asse Poester), Film cartoon, 
SENI SONO : »ietsendieven” 

» Cinderella?"   (Wentjuri Sepeda), 

1951 DI (doctoraal pertama) Kakak 

sa. Laka baka 

Penerangan 

okijah. aa 
»Pelarian dari Pagarndt  



rai | meninggal, 

adi ha 
kemadjuan. 

k PBB, Laksa- 
1 . 5 Yy, mengatakan 

a tawanan2 Utara telah mem- 
ritahukan kepada pihak PBB, bah- 
mereka telah ,,melihat banjak 
idu2 Korea Selatan di Mantju- 

. Dikatakannja pula bahwa ke- 
tika tahun 1959 tawanan2 Korea 
Selatan telah dipaksa menggabung- Na 

tara ke-6, ke-7 dan ke-8. 
Wartawan UP Arroli Dibble jang   
  

ini Nehru 
asing” 

aktunja | 

1 Dalam pidato di 
tegaskan bahwa ,.ka 
dalam wilajah India 

| Peperangan berkobar dimana-ma- 
Kebakaran, perampokan terdja- Pembunuhan jang ngeri terdjadi 

| setiap hari. Memang perang itu ke- 
| djam, Akupun menderita karena 

Ba MAN LTE 
am malang menimpa diri- 
ibu nan tertjinta mening- | 

kah ja an ku- 

1 untukmu? Menjanji dimuka- 

mu? Tak mungkin. Membelikan. 
adju buru dari hasi y 

“Idjadikan permainan. Perahu, 

“perahu. 

-: memandang sadja dari tepi. 

| keluar dari 

#lain diri sendiri. Sebab semua telah 

Lada di. Pammunjom mewartakan, bah- 

dalam beberapa wilajah Portugis 
iachiri dengan mengadakan perun- 

Pn 

di London berpendapat bahwa bida- 
to Nehru tsh. dimaksud sebagai con- 
sumpsi dalam negeri. : : 

' ih t 

Yu telah menjeru- 
uduk wilajah2 tsb. 

sabar menunggu ,,ke- 

adan bahwa dia 
udjuan politik- | 
an soal2 im 

nenundjiukkan bahwa | 
India tidak berniat 
dengan segera. —   

B5 Sa 
Mata (0 Oleh: Gun 

| ,Jahhoo!”  teriakku mentertawa- 
Ikan kawan2 jang 'lari ketakutan 
(mendengar petir menjambar. 

Ha. Pebakut semua. net? 
Selandjuna, "AK EN 3 

Sebentar kemudian mereka telah 
kembali bermaim lagi. - E2 

Hudjam memang sangat lebat. Lo- 
rang2 kampung berubah mendjadi 
sungai. Selokan2 ditepinja terendam 
air sampai tak kelihatan. Airnja jg 
meluap didjalan sudah dapat menga- 
sungkan ikatan bambu2. pandjang 
jang tadi baru dibeli bapak untuk 
mengganti pagar kebun. ana 
 Seketika.itu djuga bambu itu kami 

Ja, 

(bambu inilah benar-benar mendjadi 

e ijekku 

Kami, anak2 lelaki segera berebut 
ik mengendarainja, Anak2 pe- 
uan jang kurang berani hanja 

“ Dorong sana “dorong sini, .dalam 
jg setinggi lutut, gembira amat! 

iak perinfah sebentar2 kedengar- 
na! — Berhenti dulu! 
ikit! tak ada henti2nja 
ulut2 ketjil jang telah 

biru kedinginan. Tetapi perintah itu 
tak ada jang mau menerimanja se-   

rasa djadi Kapten, tak ada kelasi- 
ja, djadi semua memberi aba sen- 
liri-sendiri. Ft t 5 

'Tiba2 terlihat lagi tjahaja kilat. 
M : digerakkan pegas, ta- 

untuk menutup teli- 
sambil lari t, 

ikalau kit 

  

.,BAKTIKU 
keann 

DAMU" Pe han 
1   

1 Amir: Botol kosong tak berisi     

un Hata mp3 BB. 
“ Imenerangkan, 

pada korps? tentara Korea 

|jaran disamudera, 

NLAH AKU ! 
lat itu, tandanja kita tak akan di- | 

t 

: (mur dengan maksud menduga? hati 

Ihanja Lestari 

| mendorong, tetapi ketika ia melang- 
'Kahkan kakinja hendak datang, ter 

“Iperosoklah ia djatuh diselokan jang 

P CT (Djam peladjaran terachir). 

5 FM 
tag 

3 

Murid: Pak, 

si Murid: Made Un sedia er lini 

“ Ipertemuan 
ant 

Ijam 19,20 pm dan 
begitu pula subkomite 

wa dalam sigang tadi Djenderal-ma- 
ian |jor Lee Sang”Cho telah mengumum- 

jg. | kan, bahwa ,,sekurang2nja 7 va ,,$ 26 orang 
"diantara lebih dari 1.000 tawanan pe- 
yang PBB jang s,hilang” itu, telah 

melarikan diri atau dibe- 

Komando PEB mengatakan, 

Lee mengadakan pengumuman jang 
mengedjutkan” ini atas pertanjaan 
pihak PBB, bagaimana nasib dari se- 
ribu lebih tawanan PBB, jang nama2 

bahwa 

Inja tidak dimuat dalam daftar jang 
|ketika minggu jl. disampaikan oleh 
pihak Utara, jang muat 4417 nama | 
tawanan. g, KN 5 4 

. “Nuckols tidak puas.   
legasi rundingan gentjatan sen- 

| , djend. 
bahwa keterangan 

|pihak Utara mengenai nasib 1058 
“Orang dari pasukan PBB jang masih 
belum tertjantum dalam -daftar ta- 
wanan perang djauh dari memuas- 
kan. Tetapi Nuckols dalam pada itu 
njatakan, bahwa djawaban tak me- 
muaskan dari.pihak Utara tadi tak 
membahajakan akan dilandjutkannja 
rundingan gentjatan ' sendjata di 
Panmunjom. 22 Ane 

Nuekols selandjutnja katakan, 
bahwa komando PBB telah menge- 
tahui nama2 dari 1058 orang tawa- 
nan perang tadi dari sumber2 Utara. 
-Dinjatakannja, 400 diantaranja telah 
disiarkan oleh radio Peking 'atau 
radio Pyongyang dan 56 nama lain- 
nja telah disampaikan oleh pemerin- 
tah Korea Utara kepada Palang Me- 
|rah Internasional di musim panas 
th 1950 jl. Dan sisa dari djumlah 
tadi — semuanja bangsa Amerika 
— telah disebut dalam pengumuman 
pihak Utara jang didapat dari »Sum- 
ber confidentieel”. — Ant. - AFP. - 

