
   

  

  

   
— TUNTUTAN 

PERTAMA 

| Girombak sadja. : 
AI soal itu saara2 masih 

  

Ak Tae 
Damak 

3 
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|. belum djelas, perimbangan keingi-. 
: nan didalam parlemen pun aan 

|. pula tegas. Oleh karena itu 
kita tung Pane Team Mat g nanang. 

|... Tetapi dalam pada itu, memang 
| harus diakui —lipas pula dari soal 

| Irian, — memang kabinet sekarang 
| ini sudah njata gagal dalam suatu 
soal jang penting, ialah soal ke- 

, Sedjak berdirinja kabinet sekarang 
ini, keamanan bukannja tambah baik, 

| melainkan tambah buruk. malah 
. boleh dikatakan sudah mengchawa- 

tirzan. 

Di Djawa-Barat keadaan belum 
beres, di Djawa-Timur keadaan mu- 
lai lagi gontjang. Sampai menteri 

- agama K.H, Wachid Hasjim mensi- 
njalir adanja aliran asing jang dgn. 
sengadja hendak mengatjau negara. 

: # 4 x 

Memang pengumuman pemerintah 
mengenai. fenjerahan sendjata ser- 

nerimaan gerombolan.nampak- 

  

    
   

2 z ditundjukkan oleh 
emerintah, Selewat tanggal itu 

masih sadja pemerintah menerima 
senjerahan 3 gerombo- 

: lalah dengan KP misalnja 

Gjuga pemerintah mengada- 

snja. konsekwen dengan 
2 nnja itu, selewat tang- 
gai | Gitentukan, pemerintah 
Batal KET (mengambil tindakan 

| keras terhadap semua gerombo- 
- lan jang bersendjata, dengan tiada 

ang ini, pemerintah 
ja ditertawakan sadja oleh pihak 

. gerombolan2. 2 
2 “ - - 

| Sifat ragu2 ini sungguh tidak 
boleh diteruskan. 3 
| Terhadap D.I. misalnja tidak bisa 

pemerintah mengambil djalan 
|. perundingan. Memang tjita2 suatu 
(00 negara Islam sutji dan harus dihor- 
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“mati didalam suatu negara demo- 
0.0 Krasi seperti Indonesia ini. Tetapi," 
00. setelah-D.I. mengambil djalan ke- 

- kerasan, dan hanja mau damai dgn 
tuntutan harus diakui adanja suatu 
negara islam didaerah operasinja 
itu, D.I, sudah merupakan suatu 
amati de staat dan bersifat mem 

       

    

  

   
        

  

pandangnja ,,darui hab”. 
.. Walaupun lain Gasar pikirannja, 
—sudahkah orang sadarkan ini?-- 

“D.I. sekarang ini sifatnja sama sa- 

Gukkan oleh pemerintah kita itu. 
| Kalau terhadap D. I. jang sudah 

g memberontak itu pemerir 

bh mau berunding, pun m 
mau berdamai dengan gerom- 

an2 jang oleh pengumumannja 
sendiri sudah dinjatakan diluar per- 

3 ra pemerintah sekarang ini dgn 
— sikapnja jang ragu2 itu akan dapat 

mengembalikan keamanan. $ 
s $ ” 

0 Ada penggantian kabinet ataukah 
0. hanja ada perobahan beberapa pe- 
megang portefeulle sadja, satu tun- 

|.  tutan harus dipenuhi, jaitu: politik 
4 tegas terhadap gerombolan jang 

njata2 dengan kekerasan memberon- 
tak terhadap negara. 

- Kalau itu tidak-ada, baik peroba- 
han kabinet maupun pengi lz 

| beberapa pemegang portefeuille, ti- 
- dak akan-ada manfa'atnja. 

  

rt $ Di Indonesia Timur. 
| Dari Makasar dikabarkan, bahwa 
. Penglima Tentara Indonesia Timur 

telah mengeluarkan gara, me- 

larang tiap2 pemogokan atas peru- 
'sahaan dan djawatan penting dida- 

— rah territorium Indonesia Timur, 
'Djawatan serta perusahaan? jang 

nggap penting ia 

adio, perusahaan? r 
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| berontak terhadap negara, jang di- 

“ lindungan undang2, djangan dihas 

- an penting dan mahi 
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tidak setudju usul Amerika. 1. 
F PANITIA polisik PBB dilam sidanonya. Lek 

. marin ketika membitjarakan usul Amerika 
untuk mentjap R.R,T. sebagai agresserumum- 
nja oleh negara2 Timur Tengah dan Asia 
mendapat tentangan jg hebat. Sidang ter- 
sebut akan dilandjutkan siang hari ini. 

Tuan Palar wakil Indonesia dalam P.B B. 
dalam pidatonja menjatakan, bahwa sesu-. 
atu tindakan untuk mentjap R.R.T, sebagai 
agressor hanja akan menambah kesukaran 
penjelesaian Korea. Walaupun Palar tidak 
dapat menjangkal keketjewaannja terhadap 
djawaban R-R.T., tetapi belum pada tem- 

undingar:. 
“ “Achirnja Palar menjatakan, In- 
donesia bersama - sana anggota 
dari 12 negara rombongan nega- 
ra2 Timur tengah dan Asia akan 
terus berusaha menempuh djalan 
perundingan. : 

1 DJAWABAN.- PEKING 

| Dalam ulasannja semalam, war- 
tawan BBC di Lake Success me- 
njatakan, bahwa dalam sidang 
hari inipun belum ada tanda-tan- 
da jg. bisa dipergunakan alasan 
bagi sidang panitia politik untuk 
melakukan pemungutan suara. 

Dalam hal itu didjelaskan bhw 
kesulitan2 untuk mendapat suara 
jg tjukup banjak karena negara2 
Timur Tengah dan Asia banjak 
jg menentang usul Amerika. 

Sementara itu. wakil Inggeris 
masih menunggu perintah dari 
London.  . Ss 

Wakil India 'Rau jang baru 
datang di Lake Succes dari per- 
temuannja dengan PM Nehru da- 
lam pedatonja selaku djurubitjara 
negara2 Timur Tengah dan Asia 
menjatakan bahwa djawaban Pe- 
king bukan suatu penolakan jaug 
mentah2 tetapi penerimaan seba- 
gian dari usul PBB. 1 

Dalam. pedatonja djurubitjara 
Itu merupakan pepentang jg kuat 
atas usul Amerika. 

PEKING INGIN PERDA- 
MAIAN DUNIA 

Para P.M. India dan Pakistan 
telah menerangkan kepada para 
wartawan bahwa mereka sangat 

dengan R.M.S, jang sudah di.  tjinta pada perdamaian. ' Semen- 
| tara itu sebelumnja meninggalkan 
. Paris menudju ke. New Delhi. 
P.M. India Nehru mengatakan, 
bahwa antara usul2 jang telah 
dikemukakan oleh PBB kepada 

' Pemerintah Peking, bukanlah ber- 
arti Pemerintah Tiongkok meno- 
lak usul mengenai gentjatan sen- 
djata di Korea karena Pemerin- 
tah Peking senditi ingin menga- 

BUKAN PENOLAKAN. — Sementaraitu, “BIM Pakistan - 

patnja mendjadi alasan menutup pintu per 

dakan suatu perdamaian di.du- 
nia. Dikatakan selandlutnja, bah- 
wa ia telah mengetahui menge- 
naj rentjana pekerdjaan Peran- 
tjis untuk memetjahkan masalah. 

“dunia dewasa ini, jaitu sama de- 
ngan tjita2 Nehru. 

Liaguat Ali Khan dalam suatu 
pertemuan 
takan, bahwa Nggara2 Common- 
wealth Inggeris tidak “menghen- 
daki perang, dan' semua dari 
negara2 tsb. berusaha untuk da- 

“pat mentjapai suatu perdamaian 
dimana hal ini diharap2kan oleh 
Setiap negara di dunia.ini. 

HARIAN UMUM 
rbit Kedaulatan 

darg 

engan pers menja- 
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Wonju djadi 
rebutan 

Kemarin antara pasukan PBB te- 
lah F dengan pasukan? 
Komunis disekitar Wonju (sektor 
tengah). Pagi? sebelum fadjar me- 
njingsing pasukan PBB berhasil 
menerobos pertahanan musuh men- 
dekati kota Wonju dan dapat me- 
ngetahui pasukan? komunis jg se. 

mmenjiapkan landasan2 dila- Aan Peyang. eris dalam siarannja 
menjatakan, bahwa kota Wonju 2 
aa tunga, Kota di Korea jang sudah 

Hang.kali ganti berganti didu- 
Guki Komunis dan PBB. ” 
Felandjutnja Giberitaksn, bahwa 

kedudukan pasukan PBB disektor 
tengah 40 km, diselatan 
kota Wonju. Demikian radio Inggeris. 

    
usul intuk ai ak 

Rakjat" (Anggauta S. P. S.) 
aa 

  

Blok Arab/Asia menentang 
».. Amerika hadapi kesulitan? 

MERIKA SERIKAT menghadapi kesulitan2 dalam usahanja mendapat- A kan penjokong2 bagi resolusinja Yang menuntut supaja RRT ditjap sebagai agressor di Korea Tetapi kalangan Amerika menjatakan, bahwa resolusi Amerika Serikat itu boleh dikatakan pasti akan dimadju- 

  

Pa 

Langganan : 

Adpertensi: 
1 milimeter,'1 kolom . . £ 0.50     
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kan kepada Panitia Politik Sidang Umum PBB bila Panitia tersebut ber- sidang pada hari Djum'at djam 20.00 GMT. 

Sidang ditunda 24 djam. 
Sementara itu, Ant. Revter war- 

takan bahwa sidang Panitia Politik 
Perserikatan Bangsa? jang sedang 
membitjarakan penolakan RRT ter- 
hadap usul2 gentjatan sendjata di 
Korea, pada hari Djum'at menunda 
sidangnja untuk 24 djam. 

Inggeris, Australia dan Perantjis 
minta supaja diberi waktu lebih ba- 
njak lagi untuk mempeladjari ma: 
saalah itu. 
Kalangan Amerika tadi menjata- 

kan, bahwa meskipun blok Asia-A- 
rab menentangnja, delegasi Anerika 
akan mendesak supaja dalam ming- 

gu jang akan datang diadakan pe- 
mungutan suara mengenai resolusi 
tersebut. " 

Trag & Libanon pro Amerika. 
Dikabarkan bhw delegasi? 12 ne- 

gara jang merupakan Blok Asia/ 
Arab, bari Djum'at pagi jl tih ber- 

runding digedung delegasi Mesir di 
New York. 

Menurut djurubitjara, negara2 tadi 
rupa2nja bersepakat untuk memper- 
ingatkan kepada PBB supaja bertindak 
dengan berhati-hati, dan dengan tenang 
mempertimbangkan usul-'pembalasan 
pemerintah RRT jang terdiri dari 5 pa- 
sal itu, guna mengembalikan perdamai 
an di Timur Djauh. 

Akan tetapi dikabarkan pula ada 
kemungkinan bahwa Irag dan Libanon 
akan menjokong usul Amerika tersebut. 

Kalangan Kongres Amerika ma- 
je 

rah pada Nehru 
Sebab tidak memihak Amerika 

SEBAGIAN dari anggota2 Kongres Amerika Serikat "menentang 
rikan pindjaman sebesar 150.000.000 dollar 

kepada India, untuk pembeli bahan makanan di Amerika. 

Demikian menurut kalangan jg 
mempe kan suasana dikalang- 
an MNongres terhadap rentjana 
pindjaman atau pemberian tadi, 
pada Kemis jl. 

Seterusnja mereka terangkan, 
bahwa sentimen dikalangan Ko- 

  
  

USA. chawatir terhadap Irian 
. Madjelis Rendah Bld. sibuk bitjarakan 

NEW. YORK TIME dalam memberikan komentarnja mengenai 
Indonesia menjatakan pada hari Saptu jl, bahwa Amerika Seri- 

kat dengan resmi menjatakan kechawatirannja kepada Djakarta dan 
Den Haag mengenai perundingan2 antara Indonesia dan Belanda 
tentang hari kemudian status Irian Barat: 

Perdebatan dalam Madje- 
lis Rendah Belanda: 

Dalam pada itu Madjelis Rendah 
Belanda melandjutkan perdebatan- 
nja mengenai Irian, jg dilakukan dim 
pintu tertutup. Djum'at malam ji. 

perdebatan itu ditunda setelah frak- 
si opposisi Schouten menjerang ke- 
terangan pemerintahnja. Schouten 
memperingatkan. bahwa pemerin- 
tah Belanda dalam pendiriannja me- 
njatakan, bahwa Irian Barat harus 
tetap berada. dibawah pemerintah 
Belanda. 

Dalam hubungan ini ia meminta, 
supaja notulen sidang2 rahasia bu- 
lan September 1950 ji. antara dele- 
gasi2 Indonesia dan Belanda menge- 
nai massaalah Irian diumumkan. 

