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    | BU Parade penghormatan Ang- 
Perang Pilipina 

  

Dimuka' rombong- 
an Presiden 

Presiden Sukarno menghadapi ha. 
| Ti jang sibuk, jaitu hari jang ke-4 
| “selama kundjungannja ke Pilipina. 
' Semalam diadakan garden.-party 

| dan pada pertemuan 'itu kepada- 
| nja dan kepada rombongannja di- 

sadjikan musik Pilipina dan dansa 
'& negeri, Demikian UP dari Manilla. 

Bata '  Aeting Menteri LN. Pilipina dan BI 1 4 Ki 3 1 Ta an No  Mjonjah Feline Neri berlaku seba- : . Te : , ba Mis Ka PRO i ri ini Madjelis Agung bitjarakan. ss can niondan ruman pada Tn 5 2 "3 1 ya : en ia :bel ,Palm Court” di Manilla. Pagi ITIA politik PBB telah menerima baik 
resolusi Amerika Serikat utk mengetjap 

jai agressor. Hasil undian suara 

    

     
     

     

   Atas pertanjaan apakah pene” 
rimaan resolusi Amerika itu oto” 
matis akan merupakan perang ' 
Darmasetiawan mendjawab, bhw 
ada beberapa faktor jang harus 

Si sebagai penghormatan kepada 
Presiden Sukarno di Camp Murphy 
Giluar kota Manilla Kemarin sore 
Prasiden dan Njonjah Sukarno me- 

    

  

    

KEMIS 1 PEBRUARI 1951 

Sekitar mosi Hadikusumo: 

Keterangan Sutardjo ditentang 
PSI. PKI 

Sidang Parlemen djadi katjau' 
Dn sidang pleno tertutup kemarin dulu telah diputuskan pem- 

bitjaraan mengenai keterangan/Pemerintah tentang mosi $. Hadi- 
kusumo cs maupun pembitjaraan mengenai usul mosi Rasuna Said 
Cs tentang pembekuan U. U. darurat padjak peredaran diundurkan 
Sampai sesudah reces, Reces sebulan lamanja itu dimulai hari ini. 

Kemarin Parlemen mengadakan 
sidang seksi tentang pembagian 
pekerdjaan selama reces. 

Lebih landjut mengenai pengun- 

sangat katjau bahkan paling katjau 
Gari sidang2 katjau jang pernah 
dialami oleh Parlemen selama ini. 
Kemarin penanda tangan mosi 

T
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Ini angkatan bersendjata Pilipina 
mengadakan parade dan demonstra- 

RRT sebagi 
jang dilangs      

    berdju 
aa Ah 

g 

Kh blok Sav 

  

ni 

blanko 
al 

Pakistan, ' 
. Resolusi diterima setelah diada- 
kan perobahan resolusi tersebut. 
Selain supaja mengetjap RRT se- 
bagai aggressor, djuga diusulkan 
adanja sebuah panitia djasa2 baik 
jang bertugas mempeladjari lebih 
djauh kemungkinan2 untuk dapat 
menjelesaikan masalah Korea dg. 

   aman, Syria, dan Yugoslavia. 

djalan damai. Dan adanja sebuah “tusan. Radio BBC/RD. 
panitia lagi untuk menjelidiki 
indakan2 bersama jang akan di- 

gkan mengenai resolusi itu 
imlah 44 setudju melawan 7 suara 

8 sucra blanko. Mereka jg menentang 
- ok Sevjet Rusia ditambah dg India 
dan Birma. Delapan suara jang menjatakan g hanistan, Eaypte, Indonesia, 

rintah Peking dalam Dewan Pe- 
ngawasan kemarin dulu telah di- 
terima dengan suara 10 pro dan 
2 (Inggeris dan Sovjet Rusia) 
akar Mak. setudju. Pembitjaraan 
mengenai pambitjaraan kursi ini 
akan ditunda, hingga Madjelis 
Agung mengambil sesuatu keput 

| Keterangan Dr. Darmasetiawan 

ditindjau. Pertama kemungkinan 
12 Negara itu melandjutkan usa- 
ha mediation mereka. Kedua, u- 
tjapan Peking menurut radioakan 
menutup. pintu rundingan, djika 
resolusi Amerika diterima. Dan 
ketiga, apakah resolusi Amerika 
jang mentjap RRT 'sebagai agres 
sor itu akan disusul dengan reso- 
lusi jang menghendaki sanksi ter 
hadap agressor itu. Ant. 

tangannja di Karachi pada tanggai 

Guran kedua rentjana penting itu 
didapat kabar bahwa sidang meng- 
gambarkan tiga pendirian sbb: (1) 
jang minta supaja keterangan dibi- 
tjarakan sebelum reces. (2) jang 
minta supaja usul Rasuna cs dibi- 
tjarakan sebelum reces. (3) jang 
minta sapaja kedua-duanja diun- 
Gurkan sesudah reces. 

Pendirian pertama adalah dari 
fraksi PSI, sebagian besar dari frak- 
si Demokrat, pendirian kedua dari 
fraksi2 PKI, Parkindo, Murba, Bu- 
ruh dan Tani, sedang pendirian ke- 
tiga adalah dari sebagian ketjil 

ngundjungi Markas Besar Angkat- 
ar Laut Pilipina dan badan? pendi- 
Gikan Pilipina dlantaranja Univer- 
'Siteit Santo Tomas jang didirikan 
“pada permulaan abad ke-17, «Ant. 

'— Aga Khan diharapkan keda- 

3 Februar!. Ia diharapkan berbitjara 
Gdinuka ,,/Mu'tamar Alam Islami" 
'(Konperensi Islam Sedunia), jang 
akan diadakan di Karachi antara 
tanggal 2 sampai 11 Februari. 

  

PUTUSAN PBB : 

RRT ditjap agressor 
44 Lawan 7 dan blanko 7 ! 

SEN aa berita jang diperoleh Ant Up dari Lake Succes 
panitia politik PBB dalam sidangnja malam Rebo telah menerima 

fraksi Masjumi dan fraksi2 PIR, Pa 
rinira, PNI. 

Pemungutan suara dilakukan anta- 
ra (1) kedua2 atjara diundurkan 
atau (2) salah satu atjara ditunda, 
berachir dgn. kemenangan jg. meng- 
hendaki diundurkannja kedua atjara. 

Pihak 'oposisi turut menjokong 
sebab apabila salah satu atjara jg. 
Giundurkannja, putusan sidang ten- 
tu pengunduran pembitjaraan usul 
mosi Rasuna Said cs. 

Selandjutnja didapat kabar pula 

- bendahara 

itu akan berunding lagi berkenaan 
dengan keterangan Sutardjo tsb 

Sebagaimana sudah kita umumkan 
Usul mosi itu ditanda tangani oleh 
8. Hadikusumo (PNI)  Sutardjo 
(PIR) Karnadidjaja (Parindra) Tedja- 
sukmana (Buruh), .Abdulrachman 
(Tani) Tjugito (PKI) dan Moch 
Enoch (Perki), Ant. 

PENGURUS BARU P.W.I: 
SURABAJA 

Dalam rapatnja hari Achad jl 
PWI Surabaja telah memilih pengu- 
rus baru, Sebagai ketua dipilih A, 
Asis (sk Berita), wakil ketua W 
Kotambunan (Trompet Masjarakat), 
penulis Wiwiek Hidajat (Antara), 

Amartiwi (Harian 
Umum), komisaris Sumantoro (Mas- 
sa). Segera sesudah menduduki 
tempatnja pengurus baru mengu- 
mumkan pragramnja untuk waktu 
singkat jang akan datang, jaitu hal 
1. Keanggautaan, 2: "keuangan, 3S. 
peringatan tahunan tjabang Sura- 
baja dan lustrum 5tahun PWI. Ant 
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baik resolusi Amerika Serikat jang mentjap RRT sebagai agressor 
ambil terhadap RRT. Didjelaskan Atas pertanjaan bagaimana dengan perbandingan suara 44 lawan 7 dan jang blanko 7 suara. bahwa sesuatu tindakan dari PBB langkah2 Indonesia selandjutnja 
erhadap RRT tidak akan didja- Ji PBB setelah resolusi Amerika 

| lankan apabila djalan setjara da- ' Serikat untuk mentjap RRT se- 
mai dapat ditempuh. . bagai agressor diterima baik oleh 

entara itu wakil India dlm  Panitya “Politik PBB, Or. Darma- 
'Rau menerangkan,” bahwa setiawan penasehat kementerian k : 
Asia & Arab telah dito- LN menerangkan kepada ,/Anta- sekali pembitjaraannja mengenai 
andji itnja diterangkan, apa ra” kemarinyjhahwa kementerian resolust Amerika tsb. 

“ dipertahankan, negara2 Asia dan laporan dari Palar mengenai na- guhpun delegasi India telah 
' Arab telah berusaha denganseku- sib usaha 12 Negara Asia & Arab. njampaikan peringatan jg diteri- 
at2nja kearah itu. Djuga usul — Jang harus mendapat perhatian manja dari presiden RRT Mao 
perobahan Sovjet Rusia terhadap pula ialah negara2 mana jang 'Tse Tung bahwa RRT n 

“resolusi negara2 Asia & Arab, memberi suara pro, kontra dan menutup pintu perundingan dota 
dan sebuah usul lagi supaja sidang abstain, kata Dr. Darmasetiawan resolusi Amerika Setikat tsb. di- 
panitia politik itu ditunda, telah selandjutnja. terima oleh PBB. Ke Pen 
ditolak. S2 Muri 

   
   Pemungutan suara mengenai 

bagian2 lain dari resolusi Ame- 
rika tsb (jg mengenai sanctie dsb- 

.nja) masih harus, diadakan sebelum 
panitia politik menjelesaikan sama 

Pi 
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Galam sidang itu anggauta Sutardjo - 
Kartohadikusumo (PIR) dgn. menja- 
takan atas nama penanda tangan 
bahwa usul mosi Hadikisumo mem- 
beri pengertian bahwa pembubaran 
DPRS daerah jang dimaksud oleh 
mosi itu ialah sesudah ada DPRS 
jang baru. 

Pernjataan ini mendapat tentang. 
an dari para penanda tangan lain- 
nja antaranja dari pihak PSI dan 
PKI. Kabarnja akan sulitnja me- 
nentukan atjara dan kareng pernja- 
taan Sutardjo itu, sidang tersebut 

PENANGKAPAN2 DI 

Atas perintah Djaksa Aung ma- 
ka dibeberapa tempat jaitu di Pur- 
waKarta, Sukamandi dan Serang tih 
diadakan penangkapan2. 

Diantara orang2 jang ditangkap 
termasuk djuga Tn.Achmad Sjarif, 
Ketua Pengadilan Negeri di Pur- 
wakarta., : 2 : 4 

Hal ini antara Isin mengenai pe- 
gawai2 jang telah menerima uang 
suap. Kebanjakan diantaranja ign 
terus terang telah mengaku kesalah 
annja. 

Pemeriksaan jg luas kini sedang 
Gilakukan. Demikian berita resmi. 

  

4 Bataljon Peran- 
tjis hantjur 

4 Bataljon tentara Perantjis te- 

DJAWA BARAT 1 

Kemudian diputuskan resolusi 
Amerika Serikat itu akan dima- 
djukan dalam sidang pleno ma- 
djelis Agung PBB jang akan di- Nak “Sovjet Uni akan di atom? 

Pleven — Truman kerdjasama 

lah disapu bersih oleh pasukan2 
rakjat Vietnam selama 5 hari 
hingga tgl. 17 Djanuari, demikian 
komunike markas besar tentara 
rakjat Vietnam. 

    
MAO TSE TUNG 

.. “ 3. 

» Loterij tuan tjotjok? 
Undian uang besar bi Djakaria jg 

biasanja langsung digedung AMVJ 
telah pindah kegedung notaris Al- 
tena. Tatapi pemindahan tempat 

Saja akan tutup pintu. 