DJEPANG AKAN MEMBUAT 
KAPAL SEBANJAK 350.000 

GROSS TON 
Didapat keterangan, bahwa dalam 

tahun padjak “1952 Djepang akan 
membuat kapal sebanjak 350.000 
gross ton, terdiri dari kapal barang 
sebanjak 300.090 gross ton dan-kapal 
mirjak sebanjak 50.000 gross ton. 
Menurut rentjana jang disusun 

oleh “kementerian pengangkutan, 
jang terutama akan dibuat falah ka. 
pal? jang, dapat dipakai untuk pela- | 

1 untuk perhubu- | 
ngan dengan Amerika Utara dan Se- | 
latan, — Ant. UP, . 4 

| 
Wiradi. : L 

sambar -petir, tahu ? !” ! 
»Alaaa, siapa kata ?” sambung 

Kardi, teman jang besarnja sebaja 
daku. ,,Matjam I-ER sadja lagakmu 
tahu dirahasia alam!” - # 

»Eee, kau tak pertjaja ? Itu kata 
seorang guru, Di, gurunja mbak Wid 
temannja mas Dar!” tangkisku. 

,Elece, kata orang lagi jang kau 
obralkan disini. Matjam tak ada ke- 
tjek lain sadja, puh! Tapi menurut | 
kata kau tadi, perkataan itu perka- ' 
taan seorang guru, baiklah, aku :per- 

tjaja sedikit. Nanti kalau dongeng- 
mu itu hendak kutjeritakan kepada 
nenek, djadi aku harus mulai begini : 
»Nek, kata gurunja temannja ka- 
kaknja kawan saja itu, barangkali 

: Eh, bukankah patut ajuga 
Kupakai kata barangkali disini ? 
Nah, kuulangi lagi : Nek, kata guru- 
nja temannja kakaknja .. "3 
-Ahh, tutup sadjalah mulutmu, ka- 

wan,” sambutku menggagalkan diri 
sebab aku mulai malu ditirukan se- 
rupa itu. ,,Mari kita mulai bermain 
lagi. Kita dorong perahu ini djauh2 
ketimur supaja nanti hanjut sendiri 
kembalinja: Tentu njaman berperahu 
tak mendajung.” $ 
“Kulihat tak ada jang menjambut 

usulku ini. Hanja bibir Kardi keli- 
hatan mentjibir buruk. 

»O, kalian ini rombongan Kapten 
penakut agaknja. Ja, baiklah kalau 
memang tak ada jang mau, akan ku- 
dorong sendiri. Nanti aku Seorang 
sadja jang djadi Kapten!” kataku 
Sambil mendorong bambu itu keti- 

inereka. Tapi ketika aku menengok 
lagi, njata mereka benar? sudah bo- 
San bermain. Kulihat mereka sudah 
berdjalan pulang kerumah masing2, 

masih tinggal berdiri 
perahuku. Kularabai ia supaja turut 

tak terlihat itu. Aku berlari meno- 
longnja. : t 

(Akan-disambung). 
  

|| PANTUN ANEH. 

Guru: Siapa jang dapat 
pantun ?. 

Amir: Saja mentjoba, pak!. 
Guru: Ja, tjobalah. 1 

membuat 

, perut 
kosong. minta ndeso. 

5 (Siswanto). 

. digonggong kutjing. 
7 Guru (Heran): Kalau begitu kutjing | 

nja besar. sekali, 
1. Biasa pak guru, 
Anak siapakah itu? 

“ Murid 

Guru: 

Guru: Pantaslah. 

BINET DJEPANG 
erita Sovjet ,,Tass” dalam 
ari Shanghai mi 

erhadap peroba 12 jang | 

Takida  (Djepame ka 
Dikatakar Aa reshuffle tadi 

| merupakan ang langsung dari 

“PM Yoshida de- 
ngan Foster Du penasehat ke- 

| DENDA 120.000 DOLLAR 
— AMERIKA SEDIA BAJAR 

Diumumkan dengan resmi di Wa- 
shington, bahwa Amerika Serikat te- | 
lah' menjatakan kesediannja untuk | 
membajar denda 120.000 dollar, djika 

| pemerintah Hongaria mau melepas- | ' 
kan 4 orang penerbang Amerika jang 
didjatuhi hukuman denda tsb karena 
dipersalahkan telah melanggar perba- 

. menghendaki supaja 

|Partai Liberal. 
ng 

Sementara itu djuru - bitjara de- 

Nueckols, Lg 

ikat dan: 
Francisco. 
Menurut ,,Tass”, Foster Dulles 

usaha persen- 
fajataan kembali Djepang dipergiat. 

Yoshida telah menghentikan bebe- 
|rapa menteri jang tidak menjetudjui 
Ipolitiknja, hingga reshuffle ini bagi 
| Yoshida berarti memperkuat kedu- 
#dukannja pula. Sebagai pengganti 
menteri2 jang diberhentikannja. tadi, 
Yoshida ' memasukkan pemimpin2 

»Tass” herpendapat, bahwa dengan 
Idemikian maka lehih mudahlah ba- 
gi kabinet untuk memaksakan par- 
Hemen menjetudjui undang? jang re- 
laksioner, jang kini“ sedang disusun 
Ietun Ant, Atp3 Moe 

menterian luar negeri Amerika Seri- 
iArsitek” perdjandjian San Ant. UP. 

JANE WYMAN KETJURIAN 
PAKAIAN SEHARGA 
2 Se.000 

Segerombolan pentjuri telah men- 
datangi rumah bintang film Jane 
“Wyman di Hollywood, ketika ia serta 
anak2nja sedang pergi membagi2 
“hadiah Hari Natal. 

Ketika penghuni rumah pulang, 
terbukti pakaian2 jang dibuat dari 
bulu. binatang (bontmantels) sehar- 
ga $ 16.000 telah lenjap, begitu pula 

| bermatjam2 intan-permata jang be- 
| Yam diketahui djumlahnja. Ant. UP. 