Hari Saptu Madjelis Rendah me: 
landjutkan perdebatannja dg pintu 
tertutup. Menugut koresponden PCJ. 
dalam sidang itu rupanja terdapat 
aliran2 jang kuat dan meminta su- 
paja notulen rahasia sidang2 seperti 
dimaksudkan oleh Schouten itu di- 

  

' Komando penjelesaian gerilja 
. Sulawesi Selatan dilantik 
DENGAN disaksikan oleh 

V sipil dan wakil2 dari 

. gerilja Sulaweai Selatan. 5 
| Setelahnja satu demi satu mereka 

| itu menjatakan kesediaannja dan bersumpah serta menanda tangani 
urat sumpah. mak Luit. Kol. Kosa- 

sih memberikan petuah2nja dan me 
 negaskan, bhw pelantikan ini ber- 
“arti suatu permulaan dari pekerdja 

Y L.ber 

harapkan hendaknjg Ko 

  

    

  

   

  

   

  

      

    
       
                 

Belandjutnja a ' Gubernur La 
pihan memberikan Kata sambutan: 

Kala i 3 & 

Fr 

  

perwira2 angkatan perang, pembesar? 
tai2 serta organisasi2 Minggu pagi tadi 

ah W: H: |. telah dilangsungkan pelantikan Komondo penjelesaian masalah Ge- 2 ea Tovane”—— Tilja Sulawesi Selatan bertempat dilapangan Hasansudin. Pelantikan 
Pemogokan dilarang ini diikuti oleh 7 Orang anggauta Komando penjelesaian masalah 

nja sepatah dua patah kata ialah me 
ngenai didirikannja komando ini dan 
mengharapkan agar tiap? anggauta 
korsando dpt.lah bekerdja dgn segi- 
at2nja utk melaksanakan tugasnja 
Achirnja sdr, Entji Daeng Tompo 

menjatakan kegembirsannja dengan 
Gapat dilantiknja anggauta Koman- 
do penjslesaian ini dan diharapkan- 
nja, supaja seluruh anggauta ang- 
katan Na rakjat selu- 

hnja dapat: menjelesaikan ke- 
sulitan2 dan kesukaran2 serta per- 
Man “antara kita sama kita. 

s. Dk. € 
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umumkan dim Madjelis Rendah. Djika 
hal tsb. benar, maka dapat dipasti- 
kan dan perdekatan mengenai Irian 
ini oleh Madjelis Rendah akan &di- 
tunda untuk beberapa waktu lama- 
nja, Karena notulen itu harus ditje- 
tak lebih dulu jang kemudian diba- 
gi2kan kepada para anggauta untuk 
dipeladjari. Demikian menurut radio 
Hilversum. 

Anggauta? Panitya 
Chusus. 

Susanan jang sudah pasti dari 
Panitya Negara Chusus jang bertu- 
gas menindjau persetudjuan2 antara 
Indonesia dan Belanda jang tertja- 
pai dalam KMB dan lain? permu- 
sjawaratan antara kedua negara 
tersebut, belum selesai. 

Tetapi oleh kalangan jang biasa- 
nja mengetahui nama2 jang: disebut 
sebagai anggauta ialah sbb: 

Prof. Dr. Supomo (ketua), Pra- 
woto Mangkusasmifo (wakil ketua) 
dan anggauta?nja: Mr, A.K. Pring- 
godigdo, Mr. A. Subardjo, Mr, Kar- 
tadjumena, Khouw Bian Tie, Kolo- 
nel T.B. Simatupang, Hamid Alga- 
drie, Sundjoto, Mr.. M, Yamin, Ir. 
Sosrohadikusumo, Mr. M. Kosasih, 
Margono, Mr. Kuntjoro, Mr. Tang 
Tjieng Leng, Sadjarwo, Asraruddin. 
Jang masih merupakan pertanjaan 
apakah ia akan sedia duduk dida. 
lam panitya itu ialah tuan? Mr. A. 
M. Tambunan, L.J. Kasimo, Abikus- 
no Tjokrosujoso, Mr. Djodi dan Mr. 
Sumam K | 

Sebagai sekretaris2 panitya ini 
ialah tuan2 Mr A. Wahab dan Mr. 
Sumardi. Ant. 

Ki 
. 

Panitya tersebut akan dibagi da- 
lam seksi2., 

Masing? seksi bertugas menindjau 
perdjandjian jang telah dibuat de- 
ngar Belanda, misalnja jang menge- 
nai ekonomi, kebudajaan, statuut 
Unie dsbnja. 

Selain itu tugas2njatalah mengu- 
sulkan kepada Pemerintah manakah 
diantara persetudjuan2 termaksud 

a08 Bjat 1 perlu disesuaikan pada 
we ana a dewasa ini, RD. 
CUTUT 3 

: Gg 

ngres terhadap India tadi ' boleh 
dikatakan karena satu "sebab sa- 
dja, jaitu sikap perdana. menteri 
Nebru, jg tidak mau setjara tegas 
memihak pada pemerintah Ame: 
rika, dalam menghadapi RRT. 

Dikatakan pula, bhw beberapa 
senator berpendapat, bhw Nehru 
sbukannja menempuh  djalan te- 
ngah, melainkan bersimpati dgn 
RRT.” (Demikian Ant.UP. dari 

Washington) 

Truman & Djepang 
Presiden Truman padahari kemis 

menjerukan lagi supaja diadakan 
usaha jang kuat untuk mengemba- 
likan kedaulatan kepada Djepang. 
Menurut statement ,,Gedung  Pu- 

tih” Truman mengeluarkan utjapan 
itu ketika diadakan pemitjaraan an- 
tara Truman, Acheson dan penase- 
hat2 Presiden Foster Dulles. 

Punja hak konstitusionil. 

Tentang berita2 jang mengatakan 
Amerika. akan mengandjurkan su- 
paja Chiang Kai. Shek memerin- 
tahkan pasukan2nja untuk menga- 

Gakan ,,gerakan membelokkan per- 
hatian” (afleiding) terhadap RRT, 
Truman tidak mau memberi ko- 
mentar. | 
Dinjatakan Truman dengan gem- 

bira ia akan menjambut resolusi 
senat jang menghendaki supaja di- 
kirimkannja pasukan2 Amerika ke 
Europa, tapi disamping itu Truman 
akan berbuat segala sesuatu jang 
perlu perihal pasukan? tadi djika 
waktunja sudah tiba. Ditegaskannja 
ia mempunjai hak “konstitusionil 

untuk mengirim pasukan2nja ke 
Europa. Demikian Ant. UP. dari 
Washington. 

  

Adjukan amandemen, : 
Sementara itu Ant. UP kabarkan, 

bahwa negeri2 Commonwealth. di- 
antaranja Australia, telah memper- 
timbangkan untuk memadjukan a- 
mandemen terhadap resolusi Ame 
rika jang kini sedang disiapkan itu. 
Sebagai akibat amandemen ini me- 
nurut kalangan Amerika jang me- 
ngetahui resolusi Amerika itu al. 
akan meliputi pembentukan suatu 
komisi djasa2 baik, jang disebut? 
oleh utusan Australia dim pidatonja 
dalam sidang Panitia PGlitik pada 
hari Kemis. 

Resolusi Amerika itu antara Isin 
menghendaki supaja PBB mendjalankan 
sanctie2 diplomatik dan ekonomi  ter- 
hadap RRT dan. meniadakan semua 
ikatan2 jang selama ini megghalang2i 
Mac Arthur untuk membuka" suatu 
Dean setjara besar2an terhadap 

Bagian2 inilah jang menjebabkan 
banjak diantara Gelegasi2 tidak mau 
menjokong resolusi tersebut. Mereka 
kuwatir, bahwa kalau Mac Arthur 
Giberi... kekuasaan untik membom 
Tiongkok atau mengadakan penjer- 
buan ke Tiongkok Darat, maka 
perang dunia ke-III akan petjah. 

Sri Sultan menindjau usaha 
perbaikan keamanan 

dan perhabilisasi 
Kemarin djam 1140 rombongan 

Sri Sultan jang baru datang dari 
penindjauannja telah kembali dari 
Jogja ke Djakarta dengan pesawat 
terbang chusus. Perdjalanan jang 
dimulai hari. Kemis - di Surabaja, 
Madura, Sumenep dan jang paling 
achir ke Yusakambangan pada hari 
Sabtu jl. s 
Kundjungan Sri Sultan selaku 

koordinator keamanan untuk menin- 
Gjan- daerah2 tersebut mengenai 
keamanan dan rehabilisasi-jang be 
lakangan ini sedang Gigiatkan. 
Sementara itu dapat: dikabarkan. 

kundjungan2 mana diikuti oleh Frof, 
Sumedi, Mr, Sudradjat, Ir. Oekar, 
Gaos Hardjasumantri, Sunarjo, Su- 
mardjan, M. Jasin (Kepsla polisi 
Djakarta) dan didaerah2 diikuti oleh 
pembesar sipil dan militer. Menge- 
nai kundjungannja ke' Nusakam. 
bangan jang selain diikuti cleh rom- 
bongan dari Djakarta, djuga diikuti 
oleh Gubernur Djawa-Tengah Bu- 
diono,' Divisi Komandan Gatot Su. 
broto dengan stafnja, dapat dika- 
barkan, bahwa terutama sekali 
untuk melihat keadaan gedung2 
pendjara ai Nusakambangan. 
Pemerintah bermaksud, agar ge- 

94ung2 pendjara “di Nusakambangan 
jang beberapa bagian rusak diper- 
'baiki kembali, Gibeberapa gedung 
akan diperluas dan disesuaikan de- 
ngan kebutuhan sekarang. Sehingga 
gedung2 pendjara itu benar2 meru- 
pakan suatu rumah pendidikan bagi 
orang2 jang sedang mendjaiari hu- 
kuman. 

P. M. Nakir#ke Atjeh. 
P.M., Natsir hari ini untuk 2 atau 

3 hari lamanja akan bertolak ke 
Atjeh dalam mentjari penjelesaian 
jg. sebaik2nja dlm soal status Atjeh. 
Sepertidiketahui.Pemerintah bermak 
sud utk mendjadikan Atjeh satupro- 
pinsi Sumatra bersama2 Samatera 
Timur dan Tapanuli. R.D. 

MALIK SAKIT DJAN. 
TUNG. 

Telah 3 hari hingga kemarin 
Malik wakil Sovjet pada PBB 
menderita sakit djantung ringan. 

Dikabarkan dari Lake Succes 
oleh ,,Voa" bhw sakitnja karena 
Malik terlalu banjak bekerdja 
berat. " 

  

Inggeris akan merobah politik- 
. nja terhadap RRT? 

NGGERIS kini sedang mempertimbangkan dengan sungguh2 ke- 
mungkinan untuk menarik kembali perwakilan diplomatik-nja dari ' 

Peking. Dalam pada'itu di tegaskan, bahwa mengenai soal ini belum 
diambil sesuatu keputusan dan bahwa pemerintah Inggeris membu- 
tuhkan waktu untuk memikirkannja, di 

Selandjutnja dikabarkan ,/Inggeris 
menghadapi kemingkinan untuk 
mengenakan sanctie diplomatik kpd 
Peking, tetapi ini tidak berarti, bhw 
Inggeris setodju didjalankannja sanc- 

tie ekonomi terhadap RRT. 

Mentjari djalan tengah 

Selandjutnja dikatakan, bhw Ing- 
geris kini terus berusaha untuk men- 
dapatkan:djalan tengahantara usul2 

adan usul2 pembalasan RRT. 
tan pula, bahwa usaha2 Ing. 
ag demikian ini akan terus 
an sampai pada suatu keti- 

isaha2 tersebut ternjata tidak 
berguna lagi, 

    

    
 sanctieekonomi terhadap RRT' 
UP London). G 

  

Dalam pada itu untuk kepentingan 
sikapnja jang baru Inggeris menu- 
rut kalangan itu mungkin harus me- 
robah politiknja jang berdasarkan, 
pengakuan terhadap pemerintah 
RRT, akan tetapi tindakan jang de- 
mikian ini tidak akan diambil sebe- 
lum terpaksa. Ditegaskan, bahwa 
perobahan politik ini hanja akan di- 
djalankan bila semua usaha diploma. 
tik untuk mentjapai penjelesaian 
masalah Korea ini telah gagal, 

Kalangan itu menjatakan, bahwa 
ini. tidak, berarti,. bahwa Inggeris 
akan  menjetudjti  didjalankannja 

nt. 
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3 k " tsb. 

ing pleno terbuka parle- 

nja menjampaikan pen 
ah tentang usul mosi 

.cs, dgn menerangkan, 
ntah tidak bersedia 

mentjabut turan pemerintah no. 

bahan2 guna kepentingan pelaksa- 

naan pembentukan? DPR2 daerah di 
perna Gan di Kalimantan. 