Sementara itu, reaksi RRT atau 
blok Sovjet terhadap putusan 
PBB itu hingga tadi malam be- 
lum diketahui. Red. 

langsungkan hari ini. Eu ah Pe TRUMAN dan perdana menteri Perantjis Rene Pleven 
: y Kursi utk Peking ditunda” F pada hari Selasa mengachiri pembitjaraan2nja mengenai masalah2 

. Sebuah usul Amerika Serikat dunia dan telah bertetap hati untuk terus bertempur melawan agressi 
untuk menunda pembitjaraan me- komunis di Korea dan Indo China. : 
ngenai pemberian kepada peme- Komunike terachir jg. akan dike. 

AN En saingan diduga akan mengutarakan 
—- Sena en DUA ap pula 3 pokok persetudjuan jg. ter- Pesawat Inggeris 

— hilang 

siden Truman supaja Amerika Seri. 

kat segera melakukan @erangan 
atom terhadap Sovjet Rusia, djika 

negeri ini menjerang Perantjis. 
Kalangan2 tersebut menjatasan, 

bahwa salah satu tudjuan terpen- 
ting dari missi Pleven ke Amerika 

. Serikat ialah untuk mempertjepat 
“pembentukan2 pertahanan hingga 
setiap kemungkinan pendudukan Pe- 
rantjis oleh Sovjet dapat  ditjegah. 
Tentang kemungkinan bhw pa- 

sukan2 Komunis dapat djuga meng 
adakan intervensi di Indo China, 

penting, ja'ni: : 
1. Kedua negeri akan mengadakan 

kerdja - sama dalam Perserikatan 

Pesawat2 penolong angkatan ngan Ian : wa gsung dari pihak Sovjet udara dan angkatan laut Ameri- terhadap perdamaian dunia. 
ka pada hari Selasa mentjari se- — 2. Tindakan? akan diambil untuk 

RA. jang hilang ai djak hari Meta Amerika ke Indo China, akan 
ban tetapi ini tidak akan meliputi dja- 

Senen didaerah Pasifik barat. Di- minan2 tentang bantuan serdadu? 

Allokasi kendaraan bermotor bu- 
“at Indonesia 

Koordinasi pengangkutan didarat 
"akan disempurnakan 

ita mungkin menjebabkan tuan ma- 
lah beruntung. j 

Tjoba tjotjokkan. Ini sebagian no- 
mer jang telah dibuka: 

1 Hadiah Pertama R 100.000 
djatuh pada no. 66003. 

2 hadiah kedia “dari R 50.000 
-Gjatuh pada no. 48342. 

Lainnja belim dibuka. 
: 2 hadiah dari R 25.000 

djatuh pada no. 22711, 
Lain nomor belum ada. 

5 hadiah Yjatuh pada no. 115423 
Gan 90523. 

Lain nomor belum ada. ' 

Pertempuran2 telah terdjadi di 
Baochu, Vinhyon, Phucyon dan 
Bagninh, jaitu propinsi2 jang le- 
taknja disebelah utara Hanoi. 
Ant, NCNA. 

Duta Besar Burma di Jogia. 
Kemarin sore. Duta Besar Burma 

U Lha Maung dgn. pengiringnja di- 

Bangsa2 untuk menghadapi tenta- 

buah pesawat .,Sunderland" dari  memperbanjak pengirimanalat2 sen- 

duga bahwa dalam pesawat tere Amerika Serizat. 
g - " an 3' Perlunja diambil tindakan2 se. orang penum- . sebut ana 21 — ng D 00 gera oleh anggota2 Pakt Atlantik pang. Ant. £- ' untuk memperkuat pertahanan2nja 

Sik »  “ dibawah komando djenderal Eisen- 'Bazooka made in Djepang Pinang 

.Rengo Tsusk |Oe dari nja untik membentuk Kk 
sRengg Pn na an visi pada achir tahun 1953. 
Ba ana Aa Bi . Perdana menteri Pleven akan me- 
saki, kini sibuk membuat bom2 ngadakan pertemuan terachir ae 
pembakar, sedangkan 'pabrik2 presiden Truman di ,,Gedung Putih 
mesin precisie di Nagasaki se- sebelum ia bertolak ke Ottawa pada 

dang dP beriapkan untukimem- Bari Koto jalan. pergatannnje 
buat bazooka. Pabrik di Nagasaki te $ 
tadi kepunjaan maskapai Nishini- 
hon. Nishinihon dan Nakanihon 
adalah 2 dari 3 maskapai jang 
dibentuk dari maskapai industri 

berat Mitsubishi, NCNA. 

Soviet Rusia ? 
Sementara itu pembesar2 Peran- 

(seakan2 perdana menteri Pleven 
hendak minta djaminan2 dari pre- 

  2 

Opsir js menangkap war awan 
2 Didilangkap - 

MENTERI PERTAHANAN Pilipina, Ramon Magsaysay, telah, 
mengeluarkan perintah untuk menangkap seorang opsir tentara lagi jang katanja telah memperlakukan dengan sangat keras terha- 

hadap orang2 surat kabar jang dituduh mengadakan perhubungan 
dengan Partai Komunis di Manila. Mn ta 

. Cristobal Irlanda ditangkap mungkinan untuk mengambil jin- 
ar peer Times,  dakan ,,hukuman tentara” terhadap 

appa Vicencio. menuduh, bahwa opsir2 jg bersalah. 

itu penjelidik persiapan guna ke- pin 

| Kedjadian ini adalah penangkapan 
- Ba Bear NAN ig kedua ka- 

ia diperiksa. 0000 Hnja sedjak 26 orang jg termasuk 
jr ain “Ik ea Magsaysay dalamnja 7 wakil ersurat kabaran 
memberi instruksi kepada kepala diperiksa oleh pembesar2 djawatan 
staf tentara, brigadier djenderal rahasia militer untuk mengetahui 
Calxon Ducu ja menundjuk sa. ega BT Komunis di Pili- 

na. Ant. UP" PAN : 

ialah opsir tentara jg mendjal anka 
perlakuan keras terhadapnja 

     
  

     

       
    

    

   

Serangan atom terhadap. 

tjis dgn. tegas menjangkal berita2 

kalangan tersebut mengatakan, bhw 
.Galam kedjadian itu Amerika Seri- 

kat akan mempertjepat bantuan 
militernja ke Indo China, akan te- 
tapi tiada suatu keputusan telah di 
ambil oleh para ahli politik Amerika 
untuk mengirimkan serdadu2nja ke 
Indo China. Ant. UP. 

Mengalihkan perha- 
f tiannja ke Eropa. 

Presiden Truman dan perdana 
menteri Rene Pleven pada hari 8e- 
lasa memylai lagi mengadakan 
pembifjaraan2 di Gediing Putih. 
Dalam sidang tersebut mereka 

mengalihkan perhatiannja dari Asia 
KEL BTOpA: 4 “nagih y 

.. Setelah pembitjaraan2 pada ma- 
lam Selasa, mereka mengatakan, 
bahwa telah tertjapai dasar persa- 
maan politik antara ke 2 pemerin- 
tah tsb. mengenai masalah2 Korea 
dan Indochina. Dalam perundingan? 
ikut serta dengan Pleven, duta be- 
sar Perantjis Henri Bonnet, djen- 
Geral Alphonse Juin selaku wakil 
Perantjis dalam panitia militer Pakt 
“Atlantik dan lain2 anggauta dari 
delegasi Perantijis. ' 
.Soal2 jang penting jang membi- 

tjarakan oleh Truman—Pleven pa- 
da hari Selasa itu jalah, 

1, Pengiriman sendjata2 serta per- 
bekalan dari USA ke Perantjis atas 
Gasar rentjana bantuan pertahan- 
an bersama, untuk memungkinkan 
Perantjis membentuk 10 divisi bagi 
tentara Pakt Atlantik Utara dalam : 
tahun ini. i 

Usul2 Perantjis untuk menga- 
agkatan darat Eropa dalam 
pertahanan Atlantik Utara 

1 umum mengenai masuknja 
satuan2 Djerman dalam. tentara 

Atlan | Utara dibawah pim- 
pinan djenderal Dwight Hisenhower. 

  

   
   

    

3. Usul konperensi 4 Besar anfara- 

(Oleh koresponden K.R. Djakarta) 

Dgeran kabar bahwa dengan putusan Menteri Perhubungan tg. 
16-11—1950 telah disusun organisasi pembagian kendaraan2 ber- 

motor diseluruh Indonesia, jang pusatnja ada di Djakarta. Wilajah 
Indonesia dibagi dalam 12 daerah. Tempat jang berturut? akan mendapat contingent kendaraan2 motor menurut putusan tsb, jaitu 
untuk Djawa kota2 Djakarta, Jogja, Bandung, Semarang, Surabaja. 
Untuk Sumatera untuk kota2 Medan, Bukittinggi. Palembang. utk 
Kalimantan, kota Bandjarmasin, Untuk Sulawesi, Makasar. Untuk 
Sunda Ketjil, kota Denpasar. Dan untuk Maluku, Ambon. 
Perlu ditegaskan bahwa dasar jg 

ditetapkan, ialah djaumlah allokasi 
dikurangi dengan djumlah keper- 
luan Pemerintah adalah contingent. 
Contingent hanja ditetapkan untuk 
dua bulan. Tiap minggu Bond van 
Motorhandelaren dan GMC harus 
bikin keterangan stock pada Pusat. 
Dalam tengahan tahun 1951 jang 

pertama ditetapkan allokasi sbb: 
mobil2 dari USA 10946, dari Hropah 
1453, total ada 12404 mobil, ' Keper-. 
juan Pe rerinish ada total 3830 mo- 
bil. Bisa contingent ada 28574. Untuk «. 
Pusat setengah tahun 4592 
mobil, untuk panitia setengah th 
ada 3982 mobil. 
Dalam hubungan ini kalangan Ke- 

menterian Perhubnugan menerang- 

kan bahwa untuk mengadakan koor- 
Ginasi pengangkutan kereta api dan 
bus, Pemerintah hendak melakukan 

politik lalu lintas jg baru, jg ren- 

(Bersambung halaman 4). 
  

menteri2 luar negeri 3 Besar Barat 
Gan Sovjet Uni. 

4, Memperkuat organisasi inter- 
nasional, untuk mentjegah penaik- 
an2 harga dan kekurangan2 dalam 
bahan2 strategis jang dibutuhkan 
bagi persendjataan kembali nega. 
'82.Barat..Ant.—Rebter. » 

Lukisan dari kapal . TJERK: HIDDES” 

berlajar ke Indonesia. 

  

(Inset). 1 

antar oleh pegawai2 Kem. Luar Ne- 
geri dan anggota parlemen Subadio 
tiba di Jogja dalam perdjalanannja 
penindjauan kebeberapa daerah di - 
Jogja rombongan disambut Paku 
Alam dan pembesar? daerah. Selama 
Ci Jogja para tamu akan menjaksi. 
kan seni tari Djawa, keradjinan 
perak, keradjinan batik dan tjandi . 
Prambanan. Tgl. 1/2 para tamu me- 
nudju ke Solo dan selandjutnja ke 
Semarang dan setelah bermalam 
paginja melandjutkan perdjalanan- 
nja ke pulau Bali, Ant, 

  

jang akan diserahkan kepada A. L. R. h dan akan didjadikan sebagai kapal pemimpin (vlagschip). Kapal atu kini sedang 

Jang akan diangkat sebagai komandan kapal tsb. jalah Major Martadinata 

Nama baru dari kapal tsb. belum diturunkan dari Istana Merdeka, 
Gb: Antara/ALRI, 

   

    

    

   
   
   
   

   

      

    

        
       

     
      
   

     

  

   

   
    

    

   
   
   
   
   

    
     

     
     

     

      

   

   

   
   

   
   

    

   

    

        
   
    

    

  

     

     

      

   
        
          

     
   

      

    
   

   
     

  

    
     

    

 



    

   

  

     

  

2 0 dengan sekuat tenaga untuk menghindarkan diri dari. tiap2 pepe- 

GK anetbada politik bebas" Baniikn 
00000 ketua seksi Luar Negeri Parlemen. 

