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waharis ru, menerangkan dim 
parlemen pada hari Selasa, bahwa 
India akan berusaha sekuat tenaga 
untuk mendjalankan dengan sepe- 
nuhnja politik perdamaian jang t 
lah ditentukan oleh para perdana 
menteri Commonwesith dalam kon- 
erensinja di London bulan jg lalu. 
Nebru memberikan keterangan 

tersebut atas berbagai-bagai perta- 
njaan, akan tetapi dalam pada itu 
ia tidak mau mengemukakan detail2 

politik Commonweslth tersebut. 
andjutnja ia menjatakan, bhw 

-lagi ia akan memberikan 
nt mengenai politik luar 
pada parlemen. Ant. AFP. 

  

   

    

      

   

  

   
Djurubitjara kem. luar negeri Pe- 

rantjis dengan keras membantah, 
| bahwa residen djenderal Perantjis 
Gi Marokko, Djenderal Juin, ae 
mengantjam akan menurunkan Sul- 
tan Sidi Muhammad V “dari tachta, 
tm Dikatakan oleh djurubitjara tadi, 
bahwa ,,propaganda anti-Perantjis” 
sematjam itu tadi, dimaksudkan 
untuk memetjah-belah solidariteit 

Atas resolusi Lembaga Arab, jg 
mentjela keras ,,pertjampuran ta- 
ngan Perantjis” di Marokko tadi, 
pihak kementerian luar negeri Pe- 
rantjis menjatakan ,,keheranan” me- 
reka. Ant. Reuter. 

— Perang dunia th. ini? .. 

(0 Ramalan asiroloog2 
Tionghoa. PA 

Dalam ramalan? tahunanjg 
dikemukakan pd hari Selasa 
berkenaan dgn Tahun Baru 
Imlek, astroloog2 | Tionghoa 
antara lain menudjumkan, bhw 

“| perang dunia akan petjah dim . 
- tahun ini juga. Dalam pada 

itu ahli2 nudjum itu mendje. 

berachir pada achir tahin ini 
Gjuga. Ant.Reuter. 5 ,     ta 

—a 

  

    
   

      

    
     

   
    

    

  

   

   
   

   

  

    
        

    

        

      

   
    

    

   

  

   

a politik perdamaian Sa 
menteri India, Shri Ja- 

lan mempertahankan Seoul telah 
kan diri 5!/2 mil keutara, setelah men- 

pasukan2 PBB. Demikian 
oleh djurubitjara militer Amerika Serikat 

takan, bahwa pasukan2 RRT itu telah 
mundur pada garis 

n 6 mil dibawa sungai Han. Pasukan2 
menduduki sebuah bukit 12 mil sebelah 

pertahanannja jg baru 

.16 negara PBB 
'aktip. 

| Dalam pada itu BBC mengabar- 
kan, bahwa dimedan pertempuran 
Korea tentara PBB memperoleh 
kemadjuan2 lagi difront barat dan 
tengah. Difront barat pasukan? Ko- 
munis dalam gerakannja mundur 
itu, pasukan belakang mengadakan 
serangan? berlontjat untuk melin. 

“dungi gerakan itu Disektor tengah 
“10 km selatan Seool tentara PBB 

. dapat mentjapai suatu tempat jg 
letaknja kurang dari 55 km dari 
garis lintang 38 deradjat. 

Dari Tokio dikabarkan, bahwa 
kini 16 negara PBB telah turut 
serta dengan aktip dalam medan 
-pertempuran Korea, jaitu Amerika, 
Australia, Belgia, Canada, Columbia, 
Perantjis, Junani, Luxemburg, Ne- 

» Gerland, Turki, New Zealand, Pili. 
pina, Thai dll. £ 
Debih landjut dikabarkan, bahwa 

sebuah pasukan istimewa berlapis 
badja Amerika pada hari Selasa jl. 

“menjerbu- sdupai 2 mil kedaerah 
pertahanan RRT dan mentjapai su- 
atu tempat kira250 mil sebelah timur 

“Seoul. Lima pasukan pelopor berla- 
pis badja PBB kemarin berhasil me- 

| Yakukan penembusan2 jang Inas di. 
seluruh medan pertempuran dalam 
garis2 pertahanan pasukan RRT. 