  
  1 2 aan 

' x 

Sidang Umum 

lebih o 
O EKDJEN PBB Trygve Lie menja 

4 kini perundingan? dalam sidang 

Lie mengemukakan pendapatnja 

itu dalam tindjauan mengenai sidang 

sidang umum PBB selama 6 minggu 

jang lalu, jang diutjapkannja dimu- 

ka tjorong radio Skandinavia. Seba- 

gai hasi!2 jang tertjapai dalam si- 

dang2 selama 6 minggu itu Lie me- 

ngemukakan (1) sedikit kemadjuan 

dalam usaha melenjapkan ketegang- 
an antara Timur dan Barat, (2) ter- 
tjapainja sebagian hasi! dalam masa- 
alah Djerman, jakni dalam tingkat 
bahwa Djerman Timur sedia berun- 

ding (3) teraturnja usaha2 untuk 
membantu-negara2 jang terbelakang, 
Selandjutnja Lie mengatakan, bah- 

wa kini belum terlambat dan masih 
ada waktu untuk mentjapai hasil2 

jang tepat ataupun untuk "menjata- 
kan dengan djelas dimana PBB akan 

berdiri setelah sidang umum ini ber-     

seorang sadja jang | 
memandang | 

kemarin saja melihat 

achir, Achirnja dinjatakan, bahwa si- 
dang umum PBB jang ke-4 ini me- 
nurut pendapatnja berlainan dengan 
sidang2 umum jang lampau dalam 
arti, bahwa suaranja telah mendjadi 
modern. — BPA YA 5 

— hasil2 jg. tepat 

tidak begitu bertjorak propaganda dan nampak lebih sungguh? dan objek 

Lip kalau dibandingkan dengan perabitjaraan? dimasa lampau. 

PBB sekarang 

bjektip 
takan hari Rebo ji. bahwa hingga 
umum PBB menurut pendapatnja 

  

INDIA SAMPAIKAN REN- 
TJANA PERDJ. PERDA- 

MAIAN 
Kepada Djepang. 

Djuru bitjara perwakilan India di 
Tokio katakan hari Rebo jl. bahwa 
India telah menjampaikan rentjana 

perdjandjian perdamaian kepada 
Djepang. Ditegaskan bahwa dalam 
rentjana tsb. tidak terdapat tuntut- 
an2 ganti kerugian kepada Djepang 

|dan bahwa rentjana tadi ,,dalam ba- 
lm jak hal” sesuai dengan sjarat2 per- 
| djandjian San Francisco. 

. Djuru bitjara tsb. katakan bahwa 

Cia. sama sekali tidak tahu tentang 
berita jang katakan bahwa Djepang 
mengusulkan untuk mulai membitja- 
rakan perdjandjian perdamaian de- 
ngan India di Tckio dalam bulan 
depan. Dia sangsikan apakah pembi- 

|tjaraan tsb. dapat dilakukan setjara 
Isjah peda. waktu Djepang masih di- 
| cuauii, karena pembitjaraan2  se- 
demikian harus dilakukan dengan ss- 
isin pembesar2 pendudukan, — Ant. 
DP: 5, 

      

KEBUN BUNGAKU 

Didepan dan dibelakang rumahku 
terletak kebun. bunga jang indah. 
Banjak tanaman jeng bagus2. Apa- 
lagi kebun dimuka rumahku. Bunga 
beraneka matjam menghias halaman 
jang ta' begitu luas itu. 
Kurawat bungaku dengan penuh 

sajang, kusiram setiap hari. Kalau 
aku pergi bertamasja ke Kaliurang, 
ta' lupa aku bawa bermatjam2 bu- 
nga. Kutanam, kuatur rapih. 

Pukul lima Sore aku sudah siap 
dengan ember tempat air. Kusiram 
bungaku dengan hati2. 

Betapa senangnja djika kebunku 
nanti dapat memberi kepuasan hati- 
ku dengan memberi bunga2 jang in- 
dah. Ibu senang, adik senang, berte- 
PUk riang, nenek tertawa. ketjil, jah, 
seluruh rumah gembira. 

Adik mengambil gunting, dipetik- 
nja beberapa batang dan bu- 
ngaku kini menghias kamar tamu, 
kamar makan dan kamar tidurku. 
Djika aku merasa sedih, kesal hati, 
maka bungaku ditaman itulah jang 
akan menghibur aku. Aku mimpikan 
kebunku, "aku mengigan ka- 
rena senang akan kebunku itu. 

(Jamin S.R. B.O/B.K,R.L). 
(AI Togjakarta. 5 

Not red: ea asli dari Anak 
-R. ? 

  

PENGGELI HATI 
BAHASA IN DoN ESIA. 

Pandai: Saja punja uang. Tjarilah 
satu awalan bagi kata uang 
itu-jang berarti mempunjai. 

Tjerdas: Saja beruang. 
Pandai: “Ooo, kalau kamu beruang, 

nanti aku berpulang! 

(Suwardjo). 

ANTJARAN SASTERA. 
Sa mama N Mbah bana 

Dengan | 3 jud tundukkan muka, 
Dihadapaibu nan mulia, 
Aku sami | 

Mem bimbing, mengasuh ak 

Mengatur keperluan hidup 

Hingga aku besar kinilah 

x 

Ibu, ibuku nan mulia, 
Apa tiara aku membalasad jasa, 
Badan ketjil ta” berdaja, 
Mendukung ibu, mendjundjung ting 

ibu akan kuperli   
ai 

| danin SRBOKRL). 
Y - 

BU 

gi Ibu nan tertjinta 

Besar sungguh ibu berdjasa, 

Segala tindakanku bagimu, » 
Sebagai pembalas djasamm, 
Air mata kegembiraan, kebanggaan mendjelangnw. 

IBU AKU MANURUT NASHHATMUs 

  

  

  

YARIA KAWANKU 
Seoiang adik pembatja Kawanku 

amat tertarik akan permainan te- 
man2-1ja sebaja dalam film Si Pin- 
tjang jang dilihatnja pada Hari Ibu. 
Begitu besar minatnja sehingga se- 
habis melihat pertundjukan ia .sing- 
ga ditoko, muka gedung 'Luxor 
untuk “membeli sehelai  Kartupos. 
Apa gerangan jang akan dituliskan- 
nja? 

Surat kepada Bu Ning jang berisi 
(sebuah pertanjaan: Tjara mendjadi' 
Iperanan dalam suatu pilm Kanak2. 
Djika ada pilm sematjam itu lagi 
maka adik tsb sanggup menjumbang- 
kan tenaganja. Bagus! Bagus!. 