    
    

     
   
   

  

   

   

    

   
   
   

  

   

   
   
    

  

   

  

   

  

   
   

  

   

  

    
   
    

    

    

   
    

   

Ipang pegang teguh politik netral. 

(“— ngun negerinja, dan oleh karena itu harus berusaha 

        

     
dapat memba 1 

rangan. Berhubung dengan itu, kalau politik bebas jang didjalankan 
| oleh Pemerintah sekarang |diartikan bebas pula untuk memilih pihak, 
jang berarti achirnja akao ikut didalam perang dunia ketiga jg akan 
datang, maka pada pendapat saja adalah lebih ,baik politik netral 

keterangan Mr. A.M. Tambunan. 

    

  

| Diakuinja. bahwa 'apabila petjah sudah diatuh putusan PRB menge 
| perang, memang tidak gampang” nsi'resolusi Amerika Serikat umk 
suntuk memegang teguh politik ne  mintjap RRT sebagai agressor, jang 
|tral itu. Apalagi. Indonesia tidak - tampaknja mungkin akan diterima 

|. punja angkatan perang jang kuat, dengan 2/3 suara. 
. misainja angkatan laut dan udara, Mr. Tambunan berpendapat, bah- 
|. Jang harus memelihara batas2 ne- wa meskipun Indonesia akan mem- 

gara Indonesia terhadap kemung- berikan suara blanko (abstain), pu- 

|. Kinan terdjadinja pelanggaran jang  tusan badan internasional jang ter 
. Gilakukan atas daerahnjai tinggi didunia itu akan mengikat 

& "sanak politik diikan bagi Indonesia, ataw kalau tidak 
S3 : mau terikat olehnja, Indonesia ha- 

. Mengenai politik mediation jang rs keluar sebegai anggota, suatu 
Gidjalankan oleh Indonesia sekarang hal. jang menurut. Mr. Tambunan 
ini didalam masalah Korea, Mr. Tam- 
bunan mengatakan, bahwa politik 

" mediation itu sideh tentu ads ba- 
tasnja, dan batasnja itu falah kalau 

Psycho technis di: 
—. praktekkan. 

Kebutuhan tenaga2 ahli dan se- 
bagai djalan untuk memperketiil 
Gjumlah pengangguran, maka di- 
daerah: Banjumas sedjumlah kur. 

sus2 telah dibuka seperti kursus 
“pertanian, koperasi, perternakan, 

perikanan dsb. Kursus2 tsb. diseleng 
garakan dan dibiajaioleh Djawatan2 
jang bersangkutan. . 

Dalam menerima tjalon2 pengikut 
Kursus sekarang telah dilakukan 
sistim Uu (untuk Indonesia) be- 
rupa penjelidikan dalam.soal psychs. 
Dengan mengambil sistim ini diha- 
rapkan agar penempatan tenaga 
nanti dapat diatur sebaik mungkin 
menurut dasar bawaan (aanleg) 

  

oleh sesuatu negara anggota, meng- 
inyat keanggotaan PBB itu diang- 
gap sebagai suatu kehormatan. 

  

Gapat. membebaskan diri dari per. 
. mintaan PB3 untuk memberi sum- 
bangan berupa tentara, mengingat 
keadaan militer” Indonesia sendiri 
tidak mengizinkan utk melakukan 
peperangan modern sekarang ini. 
Tapi bagaimanakah nanti kalau 
kepada Indonesia misalnja akan di- 
minta. untuk memutuskan segala 
perhuburgnn ekonomi dengan RRT? 

Pertanjaan, bagaimana kiranja 
sikap Indonesia nanti, apabila dari 
pihak PBB dikehendaki sanctie2 po- 
litik, diplomatik dan ekonomi ter- 
hadap RRT, jang mungkin akan 
“menjusul penerimaan resolusi Ame- 
rika sekarang ini, didjawab oleh Mr. 
“Tambunan, bahwa selaras dengan 
politiknja jang didjalankan didalam 
masalah Korea dewasa ini, Indonesia 

  

Gan kepandaian, mestinja tidak memberikan suara- 
1 “ nja djuga (abstain) atauakan dapat 

2 Anggota penggantian anggota djuga menolaknja. 
DPR Sum. Selatan. Menudju kepada kebina- 

saan atau perbaikan ? 

Kegentingan dunia internasional 
sekarang ini diumpamakan oleh Mr. 
Tambunan sebagai gumpalan api 
Gan bensin Djarak diantara api dan 
bensin jang akan membakar selu. 
ruh dunia itu tidak dapat diukur 
atau dikira-kirakan. Tapi baik pro- 
Guksi perang di Amerika, maupun 
Gi Rusia, menudju kepada meletus- 
nja kebakaran dunia, jang akan 
membawa kebinassan bagi seluruh 
kemanusiaan dan peradaban, atau 
akan membawa dunia kepada su- 
sunan jang lebih baik dari pada se- 
karang, jattu pembagian jang lebih 
adil dari pada sumber2 ekonomi du- 
nia dan hilangnja perbedaan jang 

tadjam diantara si kaja dan simis- 

. Sebagai pernah Giberitakan,untuk 
melengkapi keanggotaan DPR Pro- 
 pinsi Sumatera Selatan, beberapa 
bulan Ja DPR keresidenan2 di Su- 
matera Selatan telah mengadakan 
pemi'ihan anggota untuk dewantsb. 
DPR Karesidenan Palembang telah 
memilih 4 orang anggota, tetapi 
kemudian 2orang diantaranja, jaitu 
A.Hamid Kemang (Partai Sosialis) 
dan Nurdia Thais (Partai Sosialis), 
menolak keanggotaan tsb. dengan 
alasan kahwa partainja sudah tidak 
ada lagi. Berhubung dgn. ini oleh 
Komisi Pemilihan telah dilakukan 
undian untuk memillih penggantinja. 
dan hasiinja djatuh pada Bahusin 
dan Nj. Mustafa Sjarkowi. . 

Slirodiwismo adjukan appel. 

2 Na: Partai Nasional Indonesia Tja- 
bang Waingapu dalam rapataja bagi 

tidak akan begitusadja didjalankan ' 

. Indonesia nanti barangkali akan j 

N 

LATAN RAKJAT
" K 

  

. «Su dang do 

jang bersifat tertutup pada tang- 
gal '20 Djamuari 1951 di Pajeti 
( Waingapu )- memutuskan untuk 
mendesak supaja Undang? Peme- 
rintah No. 22 tahun 1948 didja- 
lankan di Daerah Sumba selekas 

Ba ala 2 

Chateau de Jardy sebuah tempat diantsra kota Versailles dan Vaucesson 14 km 

     

  

MIS 1 PEBRUARI: 1951 
Pi NENEK AAL 2 3 a20 NE AN 45 Pa Mena BT 

Pres. Sukarno Doctor Honoris Causa 
| Tanda djasa mengabdi bangsa 

PERSIDEN SUKARNO disertai oleh pembesar2 sipil dan militer 
# Pilipina bari ini dengan kapal berlajar kepulau Corregidor, dam 
kembali sesudah tengah hari ke Manila, karena Sukarno Selasa 
siang jl#mendapat titel doktor kebormatan ( doktor Honoris Causa ) 
“dalam ilmu hukum dari Far Eastern University. 

dari Paris, jang menurut kata “akan didjadikan Markas Besar untuk djerderal 
|D. Eisenhouwer, pimpinan umum dari segala pasukan2 jang tergabung dalam 
Pakt Atlantic dibawah komandonja. (Gb: ANP) 

  

Gubernur Budiono: 

  

P. P. no. 39 masih kia Aku 
Daerah Surakarta 

ARI SENIN 

harus dimadjukan 
jang lalu, di Solo telah dilangsungkan konferensi 

“Gubernur Djawa Tengah, jang dikundjungi oleh Panglima Divisi 
HI Gatot Subroto, para Residen, Kepala2 Djawatan Provinsi dgn 
rombongan dari Semarang. 

Selandjutnja konferensi sematjam itu akan diadakan berganti-ganti 
tempat. 

Dalam kata pengantarnja residen 
Surakarta Salamun menjatakan, bhw 
Galam menghadapi fase pembangun. 

an ini ada 3 hal jang perlu diper- 

hatikan, jaitu: , . .. 
1. harus mengambil bahan2, alat2, 

organisasi2, cultuurwaarden, dalam 
masjarakat kita sekar . 

2. harus mengetahui bentuk, su- 
sinan dan isi dari masjarakat jang 
kita tjita2kan. 

3. harus menetapkan waktu, trace, 
phase planning Jang dibutuhkan. 

Peraturan2 mengenai pembentuk- 
an daerah autonom jang melalui 
beberapa UU dan PP sampai pen- 
tjabutan PP 39 oleh Parlemen, me- 

  

Baru sekarang dapat dikabarkan, 
bahwa Pemimpin Besar LLH, sliro- 
diwismo, jg pada:tgi:18 Januari 51 
HH dimacjukan didepan Pengadilan 
Negeri di. Magelang dan menurut 
“keputusan Hakim didjatuhi huku- 
man pendjara selama 3 bulan, be- 
berapa hari sesudah ada keputusan 
tsb, telah mengadjukamn apyel .ter- 
hadap keputusan itu. se 
Berbeda dg berita jg pernah kita 

siarkan'mengenai vonnis tsb, bah- 
wa terdakwa menerima keputusan 
“Hakim tsb, maka Kepaniteraan Pe- 
ngadilan Negeri di Magelang te 
menerima appel itu dari Slirodiwis- 
mo jg akan diadjukan pada Penga- 

dilan Tinggi di Jogjakarta: Hg "3 
Hakim 'Mr,:Sumarno dalatn'intes- Pertimbangan a.l 

view exclusief dengan wartawan 
OK.R. menegaskan, bahwa:terdakwa 

jg bersangkutan telah mengadjukan 
appel tsb. 5 : » 

Diterangkan, bahwa kini oleh 
Panitera jang bersangkutan sedang 
diselesaikan memorie van appa! da- 
ri Slirodiwismo japg bersangkutan, 
jang kemudian skan Giadjukan pa- 

| dakengadilan Tinggi diJogja. 

1. bahwa mosi Hadikusumo cs., 
mengenai pentjabutan Peraturan Pe- 
merintah No. 39 t "pembentu- 
kan Dewan? Daerah pd. tgl. 22-1-51 
oleh D.P.R. tih. diterima dgn. suara 
TG 43 MAN | 

2. bahwa Menteri Dalam Negeri 
sebagai Wakil! Pewerintah jg. ber- 
targgung djawab, berhubung dengan . 
diterimanja mosi  Hadikusumo cs 

Ditegaskan lebin djauh, bahwa sudah tegas2 minta berhenti dari 
berbeda dengan keterangan Slirodi- djabatannja, 

| Wismo. didepan Pengadilan, jang “- 3. bahwa pembitjaraan kembali 
menjatekan, bahwa I.I.H. mengakui 
Negara R.I. dan Undangznja, maka 
beberapa pemimpin LILH. menurut 
keterangan sama ditahan, karena 
hasutan jg tidak baik pada anggo: 
ta2nja: : . Ki 

mengenai sustu mosi jang telah di- 
terima baik oleh DPR, adalah suatu 
tindakan jang bertentangan dengan 
kebiasaan Pariementarisme 

4. bahwa sebenarnja, kalau Kabi- 
net.menjatakan dirinja solider dgn. 