Setiap waktu: E 

Pasukan2 Nasionalis da- 
pat serbu RRT 

Kata djenderal Ho Ying Chin 

Bekas perdana menteri Tiongkok 
Nasionalis Gjenderal Ho Ying Chin 
pada hari Selasa mengatakan di 
Tokio, bahwa pasukan2 Tiongkok 
“Nasionalis mempunjai tjukup keku- 
'atan untuk melakukan serangan - 
pembalasan terhadap RRT di dara- 
tan Tiongkok ,,setiap waktu.” 
Dalam pidatonja dimuka Lemba- 

ga Ekonomi Tiongkok- Djepang, djen- 
Geral Ho menerangkan, bahwa Ti- 
ongkok Nasionalis mempunjai 700.- 
000 serdadu angkatan darat, laut 
dan udara di Formosa, ditambah 

“dengan 1,600.000 serdadu gerilja jg 
pro-Nasionalis Gi Tiongkok darat. 
Ant UP. 

— Pemerintah Canada pada maiam 
“Selasa telah mengadjukan permin- 
taan kepada parlemen, supaja me- 
njetudjui rentjana pertahanan sebe- 
sar 5.000.000.090. dollar Ant. Up. 

  

| Iainnja itu bersama-sama duta be- ' 

00 HARIAN UMUM 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit",,Kedaulatan Rakiat" 

    
(Anggauta 

Pp. M. Natsir mendjamu 
duta Birma. 

| Kemarin siang djam 1300 P.M, 
Natsir mengadakan makan siang 

| ditempat kediamannja dengan duta 
“besar Birma di Indonesia beserta 
Gua orang delegasi Birma jang di- 
pimpin tadinja oleh menteri L. N. 
“Birma Sao Khun Hkio. 
Sebagaimana diketahui menteri 

Sao telah kembali lebih dahulu ke 
Birma dan anggauta2 deleg. Birma 

sar Birma di Djakarta telah menga- 
Gakan penindjauan kebeberapa dae- 
rah Indonesia. 

Hadlir serta didalam djamuan ma- 
“kan itu menteri L.N Mr. Moh. Rum 

dan Mr. Ichsan serta Mr. Subardjo 
dari kementerian L.N. Ant. 

  

di Kairo. k 

  

.. MESDJID MAKAM 
N S.AW: HAMPIR ROBOH 

Mesdjid makam Nabi Muhammai s.a.w. di Madinah, dalam kea- 
daan hampir roboh, kata berita jang diterima pada hari Selasa ini 

12 Tiang mesdjid makam tadi mulai terperosok dan orang cha- 
watir. bahwa gedung masdjid tadi akan roboh sama sekali. 

Berita tadi, ketika tersiar di Kairo, mengharukan segala lapisan 
masjarakat Islam dan ratusan surat dan kawat disampaikan kepada 
pemerintah Mesir, supaja ambil tindakan. 

| Pemerintah Mesir segera menjediakan kredit sebesar 10.000 pound 
Mesir, untuk melakukan perbaikan2 sementara. 

Perkumpulan? Muslimin akan menjerukan kepada semua negeri 
Islam, siipaja mengumpulkan derma untuk menjelesaikan perbaikan 
mesdjid makam, jang didirikan ketika abad ke.14 tadi, dan jang 
semedjak itu sudah beberapa kali diperbaiki. Ant. Afp. | 

NABI MUHAMMAD —— 

    
  

  

140 Huk menjerah. 
Diantaranja 7 wanita. 

Menurut berita2 pers jang di- 
terima di Manila, lebih dari 140 
orang.anggota pasukan Huk te- 
lah menjerah kepada pasukan2 
pemerintah - Filipina dipropinsi 
Ouezon, Luzon tengah. 

Diantara orang2 tadi terdapat 
seorang komandan dan 7 orang 
anggota Huk, wanita, jang me- 
njerah ketika hari Senin ini ber 
sama sendjata2 mereka, dipropinsi : 
tadi. Ant. UP. 5 

— Rebut kemben “Kota AN 
. ragu-raguannja apakah pasu- Tentera pemerintah Birma telah 

dapat rebut kembali 2 kotadari ta- 
ngan komunis jg terletak dikanan 
Gjalan Rangoon. 
Perajaan Tahun Baru Tionghoa 

di Birma telah berlangsung dengan 
"tidak terdjadi sesuatu insiden, De- 
mikian BBC. 5 . 

Alan Kirk kembali ke 
Moskow 

Konperensi. diplomat? A-. 
merika di Eropa Barat di- 

2 langsungkan di Frankfurt. 