Mengenai pembentukan DPR dae- 

rah di Djawa jang sudah selesai, 
pemerintah hanja setudju pembu- 
barannja djika sudah ada pemben- 

tukan DPR2 baru jang pembentuk- 

annja sudah sesuai dengan peratur- 
an pemilihan umum sebagai jang 
dimaksudkan oleh mosi. 
Kesediaan pemerintah untuk me- 

ngubah-peraturan no, 39 ialah me- 

ngenai sjarat2 bagi partai2 atau 
organisasi2, jaitu sjarat tersebarnja 

dalam 3 kabupaten, keharusan mem- 

punjai pengurus besar, batas waktu 

| berdirinja partai atau organisasi 

itu (30 Djuni 1950) dan sjarat mem- 
Mi 

  

    

    

  

tetas pemerintah tidak sependapat 

dengan para pengusul, bhw peratu- 

ran itu telah menggortjangkan ma- 

    

diseluruh Indonesia, karena peratu- 
ran tsb berdasar pada undang2 no. 

22 jaitu undang? pembentukan dae- 

rah2 otonoom jg sampai kini belum 

bisa berlaku untuk seluruh Indone- 

sia. Dalam hubungannja dengan ini 

pemerintah sedang merentjanakan 

satu undang2 pokok jang mengatur 
| pembentukan daerah otonoom buat 

seluruh Indonesia sebagai pengganti 

undang? no.22 itu” Pemerintah pun 

tidak setudju kepada pembentukan 

DPR2 daerah menirut pemilihan 
umum buat Gaerah2, sebab disam- 

| ping mengadakan pemilihan umum 
nh DPR utk konstituante dan . pusat 

|. maka beajanja akan berlipat ganda 
besarnjal Isian 

Oleh karena itu pemerintah me- 

| nganggap penting mentjari djalan 
ang sederhana dan belum bisa 
mendjandjikan kapan bisa dibentuk 

     

        

DPR2 daerah menurut. peraturan 

undang2 pemilihan, maka perlu di. 
adakan peraturan no. 39 itu. Demi- 

" kian pokok2 keterangan Menteri 

Assaat. aan 5 
Sesudah ket pemerintah, 

.S: Hadikusumoatas hama para pe- 

ngusui meminta supaja sidang di- 

tunda sampai heri Senen jad. untuk 
memberi waktu kepada para peng- 

- usul mempeladjari keterangan pe- 

xmerintah tsb.—Ant.    

U'MAT jl. sidang pan parlemen diketuai oleh Mr. 
din Noor membitjarakan usu | mosi S. Hadikusumo (PNI) 

ta ditjabutnja- peraturan pemer h-no: 39/1950: tentang ' 

kan dewan2 perwakilan daerah, menggantinja dgn undang2 

“dan membubarkan DPR2 daerah jang telah terbentuk atas 

Kg: 11050 dengan alasan, bahwa peraturan tsb. 

  

"Nazir - Djumhana akan 
du tiba 

Dari" pihak jang mengetahui 
didapat kabar bhw didalam waktu 

ya 
singkat ini ditunggu kedatangan- 
nja di Djakarta duta besar Indo- 
nesia di Perantjis Nazir 1'atuk 
Pamuntjak. Perkundjungan ini a- 
dalah bersifat perkundjungan di- 
nas biasa. Dan menurut harian 
»Merdeka” djuga acting komisa- 
ris tinggi R.I. di Den Haag Mr. 
Djumhana ditunggu kedatangan: 
nja di Djakarta. Ant. 

Tiipto Darsono ke- 
Peking ? 

Salah seorang jang achir2 ini 
disebut namanja untuk mendjadi 
anggauta staf kedutaan besar In- 
donesia di Peking adalah Tjipto 
Darsono dari Kementerian Dalam 
Negeri. Ja adalah seorang jang 
pandai berbahasa Tionghoa. Tapi 
keangkatannja sampai kini masih 
dalam pembitjaraan diantara Ke- 
menterian.Luar Negeri dan Ke- 
menterian Dalam Negeri, dan be- 
lum-ada putusan. (SM) 

    

   
    Nurul akan menikah ! 

Sumber jg lazim dpt dipertjaja 
mengatakan, bahwa pernikahan 
antara Let.Kol.Sujarso Surjosu- 
rarso dengan Siti Nurul Kamaril . 
Ngasarati Kusumo Wardani pu- 
teri mendiang Mangku Negoro 
VII akan dilangsungkan dlm bu- 
lan Maret 1951. (Merdeka) 

Mangku- Negoro ,tumbuk 
sepisan.” 

ran Solo diadakan upatjara seder- 
hana, te Gari pada para abdida- 
lem dan para kerabat keluarga, 
untuk memperingati hari tahun 8. 
P. jang ke 32 atau ,,tumbuk sapi- 
Bari du! 

Dalam upatjara itu para abdida- 
lem dan para kerabat keluarga ke- 
tjuali menjatakan .sungkem” terha- 
dap S.P., semdga diharapkan pula 
dgn. hari ,,tumbuk sapisan” ini S.P. 
dapat mengikuti aliran djaman baru: 

Latihan karawitan HBS 

Tgl..17 jl. Himpunan Budaja 
Surakarta seksi karawitan menga: 
dakan latihan di Tjokrokusuman, 
Surakarta. Latihan sematjam ini 
akan diadakan tiap2 bulan 2 kali, 
pada. hari Selasa pertama dan 
ketiga, bertempat tetap di T'jokro- 
kusuman. 

  

“DJANUARI 1951 

2 ' penting-Djakarta: 

kan politik bebas, tapi politik ' 
negatiet 1 1 

Pukau U.S.A. liputi segala lapangan 
(Oleh koresponden KR Djakarta” 

DER ONGAN Dr. Darmasetiawan, jang diikuti oleh Mr. Sudjo- 
N no dan Prawoto Mangkusasmito setelah kembali di Djakarta da- 

ri Lake Succes dan turut menghadiri sidang2 PBB telah memberi la- 
puran pada Menteri Luar Negeri Mr. Rum dan djuga pada Presi- 
den dan Wakil Presiden: Kalangan Pemerintah ditanja apa, isi lapu- 
ran itu belum mau memberi keterangan, tapi menurut kalangan jg 
boleh dipertjaja adalah mengenai soal2 politik internasional menge- 
nai kegentingan jg sekarang makin meruntjing didunia. 

Selandjutnja kalangan jang boleh 

dipertjaja itu menjatakan bahwa isi 

laporan itu tentunja akan menam. 

bah bahan studi Pemerintah kita 

untuk menetapkan garis langkahaja 

dikemudian hari untuk menetapkan 

politik bebasnja, Dalam hubungan 
ini pulalah hendaknja diartikan pe- 

| 'rundingan Mr. Rum dgn. duta2 be: 
Djumat jl. diistana Mangkunega- isar dan duta2 asing di Djakarta. 

Pperundingan2 tsb. meskipun bersi- 

' fat informil, besar artinja bagi Pe- 

merintah untuk mendjalankan usa- 

hanja ditengah pergolakan interna- 
sional jg.sekarang sangat:sulit bagi 

kabinet Natsir. 

Kalangan itu mendjelaskan bah- 
wa pembesar2 kita jg.baru2ini me- 

ngelilingi dunia dan mengadakan 
perhubungan dgn. pemimpin2 politik 
tidak sadja di Eropa tapi djuga di 
Amerika mulai mendapat kejakinan, 
bahwa USA tampaknja gn. segala 
kekuatannja memperkuat dirinja 
untuk menghadapi ,,imperialisme ba- 

rus, jaitu Sovjet Rusis, jg. kini di- 
namakan oleh pembesar2 Amerika. 

'Pembesar2 USA itu bahkan menu- 
| duh Rusia hendak merebut seluruh 

dunia, dan menghantjurkan kemer- 
dekaap bangsa2, kemerdekan  po- 
litik, ekonomi, dan kebudajaan ma- 

nusia seluruh Gunia. 

Karena ita dapat dimengerti bah- 
wa USA sekarang tidak sadja pada 
negeri kita, tapi djuga pada negeri2 

  

Wervingsordonnantie kolonial mesti di- 
.ganti dengan baru 

Pemogokan diperkebunan Sumatera Timur meluas 

RVINGSORDONNANTIE peninggalan zaman kolonial tidak 
lama lagi akan d'ganti dengan peraturan. baru jang maksudnja 

menjesuaikan peraturan2 tentang itu jang selaras dengan keadaan 
baru sekarang ini. Untuk itu sebentar lagi oleh Kementerian Perbu- 
ruhan akan dikeluarkan instruksi2 sementara sebelum peraturan ba- 

ru pengganti wervin ysordonnantie itu disjahkan oleh DR. Sebabnja 
peraturan baru tentang itu hendak dikeliarkan karena banjak kedja- 
dian2 jang sangat merugikan buruh, demikian keterangan jang kita 

dapat dari Kementerian Perburuhan. 

Selandjutnja ditanja tentang pe- 
mogokan di BAT, kalangan Kemen- 
terian tersebut menjatakan bahwa 

sitdown staking pada BAT jang ta- 
dinja dilangsungkan pada Senen, 
Seiasa, dan Saptu 3 djam lamanja 

ditambah dengan satu jam lagi. 

Kalangan Kementerian itu menam- 

bahkan bahwa pihak buruh BAT 

hanja mau berunding dengan sjarat 

kenaikan upah jang mereka tuntut. 

Dalam pada itu dapat di kabar- 

kan bahwa pada umumnja pihak 

buruh perkebunan masih merasa 

belum puas:atas perundingan jang 

dilakukan antara . pihak madjikan 

dan buruh. Dan diduga bahaja pe- 

mogokan buruh perkebunan. akan 

terus meluas, apa lagi harga bahan 

makanan sekarang tampaknja tidak 

akan menurun bahkan terus mem. 

bubung tinggi. 
Disamping kegelapan jang tam. 

pak diantara buruh perkebunan ada 

satu lichtpunt, jaitu pemogokan bu- 

ruh pelabuhan Semarang sudah ber- 

henti dan pekerdjaan dipelabuhan 

itu sudah dimulsi lagi, sedjak hari 

Selasa jl. Perlu ditegaskan bahwa 
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(5 POHON PISANG... 

pihak madjikan sudah berdjandji 
Gjika seandainja hasil perusahaan 
memungkinkan, pada buruh bulanan 
akan diberikan 'gratificatie. Dapat 
diterangkan djuga bahwa atas de- 
sakan Pemerintah, maka masa sela- 
ma buruh. pelabuhan tersebut mo- 
gek jaitu mulai tg. 18/12-20/12.50 
dan mulai tg. 10/1-13/1-51 dan 15/1-51 
buruh akan menerima separoh dari 
upahnja. 

Persetudjuan tsb. berlaku untuk 
tempo 3 bulan din djika salah satu 
pihak tidak membatalkannja, maka 
persetudjuan itu dianggap diperpan- 
djang dengan tempo'3 bulan lagi. 
Dalam hubungan ini lebih landjut 

Gapat dikabarkan bahwa saksi pro- 
tes pemogokan  Sarbupri di Suma- 
tera Timur makin: meluas hingga 
berdjumilah 91 onderneming didaerah 
perkebunan kepunjaan AVROS. Di- 
perkebunan2. tembakau Sumatera 
Timur Gdjumlah pemogokan makin 
bertambah dan hingga berita ini 
dibuat djumlahnja ada 28 onder- 
neming dari djumlah 31 onderne- 
ming tembakau di Deli. 

Pada hari2' terachir di Kemente- 
rian Perburuhan tampak kesibukan, 
karena pembesar2 Kementerian tsb 
mengadakan perundingan2 dengan 
wakil2 madjikan bukan sadja me- 

ngenai pemogokan2 diatas, tapi 
Gjuga pemogokan2 'jang diadakan 
sebagai tindakan solider pada pa- 
brik2 gula di Djawa Timur, dian- 
taranja di Krian, daerah Besuki dan 
Malang. | 

Kalangan politik ditanja apa aki- 
batnja pemogokan: jang. terutama 
makin menghekat.. didaerah perke- 
bunan di: Sumatera Timur, jang 
djumlahnja |diikuti oleh lebih dari 
62.000 buruh, mengatakan bahwa 
soal itu. bukan: soal mudah bagi 
Pemerintah, karena . bagaimanapun 

juga, pemogokan buruh itu kuat 
alasannja, sedangkan rupanja pihak 
madjikan terlalu berkeras kepala, 
dan masih  sadja - mempraktekkan 
sistem ekonomi. kolonial. Diakui 

  

ADJAIB. 

Didukuh Winong, kl. Ban- 
dengan, ketjamatan Karang- 

gede Bojolali tg. 5/1-51 telah 
terlihat pohon pisang besar 
middellijn 10 cm, tinggi 1,50 

'm, mempunjai bunga tuntut 
“bertjabang2 sebanjak 25 
buah dan mungkin akan ber- 

' tambah lagi, berhubung ma- 
sih adanja tjabang baru jg.     . tumbuh. 

0. mega Lap aaN   

(OLEH KORESPONDEN K.R, DJAKARTA) 

pula oleh kalangan politik itu bah- 
wa prestasi bekerdja buruh kita 
umumnja, sekarang kurang sekali 
dibandingkan dengan dimasa sebe- 
lum revolusi, tapijpembagian untung 

dan upah lebih tinggi sudah lajak 
dipertimbangkan oleh pihak ma- 
djikan, djika mereka ingin terus 

berusaha dinegeri kita. 