PANTUN PERINGATAN 
Dikota hamba ada Seorang dokter, 
Dia pandai mengobati sakit paru2. 
Pada tg. 22 bulan Desember, 
Telah datang seorang anggauta 

KAWANKU baru. 
(Pratignja, S.M.P. Magelang). 

  
PANTJARAN SASTERA. 

KATAK JANG MALANG 
Bang katak djadi pengantin, 
Sangat tjantik dia parasnja. 
Badju satin tak lupa berkain, 
Tersebar bunga kanan kirinja. 
Kangkung datang bertubuh 

“ramping, 
Tjelana pandiang dia kenakan. 
Kangkung berdjalan sedikit miring, 
Takut kalau djatuh didjalan. 

Sangat gagah wadjah si kangkung, 
Lekas bersanding katak rupawan. 
Tamunja banjak, muka belakang, 
Mengundjungi pesta perkawinan. 

Hati kangkung sangat Senangnja, 
Melihat isteri nan djelita. 
Kangkung ketawa keras Suara, 
Katak terkedjut lompat kemuka. 

Karena lompat terlalu djauh, : 
Katak masuk pinggan hidangan. 
Keluar pinggan, dia terdjatuh, 
Mati dihari nan gemilang, 

TUTIENG B.O.P.K.R.I. 

  
J 

u setiap masa, 
kita, 
njata, 

gi namamu. 
y k 

hatkan padamu, 

tasan dan daerah udara Hongaria, : 

MEN (Oleh: Kor. 

hampir? tidak ada harganja, 
kehutuhan jang ta? dapat ditingg 
objek perdagangan jang penting. 

pohon kelapa daripada penghisapan 
Gan penindasan golongan ' tertentu, 
Pemerintah mendirikan  Fonds Ko- 
pra, jang pada tahun achir2 ini diru- 
bah mendjadi Jajasan Kopra. Mak- 
sudnja supaja dengan djalan demi- 
kian dapat kiranja ditjapai harga jg 

|sesuai dengan pasar dalam dan luar 
negeri, hingga hidup sosial rakjat di- 
perbaiki oleh karenanja. 

Pada tingkat permulaan sudah 
tentu masih hanjak dialami kesuka- 
ran2 oleh badan tersebut antara la- 
in-lain karena : Ta 

a. kerusuhan dan keadaan tidak 
aman dibeberapa daerah, . terutama 
Indonesia Timur dan Kalimantan Ba- 
rat, hingga pekerdjaan Konds Kopra 
mendapat rintangan dalam mendja- 
lankan pekerdjaannja: 

b. harga: karet jang meningkat 
tinggi menjebabkan pengusaha .ko- 
pra itu berpindah dari japangan ko- 
pra kepada lapangan karet, 

c. sistim. sertifikat-deviezen, jang 
berlaku praktis lebih tinggi daripada 
harga pembelian re8l daripada Fonds 
Kopra menjebabkan banjaknja po- 
njelundupan dilakukan ke Singapure 
dan Philippina: 

d. kekurangan dan “kelambatan 
alat pengangkutan inter insuler, me- 
njebabkan terganggunja usaha ke- 
lantjaran daripada Fonds Kopra itu: 

e. tindakan daripada pihak pemi- 
lik modal, jang menimbun? kopra 
untuk dipakai guna keuntungan dan 
kepentingan diri sendiri: 

f. kurangnja keinsjafan daripada 
rakjat untuk membangun koperasi, 
jang bekerdja bersama Fonds Kopra 
ialah menjelenggarakan pusat pem- 
belian dan pendjualan dari hasil usa- 
hanja. 

Selain daripada kesukaran? diatas, 
masih banjak lain2nja jg ta' mung- 
kin disebutkan satu persatu. 

10 Koperasi djadi satu. 

-Suatu keg#wangan, jang kini dapat 
dikabarkan, bahwa di Kalimantan 
Barat telah berdiri 
rasi, jang bergabung mendjadi satu 
dan bersedia bantu usaha Pemerin- 
tah untuk menjelenggarakan sosial 
ekonorai. Kesanggupan ini seharus- 
nja tidak diabaikan, .melainkan 
gera. dibuka saluran untuk ditjapai 
suatu kerdja sama “jang harmonis 

antara Pemerintah dan Rakjat iia- 
lam tudjuan memakmurkan' Negara 
dan Rakjat. 

Proces jg didjalankan oleh Fonds 
Kopra, hingga mendjadi Jajasan itu 
sudah benar dan tepat. Sekarang 
Gengan adanja perkembangan dalam 
masjarakat, sudah sepantasnja ba- 
Gian tsb. menjesuaikan diri untuk 
membikin pesat kemadjuannja. Ka- 
rena ,,geleide economie” hanja mem- 
punjai manfaat jang besar, djika ti- 
dak mendjadi rintangan kepada ke- 
bebasan maksud? baik “untuk ikut 
serta dalam mentjapai satu tudjuan 
pokok. Apalagi djika diingat, bahwa 
mengingat luasnja lautan dan dara- 
tan kita, jang sukar melakukan con- 
trole. atas djalannja perhubungan, 
djalan jang setepat2nja ialah tidak 
mendjauhkan usaha kerakjatan da. 
lam soal perekonomian ini. 

Daerah2 jang menghasilkan kopra, 
walaupun belum 10074, tetapi sudah 
menundjukkan “kepada rehabilitasi 
keadaan sebelum perang. Hanja Su- 
matera jang kelihatan belum menun- 
djukkan tanda? kembali kepada ke- 
dudukannja sebelum perang. Ini 
mungkin disebabkan -orang disana 
lebih mementingkan karet daripada 
kopranja. 

a. 

Dibanding dengan keadaan pada 
sebelum perang, memang hasil jang 
ditjapai sekarang masih djauh dari- 
pada memuaskan. Dibawah ini bisa 
dilihat angka2 jang dikemukakan 
oleh €C.K.S., jang dapat melukiskan 
keadaan kopra dengan djelas dan 
terang ! . ( 

PENGELUAKAN DARI HASIL2 
$ KELAPA. 