Duta besar Amerika Serikat di 
Moskow, Alan Kirk, pada hari 

Selasa meninggalkan Wiesbaden, 
sebuah kota jang terletak didae- 
rah Amerika di Djerman, dalam 
perdjalanannja ke Moskow untuk 
memegang kembali djabatannja. 
Kirk telah beberapa minggu me- 
minggalkan Moskow berkenaan 
dengan kepergiannja ke Amerika 
Serikat. Ant. Afp. 

LEDAKAN ATOM JANG 
KELIMA. 

Pertjobaan alat bom zat at. 

Pada hari Selasa telah terdjadi 
peledakan atom jang ke 5 dilapa- 
ngan pertjobaan sendjata2 atom 
Gidaerah Nevada. Ledakan ini ada- 
lah hebat sekali dan adalah jang 
terhebat kalau dibandingkan dengan 
4 ledakan jang terdjadi sebelumnja. 
Menurut salah satu kabar jang 

diterima di Las Vegas, para ahli 
atom dilapangan pertjobaan sen- . 
djata2 atom itu sedang mentjoba 
pitju (trekker) bom zat air. 

Pasukan2 RRT akan ada- 
kan offensif di 

Korea ? 

Kalangan2 jang mengeta- 
hui di Washington pada hari 
Selasa meramalkan, bahwa 
(RRT akan berusaha melaku 
kan kembali offensif -nja di 
Korea mengingat akan makin 
 memuntjaknja sentimen anti - 
“Amerika di Peking setelah 
“adanja putusan PBB untuk 
mengetjap RRT sebagai agres- 
sor. 
“Akan tetapi kalangan2 di 
Washington menjatakan ke- 

kan2 RRT di Korea akan da- 
at mengadakan. kembali of- 
ensif-nja dengan tiada ban- 
tuan kuat dari Sovjet, karena 
garis2 perhubungan mereka 

-jang makin luas itu kini men- 
“djadi sasaran serangan2 uda- 
ra terus menerus oleh pesa- 
wat2 PBB. Ant. Afp. 
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Politik bebas jg aktip perlu! 
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Guna selesaikan pertentangan USA-Rusia. 
(Oleh wartawan ,,KR”" Djakarta,) 

GA dari konperensi urusan penempatan tenaga di' 
Bandung jg diadakan 'atas inisiatif Djawatan Penempatan Tenaga, 

dan dihadiri oleh wakil2 hampir semua' Kementerian, para madjikan 
dan buruh, R.P, Suroso, Menteri Perburuhan menerangkan pada 
wartawan kita dalam interview chusus, bhw konperensi itu adalah 
konperensi jg penting jg besar artinja bagi seluruh Indonesia, kare- 
na baru pertamakali konperensi seperti itu dilangsungkan. Selan- 
ajutnja dikatakannja bhw dgn konperensi itu tertjapai konsolidasi di 
antara segala instansi dan para madjikan. buruh, jg artinja dapat 
memperbaiki soal penempatan tenaga diseluruh Indonesia. 

Salah satu hal jang patut ditjatat, 
ialah para madjikan dan buruh da- 

lam konperensi itu diadjak berun- 
ding bersama untuk memetjshkan 
soai2 jang kini sangat aktuil Ke. 
tjuali itu dibifjarakan soal2 jang 
dalam prakteknja mendapat kesu.- 
litan, misalnja djika ada perusahaan 
jang mundur dan dapat kesulitan2, 
maka perusahaan itu jang seharus-. 
nja mengadakan pelepasan, tapi dg 
perundingan? tsb soal2 itu dapat 
Gitjegah, diantaranja Pemerintah 
akan memberikan subsidi pada pe- 
rusahaan2 seperti itu. 

Sekitar pemogokan di S.T. 
Atas pertanjaan tentang perkem- 

bangan selandjutnja mengenai pe- 
mogokan di Sumatera Timur dikata- 
kannja bahwa pemogokan semesti- 
nja tak usah terdjadi asal sadja 
pihak madjikan dan boruh sama2 
sabar dan sudi menungguperantara 
Pemerintah. $ 

Mengenai bahan makanan jang 
terlalu tinggi harganja di Sumatera 
Timur itu Menteri Suroso 'mengan- 
takan bahwa djika Kementerian 

Perburuhan dapat banjak bantuan 
Gari pelbagai Kementerian jang 
bersangkutan, maka masuknja bahan 
makanan di Sumatra Timur akan 
bertambah banjak. Menteri meng- 
harap soal itu selekas mungkin 
akan dapat dilaksanakan dengan 
berhasil. 

Reshuffle Kabinet. 