  

Fraksi PNI akan tinggalkan rapat 
Kalau mosi Hadikusumo dibitjarakan lagi 
EWAN PIMPINAN PNI tg. 30/1 memutuskan, memerintahkan 

D kepada Fraksi PNI dalam DPR untuk tidak datang menghadiri 
rapat2 jang diadakan guna membitjarakan kembali keterangan peme- 
rintah tg. 27/1—1951 jang ada hubungannja dengan mosi Hadiku- 
sumo cs'itu dan memerintahkan kepada anggauta2 PNI pada De- 
wan2 Daerah jang dibentuk atas Peraturan-Pemerintah no. 39 utk 
tidak menghadiri rapat2 jang diadakan oleh Dewan2 Daerah jang 
bersangkutan, sampai ada keputusan baru dari Dewan Partai, dgn 

Menteri Dalam Negeri, haruslah Ka- 
binet seluruhnja meletakkan djabat- 
annja: 

5. bahwa satu2nja djalan la'n ia- - 
lah: membubarkan D.P.R. Ant, 

Malay — Chinese team 
Singapora di Djawa 

Menjambung berita tentang ke- 
mungkinan | didatangkannja suatu 
team sepakbola dari Singgapuraoleh 
P.S.S.L., lebih djauh dapat dikabar- 
kan bahwa antara Pengurus P.S.8.I, 
dgn Pengurus ' Malay Chinese team 

:G1 Singgapara terdapat kata 'sepa- 
kat untuk kundjungan team Singga- 
pura itu ketanah Djawa. 
Kundjungan tsb akan diadakan 

Galam minggu kedua bulan jad. 
Menurut rentjana team Singapura 

itu akan memainkan pertandingan2 
ditempat2 sbb. : 

Di Djakarta: 3 pertandingan 
ialah tg. 10 11 dan 20 Pebruari, an- 
taranja melawan Persidja. 

Di Surabaja: 2 pertandingan 
ialah tg. 13 dan tg. 14/2 masing2 
“melawan Tiong Hwa dan Persibaja. 

Di Surakarta: Tg. 16 Pebru- 
ari melawan Persis. : 

Di Jogja: 2.pertandingan ialah 
tg. 17 melawan P.S.I.Y., dan tg. 18 
/2 mungkin lawan kes. pertjobaan 
Indonesia. Ant. 

BANKA-BILITON SPORT ASSCCIA- 
.HON MASUK .PERSIDJA" 

B.B.S.A. (Banka-Biliton Sports 
Assocation) salah sati perkumpu- 
lan V.B.O. jang terkuat dan per- 
nah melawat ke Singapura, telah 
.menjampaikan surat kepada pe- 
ngurus Persidja (Persatuan Se-. 
pakbola Indonesia Djakarta) mo- 
hon supaja ditjatat sebagai ang- 
.gota mulai. dari: tg. 1 Pebruari 

ni Masa permohonan itu dikata- 

kannja, bahwa  B.B.S,A. tidak 

  

nurut Residen Salamun suatu hal 
jang menjedihkan, suatu tragedie 
dalam pembangunan Negara kita, 
demikian Residen Salamun melan- 
Gjutkan: seolah2 perusahaan jang 
ada, dibongkar, didirikan perumah- 
an barubaru mendirikan beberapa 
tjagak, kemudian dibongkar lagi 
@sbnja. - 

Diharapkan selekas mungkin per- 
aturan2 dari Djawatan2 jang ber- 

laku di Surakarta disesuaikan dan 
disamakan dengan peraturan? jang 
berlaku di lain Karesidenan. 

Dalam - sambutannja — Gubernur 
Budiono menerangkan, bahwa pa- 
da. daerah Solo jang merupakan 
Gaerah jang baru dlm tjorak dan 
keadaan dari lain2 daerah perlu ada- 
nja tindakan2 untuk memadjukan 
daerah Solo seperti daerah2 lainnja. 

Tentang mosi dim Parlemen me- 

ngenai P.P, 39, dinjatakan oleh Pak 
Budiono, bahwa D-RD Kabupa- 
ten/Xota tidak perlu memikirkan 
tentang mosi tadi. P.P, 39 masih 
berdjalan terus, selama belum ada 

peraturan lain jang menjabut/meng- 
gantinja. 

Setelgh istirahat 15 menit dilan- 
Gjutkan dg. uraian Penjerahan Ke- 
kuasaan pada daerah2 jang disam- 
bung dengan keterangan? dari se- 
kretaris Gubernur, tentang soal2 
keuangan. 

Olah raga: 

  

    

  

dalam pada 

Dalam kapal itu Sukarno bertja- 
kap2 dengan acting kepala staf 
angk. darat Pilipina-brig. djenderal 
Calixto Duguo, a.l, mengenai pen- 
daratan tentera Djepang di Corre- 
gidor ditahun 1941 dan bagaimana 
bangsa Pilipina melakukan perla- 
wanannja. b 
" Diamumkan oleh Malacananfistana 

@uirino) ,bhw Senin malam Sukarno 
telah melakukan pertjakapan telpon 
Gengan menteri luar negeri Pilipina 
Romulo jang kini ada di New York 
Jmengenai penandatanganan per- 
Gjandjian persahabatan jang akan 
diadakan antara Indonesia-Pilipina. 
Sukarno menanjakan, bilamana dan 
Gimana perdjandjian itu akan di- 
tanda.tangani, di Manila atau Dja- 
Karta, tetapi djawaban Romulb tidak 
diumumkan. Tai 

Penjerahan titel doktor. 
Titel doktor kehormatan itu dibe- 

rikan kepada Presiden Sukarno dgn 
keterangan ,,utk menghargai djasa 
tuan dalam mengabdi bangsa tuan, 

. tanah air tuan dan perikemanusiaan”,/ 
Gan dikatakan selandjutnja, bahwa 
Sukarno adalah ,,tjontoh njata apa 

jang orang jg mendjundjung tinggi 
kebenaran, berani dan tetap “hati 
Gapat'lakukan untuk menghormati 
perikemanusiaan”. 

Dslam pidatonja Sukarno mentje- 
ritakan perdjuangan Indonesia, dan 

itu tjeritakan sekali 
lagi tentang soal Irian Barat jang 
kini masih diduduki oleh Belanda. 
Fada sehirnja ia katakan, bahwa 

»indonesia dan Pilipina berkewadjib- 
an memenihi suatu tugas jg utama: 

mereka harus membentuk dunia baru 
atas runtuhan dunia jg lama. Ant. 

Transmigrasi pertama 
dori Kediri 

Djawatan Transmigrasi jang ba- 
ru sadja didirikan di Kediri, pada 

tanggal 28 Djan. “memberangkat- 
an 16 orang transmigran jang per- 

tama kedaerah Lampung di Suma- 
tra Selatan. 

Usahs sematjam itu akan diada- 
kan tiap2 dua minggu sekali dan 

sebelum persiapan selesai seluruh- 
nja. Sementara ini hanja mengenai 
mereka jang mendapat panggilan 
Gari keluarga mereka di Lampung. 

Konperensi Agama. 
Pada tanggal 8 sampai dengan 

10 Pebruari 1951, Kantor Aga- 
wa Propinsi ' jawa Tengah. akan 
'mengadakan konperensi dinas di 
Purwokerto (Banjffmas)' Antara 
lain samua Kepala Kantor Aga- 
ma 'Vaerah Karesidenan dan 
Penghulu Kabupaten Seluruh Dja- 
wa Tengah, ketjuali Daerah Is- 
timewa akan hadir. 

Dalam konperensi dinas ini 
akan dibitjarakan sekitar reorga- 
nisasi dan revormasi, hasil kon- 
perensi dinas di Bandung. 

.Pantja Sila" terbit. 
Tanggal 1/2. di Semarang akan 

terbit harian berbahasa daerah 
,Pantja sila“ sehingga dengan itu 
Semarang mempunjai 6 matjam su- 
rat Kabar harian, 

,Pantja Sila“ dipimpin oleh Bra- 
mono jg kini memimpin pula ming- 
guan berbahasa daerah ,,Surjotjon- 
Gro“ di Jogjakarta, 

Seperti diketahui untuk daerah2 
Djawa Timur dan Dpjawa Barat ter- 
lebih dahulu.telah diterbitkan ha- 
rian.jang berbahasa daerah jaitu 
»Ekspres« di Surabaja dan ,,Sipa- 
tahunan” di Bandung. Ant. 

Djago - djago tindju Djakarta 
di Singapora 

Bobby Njoo & Tan Gwat Tek bikin K.O. lawannja 
D' SINGAPORA kini timbul suatu interesse untuk mendatangkan 

djago2 tindju dari Indonesia, jang kiranja' dapat menarik banjak 
uang dan dapat memenuhi ruangan2 tindju disana. Jang sangat po- 
puler disana ia'lah Henny Muentemeyer, Bobby Njoo. dan Tan 
Gwat Tek..Promotor2 tindju. di Singapora sekarang. berani menge- 
luarkan uang.dan ongkos banjak bagi kaum tindju jang “didatang- 
kan dari luar, lebih2 dari Indonesia. 
Mereka akan mendapat service 

baik sekali, tidak akan kekurangan 
makan, penginepan “dan “segalanja, 
supaja tidak akan mengetjewakan 
dan membikin penggerundelan bagi 
mereka, : . 
Memang dikota singa sekarang 

ada konkurensi mendatangkan ba- 
njak djago2 tindju dari luar, kare- 
na memang sangat menguntungkan. 

Bobby lawan Fled 
Hari2 ini telah didatangkan dari 

Djakarta djago2 tindju Bobby Njoo 
dan Tan Gwat Tek untuk ditem- 
purkan dengan djago2 dari luar 
Indonesia. Lapangan tindju ada di 
Happy World Singapora, 
Lawan Bobby Njoo ialah djago 

dari Australia Sid Fletcher Ta- 
pi dengan sangat mengetjewakan 
bagi penonton, pertandingan berla- 
ku"dalam tempo 6 menit. Mula? 
djago Australia dapat memberikan 
pukulan nonstop jang djitu kepada 
Bobby. Dalam ronde kesuatu me- 
mang Dewa Fortuna menjampingkan 
Bobby. Sampai lontjeng istirahat 

dapat menunggu lebih lama lagi 
sikap V.B:O: dalam mengambil 
keputusan untuk menggabungkan 
diri kedalim Persidja. Ant, 

barbunji ia masih belum sadar. Dan 
sekembalinja disidut istirahat keli- 
“hatan sangat lemah. Dalam ronde 

perta-ma Fled dapat angka jang 
mengantungkan. 

Sebaliknja ronde kedua, tak mau 
Bobby dikeduakalikan kekalahan tsb. 
Dengan tjikat ia mengelakkan pu- 
kulan2 dari Fled, jang mengira Bob- 
by masih dalam kelemahan, dan dg 
djitu tindjuan kiri dapat mengenai 
mata kanan Fled. Karena kerasnja, 
keluarlah darah. Ini kesempatan .ba- 
gl Bob untuk membercndong tin- 
djuan kearah situ. Sampai terpaksa 
'waszit menghentikan pukulan ronstop ' 
tersebut dan memanggil dokter utk 
memeriksa luka2 Fled. Dengan me- 
njesal dokter memperintahkan utk 
berhenti. 

Tan lawan Boy 
Musuh Tan Gwat Tek ialah Boy 

Karim. Pertandingan ini djuga- tida 
lama. Dalam ronde pertama" Tan 
Gwat sudah dapat mengenai tepat 
pada mata kanan Boy, hingga dja- 
tuh sampai hitungan ke-8. Barulah 
dapat bangkit dari lantai, tapi se- 
telah tegak lagi pukulan Tan tak 
memberi tempo sedikit dan pu- 
kulan. kanan dari Tan membikin 
K.O. Boy. Nwb. 
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Njonjah perlu gula? 
Dengan melsatui rukun2 kampung, 

“pembagian gula pasir akan dilaku- 
kan untuk seluruh kota Jogjakarta. 
Dasar pembagiannja tiapZ keluarga 
mendapat 1 kg. dengan harga f 1,95 
Gan jang kwaliteit IL f 1,86. 

Utk mendapatkan pembagian itu, 
kepala2 RK telah diberitahukan utk 
mendaftarkan keluarga kampungnja. 