(dalam ton2an netto). 
Kopra Kuweh 

Klapa 
91.861 
90.791 
46.553 
22.247 
24.281 229 
53.820 205 

. Memang dikandung niatan oleh 
Jajasan Kopra untuk achirnja me- 
ngembalikan soal perdagangan kopra 
kepada hubungan jang biasa setelah 
politik pusat pembeliannja dan tentu 
pendjualannja pula diatur dengan se- 
haiknja. Tidak lagi seperti zaman 
Gulu, dimana kawanan modal dengan 

Minjak 
Klapa 
20.020 
9.205 

13.898 
1,567 

1938 
1939 
1940 
1948 
1949 
1950 

556.484 
528.959 
254.759 
242.246 
315.647 

"282.936 - 

| gojang kaki mengantongi keuntung- 
an sebesar2nja, sedang pemilik ko- 
pra sendiri siang-malam “bekerdja 
dengan tidak mendapat “kehidupan 
jang lajak sebagai manusia. 

Pada pertengahan 1951 sebagai- 
mana diKetahui  inducement textiel 
dihapuskan di Indonesia Timur, dan 
pada permulaan Agustus inducement 
deviezen di Kalimantan Barat djuga 
ditiadakan, semendjak itu hanja in- 
ducement beras diberikan di Indone- 
sia Timur. 

Sebagai bukti jang njata, bahwa 
Jajasan Kopra menudju kepada. dju- 
al beli jang normal, pada tahun 1950 
ia mengundurkan diri dari Djawa 
dan Sumatera, dacgah2 mana seka- 
rang diusahakan ' oleh pihak parti- 
kulir. , 

Djika diingat, bahwa pemakaian   
WARDI, 

Untuk melindungi rakjat pemilik 

160 badan kone- , 

ENINDJAUAN didaerah Kaliman! 
“sarnja Kekajaan alem Indonesia, jauh : 

 bekerdja dengan giat daa radjin. Djika ( 
S 

alkan, g 

naka 
kulir da: 

berkeser pata 
t psi kira2 40.000 i 

jan2 harga pembelian ja 
terpaksa dilakukan oleh Jajas 
pra sepandjang tahun lapor: 
bawa akibat semakin “gaik 
djika pembajaran dilakuka 
tunai dan dibandingkan an 
adaan dalam harga pasar 
Penghapusan inducement 

talah, 
tahun 
meng-ex 

Ua harga pembelian jg. rege) 'etapi | 
dapat dikemukakan, bahwa har 42 
pembelian jang tadinja sehelum Ma- 
ret 1950 masing2 di Indonesia Timur 
dan Kalimantan Barat berlain-lainan 
sekali, kini ditjapai stabilisasi hino 
ga boleh dikatakan sama tingginj 

Tanda2 kemadjuan jang dit 5 
oleh Fonds Kopra dapat disaksikan 
dalam tabel dibawah ini : Ba 

  
PEMBELIAN KOPRA OLEH 

FONDS KOPRA. 

1 (dalam ribuan ton). : 
Indonesia Kalimantan Djawa, Bali, 

Timur Barat Lombok Sum. To 
1947 160.7. 20.0 0.5 
1948 273.7. 515 0:5 
1949 3354 623 251 34 26.2 - 
1950 3234 594” 1 OT 3956” 
Antjaman bahaja perang menje- 

babkan dipasar dunia kopra itu naik 
| dengan tinggi. Pada pertengahan bu- 
lan Februari 1951 - menund : 
tanda2, jang mendekati puntjak 
ga sebagaimana “dialami pada t hun 
1948, sehelum perang dunia ke II pe- 
tjah, dimana barang minjak dan ge- 
muk sulit didapatnja, kesulitan dulu 
itu disebabkan antara lain2 kurang 
lantjarnja produksi djuga di Indone- 

26.5 

sia dan Philippina, sedang sekarang 
disebabkan produsen jane pena 
isepertinja Tiongkok dan Mantjuria n 

:| mengundurkan diri daripada perdar | 
““Isangan dunia. & AN 

Sekarang Jajasan K.opra itu dilu: 
askan- tugas-kewadjib: 
djak 1 Desember 1959! ra tidal 
sadja memenuhi lapangan-ne ekono 
inian daripada kapra, teta irdinga 

|sosialnja, dalam mana ia harus mem, 
(perhatikan tjara bagaimana memiper 
|baiki nasib kaum produsen $- 
|dalam arti jang seluas2nja. 
| Dengan perobahan ini, sus 
|tjapai hasil jang effektif, he 
|badan2 sosial-ekonomi diadf 
oleh JajaSan Kopra unfuk . 
melaksanakan tugas-kewadjibannja 
jang berat lagi mulia ini. , 

Lebih2 dalam keadaan genting se- 
perti sekarang, kopra seharusnja di-. 
titik-beratkan sebagai konsumsi da- 
lam negeri guna melantjarkan usaha 
pembangunan sebagai alat kelens- 
iKkapan pertahanan Negara dan Rak- 
|jat, sedang pengeluarannja merupa- 
'kan sumbangan untuk menolong ke- 
butuhan dunia. — (Pemandargan). 

  
  

TINDJU 2" 
CHARLES HUMEZ MENG 

LAHKAN GILBERT. 
: STOCK 

Nancy, Menurut berita UP dari 
djuara Eropa kelas welter, Charles: 
Humez telah menang angka dari pe- 
tindju sebangsanja (Perantjis) Gil- 

bert Stock dalam pertandingan jang 
berlangsung 10 babak, walaupun ia 
kalah dalam timbangan 4 ibs. 
Humez mempunjai timbangan 153 : 

lbs, sedang lawannja berat 157 Ibs. 
Pada permulaan pertandingan Hu- 
mez berada dalam keadaan mengua- 
sai, tapi gagal untuk mengalahkan 
lawannja dengan suatu knock-out, 
walaupun pukulan2nja menjebabkan 
muka lawannja mendjadi berdarah- 
darah. 

. Stock rubuh diatas satu Tutut da- 
lam babak ke-3, ke-5 dan ke-7, tapi 
dapat bangun kembali sebelum ha- 
bis hitungan. 

Pertandingan jang keras dan seru 
itu disaksikan oleh 3500 penonton. 