Mengenai reshuffling kabinet, 'jg 
kini seperti diketahui:mulai dibitja- 
rakan dalam fase terachir setelah 
Presiden Sukarno kembali dari Pi- 
lipina, Menteri Suroso menjatakan, 
bahwa partai2 Pemerintah kini se- 
Gang memikirkannja dengan masak2 
agar tertjapailah susunan kabinet 
jang paling baik buat kepentingan 
negara. Menurut taksiran Menteri 
Suroso reshiffling kabinet itu akan 
selesai dalam bulan ini, dan hen- 
Gaknja tertjapailah suatu kabinet 
jg paling baik. 

  

Teror didaerah Tasikmalaja. 
Setelah 3 malam berturut2 kota 

Tasikmalaja mendapat serbuan dari 
fihak gerombolan jaitu pada malam 
Djuma'at, Saptu dan Minggu, ke- 
mBidisn pihak Tentara dan Polisi 
mengadakan aksi pembersihan, ma- 
ka pada malam Senen dan Selasa 
keadaan telah tenang kembali. Tapi 
pada hari Selasa kira ajam 4 sore, 
Gengan tidak diduga lebih dulu, 
pos pendjagaan tentara di Tjimun- 
tjang barat daja kota Tasikmalaja 
telah mendadak diserbu oleh gerom- 
bolan jang kekuatannja menurut 
taksiran tidak akan kurang dari 
400 orang dan bersendjata lengkap 
gan datangnja dari berbagai Gju- 
rusan. : 

Malamnja jaitu malam Rebo ter- 
Gjadi pula pertempuran di daerah 

Indihiang. Mengingat bahwa keku- 
atan fihak gerombolan lebih besar, 
maka fihsk tentara telah menda- 
tangkan balabantuan dari Tasik- 
malaja. 

Akibat Jari pertempuran tsb se- 
orang dari fihak Polisi gugur dan 
beberapa orang luka parah dan 
enteng. 

Berita terlambat menerangkan 
pala bahwa beberapa msiam berse- 
lang di Kp. Asem kota Kadanan 

  

Tautan & bandjir didaerah Pati 
: 220 Ton beras dan R. 100.000 utk 

tolong “ rakjat. 
Ten 2 MINGGU daerah. keresidenan Pati bagian Kudus dan 

sekitarnja berturut-turut hingga belakangan ini mengalami angin 
taufan disertai turunnja hudjan sangat lebat, hingga beberapa batang 
“Pohon, rumah2 rakjat, tegalan2 dan sawah banjak tumbang dan 
mendjadi korban angin dan bandjir. : 

Didalam kota Kudus sendiri keru- 
.sakan2 tidak jseberapa. : 

Belakangan waduk air di Wilalung 
(Babalan) Kudus, jang kurang kuat 
untuk menahan kentjangnja bandjir 
besar dari kali Djuwana sbg akibat 
dari turunnja hudjan jang terus-me 
nerus ndjadi patah. Beberapa 

i mendjadi tergenang oleh 
dang dari air jg tingginja ' 
& 100 centimeter. 

  

    
   
   

      

itu, belum dapat diketa- 
ne jang pasti. Jang 

sar kerugian karena ke- | 

disamping mengadakan berbagai tin 
Gakan tjepat untuk menolong rakjat 
jang sengsara karenanja. Panitya 
Korban Bandjir di Pati, disana su- 

Gah diadakan dapur umum guna 
memberi makan kepada para korban. 
Diantara mereka itu banjak jang di 
kasih bahan makanan mentah. Guna 
keperluan ini oleh Panitya untuk 
“pertama ini telah disediakan beras 
sebanjak 220 ton, uang R. 100.000,— 
dan 500 potong tjelana pendek. Se- 
.mentara itu rumah penduduk jang 
rusak dan tjondong diperbaiki. Para 
anggauta DPRDS jang sama sedia 
untuk memberikan bantuannja, kini 
buat angkatan pertama sujah dapat 

Ompulkan tang sebesar R. 265.. 

beta 
hadap Tiongkok. 

    

Tjiawi terdjadi serobotan dan ge- 
rombolan membakar bakar rumah 
penduduk, hanja untung patroli Po- 
lisi sampai disana dan pertempuran 
berlangsung kl. 2 djam lamanja, 
jang achirnja fihak gerombolan da- 
pat diusir mundur, 

Dari daerah Selatan Tjiamis dite- 
rima pula kabar bahwa pada hari 
Kemis jbl djam 4 sore markas ten- 
tara jang letaknja di desa Tjibanten 
Kawedanan Tjidjulang telah diserbu 
Oleh gerombolan jang datang dari 
berbagai djurusan, dan tembak me- 
nembak berlangsung beberapa djam 
lamanja. 