Sementara itu dapat diberitakan, 
berhubung dengan sudah dihapus- 
kannja djawatan distribusi, maka 
urusan pembagian gula pasir untuk 
Gaerah sekarang diserahkan kepada 
Djawatan Kemakmuran Daerah Is. 
timewa Djokja bagian PKR di Ke- 
patihan Jogja. 

Kantor tjabang Perwari berdiri 

Hari ini dirumah Njonjah Her- 
tog di djalan Wirogunan diada- 
kan pembukan kantor tjabang 
Perwari, pada pukul 10 -pagi. 
Pembukaan ini dihadiri- oleh 
beberapa undangan. 

Mungkin tuan beruniung 
Pada tg. 2 dan 3 Febr, ini 

penarikan undian barang negara 
dari BTC akan dibuka bertempat 
digedung  pertundjukan CHTH, 
mulai djam 9 pagi. 

Sebagimana diketahui, hadiahg 
pertama berupa mobil Fiat. 

Tundjangag untuk kelucr.- 
ga T,P. 

Kepada @hliwaris atau orang 
tua anggauta TP brigade 17 jg, 
gugur antara tg. 19 Des. 1948 
hingga saat ini telah diberitahu- 
kan, bawah kepada mereka akan 
dapat menerima sekedar uang 
sokongan dari dinas kesedjahte- 
raan tentara brigade O. 

Utk keperluan itu,jg berkepen- 
tingan dapat perhubungan dgn. 
stafkwartier T.P. bre 17 untuk 
mengisi formulier ahli waris. 

Pendjelasan padjak 
Peredaran 

Inspectie Keuangan Jogjakarta, 
pada targgal 8-2-51 akan menga- 
dakan pertemuan dgn para pe- 
dagang dan instantie jg dipan- 
dang perlu, mengenai pendjelasan 
padjak peredaran, bertempat di: 
gedung C.H.T.H. Jogjakarta, di- 
mulai djam 9 pagi. 

Konperensi Gerwis 
Gerwis akan melangsungkan 

konperensinja pada tanggal 22-24 
Pebruari di Jogjakarta, jang di- 
kundjung oleh tjabang2 Gerwis 
seluruh Indonesia. 

Gadjah Mada 
Lulus udjian Fakultit Hukum, 

Sosial dan Politik pada tanggal 
29 Djanuari 1951 sore: 

1.Sdr.Moh Asril, Prop. Kandidat 
Ilmu Hukum, 2.sdr.A. Effendi Prop. 
Kandidat Hmu Hukum, 3, sdr- 
Amir Martosedono Prop. Kandi- 
dat Ilmu Hukum, 4sdr. Soepojo, 
Prop Bacc: Keekonomian, 

BN 
Captain From Castile 

| Film berwarna bikinan 20th. Cen- 
tury Fox dengan Tyrone Power se- 
bagai peran utama ini, sebenarnja 
berisi sedjarah bangsa Spanje, pada 
waktu abad ke.XV. akan menag- 
jukkan Mexico. $ 

Mengikuti film itu, sedjak adegan 
pertama kita sudah diadjak hidup 
dalam abad ke XV. dimana bangsa 
Spanje masih sangat: membesar-be- 
sarkan perbedaan kasta. Pada wak- 
tu mereka mengedjar2 kasta ig di. 
anggapnjalebih rendah, bukan sadja 
dengan sendjata, tetapi mempergu- 
nakan andjing. j 
Penglima Hernan Cortez jang me- 

mimpin pasukan Spanjol utk menak- 
lukkan Mexico itu boleh dikatakar 
melukiskan keadaan sewadjarnja.e 
Sementara itu, Tyrone power se. 

bagai Pedro de Vargas, menundjuk 
kan, keuletan memainkan anggar 

Et ye mg sudah dikenal film 

Tadi sudah Kita katakan, bahwa 
film ituadalah melukiskan sedja. 
rah. Artinja. orang membukukan 
sedjarah Spanjol pada abad ke XV, 
Buku itu kemudian difilmkan, 
Andaikata kita ini bisa melepas- 

kan sentimen dgn melepaskan scenes 
jang bersifat romantis, rasanja film 
itu baik djuga untuk dilihat anak2 
sekolah SM keatas, karena inti da. 
ripada sedjarahnja itu jg penting. 

Film jang termasuk film -pan- 
Gjang itu dimainkan 3 kali di ,,Lu- 
&or“« dengan perobahan pertun- 
djukan pertama mulsi djam 4,30 
sore. Pembatasan umur 17 tahun 
keatas. 

Ralat. 
Dalam KR kemarin halaman Tg 

berita ,, Darul Islam” pada penu- ' 
tup berita #tu, sebelum perkata 
an bahwa dalam Apri .....”, 
chilaf kalimatjang berbunji ,,orang 
DI selalu mengatakan bhw dim 
Apri terserak anasir2 komunis,” 

p 7 « 
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Ke un dilakukan diwaktu 

    

   

    

da tg, 28/1 jl. dam 
| oleh wakil Komisaris Besar Pan. 

Ta &' Ranya Indonesis, Ketua 

  

Gal 
ngan ,,Kesatuan Kepanduan Islam 

Tana Indonesia, komisaris Besar 
Pandu Katholik, Komissaris Besa 

: Perserikatan Pandu? dan sekretaris 
Aek Kepan- 

    

di Frankfurt am Oder 5 
Timur). Bra 

Menteri luar negeri “pgerinagi Ti- 
mur, Georg Dertinger, dlm sebuah 
pidato jang ditudjukannja kepada 
utusan2 jg Pa NN persaha- 
“batan antara Djerman dan Polandia, 

Harap” 

memperingatkan, bahwa setiap per- 
tjobaan untuk menindjau kembali 
tapal.batas Oder-Neisse tadi, akan 
berarti perang. 

Dikatakannja pula bahwa pembi- 
tjaraan antara rdana - menteri 
'Djerman : Barat, Adenauer, dengan 

| Djenderal Dwight Eisenhower, dgn 
#enajatainja kembali Djer bahaya. Tn 

  

| tentukan. 
Mn Ginjadikam AMpaie me- 

“riam, kata “Dertinger, ialah kaum 
| pengungsi ig ada di Djerman Barat. 
233 a pula, bhw pembe- 

ra Saga an: beri pengampunan 
sa Orang. Djerman, jang 

apa tahun jang lalu ini. 

ur dan Polandia. 

        

dasuai Asogan amnesti ini, apa 2 
Pa Djerman telah dibebaskan 

(Ant.AFP.Berlin). 

Dasa ja Ehrenburg ! 
Presidium Pimpinan Tertinggi 

. Sovjet Rusia telah menganuge- 
“rahkan suatu tanda djasa kepada 

Ehrenburg, wartawan dan 
isasterawan Rusia, berupa ,,me- 
“dali Bintang Merah Kerdja”. 
Na diketahui Ilja pernah me- 

“buku jang namanja Storm, 
2g Pee kedalam pel- 

i bahasa dan disiarkan ke- 
Nano dunia. Nswg. 

  

2 lurunja jang berkaliber 16 dan 5 

'  Intji, sedangkan kapal2 induk me- gs 
AN lepaskan pesawat2 terbang pem- ISS 

buru mereka keatas daerah sekitar 

is Td 

Banana hepi Senin siang dan ma. 

   nja- menghantam kearah Inchon, 

ne Aa bloklin ab it penem- 
Yen aa menggempur daerah Kan- 

letaknj Tap mil sebelah tenggara 

  

5 MA ai menerangkan, bahwa serangan 
1 fadjar tadi, adalah #salah suatu pemboman 

n Hahaha Mm galang Ian ek Ioi”. 
tadi dilakukan dengan 

: eladjah, perusak dan 
yuk: kapal ,,Missouri” me- 

lebih dari 1.000 buah pe- 

    

   

Ken terhadap 
lachon : 

5 senpi pendjeladjah-berat Ame- 
»St. Paul”, jang dibantu de. 

ngan kapal? perusak ' Amerika 'dan 

lam — untuk hari jang keempat- 

pelabuhan —kota Seoul dipantai 
barat : besar sekali kemungkinan — 
kata k an angkatan laut Ame- 
rika— bahwa serangen tadi terus 
berlangsung pada hari Selasa ini. . 
Maklumat angkatan laut Ame- 

rika mengatakan, bahwa selama 
hari Senin kemarin, pesawat2 ter- 

jang berlandasan dikapal2 | bang 
Se Amerika dan Inggris setjara 
erat membantu gerakan2”- didarat . 
didaerah dekat Seoul. : 

“Iring2Dan kendaraan RRT - 
“ bergerak 

| Maklumat armada udara ke5 
2 “ Amerika mengumumkan pad 

Selasa, bahwa ketika malam Selasa . 
pada hari 

ini kelihatan berbagai iringZan ken- 
Garaan Tiongkok jang semuanja 
terdiri darj kirs2 1.200 kendaraan 
lebih, disemua djalan2 raja di Ko- 
rea Utara. 
Pemusatan terbesar kelihatan di- 

daerah Pyongyang, dimana kira2 
800 kendaraan kelihatan bergerak, 
pen umumnja kearah selatan. 

kendaraan tadi kelihatan 
bergenaci keselatan didaerah sektor 
barat, mulai Huichon ke Kunuri, 

Sunchon, Pyongyang, Kaesong sam- 
pai ke Seoul: sedangkan disektor 
timur kelihatan mulai daerah dise- 
belah utara waduk Chosin, Hambung, 
Wonsan, Chorwon sampai Ke Seoul. 

Pasukan2 pelopor PBB 
»melanggar” garis2 RRT 

Pia 2 aklumat resmi, pasukanZ 
pelopor hari Selasa telah .me- 

5 kenal geris-pertahanan induk pa- 
sukan2 ,,Komunis', disebelah selatan 
dan hanja berhasil madju beberapa 

- ratus meter sadija.. 
Perlawanan dari pihak Tionghoa di- 

sana tadi adalah jang paling keras se- 

28 Orang ditembak mati. 
Menurut harian ,,Ta Kung Pao“ 

28 orang jg. dipersalahkan mendjadi 
»agen rahasia imperialis Amerika 

dan gerombolan Chiang Kai Sheks, 
ketika hari Djumvat jl. telah ditem- 
bak mati dimukaumum &i Tientsin, 
Tiongkok utara, 

- Diantara 28 orang tadi terdapat 
Lctnan - djenderal Liu Shin Ju dan 
Kolonel Sun Yi Hsien: Liu ketika 
Perang Dunia II mendjadi anggota 
Organisasi. Kerdja - sama Tiongkok- 
Amerika (SACO £Sino - American 
Cooperative Organisation) dan men- 

  

 Gjadi anggota “djawatan rahasia 
Kan (Ant. UP. Hong- 

kong). 

| saudara bisa timbul di 
Djerman 

Sang MENTERI. an Timur Otto Grotewohl hari Se- 
lasa menjatakan, bahwa penolakan Djerman Barat untuk merun- 

nan Naungan Tana itu, 

    

        

   
   

  

. 

Dai aa pidato radio jg diutjapkan- 
3 sangat keras tadi, Grotewobl 
njerang perdana menteri Djerman 

4 auer, dan dikatakannja 
kap Adenauer itu akan bera- 

I “ timbulnja .tjinta kepada 
anah air setjara berkelebih-lebihan 

1e), dan “achirnja. akan 
as Hang saudara. : 

1 € rotewohi 'spj. mem- 

    

   

    

  

Hiasan Kan | Djerman 

@idjalankan, 8 &,,Komunis Djer- 
| man Timur 1 ta skan rakjatnja 
F3 . dari, belei 4 t Oiktator Merah. ja 

   

    

    

| perwakilan rakjat Damasku 

f AFP Damaskus). 1 

akan. berakibatkan perang 

  

50 Orang ditangkap. 
50 Orang telah ditangkap di 

Athena atas tuduhan ikut serta 
dalam. komplotan komunis, jang 
akan menggerakkan lagi gerakan2 : 
dibawah tanah. Dikatakannja, 
bahwa mula2 telah ditawan 200 
orang untuk diperiksa. 