Granat dan trekbom buat tjalon 

Wedono Kesunanan? 

Djum'at malam jl antara djam 4 
pagi2 buta, rumah Sastromartojo 
desa Karangturi katjamatah Polan. 

hardjo, Kawedanan Djatinom (Kla- 
ten), telah ditembaki dengan deras 
nja dari luar oleh serombongan 
orang jg tidak diketahui siapa dan 
dari mana asainja. Tembakan2 sen- 
Gjata ringan dikuntji dgn tembakan 
hantap dari meletusnja sebuah gra- 
nat tangan jang mengenai rumah 
sebelah muka hingga menimbulkan 
kerusakan sedikit pada pintuZnja. 

Pagi harinja Sastromartojo makin 
terkedjut, serenta diketahuinja, bhw 
dimuka pintu rumahnja terdapat 2 
(dua) buah trekbom masing2 mem- 
punjai ukuran berat 25 kg. 

Dim pertjakapan dgn ,,KR” Sas- 

tromartojo menerangkan, disamping 

trekbom itu ada djuga ditinggalkan 

beberapa plakaat jang pada garis 

besarnja memperingatkan kepada | 

Sastromartojo djangan dilandjutkan 

usahanja mengembalikan Swapradja. 

Kalau dalam waktu sebulan Sastro- 

martojo tidak merobah sikapnja 

berarti ia melawan rakjat banjak jg 

akibatnja pasti ia akan menemui 

kesulitan2 besar. 

Selandjutnja diterangkan, bhw ia 

sama sekali tidak merasa mendjad | 

tjalon Wedono Kasunanan sebagai 

dituduhkan . padanja itu. 

Pertimbangan 
Missi Parlementer 

Irian. 
Dari kalangan jang dekat Peme- 

rintah didapat keterangan bahwa 

missi parlementer 

ada Pemerintah mengenai masih 

perlu tidaknja missi adakan penera- 

ngan? keluar negeri tentang masa- 

lah Irian. Kalangan tersebut belum 

dapat berikan keterangan bagaima- 

na isi pertimbangan tersebut, 

Berdasarkan perhitungan “politik 
maka seperti sekarang ini perlu 

mengirimkan missi Keluar negeri 

untuk berikan penerangan dan per- 

djoangan Irian, mengingat bahwa 

dalam situasi Internasional seka- 

rang ini orang sedang lebih perha- 

tikan soal2 sekitar pertikaian Korea 

daripada sosl2 di Indonesia. Ant. 

mma mena & 

— Terhitung tanggal.1 sampai tg 16, 

banjaknja orang2 terserang 

penjakit tjatjar dlm daerah Tjilatjap 

adalah 10 orang, satu diantaranja 

dari dalam kota, M,H, 

tentang Irian 

telah kirimkan pertimbangannja'ke-'- 

lainnja diluar Rusia dan negeri2 jg. 
dibawah pengaruh Rusia memberi 

bantaan "ekonomi dan djika perlu 
dgan. bantuan sendjata. Dapatlah di- 

pahami bahwa sekarang sudah djuga 
“Indonesia menerima bantuan eko- 

nomi EXIM Bank dan djuga bantuan 
sendjata berupa sendjata ringan, jg. 
BN untuk keperluan kepolisian 

a. 

Karena. itu tampaknja Pemerintah 
kita mulai mendekati kekuatan ke- 
tiga jang dibentuk oleh Inggeris, 
karena dengan demikian pihak kita 
akan dapat kiranja mentjari perim- 
bangan kekuatan untuk mendjamin 

“politik bebas negeri kita. Mentjari 

perseimbangan inilah jang dengan 
berulang2 dikatakan oleh Ruslan 
Abdulgani, sekretaris djenderal Ke- 
menterian Penerangan, dan djurubi- 
tjara, Kementerian Luar Negeri, jg 
rupanja disebut politik bebas,js 

aktif. Tapi kalangan politik jang 
tak mau disebut namanja menambah 
politik bebas jang aktif itu, djika 
hanja dibatasi pada mentjari perse- 
imbangan kekuatan adalah sebenar- 
nja politik negatif, Karena dengan 

demikian kita akan ketinggalan se- 
lalu menghadapi situasi2 baru jang 

dewasa ini berlaku sangat tjepat. 
Bampai dimana pemerintah kita 

akan dapat menarik. keuntungan 
Gari segala kesempatan jg diberikan 
oleh USA: pada negeri kita, kalang. 
an politik itu tidak bisa jakin akan . 
berhasilnja usaha pemerintah kita 
itu, bahkan sebaliknja Indonesia 'a- 
kan mudah sadja tertarik dim-blok 
USA, jang kini dengan giat menem- 
patkan orang2nja, dan pembantu2nja 
disegala dinas dan instansi serta 
perlengkapan kekuatan negarakita. 
Dengan sadar atau tidak sudah 

banjak orang2 penting kita disegala 

lapangan sudah kena pukau USA 
Apakah ini akan menguntungkan 
Pemerintah kita, dan apa imbang- 
annja jang telah dikerdjakan oleh 
pemerintah kita untuk mendekati 
Sovjet Rusia hingga sekarang masih 
sama sekali gelap hagi kalangan 
politik itu. f 

. Pendaftaran sendjata 

ulangan. 

BEDJAK beberapa hari jl. oleh 
fihak Polisi Kedu jg. bersangkutan 
telah dikeluarkan seruan kepada se- 
genap orang2 jg. mempunjai sen- 

Gjata diseluruh Kedu jang sudah 
mendapat idzin memegang sendjata, 
untuk mendaftarkan lagi (herregis- 

treren) sendjata2 mereka itu dikan- 
tor Polisi Magelang dari permulaan 
Januari hingga achir bl. Maart 1951 
ini. Mereka jg. tidak mengindahkan 
akan diambil tindakan, sedang me- 
nurut keterangan, maka untuk dae- 
rah Kedu, jg. sudah mendapat idin 
tertentu ada 101 dan idin sementa- 
ra 21 orang. 

Ditangkap karena bawa uang 
Irian 

Douane Tandjung Priok telah 
menjerahkan pada pihak polisi, 
seorang bernama A jg baru turun 
dari kapal ,,Riemsdijk” karena 
padanja didapati uang Irian se- 
banjak R. 1000,— (I.R.) 

Sugiono ,Aneta” Jogja . 

(minta berhenti 

Kemarin wakil ,,Aneta” Dja- 

karta telah menemui pengurus. 

Persatuan Wartawan Indonesia 

Jogja dan memberi tahukan, bhw 

mulai 1 Feb. 1951 tuan Sugiono 

korr. ,,Aneta” di Jogja minta 
berhenti. 1 

Hygiene Centrum mulai di- 
selenggarakan. 

Rentjana pendirian pusat usaha 
penerangan kesehatan rakjat dari 

Kementerian Kesehatanuntuk tahun 
1951 antara lain telah dipilih tempat2 
Jogja, Magelang, Banjumas dan 
mungkin djuga Bandung. 2 
Untuk tahun 1952- akan didirikan 

di Kalimantan, Sulawesi dan lain2 
tempat lagi. 

Dalam pada itu dapat dikabarkan 

bahwa Landelijke Hygiene Centrum | | 

sebelum perang dipusatkan di Ba- 

njumas berikut 
Echool. Sekarang: Kem. Kesehatan 

belum bisa menentukan tempat di- 
mana Hygiene Mantri School itu 
akan diberdirikan. 

SB.K.K.I. djadi tjabang 

S.B.S.K.K 
Baru2 ini dilangsungkan rapat 

anggota Serekat Buruh Keradjinan 
Kulit Indonesia di Jogjakarta ber- 
tempat Gi gedung ketoprak Patook, 

jg dikundjungi oleh seluruh buruh 
pemasak kiilit dan sepatu di Jogja- 

karta. 

Dalam rapat oleh pimpinan, se- 

bagai pelaksana'ap hasil Konggres 
Fusi Serekat Buruh Sepatu Kulit 
Karet seluruh Indenesia . pada tgl. 
5-9 Desember 1950 di Bandung, di- 
njatakan peleburan S.B.&.K.I. men- 
djadi tjabang S.B.9.K.K. Jogjakarta, 
gn perobahan pengurus sebagai 
berikut: : 

Sekretaris Umum I. Sir. Kasiman. 
2 Ke Eri. Wijond, 
” 213 III » Jusuf. 

DPP BTI pindah. 
Mulai tgl 1/2-1951, kedudukan 

dan kantor Dewan Pimpinan Pu- 
sat BTI pindah ke Djakarta, dgn 
Nan Djalan Petodjo-Melintang 
0 

Alamat Administrasi / Redaksi 
Suara Tani masih tetapja- 
lah: Lempujangwangi 26, Jogja- . 
karta: 
  

—  Baji berkepala — 

harimau 

Dari Randublatung (Tjepu) 
dikabarkan, bhw sebutir dian- 
tara beberapa butir telor itik 
kepunjaan Mas Darsono telah 
menetaskan seekor itik jang 
berkaki 4 dan 2 buah lobang 

- pantat. Dua diantara kaki itu 
terdapat diantara 2 lobang 
tadi. 
Hingga berita ini ditulis 

itik adjaib itu dikabarkan ma- 

sih hidup, demikian ,,Tanah 
Air”. 

2 
Lebih djauh ,,Suara Merdeka" 

mendapat kabar dari Tegal, di 
Gesa Bandjaranjar dekat Bre- 
bes seorang ibu telah mela- 
hirkan seorang baji jang ber- 
badan manusia biasa tetapi 
berkepala harimau. 

Baji ita dikabarkan hanja 
hidup selama 12 djam danke- 
tika djenazah dikabur ratusan 
penduduk menghormat ikut 
serta mengantarnja. Ant.       

  

Usaha K.P.T. : 
  

20406 Orang minta Kekerdiamsi 
837 Orang djadi pegawai darurat 

UTARA can usaha Pemerintah untuk menempatkan tenaga pengang- 
gur dari Kantor Penempatan Tenaga daerah Istimewa Jogjakarta 

wartawan ,,KR"' dapat keterangan bahwa: 

Selama tahun '50: djumlah orang 

jang. mentjatatkan . diri mentjari 

pekerdjaan ada Ik. 20406 orang. 

Djumlah permintaan tenaga dari 

Djawatan, Perusahaan dll. ada 1866 
orang. Oleh karena kekurangan ke- 

ahliany dari djumlah permintaan itu 

hanja dapat dipenuhi (dikerdjakan) 
Ik. 709 orang. Selandjutnja, sesudah 

diadakan penjelidikan terachir, ter- 

njata banjak jg telah pindah tem- 

pat, telah mempunjai penghasilan 

dan banjak djuga jang tidak lagi 

memenuhi sebagai penganggur, ter- 

paksa ada Ik. 10756 orang dihapus- 

kan dari daftar. 
Diterangkan djuga bahwa selama 

tahun itu, K.P.T. telah memberikan 

sokongan tetap ialah, jang disebut 

sokongan matjam A sedjumlah 1992 

orang. Tiap bulan mereka menerima 

uang sokongan a F' 30 untuk dalam 

kota dan F 2250 untuk luar kota. 

Djuga kepada mereka jang disebut 

menerima sokongan matjam B ialah 

para penganggur jang dapat diper- 

bantukan di Djawatan dll. sebagai 

tenaga darurat, sedjumlah 837 orang. 

Mereka tiap bulan menerima bantuan 

maximum & F 120 buat dalam Kota 

dan F 90 buat luar Kota. 

Disamping ini telah didaftar dju- 

ga Ik. 5500 pemuda2 umur diantara 

15-25 tamatan sekolah, sebagai Pe- 

nganggur Muda, Dari djumlah itu 
telah 15 pCt dapat dilatihkan diins- 
tansi2 jg dipandang perlu dan men- 
Gapat uang saku. tiap bulan a EE9 
buat dalam kota dan F45 buat luar 
kota. Lama Jatihan itu 1 tahun dan 
sesudah itu mereka akan dipertim- 
bangkan lagi, apakah ada kemung- 
kinan dapat di tempatkan ' sebagai 
penganggur jg mendapat: sokongan 
matjam A, atau B. 1 
Mengenai kesulitan2 menempatkah 

tenaga2.penganggur itu dari Fe- 
mimpin Djawatan tsb. didapat ke- 
terangan, bahwa kesukaran pelak- 
sanaan. itu sebagian besar terletak 
pada belum sukanja para peminta 
pekerdjaan meninggalkan Jogja. Ini 
pun tak dapat dipersalahkan, kare- 
na mengingat sukarnja soal peru- 
mahan, dan banjaknja keluarga ser- 

'ta kurang penghasilan, maka ter- 
paksa mereka ingin tetap Gi Jogja. 
Tetapi disamping itu telah ada Ik. 
300 orang keahlian ialah jg mem- 
pinjai ketjakapan tukang, Gjuru 
tulis, pelajan dll. ingin dipekerdja- 
kan diluar Djawa. 