500 Dekan mbuska 
ingin pulang. 

Ketika pesawat terbang jang di- 
tumpangi Presiden hari Sabtu j.l. 
Galam -perdjalanan pulang ke Dja- 
kerta singgah di Labuan, Kaliman- 
ten Utara, dilapangan terbang Pre- 
siden disambut oleh banjak bekas 
romusha berasal dari Djawa jang 
sudah lebih 8 tahun ada didaerah 
Kalimantan Inggris. 
Kepada Presiden mereka memberi- 

kan sebuah pena Parker dan tempat 
rokok beserta bakinja. Presiden me- 
ngutjspkan terima kasih dan kata- 
kan, bahwa ia akantempatkan tem. 
pat rokok itu dimedja tulisnja, su- 
paja senantiasa ingat akan bekas2 
romusha itu, 

Kepada wartawan ,,Antara" me- 
reka pesankan, untuk desakkan ke- 
pada pemerintah, supaja mereka jg, 
berdjumlah 1.k. 500 orang itu segera 
Gapat kembali ke Djawa. Telah ber- 
kali2 mereka berkirim surat, tetapi 
tak pernah terdapat balasan Usiha 
mereka untuk dipulangkan dikata- 
kannja senantiasa gagal. 

Ketika Presiden hendak naik kem- | 
bali dipesawatnja, tampak beberapa 
orang diantaranja mengeluarkan air 
mata. Ant. 

Amerika agressor. 
Ketua Sidang Umum PBB, Nas 

rollah Entezam. sedang sibuk 
berusaha mend-patkan anggota2 
bagi Panitia Djasa2 Baik. Panitia 
Politik sidang Umum PBB ber- . 
maksud akan bersidang pada hari 
Selasa djam 20,00 untuk memulai 
debarnja mengenai tuduhan2 So- 
vjet tentang agressi Amerika ter- 

Ant. UP. 

    

BAN na Haa 

Atas pertanjaan, Menteri Suroso 
mendjawab bahwa sebetulnja kabi- 
net sekarang dapat dipertahankan 
terus, karena toh kabinet sekarang 
ini mendapat meerderheid dim DPR, 
tapi soainja bukan mendapat meer- 
Gerheid, dan beradu kekuatan dim 
parlemen, tapi hendaknja kabinet 
itu dalam parlemen menimbulkan 
suatu suasana jang tenteram, Dan 
kabinet jang sekarang hendak disu- 
sun kembali itu ialah kabinet se: 
perti itu. 
Menurut Menteri Suroso Gjuga 

Galam fase sekarang ini bagi Jndo- 
nesia politik bebas aktif memang 
perlu, supaja Indonesia men- 
ajadi perantara untuk mem- 
bantu menjelesaikan pertentangan 
hebat antara Rusia-USA., 

Kabinet sidang terus 
Kabinet kemarin siang djam 11,00 

telah mengadakan sidangnja kem. 
bali sampai djam 13.00. 
Didalam sidangnja itu diadakan 

penindjauan tentang perkembangan 
keadaan Internasional dewasa ini. 

Sidang akan dilandjutkan har 
ini dimulai pada djam 11.00. 1 

Hatta di Madura 
Hari Selasa ji. djam 10.00 Hatta tiba 

di lapangan Surabaja didjemput oleh 
barisan kehormatan Angkatan Da- 
rat dan Laut, serta pembesar2. 
Gjuga wakil2 luar negeri. Manurut 
rentjana semula Hatta akan terus 
naik kapal menudju Kamal Madura, 
tetapi rentjana itu kemudian di- 
ubah, sebab Hatta perlu singgah 
sebentar kerumah gubernur Sama- 
Gikun untuk beri hormat pengabisan 
kepada ajah Samadikun jang wafat 
pada hari itu. " 

Perdjalanan segera diteruskan dan 
djam 11.00 tiba di Kamal, didjemput 
pula oleh barisan: kehormatan. Per- 
Gjalanan kemudian diteruskan ke 
Pamekasan dimana rombongan wa- 
kil presiden malam ini akan adakan 
pertemuan dengan Pamong: Pradja 
Polisi, tentgra, ketua DPRDS, wakil 
ketua DPD serta kepala2 Gjawatan 
Gikaptor karesidenan Pam ekasan, 
Rombongan akan bermalam di Pa- 
mekasan. Perdjalanan keliling Ma- 
Ta akan makan waktu lima hari, 

nt. 