— Pengadilan "militer: di Barissa, 
suatu tempat di Junani bagian 
tengah, tlh mendjatuhkan hukuman 
mati kepada 2 orang, jang di- 
tuduh mengganggu keamanan. 
(Ant. Rtr. Athena) 

aa 

Kom lan menenta eme- Pp en Pp 

Na sana militer Haber Da- 
maskus telah memutuskan. bahwa 

letnan kolonel Bahi 

menentang pemerintah”. - 
Munir Ajlani, seorang anggauta 

serta 
5 orang iainnja terdapat tidak salah 
ajuga. 

5 dan 2 setengah tahun. NN 

“Arts. 

   
4 noh aNn 

| di Djetis no. 2, Jogjakarta 
(0 saben hari ker: 5 

PN Kie aang an 6 sora, kt 

insepektur djenderalangkatan darat, 
ge Kalas, tidak 

bersalah dalam: Bea »komplot : 

2 Orang terdakwa hana ma- | 
sing2 mendapat hukuman pendjara 

PP TAn TsoEN GWAN 55 | "AMERICAN OPTICAL Coy" 

  

   

| Dokter R. S. Panti Rapih | 

  

   

  

   

  

   

  

. "Md 5 hari Nae sn P2B mengada- 
kan offensif itu. 

Untuk kedua harinia meriam2 RRT 
menghantam kedudukan? PBB, jang 
letaknia 9 mil sebelah barat laut Suwon. 

Penjelidikan2 dari udara menundjuk- : 
kan, bahwa kedudukan pasukan2 Tir 
onghoa ditempat tadi adalah kuat. 

rah Kumyangjangni dan Ichon, 
perlawanan dari pihak Tionghoa hanja 
ringan sadija, dan pasukan2 PBB ber- 
hasil m adju sampai1.500ysrd. Ant-UP. 

Pembantu? Eisenhower. 
0. Djenderal Dwight Eisenhower, 

| panglima tertinggi pasukan? perta- 
hanan Pakt Atlantik, telah meng- . 

angkat sebagai pembantu2nja djen- 
Geral Alpbonse Juin dan djenderal 
besar Viscount Montgomery, demi- 
kian diumumkan oleh kepala dinas 

1 penerangan angkatan darat Amerika 

Gjend. Floyd Parks di Washington. 
Djabatan2 jarg hingga kini masih 

| harus diisi dalam komando Pakt 
Atlantik ialah wakil panglima besar 
dan komandan pasukan2 Eropah 
Tengah. Kini belum diketahui bagai- 
mana kedua djabatanitu akan di-isi. 
Pada waktu 'ini djenderal besar 
Montgomery .mendjabat ketua Pa- 
nitya pertahanan Uni Barat, sedang- 
kan djenderal Juin baru? ini telah 
diangkat sebagai inspektur-djenderal 
dari seluruh pasukan? bersendjata 

Perantjis. (Ant). 

  

Kana Pe maap di Sula sg 
lebat), jang menghantjurkan 2 rumah dimana 9 orang bertinggal. Hanj ja seoran 
dapat menghindari ketjelakaan itu. Kota jang sedang menderita kehantjuran ita 
dibikia poto dari udara. Dikiri tampak rumah Zur Miihle jang djadi puing, di- 
mana 8 orang tersebut mendapat “ketjelakaan. Kanan rumah chalet Muhlbach, 
jang sudah ambruk, dan dibelakangnja 

    

   

  

   

  

   

  

    
   

  

   

  

   
   
   

    

   

   

  

   
   

  

t Niandtnita adanja Bi (angin HOP jang 

hotel Drei Kdnige, total dalam tanah. 
(Gb: ANP) 

  

Wanita Peking contra Yoshida 
ERDANA menteri Djepang, Shigeru Yoshida, hari Selasa ini me- 
ngatakan kepada Madjelis Penasehat, bahwa Djepang tidak dapat 

memihak kepada Sovjet Uni, apabila Djepang ingin mendjamin ke- 
merdekaan-demokrasinja. 

Seterusnja Yoshida mengatakan, 
bahwa memihak kepada Soviet akan t 
berarti ,,mendjuai kemerdekaan na. 
sionalnja“ bag? Djepang. $ 

. Pernjataan Yoshida tadi merupa- 
kan Gjawaban terhadap" seorang 
anggota madjelis dari Partai Ko. 
munis, jang mendesak supaja Dje- 
pang ambil sikap jang sama terha- 
dap Sovjet, seperti sikap Djepang 
terhadap Amerika “harap Ant. UP. 

! Wanita Peking peringat- 

kan Yoshida. c 

Selandjutnja Ant. NCNA menga- 
barkan, bahwa suatu rapat raksasa 
jang dihadiri oleh lebih dari 40.000 
wanita di Peking, telah kirim ka. 
wat kepada perdana menteri Yoshi- 
Ga dari Djepang, dalam mana dika- 
takan bahwa pemerintah Yoshida 
tidak akan luput dari pengadilan 
rakjat Tiongkok dan Djepang, apa- 
bila pemerintah tadi pilih mendjadi 
alat2 imperialisme Amerika. 

Seterusnja dikatakan dalam ka- 
wat tadi, bahwa kekalahan2 jang 
sangat berat jang diderita imperia- 
Hs Amerika di Korea itu, telah 
membuktikan, bahwa. saat pengha- 
bisan mereka sudah mendekat. 

Surat2 kawat jang dikirimkan 
kepada kaum wanita Djepang dan 
Asia oleh kaum wanita Peking tadi, 
menjerukan supaja mereka ,,bersa- 
tu dalam perdjoangan-bersama me- 

lawan agresi Amerika dan remili- 

terisasi Djepang. £ 

  

BEN an RERE 

Segera akan datang. 
A. Kryptok putih: untuk melihat 

dgjauh Gan dekat. Tidakter- 
lihat sambungannja. : 
Kryptok crookes A.: meng- 
hilangkan silau matahari 

(sedikit berwarna). 

Kryptok crookes B.: baik se- 
kali untuk mereka jang se- 
ring bekerdja diluar. Dapat 
dipakai seperti katja biasa 
ditambah dengan zonnebril! 
(tidak memerlukan 2 ma- 
tjam katja). 

.Kryptok untuk patient star- 
operasi. 

B, Crookes A.,B.,AA, BB,Cruxite 
dan B-.: katja anti ultra- 

violet.stralen, Dapat dipa- 
kat seperti katja biasa dan 

zonnebril, menurut ukuran. 

C, Numonts, Rimways dan. .Lau- 
rels- gagang katjamata ti- 
dak pakai pinggir. Model 

paling baru. Dan menarik, 
erbikin dari golidouble 

dan ditanggung tidak lun- 

tur. 
D. Zylonite: matjam2 warna. Di 

pilih jang sesuaiuntuk ke- 
perluan Gi Indonesia. 

E. Lens-cleaner : (lap katja- 

mata).  Matjam - matjam 

warna. Semua pemakai ka- 

tjamata “A. Kasoem“ dapat 
dengan pertjuma. 

| Bahan katjamata ini semua 
keluaran Fabrik   Hanja dapat pada: 

2 ang terus, 

Seterusnja dikirimkan kawat pu- 
la kepada pasukan2 Tionghoa suka- 

rela dan pasukan2 rakjat Korea jg 
' mengandung seruan supaja berdjo. 

karena pasukan? tadi 
“mendapat sokongan seluruh dunia. 
“Ant, NCNA. 

Untuk ke Korea 

Lebih dari 200 orang pd. hari 
Senin telah menjatatkan diri utk 
pergi ke'Korea, pada kantor2 pe- 
ngerah tenaga pemerintah Belan 
da. Demikian menurut radio Be- 
landa. 

Ditambahkannja, bhw diantara 
200 orang jang ingin ke Korea 
itu terdapat 2 orang wanita. 

(Ant. AFP. Paris) 

Ben ET $9#9#9#FF9.9F9- 

Sedjuta mela untuk kredit in- 
dustri ketjil 

10.000 Alat tenun gelap di Dab Barat 

olaM pertjakapan dengan Antara”, Inspecteur Djawatan Per- 
industrian dan Keradjinan Djawa Barat menjatakan bahwa kredit 

industri ketjil, seperti industri genteng, roti. gelas, tenun, pajung, 
keramik dll pada umumnja sudah dikeluarkan oleh pemerintah se- 
djumlah kira2 1 djuta rupiah. 

Industri ketjil jg diberikan kredit 
itu di Djawa Barat berdjumlah Ik. 
130 buah. Industri2 ketjil jg telah 
mendapat kredit, setelah lebih djauh 
ditindjau, mendapat kemadjuarjang 
pesat, sehingga pemerintah mempu- 
njai kepertjajaamn bahwa djika terus 

, usaha demikian dilakukan maka ia 
akan berarti bhw usaha pemerintah 

“ jang konkrit itu akan dapat mema- 
Gjukan industri bangsa Indonesia. 

Alat2 tenun gelap 
Ik. 10.000 buah. 

Diterangkannja pula bhw memang 
ada sementara orang memperguna- 
kan alat2 tenun gelap jang pada de- 
wasa ini tidak akan kurang dari 

: 10.000 buah banjaknja, Soal ini telah 
mendjadi perhatian pemerintah dgn 

: Konsepsisendiri untuk menjelesaikan 

soal2 alat tenun gelap itu. Apa se- 
i babnja dalam pertenunan sampai 

i terdjadi demikian, ia menerangkan 

selanijutnja, bahwa diwaktu pem- 

bagian benang bebas, maka paberik2 
tenunpun menduga boleh memakai 

' alat2 tenun tidak dengan lisensi. 
Demikian pula waktu Republik 

“ Indonesia dipepat oleh Belanda, R.I. 

kembali R.I. orang menduga bahwa 
“sikap R.I, demikian itu berlaku te. 
| rus, padahal dlm prinsip pemerintah 
R.I. orang2 jg memakai alat2?tenun 

itu, harus memakai lisensi. Djugs 
sampai soal2 ini terdjadi, karena 
dalam Djawatan sendiri kekurangan 
tenaga sehingga geakan akan terlu- 
pakan. 

Merosoinja harga sarung 
tenun. 

Atas pertanjaan apa sebabnja 
harga sarung tenun pada dewasa 
ini sangat merosot, Inspektur tsb. 
menerangkan, bahwa sarung tenun 
jang dibuat didaerah Djawa Barat 
adalah berkelebih?an. (overproduk. 

si), djuga pada waktu sekarang ini 

pasar mendjadi sepi karena musim 
patjeklik. Ditambah lagi sarung dari 
luar negeri masih tetap mengalir, 
Gan djuga akibat dari slat2. tenun 
gelap itu. Dgn, demikian maka ba. 

njak diantaranja paberik2 tenun me- 
nutup perusaihsannja, Ant. 

INSTITUT DAGANG — “MUCHTAR“ 
djl. Slamet Rijadi (dj. Purwe- 
sari) 307-Solopada tg.8 Pebru- 

ari jad. membuka rombongan2 
baru utk. kursus2: 

»Pegang- Buku A. Persiapan 
Pegang-Bukt A (bg. mereka 

jg. akan menempuh udjian A 
dari Bond Pertengahan April 

jad. di Solo). Bahasa Inggris. 
Steno. Mengetik. Pendaftaran 
Gari sekarang. 

Tua Dir: Z. A. Moechtar. 

  

  

    
Mr saran aa san 
  

Kimia, Pesawat, Bahasa2 dil. 

raturan Honorarium baru.   

Dimi ' iIminta 
Guru2 tetap/tidak tetap untuk Ilmu Pasti, Ilmu Alam, Ilmu 

untuk S.M.A./A—B—C Semarang dan Surakarta. | 
Pengangkatan menurut Perat. Pem. No. 16 th. 50 atau.Pe- | 

La La 

Kem. Pend., Peng: dan Keb. 