Achirnja diterangkan, bhw kini 
telah dimulai lagi pendaftaran baru 
teristimewa "pendaftaran. dari ka- 
wan? bekas pegawai akibat pembu- 
baran Djawatan2. Umpamanja dari 
Djawatan Distribusi dll. (D). 
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. Javase Bank di Djakarta sekarang 
mengadakan pengawal sendiri, jang 
bertugas mendiaga keselamatan bank 
itu. Takut digedor seperti Javase Bank 
di Surabaia. , 

Jang aneh, kepala pengawal itu na- 
manja Safrudin? Tapi menurut mbah 
Nur tidak aneh. Menteri Keuangan. 
namanja Safrudin, kepala pengawal 
Javase Bank jang penuh uang patut 

juga namanja Safrudin. 
Apa uangnja nanti tidak diguntingi 

oleh kepala pengawal Safrudin, tanja 
Bung Kriting. : 

7 

Dalam podjoknja di Pemandangan 
(Djakarta), Bang Bediat bilang : lapang- 
an Gambir namanja sudah diganti dja- 
di lapangan Merdeka. Djalan2 diseki- 
tarnja ganti nama Merdeka - Utara, 
Merdeka-Selatan, Merdeka-Timur, Mer- 
deka-Barat. Tapi apa djalan Gambir- 
Buntu lantas dirobah djadi djalan Mer- 
deka-Buntu ? Lantas usul Bang Bediad: 
baik ditambahi perkataan Kampung, 
diadi Kampung Merdeka Buntu, sing- 
katannja K.M.B. 3 : 

.. 
Memang soal nama2 baru di Dja- 

karta sulit. Istana Negara jang sebe- 
lah Utara, letaknja didjalan Segara. 
Istana Merdaka, jang sebelah selatan, 
didjalan Merdeka-Utara. 

Berabe chawatir, kalau Segara atau 
Laut meluap-luap, kan istana Negara 
bisa kelelep, dan Istana Merdeka bisa 
hanjut. Susah" kan, negara kelelep, 
merdeka hanjut. 

Y ... 
Kalau djalan2 di Djakarta namanja 

jang menjulitkan, di Jogja jang manju- 
litkan djustru lobang2nja. 

Kemarin Berabe dengar orang meng- 
gerendeng: Kenapa negara tidak bikin 
betul djalan, supaja tidak malu menju- 
ruh beli penning sepeda? 
“Aih, aih, diadi orang naik sepeda 

zonder penning itu tidak ditangkap, ka- 
rena pihak resmi malu djalan2 belum 
dibikin betul ? Re: 
Memang soal lobang bisa bikin re- 

pot. Tidak ditutup, malu. Ditutup, mes- 
ti bajar! Ah, lobang, lobang! 

BERABE. 
Megan ae anna 

STATUS R.K. / 
Kemarin pagi di Balai Kota Jo- 

gjakarta dilangsungkan rapat pleno 
. Gabungan Rukun Kampung Kota, 

jang antara lain mendengarkan ke- 
terangan Pemerintah tentang status 
R.&. selandjutnja. Sebagai wakil 
Pemerintah E.R.T. Honggowongso 
mengatakan bahwa sampai kini 
Pemerintah belum dapat memberi 
ketegasan tentang status R.K.. itu. 
Diterangkan selandjutnja babwa 
hal tersebut mendapat perhatian 
Gjuga dalam konperensi Gubernur 
seluruh Indonesia di Djakarta baru2 
ini. 

Sehabis keterangan ini rapat 
mengadakan pemandangan umum 
dan dapat mengambil keputusan 
bahwa status R.K. adalah organi- 
sasi rakjat jang dianggap sjah dan 
mendapat perlindungan dari peme- 
rintah. 3 

Dalam rapat ini diputuskan djuga 
susunan pengurus Gabungan R.K. 
sbb: Ketua Agus Abu Kalengkas, 
wkl. Ketua Gondosumardjo, Penulis 
Sajuti Melok bendahari H, Dalhar. 

SBG adakan sitdown st 
Berhubung magjikan Asembagus 

masih tetap berkeras kepala, 
dan dengan bantuannja SIB.LI. giat 
mentjari stakingbrekers untuk me. 
matahkan pemogokan Buruh Gula 
Asembagus, maka sebagaisambutan 
atas tantangan2 madjikan tsb. 
P. B, - S. B. G. pada tg. 18 Jantelah 
memerintahkan kepada tjabang 2nja 
seluruh daerah Madiun mendjalan- 
kan aksi solider sit down strike. 
Demikian pengumuman PB-Sari- 

kat Buruh Gula no 7.— 

  

Sobsi dan Peraturan 
no: 39 

Berdasarkan putusan sidang C.B. 
SOBSI dan P. B. Serikat Buruh 
tanggal 29/9/'50 tentang Peraturan 
Pemerintah no: 39 SOB8SI tjabang 
Surakarta mengambil sikap sebagai 
berikut: : 

1. Menolak P.P. RI. no: 39. 
2. Menarik mundur anggauta2 

SOBSI jang duduk dalam DPR Da- 
serah tersebut. Menarik mundur. Su- 
warjo sebagai wakil S. D. B. D. A. 
dari anggauta SOBSI jang duduk 
dalam DPR Kotapradja Surakarta. / 

Siaran RADIO 
SENEN, 22 DJANUARI, 1951 

Jogja. Gelb.: 59,2 dan 1214 m- 
12.15 Klasiek ringan berupa: Oboe-Concert. 
13.15 Pelbagai orkest jg terkenal: 
17.00 Rajuan sore oleh ,,Teruna Ouartet. 
17.45 Permainan piano oleh ,,Nis Tjokro” 
18.30 Peladjaran njanji kanak2 oleh ,,Pak Tono:” 
19.15 Tindjauan Luar Negeri. : 
19.30 Sani suara Djawa oleh ,,S.M.A/B." 
20.15 Hid. lagu? krontjong terkenal 

    

21.20 Tindjauan Tanah Air dim Bata Djawa. 
22.15 Bisikan malam oleh ,,Suara Putra" 

Djakarta, 
Gelb. : 19,80 — 49,63 — 61,10— 133,9 m. 

12.00 Pendidikan kanak2. 1» 
17.00 Tieritera utk kanak2. 
18.00 Wanita dan Masjarakat- . 
20.30 Rudjak bahasas 
22.15 Orkes Harmonium Semenandiung: 

Semarang. Gelb. 76.05 — 110m. 

12.30 Serbaneka langgam Ketimuran: 
17.10 Pendidikan kanak2. 
18.00 Lagu2 Mars 
19.30 Bintang Dalam. 
21.80 Klenengan Purnomo Sidi. 

Surakarta. Gelb.: 90 — 130 m. 

12.00 Klenengam dari Kraton. SKA.» 
17.00 Ruangan Pemudi dari SKP: 
V7.45 Ruangan Wanita. 
20.45. Df Taman-Sastra. Lagarau abaa 
21.17 Harum Semerbak diwaktu malam. 

na 3 

“adakan pembitjaraan deng 

OLAH RAGA : 

Kesebelasan Singapura ke 
Diawa ? P3 

» Diperoleh kabar, bahwa kini anta- 
ra pengurus PSSI (Persatuan Sepak 
bola Seluruh Indonesia) sedang di- 

an Fede- 
rasi sepakbola di Singapura untuk 
mendatangkan suatu team Singapura 
Jang terkuat dalam bulan Pebruari- 
jad: ke Djawa. 

Kabarnja team Singapura tersebut 
akan memainkan 3a4 pertandingan 

“Gi Djakarta, 2 di Jogja, 1 di Solo 
dan 2 di Surabaja. Dim pertanding. 

“ an2 di Jogja team Singapuraitu akan 
dihadapkan dengan kesebelasan? 
pertjobaan Indonesia jang kini se- 
Gang dalam latihan di Trainingcentre 
sebagai persiapan untuk ke Asian 
Olympic Games di New Delhi nanti. 
Ant. ji, a 

me Lukisan diudjung — 
djarum ! 

| “Suatu pertundjukan. dari 7 
buah tukisan jang dibuat di- 
udjung djarum, jang harganja 
ditaksir ada 15 djutalire, kini 
telah dibuka di Roma. : 

Pelukisnja, Adigio  Boschi 
seorang Italia membutuhkan 
waktu 3 tahun untuk menje- 
lesaikan lukisan jang mentak. 
Gjubkan dan anehitu, sedang- 
kan pada waktu melukisnja 
ia tidik mempergunakan pen. 
sil tetapi rambut dari lengan 
nja, jang ditempelkannja pada 
udjung lidi korek api dengan 
pemerah kuku. 
»hukisan2” itu hanja dapat 

dilihat dengan katja-pembesar 
janz sangat kuat. GR.)       

D.P.D Magelang selesai 
PERSELISIHAN faham dlm, pem- 
bentukan Dewan Pemerintahan Da. 
erah Haminte Magelang, tih dapat 
diselesaikan dalam Sidang ke 4 dari 

D.P.R.D,S.Kota Pradja Magelang jg 
diadakan tg.19 Jan. jl. di Magelang, 
jg Gihadliri oleh 15 anggota2nja. 
Dim sidang tsb jg diketual Sdr. « 

Supangat, tih ditetapkan Sdr.Arso 
(S.B.P,) dan Nj.Kusumoadi (Perwa- 
ri) mendjadi anggota baru dari D.- 
P.D. buat mengganti, 86Gr2.J.Sumadi 
jang mengundurkan diri dan Sir. 
Rahmat karena pindah ke Atjeh, 
sesudah dibuat suatu modus jang 
tidak menjimpang U.U.No.22/1948. 
Anggota2 D.P.D. jg terdiri5S orang, 

akan dilantik oleh Residen Kedu 
pada tgl.23 Januari jad, 

Pembtblaan diri Sndjoto 
Berhubung dengan berita menge- 

nai keterangan Pusat B T1I pada 
»Antara” Jogja, jang mengatakan 
bahwa wakilnja diparlemen Sun. 
Gjoto dischors dari BTI dan ditja- 
but keanggotaanja dari parlemen 
sebagai wakil dari BTI disebabkan 
pendiriannja tida sesuai dengan pe- 
Goman perdjuangan BTI, Sundjoto 
menerangkan pada,,Antara” bahwa: 

1. Duduknja ia sebagai anggauta 
Parlemen adalah atas angkatan Pre- 
siden. 2, Ia dalam parlemen masuk 
fraksi Parindra (wakil ketua). 3. 
Ia tidak pernah menjatakan, bahwa 
ia wakif B TI atau masuk fraksi 
BTI dengan tjara resmi karena ia 
tidak bisa menjesuaikan diri dgn 
Ka BTI jang ditentukan oleh 
onggres 1950. : 

Kepala gerombolan di Kaliman- 
tan mengantjam. 

484 Anggota gerombolan Kaliman- 
tan tanggal 15 Djanuari jl sudah 
melapurkan dirinja kepada fihak K-- 
tenteraan. Sedianja akan banjak jz 
melapur, tetapi karena antjaman 
dari Ibnu Hadjar dan H. Machfud, 
kepala gerombolan Hulu Sungai 
jang ,,kenamaan' jang mana apabi- 
la getombolan melapur, akan dian- 
tjam djiwanja dan djiwa keluarga- 
nja, serta sekalian harta-benda ke- 
luarganja, inilah jang menjebabkan 

jang melapur hanja 484 orang sadja. 
Djumlah mereka jang melapur 

kebanjakan tidak bersendjata, Lia- 
nja diantara mereka terdapat 70 
anggota gerombolan Kalimantan Ti- 
mur, dimana dari sedjurlah 70 me- 

reka, kesemuanja melapur kompelet 
dengan sendjata automatis. AM. 
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Kesulitan barang dari 
(Oleh: Wartawan .K.R." sendiri) 
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Amerika 
ENGAN perantaraan Export and Import Bank Eximbank) di Washington 
Indonesia akan membeli barang2 untuk keperluan pembangunan, Banjaknja 
pindiaman dari Amerika itu sebanjak 52.245.000 dpllar. Dengan demikian, 

meskipun belum seluruhnja program pembangunan Indonesia dapsi dilaksanakan, 
tetapi sudah agak lumajan djuga. 

Dalam pada itu perlu kita ketahui 
lebih dulu, bahwa pindjaman dari 
“Eximbank sebanjak itu adalah me- 
ngambil dari post 100.000.000 dollar 
jang pada tahun jl. oleh bank tsb 
telah didjandjikan untuk dipindjam. 
kan kepada Indonesia. : 

Djadi dengan sendirinja pindjaman 
tsb akan dipungut bunga 3 setengah 
pCEt setiap tahun, dengan dikembali- . 
kan 30 kali fjitjilan dimulai pada 1 
Maret jad. 