Westerling di Spanjol. 
Radio Madrid pada hari Senen 

mengumumkan kedatangan bekas 
kapten Belanda ,,Turco” Wester 
ling di Spanjol. Ant. Afp. Radio 
Madrid hari esoknja (hari Se'asa » 
bantah berita. tersebut diatas, 
dan mengatakan bahwa orang 
itu pedagang Belanda jg namanja 
kebetulan djuga Westerling, dan 

, mengadakan perdagangan diSpa- 
njoi Nwg, 

s 

— Kementerian luar hegeri Inggris 
mengumumkan pada malam Selasa 
ini, bahwa perutusan- penasehat mi- 
liter Inggris di Etiopia, pada achir 
bulan ini akan ditarik kembali. Ant 
Reuter, : 

— Sebuah desa diram- — 
pok habis. 

Senin malam tg.5 2-51 1 
gerombolan perampok jg ter- 
Giri dari kira2 30 orang, telah 
merampok habis desa Padan “| 
Ketjamatan Polanhardjo (Kla- 
ten). Dari semua rumah desa 
tersebut jg berdjumlah 30 bu- 
ah. tak satupun jg diketjuali- 
kan. Semua rumah dimasuki 
dan digondol harta bendanja. 
Gerombolan penggedor tsb 

bersendjata lengkap dan ber- 
pakaian seragam. 
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djur 
?.—Semarang)      

  

. ina 2ntin dari ada “perdjalanan peperiksaan didaerah 
Se Diab Tia, jang dilakukan oleh Menteri 
Iarja 'dgn rombongannja selama 7 hari mulai tgl. 4 Febr., 

ut keterangannja didepan-para- wartawan Semarang didalam 
nperensi perdjalanan itu adalah. untuk mengetahui dan. selan- 

a utk mengadakan tindakan? jang mungkin guna mentjepatkan 
? Pemerintah untuk mentjukupi kebutuhan2 perumahan bagi 

x pegawai2 negeri ditempat-setempat 
Disa pingnja if ajuga 26 2 al pe- pakan laporan dulu di Djakarta. 

an2 Palak bag Mari Bukan soral ini sadja, tetapi menge- 
11 jar didaerah2, | baik“ am “'nai berbagai masalah disekitar u- 

g , djuga ak  rusan sosial pada umumnja, dalam 
“penindjauan ini djuga mendjadikan 

rum Ttatihn. Bahkan guna memper- 
bahwa tugi “lengkap bahan2nja, Menteri selama 
“competensinja di: Semarang djuga mengadakan 
peminta berda- kontak serta perundingan dengan 

ebutuhan, na Penari organisasi kaum Wanita. 
| kdjutnja — Penindjauan2 jang dihiring oleh 
Manan “Gubernur Budiono, Walikota Sema. 
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ah rang dan para pembesar Djaw. £o- 
. adalah pekerdjaan enterian so- sial setempat serta dari fehak Pe- 
5 Mah PeN nan Da al ban nja dilakukan kerdjaan 'Umum, telah dilakukan 
5 oleh Kem: Painan Penata didalam kota Semarang dan dika- 

bupaten? Demak, Pati dan Djuwana, 
» Senen siang Menteri meneruskan 

rian Sosial . perdjalanan ke Solo dan Jogjakarta. 
NP aa ana aa Na San | “Perlu diterangkan, bahwa dengan 

ea | Umum, dan diantara kedua Kemente- - Gubernur Budiono, Panglima Div. 
| 3nrjan ini sudah dibentuk sebuah Ba- - Diponegoro serta Walikota Sema- PO be Iiadatik Koordinasi. : reng djuga diadakan konperensi. 

HR Gate 0 | Perumahan pegawai. hg Mena 
0 #nSelandjutnja diterangkan a.l. di- Ulang tahun ke 42 

Nana "HAM, FSPGTA -pegawak negeri. ak-dagrah Ka-. Berkenaan dengan hari ulang th. 
wresidenan Semarang, ini selainnja ga kojah TEH jang ke 42, Wan 
. guna mentjari tahu berapa besarnja Chung Students' Association Purwo- 
"kebutuhan, djuga untuk menindjau kerto pada tanggal 6 Pebruari j.l. 
| penglaksanaan jang lebih djauh da- dengan bertempat digedung bioscoop | ri-pengoperan2 dan pemeliharaan2 City Theater telah melangsungkan 
rumah2 didaerah ini jang dulu diu- perajaan peringatan 3 malam ber- rus-oleh ,,Huisvestings Sagu turut 