Bag. Penerangan. | 
  

    

| 

  
LELANG KAJU 

| Pada hari KEMIS tgl. 8 Februari 1951 akan diadakan 
lelang ketjil untuk umum: Kaju2 djati jang terletak ” 

di penimbunan 

BANTARSOKA dan PASARMANIS 
Lelang bert2mpat di 

nKANTINE PULISI PURWOKERTO". 
. dan dimulai djam 10 pagi. 

  

Daftar kaveling dapat diminta di Kantor Kehutanan Daerah 

Banjumas-Timur di Purwokerto. 

Oo 

      
  

Ha PEN 

  

  

  

  

Saja sungguh menjesal. Narti. 
Tetapi pagi ini saja benar 
tak ada nafsu. Lan "22. 

  

  

Ama 

    

   
    

        

   

Karti 

  

  

  
  

  

Ganga benar Narti ... 

  
Lezat nikmat dan sehat 

Palmboom senantiasa mentjiptakani suatu hidangan is- 

timewa. 

meninggikan rasa asli dari tidp makanan dan mem 

buat hidangan mendjadi hidangan pesta 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 

kekajaannja akan vitamin” A dan D, 

boomlah jang dapat menolong dalam hal ini. 

  

Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

Hanja Palm- 

  
    

      

    

    

(I Saja tidak tahu betul apa se- 
babnja Halim ... 

berusaha mati-matian. 
akan tetapi saja tetap tidak 
mempunjai nafsu makan. 

      

     
       

       

    

    
Saja mengira 
jang Fatimah 
tahu bagai- 
mana akan |k 
menjembuh- 
kannja. 

           

  

      

  

   

  

   
   

   

      

   

    

   
    
    

     
     
     

     

  

    
    

         

  

     

         

     

     
    
    

    
      

  

      
      

  
  

 



   

  

   
   
   

    

   
   
   

        

wcomer | Indonesia hsrus buka 

   bus, dan mereka mesti 

    

K2 jang telah ada, Sebagai pe- 

         

  

    
   

     
     

pemegano2.hak-se- 
   

      

   
       

pCt lagi disediakan untuk newco- 

mer Indonesia, ' 

: Sesudah penjerahan kedaulatan 
anaan aturan2 Gan surat2 e-     

ipegang teguh, sebagian ka- 

al itu kurang diketahui, 

punjai pedoman tentang ditu- 
" O tidaknja aturan2 Pemerin- 

taranja banjak jang tidak 
lagi dengan Pen daan jang 
rubah. Selain itu ada 'ke- 

Pemerintah bahwa instan- 
ak berhah memberikan izin 

'mengangkotan orang lengan 

bus, sehingga ada peraturan2- 

djalan perusahaan otobus jg men- 

dlani suatu trajek mendjadi bersa- 

maan bo biaja2- -pengangkutannja 

  

   

    

   

     

  

     
    

  

   

     

      

   
   

      

   

    

  

   

   

  

   

  

"sh Oleh k karena itu ade: Sudiarwati dim: 
PEN ngan lekas, ketjil hati. Betul harga ker- 

tas naik an Ditambah pula dengan 
adanja padjak peredaran, Dan ongkos. 
pos. 

. Tapi Toska keblira: Harom koran 
tidak naik 3 kali lipat. Berabe. sekelu- $ 

4 arga seria kawan2 lain didunia |persu- RI 

$ ratkabaran akan berusaha keras, su- 
2 paja harga: koran 'djangan terbang «& 

tinggi keangkasa gapari pesawat he- 
licopter. 

ke 
Kalau pun Kara naik, aa an 

kan supaja naiknja djangan peri ba- mb 
“pada perusahaan2 otobus jg masih 
beriaka: sekarang. 

niak. Biar para meraka jang bekerdja 

Maksud terutama 'untuk menggat- 
disurat kabar - mengurangi  pengelu- 
.arannja, agar para pembatja.pun tidak 

| ti izin2 tsb ialah diantara lain ke- 
: jerintah berniat mengada- 

usah terlalu banjak png, pengglukntan- 
nja | rena 
Tuba Ia Sudiarwati, supaja kalau kan koordinasi pengangkutan dida- 

perlu koran K-R. dibagi dua sadija, rat, dan untuk mempertimbangkan 
menundjukkan tjintanja kepada K-. R. ap pakah izin2 itu bertentangan dgn 

sungguh sangat besarnja. Biar ehapla: kepentin an umum atau tidak, 
separo, tetap penuh. tjintanja. Dalam hal ini dapat diterangkan 

— Djangan seperti orang modern jang | bahwa soalnja selain untuk menga- 
mengenai fjinfa dan perkawinan ber-  dakan koordinasi setjara ekonomis, 
pendirian: Alles of niets. Seratus per-  djuga mengingat deviezen negara 

tak begitu banjak. dan karenanja 
urusan pengangkutan dg bus itu 
mesti ditindjau sesaksamanja, 

    
    

     
     
     

   
dian belum ditjabut hingga 

i dalam urusan transport 

djadi tudjuan perundang. un- 
lalu lintas itu tak tertjapai 

ngkar dipropinsi2 dan dipelba. 

         

       
   

  

    

    
   
    

  

         

      
      

    
     

   

    

sen atau sama sekali tidak usah tahu. 
Aha, dan achirnja diadi kapiakan kon- 
klusi mBah Nur. : 

Ah, mBah "Nur, kd Nur. 

   

  

   

  

  

    

    

3 

Seperti diketahui sk. 
sk 
rapa bulan diterbitkan oleh satu 

NV. jaitu NV Pustaka Indonesia. 
Berhubung meningkatnja 
kertas dan porto ada dikandung 

, maksud dalam waktu jang singkat, 

a  ialag jang tidak sjah itu mennggabungkan kedua surat ka- 
bar 
jang akan diberi nama. 
Rakjat atau ,,Suara Umum”. Seper- 
ti pula diketahui maka kebanjakan 
tenaga2 jang bekerdja disitu adalah ' 

'kota belum terbentuk dewan2, bekas? orang2 dari ,,Suara Umum”, 
leh Pemerintah disnggap jang kemudian mendjadi 
ntuk mempertimbangkan Asia" dan achirnja ,,Suara Rakjat” 
izin2 jg telah ciberikan Surat kabar jang mendjadi djelma- 

an kedua surat kabar tsb diatas 
selandjutnja akan merupakan sa- 
lah 
Pustaka Indonesia, jang disamping 
itu akan mengusahakan pertjetak- 

an, 
ku2 dan alat tulis-menulis. —Ant. 

: TUakaaAn “Tenuhagjar Na Hasiajar! 1 
.masin itu raungkin untuk mengada 

skinan untuk serta dalam kan perembukan dengan kamananja | 
| perusahaan Ada lagi dikabarkan bahwa ia me- 
diterima dalam ikatay kongsi pada mengirim utusan ke Djawa dan saat 

. perjerahan hanja menunggu kem- 

ditetapkan, pemulihanhak balinja utusan tsb. Ada disebut2 
dim.1 bulan ini. Sebagai diketahui, 

6 Ibnuhadjar adalah pemimpin gerom-. 
pengangkutan mereka di- bolan jang beberapa waktu jg lalu 

sebelum perang, dan jang 50 berangkat dari Bandjarmasin dgn 
| djandji kembali dgn anak buahnja, 
tetapi tidak kembali pada waktunja. 

Sementara itu dalam Minggu fni 

5 terdjadi beberapa perampokan dan 

an Kementerian Perhubungan pemerasan pada penduduk. Beberapa 
pos polisi tentara ditembaki oleh 
gerombolan2, “gerombolan mana tak 

uga karena Pemerintah tak diketahui. Usaha2 pembersihan oleh 
tentara dan polisi berdjalan terus, 

»Berita'—,,Utusan Indonesia” 

   

| Setelah kami, 
| Perumahan Jogjakarta (K. 

  

| pati rumah sulit ?”, 
. mendjaga kesalah fahaman, 

  

banjak terima kasih. 

    

   
    

  

Ant, 

»Amat segera” kepada 

. djadi Suara Rakjat” 

»Berita dan 
»Utusan Indonesia” sedjak bebe- 

| (balasanpun tidak ada). 

harga2 

itu mendjadi satu surat kabar 
»Suara 

tempat tinggal. 

»Suara 

kepada 3 kantor jang diberi 
mengurus rumah2 sewaan, 

satu bagian dari usaha NV 
3. Kantor Mr. Djody 

penerbitan dan pendjualan bu- 
8-7 1948. 

  

  

SN IASAN TJATATAN KONGGRES 

.PAGUJUBAN SUMARAH" 
  

ag dikota Djokjakarta achir 1950| Bagian IL II mendjadi 1 buku 

Oleh: ISMOE SOEBAGYO | tebal 52 halaman stensil harga 

Ttap pesanan hanja mendapat 1 buku. Kirim poswissel sekarang pada: 

PE Rp RAD O d/a Kantor Kab. SUKOHARDJO — SOLO. 

#5,—     
  

    

   

  

     
    
    

     
     

      
      
      

    

      
          
    

      

          
      
       

Jogja. “Galb: 50,2 dan 114m. Seberat ml 
09.60 Ujon2 dari Pero. Pekualaman.. ha Min si : 
12.15 Konsert ringan- Na 

“13,45 Krontjong siang oleh Sinar Malam“ Fan 
18 15 Pengadjian Algur'an oleh: Sdr Buchori", - 3 
1830 Peladjaran hb na uda oleh Pa Aa 

Muradji. “0 Kg 
19.15 Tindisan! dia Nok 
19.30 Warna-warni lagu? dak “hid: ori 

pimp. Suwandi." “ 
20.15 Hidangan Orkes ,. Penghibur Hati". 
2120 Mimbar Ielam . oleh .nKem.. Agama das 

m Penjiaran' « 
21.30 Btotosat oleh Sh. Setoran” 

Djakarta, # 
Gelb..: 19,80 — 49, 8 - -81, 10- 133 9m. 

13.45 Alam Priangan. ” 15 ea 
- 18.00 Pemeliharaan ternaks Gt 

1815 Orkes Krontjong Rajuan Sukma. . 
21.30 Tembang Tjiand'uran 

22. 15 Musik Barat Seriosa- 

Semarang. Gab- 76.05 — — 120m. 

17.00 Krontiong Sore. FA 
1800 Lagu2 Melaju. 
19.30 Indrarini dikuntjup malam AE 
20.45 Gesekan Biola... 14 
21.20 Tirakatan. HARUKA pena 0 BEN 

    

  

  

   Harga: 'adpertensi. | | 
Mulai 1 Februari 1951, 

harga adpertensi dinaikkan : 2 : 

                

EA RAINES MENGATAKAN: 

Berilah perawatan jang demikian halus " 

mempertjantik mukamu. Mena djubkan 

sekali betapa-halus dan litjin kulit. mu- 
kamu, berkat melimpah'nja busah j jang 

.berehasiat. 
(Bintang film Arah 

  
   LIZ 508 “1605— Bs 

5-20) 

Pengurus - Kantor 
Praja. 