Daripada pengambilan fonds Exim- 
bank tsb diatas, akan dipergunakan 
untuk membeli: : 

Perlengkapan2 automotive seharga 
20.000.000 dollar, perlengkapan utk 
pembuatan jalan 2.100.000 dollar, 
untuk pembelian alat2 kominikasi 
260.000 doltar, untuk pembelian alst2 
penggalian lumpur dan pembangun- 
an pelabuhan 6.700.000 dollar, untuk 
perlengkapsn kereta api 17.106.000 
dollar dan untuk pembelian 8 pesa: 
wat terbang 6.085 500 dollar. 
Semula telah direntjanakan bhw 

barang2 tsb akan segera bisa diki- 
rimkan ke Indonesia, senjampang 
lengan kesanggupan Eximbank utk 
menjediakan dollarnja. 
Akan tetapi ternjata, sekarang 

pembesar? Indonesia di Amerika 
agak chawatir akan pesanan2 ba- 
rang2 jang sudah sangat diperlukan 
di Indonesia. 

" Terutama sekali berhubungan dgn 
keadaan bahan? mentah dan banjak- 
nja pesanan2 untuk pertahanan jg. 

masuk pada pabrik2 Amerika. Ke- 
sangsian perabesar2 Indonesia di 
Amerika itu terutama meiihat kea. 
daan, apakah barang2 lainnja jang 
dipesan itu akan dapat diselesaikan 
jang tepat pada waktunja. S 

Selain itu agak dichawatirkan 
djuga, karena belum ada kepastian 
dapat atau tidaknja idzin pengelu- 
  

2 Gubernur diperbantukan 
Menurut surat keputusan Presiden, 

mulai tgl. 15 Djanuari 1951 jl, Dr, 
F. Lumbantobing Gubernur Propin- 
si Tapanuli/Sumatera Timur dan 
Teungku M. Daud Beureuch Guber- 
nur Propinsi Atjeh, kedua - duanja 
diperbantukan pada Kementerian. 
Dalam Negeri di Djakarta. 

Pemindahan kedua pembesar ini 
adalah berhubung dengan pengha- 
pusan kedua propinsi tersebut. 

S0 DJUTA RUPIAH PERDAGANGAN 
INDIA- INDONESIA. 

Djam 11.00 kemarin dulu di Pe: 
djambon oleh menteri Luar Negei 
Mr. Moh Rum dan duta besar India 
Subbharayan telah ditanda tangani 
suatu persetudjuan dagang (handels- 
accoord) diantara Republik Indo- 
nesia dan Rep. India. Menurut Mr. 
Menon attache perdagangan pada 

kedutaan India jang menemani Dr. 
“Subbharayan dalam pertemuan itu, 
persetudjuan ini mengandung tukar- 

menukar pendjualan barang? dan 
bahan2 diantara India dan Indone- 
sia dengan harga semuanja Ik. 80 
Gjuta rupiah. Ant. , 

aran barang? tsb, jang dibuat dari 
bahan? dasar jang perlu bagi ren- 
tjana pertahanan. 
Terutama pula karena sisteem pri- 

oriteit belum bekerdja, hingga me- 
njebabkan kalangan pembesar2 In- 
Gonesia di Washington menduga 
akan menjebabkan terlambatnja pe- 
ngiriman2 barang2 jg dipesan. 

Sementara itu ,,Eximbank« kini 
akan mempeladjari projek2 bagi in 
Stallatie2 tenaga untuk pertanian, 
projek2 mana mengenai djumlah 
5:224.500 dollar. 
Beberapa kalangan menduga, ber- 

hubung dengan kekuatiran tsb .ma- 
ka beberapa hari jlini dutabesar 
Indonesia Mr. Ali Sastroamidjojote- 
lah mengadakan perundingan dgn 
8. Gaston direktur ,,Eximbanks, 

0 000000000000000000000006) 
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Mohon diri. 
Berhubung kepindahan kami 

ke Djakarta setjara menda- 
Gak, hingga tidak sempat da- 
tang sendiri, maka dengan dja- 
lan ini kami mohon diri dan 
minta maaf kepada kawan2 

“sedjawat, kenalan dan para 

famili sekalian. 

Jogjakarta 22-1-1951. 
Keluarga 

WAHID REKSOSOEDIRDJO 
Batanawarsa 9, Dk. 

207—1 

MOHON DIRI. 
Berhubung dgn, kepindahan 
kami ke Djakarta, dan tidak 
sempat datang sendiri, maka 
dgn. djalan ini kami mohon 
diri kepada bapak2/kawan2 
kami sedjawat dan handai 

taulan sekalian. 

Jogjakarta, 19—1—1951. 
, Keluarga: SURADI 
Djl. Pakualaman No. 10, Dk. 

1713—1 3 
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PERHATIAN I 
MEMBUTUHKAN 

Cement & Eterniet 
Bisa hibungan dengan: 

Kantor ,,DAYA" 

Djl. Gondomanan No.17 
JOGJABKARTA. 

Harga melawan, persediaan 
sedikit. 209—1   
  

  

REX 
CONSTANCE MOORE 

EARL CARROLL 
Tambahan: FILM NEWS PARAMOUNT. 

Malam ini dan berikutnja. 

Djam: 5.719 

"497 TH. KEATAS. 

SKETCHBOOK 
— WILLIAM MARSHALL 

205—1 

  

BIDAN ,,TRI 

195 —1   
PENGUMUMAN 

R. Ngt. SUSMANIAH WIRJOATMODJO 

MULAI TG. 15—1—1951 SUDAH BEKERDJA LAGI. 

HUSODO" 
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Tuan akan dapatkan kepertjajaan lebih besar, kalau dalam perusahaan Tuan selamanja memakai GEN- 
TISIMAAL BASCULES MODEL FAIRBANEKS jang sudah TERKENAL keluaran Pabrik kita. . 5 

ee KEPBRTJAJAAN MEMBERIKAN TUAN KEMADJUAN !! 

Selalu sedia dengan ditera: . 
CENTISIMAAL BASCULES (model Fsirbanks) KEKUATAN 300 dan 500 KG 
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V | TE Musik: JOS CLEBER 
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Pendaftaran Tanah-tanah memakai Hak-Barat 

Kepada para pemilik tanah-tanah jang memakai Hak-Barat 
(Hak Eigendom, Hak Opstal, Hak Erfpacht. Hak Gebruik, 
Hak Vruchtgebruik) dalam wilajah Karesidenan Kedu, di- 
minta dengan hormat, supaja mulai hari ini mendaftarkan 
tanah-tanahnja di : 

KANTOR PENDAFTARAN TANAH 
Djalan Djagoan No. 42, Magelang, 

dengan membawa surat-surat-bukti-eigendom jang bersang- 
kutan, agar dapat ditjatat seperlunja, 

Magelang. tg. 17 Djanuari 1951. 

Kepala Kantor Pendaftaran Tanah, 

(SOEMADI. 

,208—1 

      

Dr: HUVUNG. 
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.LUM  KEDJADIAN, 

  

PERANG ? 

    
DJAWAB SENDIRI ? 

KIRIM POSTWISSEL f 20.— 

AKAN SEGERA TERIMA BUKU: 

  

Sapta P U DJA N GGA 

: IvWYG 

(Ramalan dari 7 Pudjangga dan Kenjataannja) 
Tjetakan ke XI. 

2 an TANDA2 untuk mengetahui apa jg. akan terdjadi, baik me- 
ngenakan DIRI ORANG (Microcosm) maupun 
umumnja (Macrocosm). ? Pa Oni Aa 
RAMALAN DJOJOBOJO, mengenakan 
TIEK, EVOLUTIE dan REVOLUTIE. 
KUPASAN DJOJOBOJO, mengupas apa JG, SUDAH Gan JG- BE- mulai dari DZAMANNJA SULTAN PAKUBU- 

KOLOBENDU (Dzaman penuh perampokan). 
MULIA Gan seterusnja sampai tiba saatnja 

DZAMAN, SITUATIE POLI- 

WONO IV, Dzaman 
RATU ADIL, Dzaman 
KIAMAT KUBRA ! 

RAMALAN RONGGOWARSITO, a. 1. ,BOK DJANDA kehi KISA, isinja GULA KELAPA.” Siapakah jg. diartikan .BOK BIANG Dipikir tentu ketemu. .K/ISA" diartikan INDONESIA, sedang ,,Gula Kelapa” adaiah Bendera SANG MERAH PUTIH ' 2g 
SJAIR RONGGOWARSITO, a.l. ,,Keong lurik . tjilik golek dalan, Pak Gede bakal te " 9g PB Teng 
jang semuanja diterdjemahkan pula 
jang mudah dimengerti. 

PERLAMBANG dan: SINDI : Peraga. an RAN DZAMAN DJOJOBOJO : tepat hebat 

RAMALAN LAUW PHIK OEN. Mengapa Tiongkok mendjadi R.R.T.? pain an berkuasa ? ? Benarkan nanti tinggal TIONG, TIK 

PUSPA RAGAM, beraneka Ilmu Tua, warisan dari 
RENGGA, jang amat bermanfaat bagi mereka Ala pada Gjundjung tinggi Ilmu Tua, pusaka Jang tetap berharga." ASTROLOGIE dan HOROSCOPE, kuntji rahasia supaja « 4 s paja orang BER- UNTUNG dalam PENGHIDUPAN, PERT 
menurut kelahiran masing2. "INTMAN Gan KESEHATAN: 
SEDJARAH. INDONESIA, malai dari DIZAMAN PURBA 'sehi INDONESIA MERDEKA dan BERDA YA Lah 
dan Tetek Tag" : ULAT dengan tjara luas bebas 

PUTUSAN KONFERENSI GAIB, 
hendak . menghukum mereka 
kemanusiaan !!! 

Semuanja itu dikumpulkan dan Gidjadikan sebuah buk PUDJANGGA ”, jang serba origineel serba actueel, jang Pe eun ap aa Na Mona apa prt Penduduk di Indonesia, serta Giwaris- ana, utju masing2 jang ta' akan mend f Manda g ndjadi BASI untuk sela- 

1 Buku ukuran besar dan indah permai, mestinja — 
HARGA RECLAME UNTUK SEMENTARA, hanja . : 4 ! 20 

Pak 
Aang ap Met ” dan Isin-lainnja 
kedalam bahasa Indonesia 

rapat dari para 'LELEMBUT' jan jang djahat dan lupa akan Tab 

(Luar kota tjukup kirim postwissel f X0— Persediaan terbatas. 
1 orang hanja dapat membeli 1 buku sadja) ! 

Badan Penerbit: KWA GIok DJING 
203.1 'DJALAN NGANTENAN No, 2 

      —4 KUDUS.   ana Page meramun ena ANN 

To. ', Kedaulatan Rakiat” 737/WA/102
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« itu suatu djandji, 

to 

“ 

perna pia 

    

Aiplomat: Jang benar? Aimakandka 

dang2 kata2 jang diatjapkan itu 
| gunanja utk menjembunjikan mak- 
sud jang sebenarnja tadi. Sehingga, 

| “omongan pe ebar sris Pa se 
iperti omongan. orang tidak beres. 
“Tapi, pemimpin gak enda daa 
dgn orang ig tidak beres. Omongan 

pemimpin tidak terang maksudnja, 
“karenadisengadja dibikin tidak te.      - 2 Ta 

rang. Omongan orang jgtidak beres 
| djuga tidak terang maksudnja. Tapi 

karena memang tidak bisa omong 
jg terang. Djadi orang tidak beres 
“omong tidak terang dengan kedju- 

| Gjuran, sedang pemimpin sering 
omong tidak terang karena ada 
maksud lain. Ke 

Kalau mau mengerti jg dimaksud 
sebenarnja, harus dipeladiari dulu. 
Bukan kata?nja itu jang dipeladiari. 
Tapi, menurut bung Subakir warta- 
wan Parlemen, background dari se- 
gala omongannja tadi: 

P ” 

Sodrono bukan pemimpin. Tapi 
sudah sering bergaul dgn pemimpir. 
Bergaul omong sadja. Mendengarkan 
mereka berbitlara atau berpropa- 
ganda Di Parlemen dilnja Djadi, 
agak mudah menangkap omongan- 

nja. Menangkap apa jg dimaksudkan, 
bukan apa jang diutjapkan sadja. 
Para kenalan, kalau dengar bahasa 

. pemimpin jang tidak . dimengerti 
“maksudnja, boleh tanja sama Sodro- 
no. Barangkali sadja Sodrono dapat 

menerangkan. 
| Nah, sekarang Sodrono mau tjo- 
ba2. Mengartikan sementara omong- 
an para pemimpin. Jang baru2 ini 
bikin geger orang banjak, Karena 
salah tebak dan keliru terima. 

| Bung Karno bilang. Djika pidato2 
nja mengenai soal Irian tahun lam- 

pau dianggap sebagai djandji, maka 
beliau sedia melet andjabatannja 
sebagai Presiden. 

. Orang banjak ribut. Terutama 
jang tjinta sama bung Karno. Diki- 
ranja, bung Karno akan meletakkan 
Gjabatan. Pada hal maksudnja bu- 

|. kan demikian. Malah agak sebaliknja. 
—.. Bung Karno sudah mengerti. Ada 

orang banjak jang menganggap pi- 
Gato2nja itu sebagai djandji. Kalau 

konsekwensi-nja 
bung Karno harus meletakkan @dja- 
batan. Tetapi, njatanja bukan djan.- 
dji. Djadi bung Karno tak. harus 

meletakkan @jabatan. 
. 

. 