“Memarang” (H-0. Sy Janganenurut. ' basajnan itu. Siramaikau dengan 
“ besluit Gubernur Djawa-Tengah tg. pertundjukan2 sandiwara, untuk ma- 
2411 mulai tg. 1-2 jl. harus dise- lam pertama - mengambil tjerita — denggarakan oleh Kepala2 Pemerin- Pendekar Wanita” atau Nu (Ing 

'stahan Daerah ditempat-setempat. Siong, sedang malam berikutnja 
KA II  Pelatjuran bahan empersembahkan tjerita ,,The Win- 

an ter's Tale". 
"Mengenai soral pelatjuran, Mente- aci pendapatan dari pertundjuk 

| srkmengjawab, bahwa hal ini hasil2 an? ts akan dibagikan sbb: 80 pCt. 
wipenjelidikannja masih akan 'Meru- untuk. murid? sekolah THHH. ig 

ma terlantar (tidak mampu), sedang 
Ta jang 20pCt. akan diserahkan kpd 

rumah. jatim-piatu Josodarmo, Di. 
samping Dsaha tsb djuga diterbitkan 
Suatu advertentieblad, jang hasilnja 

 Djawatan Kem. PPK mengha- 60pCt. untuk “taman pembgkjaan' 
rap. dalam tahun ini di ja dap at  (bibliotheek), dan jang 40 pCt. akan 
Pa &, mani dju pa Pe Giberikan kepada Kepanduan Tiong- « membuka Sekolah Seni Drama Dak Purwakertos 
-dan Sekolah Musik di Jogjakarta. 
Dengan pembukaan itu maka 

4 sekolah.jang bersifat kesenian 
berdiri, jaitu ASRI di Jogja, kon 

— seryatori Karawitan Indonesia di 
Solo dan jang 2 tadi. 

ser 

at kerdja ber-sa- 

sr
 

aa
 

aa
 

  

. Kebudaiaan. 

Sekolah Seni Drama. 

Sarbumiksi Kediri adakan 
“sit-down strike 

Pada NV Mexolie Kediri berkobar 
sit down strike (pemozokan duduk) 
“pada tg. 3i Djan. djam 2 sampsi 5 
dan tg. 1 Febr. djam 8 sampai 12, 

TN NAD MAL na Ng  didjalankan oleh seluruh buruhnja 
Na es “Utusan Unesco. . sebanjak 300 orang, sebagai protes 

Oo Kemarin wakil Unesco dari Dja atas belum dibajarkarnja waledao. 
, “- A2 La : Uang waledan itu raenurut pardjan. 

““karta telah tiba di Jogja berserta “djian semula harus sudah dipenuhi 

(Semat 

| kam tiap2 hari selama 3 djam dengan . 

  

25 Agust,'50. 5 , 
“ Selandjutnja aksi itu akan dia 

“memilih waktu jang banjak pe 
' “Gjaannja, sampai tuntutan dipenuhi. 

' Pehaki madjikan menjatakan tidak 
dapat memenuhinja, karena belum 
ada instruksi dari direksinja di 
Djakarta. 
Karena direksi Mexoliepun tidak 

datang di Kediri pada tg. 30 Djan.” 
untuk mengadakan perundingan se- 
bagaimana telah diputuskan semula, 
maka PB Sarbumiksi membenarkan 
Sikap tjabangnja itu, 
Menurut perhitucgan Sarbumiksi 

kerugian madjikan dalam 1 djam 
tas bekerdja: 6 ton'kopra ta' dapat 
Gigiling, jang sebenernja akan me- 
nguntungkan R 140 per ton. 

terhitung 
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Pembukaan kongres buruh umum: 

“Kesatuan aksi untuk ha    
dahi 

“kapitalisme 
pam upatjara pembukaan kongres buruh umum jang dilang- 
LV sungkan kemarin dulu di Bandung, Kobarsih, selaku ketua Pa- 
nitia Kongres Buruh Umum, antara lain menjatakan tentang sedja- 
rah perdjuangan buruh selama lima tahun ini dalam 'arti perkem- 

“bangan buruh pada umumnja dan setjara perpetjahannja antara ka- 
langan buruh sendiri jang menurut pembitjara diakibatkan oleh po- 
litik kompromi dari pemerintah. 
'Diandjurkannja 

buruh umum ini akan dapat menen- 
tukan kesatuan aksi 

  

  
13 Orang penumpang dari pesawat terbang Savoia-Marchetti 95 jang bermotor 
4, telah kedapatan mati, ketika pesawat tersebut sebelum tiba di Roma dijatuh. 
Pesawat terbang tersebut mengadakan dinas antara Paris dan Roma. gb. ANP. 
  