3 

  
BALAPAN SEPEDA: 

ITALI MENANG DALAM: 
BALAPAN DI ARGENTINA 
UP mengabarkan dari Buenos Ai- 

res, bahwa ,,koppel” Itali jang terdiri 
dari Tony Bevilacgua/P. Magni telah 
mendjadi pemenang dari kompetisi 
tjampuran 1000 M dan kompetisi 
Australia mendapat djumlah angka 
14. » 

Casolla dan Soldani (negara?) 
mendjadi pemenang ' kedua dengan 
djumlah angka 2, sednag kuis 
(Spanjol) dan djago dunia Lacchis 
(Itali) keluar sebagai pemenang ke- 
tiga dengan hanja mendapat angka 
6. : 

Dalam perlombaan tjepat dengan 
rintangan Zacchi memberikan padam 
(voorsprong geven) 120 M kepada 5 
orang Argentina dan kalah. Perlom- 
baan terachir berupa perlombaan 120 
babak dimenangkan oleh pasangan 
Italia/Argentina jang terdiri dari 
Tonny Bevilacgua | (Itali) /Osval 
Martinez (Argentina) dengan men- 
dapat angka 32, Pemenfing kedua ia- 
lah pasangan  Bartalis/Oscar - (dari 
negara mana tak. disebut) dengan 
angka 19. Pemeneng ketiga ialah pas 
sangan Swis (Ace Ferdy Mubler) 
dan. Argentina ' (Miguel Sevillano) 
dengan hanja melakukan 119 babak   

dalam negeri uatuk industri minjak jang mendapat angka 24, Lt 
Ke g Sen  



        

     

     

    
   

    

   

     
        

    
   

      

    
      

             

    

    
   

      

   

  

   

  

      

“didjaman merd 

ergbe bilang supaja ju ra 
ak. n, supaja lebih sehat. 
Ja, katanja, saja akan turut ber- 

mba dalam P.O.M. ketiga nanti. 
Mas Juti ngedjek: untuk apa? 
Lompat tinggi, sahut sang isteri 

dengan tjepat. Hanan Mn 
Berabe pikir2: Apa untuk lompati 

   
   
   

        

     
         

             

    

" BROKEN ARROW 
mentjiptakan tjeritera film jang 

  

    

  

   

   

      

   

  

ntangan diantara bangsa kulit 
putih denga gsa Indiaan. 

    

3 iskannja pada 
tjeritera romance "Blood Bro- 

er”, £ ? 

eritera ini ditt   
        

   

      

    
    

        
     

. Le TN 2 

Peranan jang terpenting di- 

   
ini tjotjok betul diberi warna, k 

a kedjadiannja ditanah2 batu (r 
in mendjalani djalan2 jang sai 

sehingga deng 
tlah kita melihat 

mana dan bagaima- 
luj daerah2 jang dja- 

   

  
   

     
      

  

       
      

          

    

   

    

   

          

   

      

   

  

lagi bangsa kulit pu- 
“sekat: i 

     

   

      
   

      

    

lit putih dibawah pimpinan C 
rnall dengan Cochise sebagai radja 

ri Indiaan, Bae R1 
saha Jeff berhasil dengan baik, 

berkat tenungan dari Debra Paget, 
ang dalam film ini bernama Son- 

seeahray. Achirnja Debra djatuh tjin 
ta kepada Jeff. Dan perkawinan me- 

| reka berdua inilah jang menghasil- 
| kan suatu usaha untuk perdamaian 

dintora bangsa kulit putih : dengan 
n - 5 

—Anggal ulit pu- 
Aa Jang membentji bangsa Apache 

  

    
      

   
   Cochise teperdaja oleh bari- 

sam pengatjau dari fihak kulit putih. 
lam suatu perlawanan disini, 

Debra kena tembak, hingga menga- 

    
   
    

   
ngat bersusah,hati dengan kematian 
Debra itu. Mereka membalas lagi, 

| dan banjaklah diantara pengatjau 
jang tewas, dan orang jang tersang- 

ikut dalam tindakan tersebut dihu- 
kum seberat2-nja. g 

     

  

   

    
jakinan wa 
diantara mereka dapat tertjapai. 

     

ID 

  

   

  

     

  

   

  

      

  

| berhubung dengan keberangkatannja 

. |Djaruman akan bertolak ke Djakar- 

   
(dari Wlikota Mr. S. Purwokusumo. 

| PENGUMUMAN UNDANG2 

Pes temuan antara Bupati Kulon Progo, 

be 1 s 

Elliut Arnold telah berhasil lagi 

emakan biaja tidak 
'p. 100.000.000,— tidak | 
Pemerintah akan diki- 
ri antara lain ke Pili- 

ekerdjaan Umum bagian pe- 

embikinan gedung2. Ke- 
dianggap perlu bagi usa- 
menjempurnakan dan me- 

     
       

| sengatan 

aruman ke Amerika 
— Serikat 

| Semalam dihotel Garuda Jogja- 
karta telah dilangsungkan ma- 
lam perpisahan dengan Sdr. Djaru- 
man Kepala Pertjetakan Negara, 

| 

ke Amerika Serikat.. Sdr. Djaruman 
Ikan mendjabat Kepala Kantor Pem-: 

ibelian Indonesia di New York utk 
waktu 2 tahun. Kantor tsb. akan me- 
lakukan segala pembelian barang? 
|jang dibutuhkan oleh Indonesia, se- 
|perti mesin2, beras, dls. Hari ini Sdr. 

      

ta, Keberangkatannja ke Amerika 
direntjanakan pada awal bulan Dja- 
inuari 1952 jad. Malam perpisahan ta- 
| di antara lain mendapat kundjungan 

    
PENGGABUNGAN 
Kabupaten Kulon Progo/Adi- 

SN karto. 
“ Kemarin telah dilangsungkan per- 

wakil2 djawatan dan wakil2 ra'jat 
dengan rombongan Pemerintah Da- 
erah Istimewa dari Jogjakarta untuk 
menjampaikan pengumuman tentang 
telah penggahungan kabupaten? Ku- 
lon Progo dan Adikarto sedjak 2 bu- 

lan jang lalu. 
Kabupaten gabungan itu bernama 

Kulon Progo sedangkan - ibukotanja 
di Wates dengan bupati bekas bupati y 
Adikarto. tg | 
Pertemuan itu disertai dengan ,,se-      

   

    

  

guasai da-' 
1. Begitu, kan, tidak sesuai 

3 Gja SB tebu, 

sampai 7 O!     

"| kan rentjana beaja dan waktu pemi- 

i njawanja. Jeff dan Coechise sa- 

nja. Ban 
n hukuman ini menguatkan ke-| 

Indiaan, bahwa perdamaian | 

lamatan” sederhana. 