Djadi pernjataan bung Karno di- 
atas boleh disusun dengan lain ke- 

 imat begini:-- Pidato2 saja jang 
JIampatu itu bukan djandji, Hanja su. 
atu dorongan. Djadi saja tak hendak . 
Na agan. Gjabatan sebagai Presi- 
en. , 

| Karenanja, bung Kusnan dan bung 
Wibisoro dllnja, tak usah kawatir 
ang Karno akan meletakkan djaba- 

' Selandjutnja bung Karno bilang:-- 
Djika seluruh rakjat Indonesia ber- 

. satu memperdjuangkan masuknja 

Irian kedalam RI, maka saja tidak 
akan segan mengatakan sekali lagi, 

- bahwa sebelum matahari terbit pa- 
da 1 Djanuari 1952, Irian Barat pas- 
2 sudah masuk pangkuan Ibu Per- 
wi. : 
| Mendengar utjapan ini bung Sidik 

Djojosukarto sudah “ribut. Bilang 
| begini -- Bung Karno itu mbok ja 

djangan menetapkan batas2 waktu. 

£ Nanti, kalau meleset lagi ...... 
gimana? 
Pada hal, pernjataan bung Karno 

ini bukan apa2. Hanja suatu pernja- 
taan, untuk Da atau me- 
negaskan sadja. Menegaskan, kalau 

pidato2.nja jang dulu itu, bukan 
“djandji! Lagi, bung Karno tidak akan 
kepleset dengan pernjataannja jang 
demikian itu Nanti, kalau 1 Djanu- 

ari 1952 Irian Barat belum masuk 
| RI, itu bukan salahnja bung Karno. 

Jang salah seluruh rakjat Indonesia. 
Bung Sidik ikut salah, Sodrono djuga 
ikut salah. Salah, karena belum 
tjukup bersatu Mop ayang 
masuknja Irian Barat kedalam RI. 
| Ini bara satu tjonto. Masih banjak 

  

   

      

Itupun masih serin, Mean | In. asih sering mi et. Salah 
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| Djum'at djam 14.00 jl tiba dilapangan Kemajoran Djakarta Duta Besar 
Birma U Lha Mau berserta stafnja. Pada gambar ini nampak ketika U Lha 
Mau (kiri) sedang bertjakap2 dengan Mr. Kusumoutojo dari Kementerian 
Luar Negeri (kanan) pada waktu penjambutan Gb Ant. $ 

  

udara Amerika di- 
perhebat 

Pyongyang terus dibom. 

PESAA Ra pemburu angkatan udara ke-5 Amerika pada hari 
Djum'at jl mengadakan 200 penerbangan penjerangan diatas Korea, 

sedangkan pesawat2 B-29 jang berpangkalan di Okinawa mengadakan 

pemboman2 dengan radar terhadap Pyongyang. Serangan? pesawat2 

pemburu terutama dipusatkan terhadap daerah2 sebelah barat-daja 

Serangan 

dan sebelah tenggara Seoul. 
Serangan2 djuga dilakukan terhadap lapangan udara Kang- 

dong, Sonchon dan Kuauri. 200 Pesawat B-29 menjerang Pyong- 
yang dibawah udara jang sangat 

Satuan2 tank Komunis di- 
kirim kefront depan 

Sementara itu pasukan2 Komunis 
rupa2nja sedang mengirimkan sa- 
tuan2 tank-nja ke garis depan pada 
hari Djumsat pada waktu 30.000 ser- 
dadu Komunis mengadakan gerakan2 
penjusunan dipegunungan2 Korea 
Tengah untuk penjerbuannja ke Tae- 
gu jg. merupakan kuntji bagigerakan 

ke Pusan. . 
'Penerbang2 angakatan udara 

Amerika beberapa hari ini telah 

mengebom dan menembaki tank2 
Komunis jang merupakan tanda 
pertama akan adanja pasukan2 la- 
pisan baija Komunis jang kuat se- 
djak mereka menjerbu di daerah 
Korea Selatan. 

Sementara itu pertempuran2 pa- 
troli jang makin sengit terdjadi 
di sekitar Wonju difront tengah, 
akan tetapi patroli2 PBB tidak 
mendjimpai satvuan2 Komunis di 
front2 paling barat dan timur. 
Wartawan U.P. mengabarkan, bhw. 
antjaman jang terkuat” terhadap 
garis pertahanan PBB di Korea ia- 
lah dipegunungan2 disebelah timur 

Gan disebelah tenggara Wonju di- 
mana terdapat pemusatan 3 divisi 
Korea Utara. Demikian Ant. UP. 
Tokio. BALA 

Pasukan2 PBB rebut kem- 
5 bali Wonju. 

Berita U.P. jang telah banjak di- 
sensor teks-nja mewartakan dari 
  

   —- Nona Ghely: 
berpuasa 

TIDAK BISA PISAH. L!P- 
STICK & PARFUM 

None Ghelys, seorang bang- 
sa Perangjis jang “dilahirkan 
di India, berumur 35 th, ber 
usaha mematahkan rekord 
Gunia berpuasa: untuk keper 

«Juan itu ia menutup diri dalam 
sebuah peti, dalam mana dile- 
takkan seputjuk lip-stick, be- 
Gak, buku2 doa dan air 1 liter. 

|. Dikatakannja bahwa ia se- 
kurang2nja akan tinggal dlm. 
peti jang dibuat dari katja 
tadi, selama 60 hari. 3 
Pemegang rekord- dunia jang 

sekarang ialah Fakir Burmah, 
jang 53 hari lamanja berba- 
ring dalam seb peti dari 
katja, tetapi bukannja ,,dite- 
'mani” lip-stick, bedak dil., 
melainkan 50 ekor ular-tanah 
dan 2 ular python. Beberapa 
ekor ular terbukti tidak tahan 
berpuasa: mati sebelum sang : 
Fakir tadi berachir puasanja.       

  

! Jaet Baik TN lain kali schir puasan 

.. Amerika mau bantu Chiang 

Ai: Sheek.. "ga 
PEMBESAR2 pemerintah Amerika Serikat menjatokat, bahwa Ame- 
rika kini sedang merentjanakan program bantuan militer sebesar 

40.000. 

ai 3 

menduga. dugakan, bahwa berkenaan 
dengan. penolakan RRT terhadap 
usul PE : sai: 
masalah Korea mungkin sekali pro- 

   

gram itu achirnja akan meliputi 
djumlah jang lebih be dari jang 

tersebut. IEak. Sis 0ana Mn 
Diterangkan, bahwaret stra- 

tegi Amerika di Timur jang sekarang Ini didasarkan kepada ke” 

Dalam pada itu pembesar? itu 

BB mengenai penjelesaian 

   

  

bolehkan Tong N 
Na erang Tiongko c . ar 

000 sampai 60.000.000 dollar untuk Formosa guna memper- 

kost gen Tiongkok Nasionalis terhadap kemungkinan serang: 

pasukan2 PBB dari Korea. Dan ke- 
njataan jang demikian ini memper-' 
besar bahaja serangan terhadap 
Formosa. Na 

Akan tetapi pembesar? itu menja- 
takan, bahwa program bantuan jang 

“baru ini tidak membawa perobahan 
dalam politik Amerika 

   

    

   

buruk. 

front tevgah Korea, bahwa pasukan2 
PBB pada hari Djumsat menduduki 
kembali kota Wonju.. Beberapa pa- 
troli PBB pada malam Djumsat 
tinggal dikota jg. tadinja strategis 
letaknja itu dan esok harinja diper- 

kuat dgn. satuan2 PBB lainnja. 

Perontjis sanggup djadi tuan- 
rumah 

Baai Sidang Umum 

PBB j.a-d. 

Menurut kalangan jang menge- 
tahui Perantjis tlh menarik kem- 
bali ketidak-sanggupannja untuk : 
mendjadi tuan-rumah bagi Sidang 
Umum PBB, jang akan diadakan 
dalam bulan September 1951, dan 

kini Perantjis utk sementara me- 
njanggupinja. (Ant. UP.Paris) 

Amerika pertahankan Pilippina 

   | Perotes terhadap p 1 tik 
hangus Amerika. 

P0 Li kp 1D! Korea. 

Penduduk Korea Selatan mempe- 
rotes terhadap politik bumi hangus 

| Amerika jang telah merusak ber- 
puluh2 desa di Korea Selatan. Ke- 
pada para opsir hubungan2 masja- 
rakat dari divisi2 Amerika orang2 
jang tidak berumah lagi itu menja- 
takan, bihwa mereka merasa heran 
bahwa serdadu2 Amerika membakar 
rumah2 mereka. 

Tentara ke8 bersympati dengan 
perotes2 tadi, akan tetapi para op- 
sir Amerika dimedan pertempuran 
telah memberi perintah kepada ser- 
dadu2 bawahannja Pena mereka 
merusak apa sadja jang dapat di- 
gunakan sebagai tempat sembunji 
serdadu2 Komunis. (Ant. U.P. Front 
Korea). 

PERDJANDJIAN PERDAMAIAN 

DGN DJEPANG. 

Presideu Truman hari Djum'at jl 

telah menjatakan keinginannja, spj 

diadakan usaha2 jang keras untuk 

menjempurnakan perdjandiian per- 
damasian, jang akan mengembalikan 
kedaulatan bangsa Djepeng. 
Truman menjatakan keinginannja 

itu dalam statementnja di Gedung 

Putih, setelah mengadakan konpe- 

rensi dengan John Foster Dulles, 

penasehat politik luar negeri dari 
partai republik, dan menteri luar 
negeri Dean Acheson. 
Dalam pada itu State Department 

mengumumkan, bahwa John Foster 

Dulles beserta lain2 anggauta dsri 

missinja untuk perdjandjian perda 

masian akan tiba di Tokio hari Rebo 

jl. untuk mengadakan pembitjaraan2 

dengan  djenderal Douglas Mac 

Arthur dan pemimpin2 Djepang. 

(Ant. UP). 

    

   
Penjerahan Amir Fatah hanja 

insidentil”—””— 
Daerah Brebes masih harus dibersihkan. 

(Oleh Wartawan K.R. sendiri). 

Uang kearah memperbaiki keamanan di Djawa-Tengah, terus 
diusahakan. Demikian Gubernur. Djawa-Tengah Budiono dalam 

pertjakapannja dengan wartawan Nae kemarin. | 

Atas pertanjaan, Budiono menja- 

takan bahwa sedjak  menjerahnja 
Amir Fattah didaerah Djawa-Barat, 
keadaan didaerah Brebes masih ke- 
lihatan seperti biasa. Activiteit ge- 
rombolan2 bersendjata masih belum 
berkurang, dan mengenai itu fihak 
angkataa perang serta polisi tidak 
membiarkan begitu sadja. 
Dengan demikian diduga, penje- 

rahan mereka itu belum bisa diar- 
tikan sebagai penjerahan dari Darul 
Islam daerah Brebes seluruhnja, 
melainkan hanja kehendak sendiri2. 

D.I. Mempunjai rentjana 
lama. 

Lain kalangan jang mengetahui 
menjatakan, bahwa ada dokumen jg 
bisa diketemukan dari gerombolan 
bersendjata didserah Brebes itu, 
bahwa mereka mempunjai rentjana 

jang pandjang untuk melakukan 

gerakannja. Dihubungkan dengan 

penjerahan Amir Fattah itu, belum 

hisa mendjadi ukuran bahwa gerak- 
an gerombolan bersendjata didaerah 
Brebes masih harus dibersihkan. 
Meskipun demikian — demikian 

katanja - orang tidak perlu pessi 

mistis terhadap usaha pembersihan 

disana. R3 

RRT susun pasukan2 sukarela utk 
bantu Ho 

1 

Chi Minh | 
Kata ,,China Union Press” 

BOR. berita "China Union Press", RRT kini sedang meng- 

organisir pasukan2 sukarela jang akan bertempur untuk kepen- 

tingan Viet Nam 
pasukan2 sukarela 
kini sedang 

Ho Chi Minh. Dikatakan, bahwa “2500 orang 

RRT jang disusun oleh pemerintah Kwangtung 

dalam perdjalanan ke Indo China, sedangkan pasukan2 

lainnja kini sedang dibentuk di Hankow dan Changsha. 

' Selandjutnja dikatakan pula, 

bahwa untuk kepenting perdjo- 

angan Ho Chi Minh di Indo 

“China, 10 orang penasehat bang- 

sa Rusia dan 200 orang ahli teh- 

lik Sovjet pada tg. 6-1 jl. telah 

idatangkan di Hainan dengan 

“diam2: Tugas mereka ini menurut 

"China Union Press” ialah untuk 

membangun pangkalan baru jang 

akan dipergunakan untuk mengi- 

Terhadap agressi dari luar 
Kata Myron Cowen. 

Tika BESAR Amerika Serikat di Pilippina, Myron M. Cowen, 

UU menerangkan dalam suatu konperensi pers, bahwa Amerika Seri- 

kat telah bersedia untuk mempertahankan dan melindungi Pilippina 

terhadap agressi dari luar. Dalam pada itu ia menjatakan harapan- 

nja, bahwa tentara: Pilippina akan dapat menindas kerusuhan2 dim 

negeri. 