“membatja uraian dlm. harian umum 
Kedaulatan Rakjat tgi. 29 Januari 

“1951 dibawah tadjuk ,,Idjin menem- 
maka untuk 

kami 
| pandang perlu memberi keterangan 

| sebagai berikut, dan kamiharap sdr. 
Psmimpin Umum Kedaulatan Rakjat 
'suka memberi kelonggaran memuat 
“keterangan Itu dalam harian umum 
'“'tsb., untuk mana kami. utjapkan 

Menurut laporan dari Kaban Uru- 
san Pembangunan dan Tanah peng: 

“huni rumah di Bangiredjo No. 15, 
sdr. Soekojo sekeluarga telah me- 
ninggsikan rumah tsb. dan terbukti 
rumah itu tidak seidzin dari kuasa 
rumah pun pula tidak dengan idzin 
dari K.P.J. telah ditempati oleh 
keluarga Nj. 8. Surat permintaan 
dari Nj. S. untuk menempati rumah 
No. 15 belum pernah diterima oleh 
K.P.J, Setelah K.P.J. memberitahu- 
kan supaja Nj. S. sekeluarga me- 
“ngosongkan rumah tsb. selambat2nja 
pada tgl, 5 Februari 1951, K.P.J. ma. 

sih mengusahakan rumah lain. Surat 

“pemberitahuan disusul dgn. surat 
3. 8. dgn. 

permintaan supaja Nj.8. untuk ke- 

| pentingannja, suka datang di K.P.J. 
pada tanggal:25 Januari 1951 djam 
8 pagi, surat mana tidak dipenuhi 

K.P.J. dan EK.M.KJ. mendatangi 

rumah No. 15 pada esok harinja tg ' 
26 Januari 1951 dan diterima oleh 
suami dari Nj. S.' Dari sdr. Saleh ka- 
mi (K.P.J./K.M.K.J.) dapat ketera- 
ngan, bahwa keluarga S. telah men- 

daftirkan kira2 1 setengahth jg lalu 
ke K.P.J. urtuk mendapat rumah 

Perlu diterangkan disini, bhw pen- 

daftaran menurut peraturan harus 
didjalankan oleh jg berkepentingan 

kuasa 
ja'ni: 1. 

Kantor Mr, Soejoedi, (Malioboro 87) 
2. Kantor Trias (Malioboro 55) dan 

(Saidan 8), 

tjara pendaftaran mana telah di 
muat dalam Kedaulatan Rakjat tg. 

  

Nan K.P.J. mendjumpai 
itu jalah supaja segala sesu de 
pat diselesaikan dengan djalan d 
mai dan pembitjaraan dapat di: 
ikan dalam suasana persaudaraan, 
Sdr, S. sekeluarga untuk sementa 
waktu akan ditempatkan dirumah 
Bangiredjo TamanNo' 16, jang ma- 
na telah disetudjui oleh penghuni ' 
setjara lesan pada tg 25 1-1951, Di- 
samping itu kami dengan bantuan 
3 kantor pengurus rumah tersebut 
diatas, akan usaha 
untuk sir. 8. 

“bahwa setelah ada permintaan dari 

ngiredjo Taman No: 15 bahwa kan- 

tor tsb menghendaki 
membajar Uang R500,-, 
rasa sajang, 
diberikan oleh sdr. S. itu baru dide- 

ngar oleh K.P.J. 

mempersilahkan kluarga S. me- 
ngosongkan rumah itu, 
pertemuan antara sir. 8, dengan 
pengurus rumah itu rupa2nja telah 
lama diadakan. Hal ini KPJ, tidak 
membiarkan sadja, akan kamiurus. 

(ig bim dikirimkan ke K.PJ,) me- 
ngenai penempatan sir. S: dirumah 
itupun baru diperlihatkan pada itu 
hari 

sedjak bulan Agustus 50 telah men- 
djadi pengikut penghuni (tidak se- 
tjara sjah, oleh karena belum dapat 
Surat idzin K.P.J. ) pihak K,P.J. baru 
mendengar pada hari itu 'djuga. 

lum bagaimana duduknja perkara 
jang sebenarnja. 

KP Ihemberitahu AN, 

  

   

    

sdt sdr. “| Usmar NON menta ak ke 
Pilippi , untuk menambah peman- 

dan per etahuanr ja tentang 
seluk beluk pembuatan: pilem dan 
'soal2 sekitar kebudajaan.- 

Penindjauan-nja itu berlangsung 
| 'kira2 3 minggu dan ia berharap 
'pulang bersama2 dengan rsmbongan 
presiden Sukarno, jang pada" waktu 
ini sedang ada di Manilla. 

Sebagai “diketahui sdr Usmar 
'“Ismail adalah seorang regisseur 

Indonesia jang sedang giat dalam 
pembuatan “pilem2 Indonesia. Ia 
djuga peminat besar akan kobnga 

supaja Nj. 8. jaan, | Aa y 
K.P.J. me- 

bahwa keterangan jg "Tentera PBB madju 
, dgn. hati 

Kemarin tentera PBB madju dgn. 
hati2 diketiga medan pertempuran 
di Korea. Sementara itu k2pal2 PB 
B terus-menerus mengebom pantai 
timur Korea Utara. Kawat2 menga- 
barkan, bahwa gerakan madju pa- 
sukan PBB kemarin itu berhasil di 

medan pertempuran bagian tengah, 

jg. hampir2 tidak mendapat perla- 
wanan Gari musuh. 
| Front sebelah barat pasukan2 P 
BB terus bergerak madju dgn. ber- 

.hati2 disebelah utara Gan barat daja 
Gari Suwon. Menurut keterangan 
Gjurubitjara tentera ke 8 pasukan 
PBB kini telah berada didjarak 7 
mil sebelah utara kota Seuol dan 
mendjumpsi. pertahanan2 tentera 
komunis jg kuat. Ras. 

     

   
     
   

lainnja rumah 

Disitu kami mendapat: ket pahala 

Nj. 8. kepada: pengurus rumah Ba. 

sesudah KP. 

sedangkan, 

Surat persetudjuan dari sdr. S. 

(tgl: 26.1-'51), Bahwa Nj.8. 

Sekianlah, mudah2an dapat mak- 
Menurut radio BBC dikatakan, 

bahwa selama 24 djam beribu2 pe- 
. luru telah dimuntahkan kearah 

Kepija "ata Kantong, 45 mil selatan 38 dera- 
Gjad. RD. R. M, Supardi. 

  

  

  

MULAI INI MALAM DAN BERIKUTNJA 
FILM INDONESIA 

  

       

K 

7 : 
T 

9 : M. MOCHTAR F 
NOVIAR Be 
U.ISMAIL     

  

  

    
  

   
     

    

  

    
  
  

      

  

   

  

       

  

      

      

    
    
      

    

         

  

     
     

    

      

  

    

ha | dari £ 0,50 mendjadi £ O. Sa Mr 
- | tiap 1 mifitheres Keldai 1 Djual-Beli dan Reparatie Radio 4 | 2 : 
| | ni Pera 3 pgnag ang hubunganlah dengan : : PEN W N 

7 aan 7 Pra || RADIOSERVCE: HI... PENG | 
#4 “Tata Usaha i|.3, BAMBLAN, Kemetirang186 | | | 

2g Un Bana Hn 798. Jogjakarta. Memberi tahukan siapa berkenaan memborong barang2 
ea mean mama | tinggalan dari Toko ,, TER HORST” jang berada di Toko 

memanas Ka | SPERMAP” 'Tugu Kidul No. 27, diharap  mengadjukan 
1 | surat tawaran dengan tertulis pada Kantor Rechtsherstel, 

: |. Tugu Kidul No. 38, mulai pengumuman ini sampai dengan 
| | C Lag! ba | tgl. 28 Februari 1951. 

Ilmu pn (en f Sa 4 ai | 'Barang2 “tersebut dapat dilihat diantaranja tgl. 1212-1951 
NN PA OT | s/d. 20—2-—1951 pada djam 10 s/d, 12 ketjuali h | 2 — pada djam s siang ketjuali hari 

.. Mean Pemuda Indonesia Ta 2 : Mingag di Toko ,,PERMAI"” tersebut. 
$ g Mengarang . | NN an Sea | 

& Ia 2 Na Pat MI AN Ps gu BERAU | Jogjakarta, 31 Djanuari 1951. | 
, mu Djiwa ole hafar Yasin | Sai 4 Mt SO Ig | 

$ - j ra. Di oleh Basir Nasution PN oa Us g Nan ot Haa | 

Hi 8 8.50 2 
ya | F3 ” “10. 50 : : | 

2 Ss | NX » 5, — : : : 1 | 

An 4, | e “ 9,50. Pia 

| : Tn "1.80 |. Pada hari DJUMA'AT tgl. 9 PEBRUARI 1951 akan diadakan | 

/ Png | Ng 1 pH lelang besar untuk umum: Kaju2 djati pertukangan dari Ke- 

en Lena ” ya hutanan Daerah Balapulang jang terletak di penimbunan2: 
: Hrg 2. L, 0 | ti 

aa “ Margasari dan Prupuk     
   

    
        
  

  

Teh dimulai djam 9 pagi bertempat di gedung ,,Kong 

Kwan” Tegal. 
Daftar kaveling dapat diminta di kantor2 Kehutanan Daerah 

“Il Balapulang di Balapulang dan Inspeksi Djawatan Kehutanan 
Tt th ke II di Sa 

  

    

  

Atas bantuan tenaga, fikiran maupun materieel dari : Para 
Rochaniwan2, Sekolah2, Instantie2, dan Saudara2 jg budiman 
pada pemakaman : 

BERNARDINUS SUGIJA 5 
jg telah pulang ke-Rochmatullah pada tg. 29 djam 24.00: 
pula atas bantuan perawatan Suami (Ajah) Saudara “kami 
ketika sakitnja, kami utjapkan: Beribu2 Terimakasih. 

Jang berdukatjita : 

9—2 KELUARGA SUGIJO. 

  

  

“PENGUMUMAN BERSAMA 
No. 1. 

Dipermakliumkan bahwa: 

1. Bergandengan dengan dihapuskannja Djawatan Distribusi chu- 
susnja pada achir bulan Desember 1950, maka segala hal me- 
ngenai ,,distribusi“ allocatie Djanusri 1951 dau selandjutnja 
Giserahkan/diselenggarakan oleh fihak Pamong Pradja se- 
setempat. 

2. Kepada jang berkepentingan mulai dari Karesidenan sampai 
di Ketjamatan2 diharap hubungan langsung kepada jang ber- 
kuwadjiban sebagai tertjantum dibawah ini 

KARESIDENAN.: 
Kepada Residen Kedu atau salah seorang jang ditundjuk/di- 
kuasakan oleh Residen untuk menjelenggarakan “Distribusi 

, selurah Karesidenan Kedu. | 

KABUPATEN. ng 
Kepada para Bupati dimasing2 tempat atau sdlah seoran 
jang ditundjuk/dikuasakan oleh Bupati untuk Bo teran ba ina 
Distribusi seluruh daerah. Kabupaten masing2. $ 

KETJAMATAN. 
Kepada para Assisten-Wedana dimasing2 tempat atau ebtah 
seorang jang ditandjuk/dikuasakan oleh 2 iotlatom Wadan untuk 
menjelenggarakan distribusi seluruh daerah Ketjamatan masing2. : 

3... Pembagian sisa? allocatie Desember 1950 (gula pasir, sepeda 
Pak apat ge Pora Surabaja dan Semarang dsb.) misih diurus 
ole Jawatan Distribusi dari masing2 Anak 
achir bulan Djanuari 1951, Ta NN aan 

4. . Pengumuman bersama ini berlaku untuk sementara sambil 
menunggu Instruksi lebih landjut dan berla Menunnk : ku mulai tanggai 

| Diharap perhatian sepenuhnja oleh jang berkepentingan. 

Magelang, 24 Djanuari 1951 
8 DJAWATAN DISTRIBUSI TJABANG KEDU 

(dalam penghapusan) 
Kontrolir. | 

ttd. SUWARNO TARUHARSONO. | 

RESIDEN KEDU, aa 
Hd-R. MURITNO- REKSONEGORO. 
(MITRA) 

e 

9—2 Yg     
  Pe AT 

  

AHLINUDJUM H. 8 AZAD,1 
njaan berikut keterangan nama dan Ta hana satu envelo 
poswesel R 10.— dan Tuan/Njonja akan mendapat djawaban2 Hang Yo: 

5 4               tjok dan berbukti. Rahasia tanggung dipegang teguh: 

Kotakpos KI C Bandung. | 
Na an segala hal peng- 

pan, Kirimlah empat perta- 
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