LOW DOWN ACTION" 
PB SBPP. 

| Kalau tuntutannja tak | 
. Gipenuhi. f 
si SBPP Jogjakarta, da- | | Panity Ak 

pendapat bahwa: djikalau isi dan | 
maksud dari keputusan Pemerintah 
Daerah Istimewa Jogjakarta jang | 
akan disampaikan kepada SBPP me- 
ngenai tuntutah2 jang pernah diadju- 

Gengan isi dan 
maksud dari surat sikap rapat ker | 

s1 6 | 
ober '51) maka fihak | 

SBPP wilajah daerah Jogjakarta, 
akan membela  kebenaran2nja -itu 
dengan. mengadakan ,,Slow Down 
Action”, sebagai protes teriadap Pe- 

merintah D.I. Jogja, jang akan di- 
mulai tanggal 13 Januari jang akan 
datang. Ti 

PEMILIHAN UMUM BER- 
TINGKAT BEAJANJA 

2 Mp at 1 
| Wakil ketua Kotapradja Prodjo- 
handoko menerangkan, bahwa berhu- 
bung dengan permintaan pihak jang 
berwadjib supaja segera mengadju- 

  
dang» pertama, 

  

- 

|lihan umum DPR Kotapradja, maka 
Kotapradja Jogjakarta telah siap, 
dan menurut rentjana -pemilihan 
umum dengan menggunakan Un- 
dang2 no. 7 tahun 1950 (bertingkat) 
diperlukan beaja sebesar Rp. 335.000 

hari sadja, sedangkan untuk persia- 
pannja tjukup selama sebulan sadja. 

. Dan pemilihan 'setjara langsung 
beajanja dapat berkurang, jakni Rp. PEANGN 1 0 ANE Neta 

— BADAN PERTIMBANGAN 
— KEBUDAJAAN 

Berapat « ide gja merun- 
dingkan bahasa Belanda. 

  

  

  

   

   

  

       

      

     

    

  
“(P- Buku2 gratis. 

II Rombongan . baru 

UI tjetakan pertama. 

0001 BAH. BELANDA 
Rombongan baru dimulai bu- 

Slan Djanuari 1952. Pendaft. 
8 sore di ,EMERGO” Bintaran 

bor Nih Nan      

pembikinan gedung2 dil 

he 

Jam rapat plenonja jang pertama || 
(pada tanggal 23 Desember ji, ber- 

sedangkan waktunja hanja tjukup 60 | 

| Tanggal 8 Djanuari jang akan da- | 
| tang Badan Pertimbangan Kebuda- 

y Es BAH. INGGRIS ml 

  

    

  

   
     

     

   Gengan dj $ 
d. Keharusan | 

nan di Kantor Pem uu 
“ chusus mengurusi soal £ 
nan dengan tidak panda: 

   

dan adat... 

b. Dalam pendaftaran itu sudah ter- | 
Inimum 

  

. #jantum “perdjandjian. .m uu 
jang oleh megara agara kedua- 

jaan mengadakan konperensi di Jo- 
gja, chusus untuk membujarakan 

masalah bahasa Belanda jang pema- 
  

2 1 
kaiannja dalam sekolah2 kini sedang | 
hangat dibitjarakan. Demikian dida- | 

  

pat, keterangan dari S.. Mangunsar- 
koro ketua badan tersebut.   

Konperensi ini selain akan dikun- | 
djungi oleh anggauta2' badan terse- 
but, akan dihadiri pula oleh pemuka2 
dalam lapangan kebudajaan. Putusan 
konperensi akan merupakan suatu 
badan jang akan disampaikan kepa- 
da Pemerintah. TAN Da r 

Sebagai diketahui badan ini diben- 
tuk dengan maksud menjelidiki per- 
kembangan2 dan masalah2 kebudaja- 
an di Indonesia jang dianggap. pen- 
ting pada waktu ini. Hasigtnjw akan 
digunakan oleh " Pemerintah untuk 
menarik garis besar bagi politik ke- 
budajaannja. Ant. ' 

  

dralia 
1 Januari 1952 inspektur djendral 

Kementerian Luar Negeri Mr. Icksan 
akan berangkat ke Australia. 

Mr. Ichsan akan berdiam di Aus- 
tralia selama lebih kurang 2 minggu. 

  

2 

1 

“Ama? 

ional! 
» pertama jang telah 

22 Desember te- 
ehadap:     

    

(soal nafkah, soal 

F 5 Bi : » 

belah fihak : 
1 is, pertjeraian dWl.) jang anak, waris 

  

berlaku dan harus ditaati bagi 

Seluruh warga negara Indonesia. 
Cc. Selain perdjandjian minimum itu, 

| “masing2 fihak (laki2 dan wanita) 
“diperbolehkan ' mengadakan, per- 

| djandjian kawin tersendiri jang 
| djuga mempunjai kekuatan juri- 

dis. ' 
d. Ketentuan umur minimum untuk 

| Taki2 dan perempuan (perempuan 
17 tahun, laki2 20 tahun). 

Dalan Undang2 Perkawinan itu 
harus ditjantumkan ' bahwa dalam 

   

“prinsipnja. perkawman harus  ber- 
| dasar monogami. KIA 

Memperbaiki mutu dan nasib para 
pegawaj jang mengurus soal 
kawinan. ' 

Adanja hak mengawasi (controle) 
Gan koreksi terhadap berdjalannja 
peraturan itu oleh oragnisasi2 wa- 
nita pusat dan setempat. 

et 3 Irian Barat. 
Untuk memperdjoangkan pengem- 

balian Irian Barat kedalam: wilajah 
-Republik Indonesia, Gerwis memper- 
kuat resolusinja .jang diambil da- 
lam Konperensi Bekerdja pada tgl. 
22-24 Februari 1951 di Jogjakarta, 
jalah segera dibatalkannja perdjan- 
djian KMB. .. : 

Sjarat satu2-nja untuk membatal- 
Kan perdjandjian KMB jalah adanja 
front persatuan naSional jang di- 
Gukung oleh sebagian besar rakjat 
jang menentang imperialis. 

per- 
# 4 

  
pen Pembatasan hak? de- 

. Inokrasi. 

: Mengadjak semua organisasi? wa- 
'nita chususnja, organisasi? rakjat 
“pumumnja untuk bersatu dan bersa- 

| mokrasi. 
| Selandjutnja Gerwis akan ikut ak- 
tip dalam pemilihan umum. — Ant. 

  
    

  

     

       m3 BOEKHOUDEN : 
   Djan. Pendaft. pa 

“Bintaran Wetan 11 
“alamat di Jogja jang 
untuk udjian resi 
lesan maupun ter 
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mempunjai kekuatan juridis, jang 

menjelamatkan hak-hak de-| 

| Dradjat rakjat kurang 

rintah 

kut? 