Cowen, jg baru Djum'at sore j.. 

kembali dari Amerika Serikat sete- 

lah beristirahat utk beberapa lama 

menjatakan, bhw rakjat Amerika 

sangat gelisah dan kuwatir terha- 

dap keadaan perdamaian dan tata- 

tertib di Pilipina jg dikatjaukan oleh 

kaum Huk jg dipimpin oleh. kaum 

komunis itu. Dikatakan pula, bhw 

Amerika Serikat akan memberikan 

segala bantuan jg mungkin kepada 

pasukan? Pilippina, agar dapat me- 

ngatasi kesulitan2 didalam negeri, 

Demikian Ant. UP- Manila, 

Kampanje besar2an mele- 
wan Huks 

Lebih landjut dikabarkan bhw Ik. 

15.000 tentara pemerintah Pilipina 

mulai mengadakan kampanje be. 

sar2an melawan kaum Huk jg fi. 

taksir berdjumlah 5000 orang di 
Iuzon tengah dan utara. Menurut 

pembesar2 angkatan darat Pilipina 

gerakan itu akan terus dilakukan 

hingga semua .,kaum pemberontak 

jg bersendjata” sudah Gibersihkan 

dari daerah2 itu. 
Tiga buah pertahanan Huk semen 

| tara itu telah dapat direbut dalam 

tingkat pertama dari gerakan itu 

jg dimaksudkan otk menghilangkan 

antjaman Huk dipulau Lvuzon. 

Brigadier djenderal Calixto Dugue 

memimpin gerakan? itu, jang oleh 

angkatan darat Pilipina dinamakan 

sebagai gerakan anti-Huk jg perta- 

ma, dalam mana semua pasukan2 

pemerintah jg ada didaerah itu ikut 
serta. : 

Diperbesar 
orang: 

Berhubung dgn keadaan berbahaja 

dewasa ini istimewa utktindas ka 

um Huk, Presiden @uirino telah 

tandatangani rentjana undang2 utk 

pengeluaran vang sedjumlah 

25.400.000 peso guna menjusun dan 
memelihara 10 bataljon penggempur 

lagi, jang akan beranggota kira2 

12.000 orang. 
  

. Statistik pembersihan di Malaya: 

Selama bulan Desember 1950, pa- 

sukan2 keamanan pemerintah di Ma. 
laya telah membunuh 76 anggota 

gerilja: angka ini merupakan djum- 

ig terbesar jg tertjapai dalam 

an, semendjak 2 1/2 tahun 

dgn 12.000 

    

  

jg lalu diumumkan berlakunja ke- 

adaan bahaja di Malaya. 

Menurut djurubitjara pemerintah, , 

Gjumlah anggota gerilja jg dibunuh 

kini telah- meningkat  mendjadi 

1631 orang. 
Ketika bulan Desember, . djumlah 

anggota polisi jg tiwas ada 45 orang, " 

luka2 48 orang, djumlah penduduk 

sipil jg dibunuh oleh kaum gerilja 

ada 49 orang, luka2 32 dan jg hi- 

lang ada 9 orang. (Ant. Rtr Singa- 

pura). 

DARI TRAININGSKAMP: 
Be aa 

rimkan persediaan2 dan bala ban- 

tuan ke Indo China dengan me- 

lalui laut. Demikian. Ant-Reuter 

Taipeh. 

Politik membeda?kan 
goiongan 

Di Afrika Selatan. 

"Pemerintah Afrika Selatan umum. 
kan, bahwa pemerintah akan ambii 
tindakan2 selandjutnja untuk men- 
djalankan politik -,,apartheid'nja. 
Kepada parlemen akan diadjukan 

rentjana undang2 untuk memberi 
perwakilan jang. terpisah, kepada 
pemilih2 jg ,,berwarna” (coloured) , 
jg disebut ,,berwarna”, ialah orang2 

keturunan bapgsaEropa dan bangsa 
"asli Afrika. 

Bangsa asli dan bangsa India & 
Pakistan di Afrika Selatan tidak 
mempunjai hak utk memilih wakil 
dalam parlemen. (Ant.UP dari Cape 
Town). 

Pengangguran ber- 
tambah. 

Di Djerman Barat. 

Djumiah kaum penganggur di 
Djerman Barat telah naik dengan 
lebih dari 500.000-0orang dalam wak- 
tu minggu jang terachir.  Kemente- 
rian | perburuhan Djerman Barat 
jang melaporkan peristiwa ini pada 

hari . Djum'at menjatakan. bahwa 
djumlah kaum ' penganggur pada 
bagian pertama dari bulan Djanu- 
ari telah naik dengan 22.160 orang, 
sehingga djumlah seluruhnja men. 
djadi 1.911.149 orang. (Ant. Reuter 
Bonn). 1 

SIDI KAPTEN BOLA 
Belum ada jang bisa” menjamai 

| RANG 'ang ber-zelfdiscipline keras. Tidak ada lain kesenangan 

0 Naa da la raga, istimewa sepakbola. Mulai ketjil, hobbynja 

tak lain daripada sepakbola. Madjalah2pun jang ditjari musti jang 

mengenai sepakbola, le 

mau tjari kemadjuan 
bih2 lectuur dari luar negeri, Karena memang 

dilapangan tjabang sport itu dari negeri lain, 

jang sudah terpudji ketehnikan dan ketaktikannja. 2 

Samp23i2 tidak menaruh perha- 

tiannja pada .,.. tjinta! Pernah 

menjintai seorang wanita, tapi se- 

karang diurungkap, pergi keluer 

D'jawa. Sudah kabur. Tidak apa, 

kata Sidi, Saja kan punja ' “tjinta 

djuga, pada balZan. Bagus, Sidi! 

Memang orang tak perlu menitik- 

beratkan tjinta pada wanita satu. 

Kembali « pada zelfdisciplianja. 

bukan main kerasnja! Tapi memarg 

sudah disengadja, mau melulu me- 

muntjakkan ,djasanja” dilapangan 

olah raga. Tidak pernah minum Io 

kok, minuman keras. Sungguh tast 

pada nasehat dokter mengenai ke- 

sehatannja. Peraturan2 dan petun- 

djuk2 dari pelatih2nja. selalu di- 

ikuti tak pernah mengelakkan. 

“Dan berlatih gymnastiek tiap pagi. 

Orang jang boleh dinamakan : ber- 

olah raga itu hidup. 

Perawakannja sedang, tidak ting- 

gi, tidak gemuk. Gespierd. Alisnja de- 

kat pada mata menandakan keras 

kemauannja, ,, Ukuran“ mukanja bi. 

asa, oyaal, Rambutnja keriting 

sedikit. Dan kalau saja berdjumpa 

        

musti ,nggasik“. tak pernah modal 
madul. Ia baru umur 28 tahun, dan 
kelahiran di Solo. : 

Sudah 12 tahun ia mentjeburkan 
dengan aktip dilapangan sepakbols. 
Mulai pertama ia main dapat di 
ketahui oleh kawan2nja, bahwa mre- 
mang orang jang ,,kuats.. Tak me- 
leset, Didalam pertandingan? jang 

. 

“di Djakarta dan Bandung 

    

30.000 .Orang ingin  di- 
tampung. 4 

Mengenal usaha penampungan te. 

naga, diseluruh Djawa. Tengih jang 
sudah mentjatatkan diri untuk di- 

masukkan dalam penampungan te- 
naga tidak kurang dari 30.000 orang, 

“dari djumlah mana di Solo sadja 
&da 17.000 orang. 
“Tentang tjepat atau tidaknja usa- 

ha penampungan tenaga itu, selain 
menggantungkan kepada masjara- 
kat tjakap atau tiiaknja menerima 
tenaga bekas pedjuarg, djuga ter- 
gantung kepada bekas pedjuang itu 
sendiri untuk memasuki usaha dan 
kembali ke masjarakat. 

  

Siirodiwismo melanggar pera- 

turan Gub. militer. No. & 

| Mevjan bung berita tentang putu-, 
san pengadilan negeri di Magelang 
Ig dipimpin oleh Mr Sumarno ter- 
hadap Slirodiwismopemimpin 1. I.H.. 
lebih landjut wartawan E.R, di Ma- 
gelang memberitakan bhw: terdak- 
wa Biirodiwismo oleh' Djaksa: telah 

dituduh pada malam tg 6/7 Juli.'50 
telah mengadakan pertemuan II.H 
bersifat tertutup didesa: Kadiredja 
Muntilan dg.tidak memberi tahu atau 
minta idzin lebih dadulu dari jang 
berwadjib di. Muntilan, hal mana. 
kedjadian tsb. melanggar Undang2 
Gubernur Militer Djawa-tengan No. 
4. mengenai soal ldzin untuk me: 
ngadakan rapat2, pertemuan2, de- 

montrasi2 dan adalagi. 
Atas pertanjakan Hakim, Slirodi- 

wismo menerangkan. bahwa I.I. H. 
adalah berarti Imam Igama Hak 
(djadi bukan Islam Indonesia Hak) 
Ditegaskan, bahwa Imam berarti 
pemimpin sembajang, Igama adalah 
hidup benar dan Hak adalah benar 
atan sedjati. Slirodiwismo  se- 
terusnja. menerangkan, bahwa 

II. H. tsb. mempunjai tjara sem- 

bahjang sendiri, jg. menudju ke-ke- 
selamatan para penganutnja. 

Terhadap Igama Isiam, Slirodi. 

wismo menerangkan, Igama Islam 
adalah untuk orang Arab. sedang 
I,I.H. adalah untuk orang Djawa. 
II H. mengakui adanja Pemerin- 
tah, dan 1. I. H. merupakan badan 

suggestie pala Pemerintah agar 
mendjalankan tindakan2 jg. benar 

pada jg. diperintah. 

  

—Sukarjo seorang djagal kerbau di 
Midjen daerah Kerdal baru2 ini tlh 
didatangi gerombolan bersendjata 
berpakaian seragam  berdjumlah 60 

orang untuk meminta ,,djaminan” 
katanja. Achirnja barang2-dan u- 
angnja pak Sukarjo seharga f 9000,- 
dibawa lari ol6h'gerombolan terse- 
but. (im). 

—Sesudah 10 tahun kota Kendai ti- 
dak mempunjai gedorg bioscoop, 
maka mulai pertengahan bulan ini 
oleh pengusaha bangsa Indonesia 
telah dibuka pertundjukan. bioscoop 
dengan nama ,,Djuwita” bertempat 
Gigedong pertundjukan Aloon2, (Im). 

— Anggaran belandjas Pemerintah 
autonoom Kabupaten Kediri tahun 
ini berupa pengeluaran . R 4.338.598 
Gan pemasukan R 396510, djadi ke- 
kurangan R 3942.088. Oo. 

—Dari Kepala Kehutanan daerah 
Rawa- Timur. di Tjilatjap didapat 
kabar, bahwa sedjak bulan .I tahun 
1951, pendjusaian basil hutan setjara 

dibawah tangan, ditiadakan, jg ke- 
mudian diganti dengan tjara lelang 
umum. : M.H. 

diikutinja, hampir tak pernah men- 
derita kekalahan. Dan ini sudah 
terdjadi 240 kali lebih. 

,Saja nanti kalau di New Delhi 
mau hubungan dengan orang2 voet- 
(bal dari luar, tidak mentjari apa2, 
tapi mau tahu tjara dan kepan- 
Gaiannja. Supaja dapat saja paksi 
untuk menambah pengetahuan sa- 
ja,” demikian angan? Sidi dilalam 
pertjakapan dengan saja. Memang 
sudah mendjadi angan2 bagi mereka 
jang akan melawat ke New Delhi. 
Tapi sungguh perlu ditjatat, karena 
kemauan mereka jang keras. Me- 
nandakan semangatnja jang keras. 

Kalau mau tahu sekolahnjaj tidak 
banjak. jang ' dapat 
takan. Ia hanja dari sekolah HI3 
partikelir, meneruskan kesekolah 
handel. tapi setop karena tidak ada- 
nja ,,fulus” lagi dari crang tuanja. 
Terpaksa mentjari, pekerdjsan,. di- 
kantor keraton. Solo,. pindah 'ke 
Aniem Solo. Kini ia mendjadi ang- 
gauta CPM. 

Sidi jang sudah populer dikalang- 
an keolah ragaan, chiisits voetbal, 
Seorang jg kelihatan tjahjanja dira : 
akan menundjukkan  prestasinja. 
Sebagai kapten ispil) dim kesebe: 
lasan sudah membuktikan keuletan 
nja. Waktu pertandingan? seleksi 

um ada 
jang dapat menjamai dia. Baja bu- 

ka topi, bung Sidi! 4 
. 4 

(Noot Red: ? 
Sabtu malam redaktur KR” 

omong2 sama Sidi, kelupaan minta 
izin dulu sama Pak Dwidjo, maafkan 
Pak !Karena terburu hudjan dan di- 
tunggu  dipertjetakan. Lain kali 
tidak akan terdjadi lagi. Sekali la- 
gi maaf pak!) 

saja tjeri- 
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