  

dari sebenggol 
| (Sambungan hal. 1) 

Tentang politik keuangan peme- 
atakan: 

dari negara. Apa Dr. 

Pemerintah memboroskan 
uang. Barang? tak perlu 
dibeli. Na 

Tentang keborosan pemerintah ia 

dajumlah sampai puluhan orang se- 
dangkan Djepang dan  Nederland 
anggota delegasinja tidak berdjum- 
lah banjak. Djuga sokongan pada 
newcomers, jang berdjumlah 80 dju- 
ta telah ditjela oleh Sjahrir jang 
dianggap tidak diperhitungkan lebih 
dahulu untung -ruginja dan 

ros, harus diadakan speling (ke- 
longgaran) dalam sesuatu begroting 
untuk digunakan sebagai investatie. 
Tiap? negara jang sehat sudah ber- 
buat demikian. $ 

Investatie ini menurut Sjahrir da- 
pat digunakan untuk pembikinan 
djalan besar atau memperbaiki on- 
nerneming2. Menurut perhitungan 
Sjahrir dari penghasilan nasional jg 
berdjumlah 18 miljard jang 15 boleh 
dimakan tetapi jang 3 miljard harus 
digunakan sebagai investatie. Uang 
jang 3 miljard ini tidak boleh digugat 
dan hanja dikeluarkan melulu untuk 
investatie. 

1 Saja heran bahwa | 
Dr. Scehacht tidak memberikan ana- 
Iysenja terhadap pengeluaran? uang | I/ 

Schacht ta- | | 

beri tjontoh: Misalnja barang telah | 

se- | 
karang hasilnja tidak sesuai dengan | 

    

     

  

     

  

| SEKARANG & SELANDJUTNJAA 

   
Drama pemuda jang me BN TP 

achirnja insjaf” karengs kebidjaksanaan wanita rupawan teman Pn 
nja itu. Diperindah dengan njanji2-an sedap - merdu dan perisuwa 

| lutju - lutju. Er 3 

2 

3h "PENGHIDUPAN" - 
“Film Besar Indonesia. 

   

#chianati djandji isterinja, 

   

  

   
    

0 Starring : MARIA (Ratu Kebaja), 
1 P. RAMLER, — 

    

   
   

    
      

     

  

   
     

       

   

ROKIJAH. 
$ 

& 
EN 

   

  

     

0020112 Io 

  
  

1. 

  
| | ig embe ri 

Oleh karena hampir semua trajek2 

: e 5 spermoho 
apa jang diharapkan. ' 

Sjahrir terangkan, bahwa pokok- tara Tg 
nja orang harus berhati-hati menge- memper 
luarkan uang djangan mendjadi bo- timbang! 

II. Trajek2 j 

harian, 

dibeli jang belakangan ternjata ada 3 0 Ke 1“ 5 
jang tidak dapat dipakai atau terla- | WN mann mama La kk sasa 
lu mahal. Pengiriman delegasi ke — ' 5 2 2 
Tokio dan ke Den Haag telah ber- mana asan 

  

kelak 'akhn diumumkan lebih Jandjut dengan iklan 

     

DJALAN. 

Kepala Lalu Lintas Umum, 
d.t.o. 

2 Dika "kate, kurang 2 
pandai mengatur aki- 9 ? 
batnja bisa ada kapi- Tana taailsvlucht. (KP.-Ant). MEN gamau 

dipulau (Djawa: 

" kemudian ternjata masih dapat dilajani oleh otobis2, 

: » - $ 

Djakarta, 18 - 12 - 51 sia 

a.n, KEPALA DJAWATAN KALU LINTAS 

Mr. P. W. BLOGG. | 

  

   

  

    

     

    
    

   

  

dalam harijan- 

         
       

        

             

   
           

# 

i 
« 

H 

    
  

  

R.M, ELECTION biasa, ELKA R.M 

. 5g: . 2 en : $ et 

UNTUK TAHUN BARU 1952. 
& Baru terima lagi matjam2 HORLOGES untuk lal 
jang sudah sangat terkenal, mitsalnja : 

MIDO R.M, ELECTION 

& 
ki2 dan perempuan model paling baru dan merk 
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KI “ SILVANA R.M,, WIJLER staal, TITUS staai No. 1, IITUS steel back 17 jewels : 3 
dan masih banjak merk jang ta' bisa disebut satu per satu disini. Semi . horloges didjual de- ngan harga ISTIMEWA murah. LEKAS DATANG, BOLEH BUKTIKAN diri, djangan, Sampai kehabisan, Semua horloges dapat tanggungan penuh 10 (sepuluh) hun an 

RADJA HORLOGES 
JUWELIER Ok 1G HORLOGER : 

? : , 
PETJINAN 30, TELPON 533. 

- 262-12 JOGJAKARTA. S 

“3 

    

    
   

  

      
  

| Pada hari Sabtu tanggal 29 Decem 
| rang2 rumah tangga dan barang2 comissi 

bermatjam-matjam kebutuhan 
| kebutuhan tuan & njonja2. 

  

258-12 

Teristimewa buat menj: Pa an Ea £ Panu aan Jambut TELAH MENERIMA SAKRAMEN IDJAB DIGREDJA PUGERAN. 
Harga2pun diperbaharui 
Radio BIN 206 U ” R. U. l KATIDJO Menerima luar dan dalam Ne- dengan ' EP: 

Ketjil, mungil sekali Rr. C. x S 0 E K | N A H 
“ FIRMA ,HARAPAN"” Jogjakarta 26 Dee. 1951. 2 mh 2 3 3 Mean 9 
Tugu 36 - Tela..566 2 Jopia ta , el. R. ETARDJO : 
260-12 23 ( 3 Ma 

AHLI NUDJUM H. B. AZAD Kotakpos 132 Bandung 
Menerangkan segala hal penghidupan rumah tangga, pertjintaan, en perdjodohan, pekerdjaan. Kirim 4 pertanjaan berikut keterangan na- ACETOSAL ma dan umur dalam satu enveloppe dengan poswesel R. 10.—, | Tuan / Njonja akan dapat djawaban jang tjotjok dan berbukti. Raha- | sia tanggung dipegang teguh. -. 129.- 12. . 

es S2 BERITA LELANG 

lain2nja, 

“ Saidan 11 telf, 

ber 1951 akan diadakan lelang ba- 

rumah tangga. Silakanlah mentjahari 
Hormat kami 

BALAI LELANG FAISAL 

  

  

persediaannja    
697 - Jogja. 
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