Pemberontakan nLeven Provin- 
v0 cien” diperingati 

Oleh SBPP di Semarang 
EMBERONTAKAN pada kapal perang Belanda ,,Zeven Provin- 
cien" jg bersedjarah itu sebagai akibat tindakan sewenang2? dari 

madjikan dan tekad buruh jg merasa ditekan perek Onomiannja, semua itu 
patut mendjadi tjambuk bagi perdjuangan buruh laut sekarang dgn 
mengingat suasana jg ada, demikian Muljadi' « etua Sarekat Buruh 
Pelabuhan/Pelajaran tjabang Semarang dlm memperingati hari ulang 
tahun jang ke-19 pemberontakan 
15 Februari jang lalu, : 

Riwajat pemberontakan itu selan- 
Ajutnja ditjeritakan olehnja jg sing- 
katnja sbb: . . In 

Pada tg, 1 Djul 1931 para buruh 
Marine diturunkan gadjinja 5 pCt. 
tg. 1 Djan. torun lagi 5 pCt. kemudian 
1th kemudian tarun lagi 7 pCt. se- 
hingga dim tempo 11/72 tahun gadji 
merekaturun 17 pCt. Penurunan jg. 

  

0000 kepala, djawatan pendidikan ma- 
(0000 sjarakat dari Kem. PP & K. 

|. Kundjungan mereka ke Jogja 
| “itu akan menindjau pendidikan 

—. smasjarakat di Jogja dan hasil pem-. 
3 | seberantasan butahuruf. - Selandjut- 

Gal “nja mereka “akan mengundjungi 
1 -lain2 kota di Djawa Timur dju- 

f “peak In : , 

— «» Kursus: karang-menga- 
. rang. : : 

-Atas-usaha Peladjar Islam In- 
"donesiadi Atjeh Besar jg berkedu- 
“ dukan di Kotaradja, telah dibu- 
- ka kursus. karang mengarang. 

» Kursus tsb. .mendapat bantuan 
“ djuga dari Persatuan Wartawan 
" disana. aa ig 

  

   

  

Pada waktu ini—demikian kata 
mereka  selandjutnja—perdjuargan 
menuntut otonoom itu masih dilan- 
@jutkan. Tetapi tidak lagi dgn batas2 
waktu pendek, melainkan dengan 
sistim ,djarak djauhs. 

“Beberapa kalangan “ seringkali 
memberi tafsiran, bahwa tuntutan 
Atjeh dergan hak2 otonomi itu ber- 
arti akan melepaskan diri dari In- 
donesia. Ini saja sangkal—demikian 
kata A.G. Mutiara pemimpin rom- 
bongan tsb.—Atjeh tidak akan me 
lepaskan diri dari Indonesia. Jang 
dituntut hanja sifat propinsi. 

Kalau propinsi Djawa-Barat, Dyg- 
wa Tengah dan lain2 propinsi itu 
bisa dianggap memisahkan diri dari 

Indonesia, barulah otonomi Atjeh 

  

-Dansa dengan kain. 
| Baru2 ini di Hotel Savoy Ho- 
-man di Bandung, diadakan pes- 

ta dansa jang diikuti oleh tidak 
ssedikit wanita bangsa kita. Ada 
“beberapa ' diantaranja jang pakai 
kebaja dan kain. 5 

. 

—. Nilai mata uang rendah, 
00. dapatnja "amat susah. 

3 Kebutuhan hidup meningkat. 
“(Oleh pemb. K. R. Solo).   

1 3 : ne pertjakapan dengan kelangan seaudagar di Solo, ,,K. R.” 
. mendapat keterangan bahwa nilai mata uang memang sangat 

2 rzndah, sedang dapatnja amat susah. 

“Perusahaan batik tidak mundur 
tetapi djuga tidak dapat madju dgn 
pesat. Pedagang? batik dari Banju- 
wangi “sampai Madiun, umumnja. 

A dalam -mendjual batiknja mundur, 
kurang laku. 
Sebabnja karena uang sangat se- 

8 ret beredarnja. Pula karena harga 
Bor MP kebutuban hidap meningkat. Masja- 
1: rakat mementingkan lebih dula 

5 emudian baru membutuh- 

Sedang letak segala ini ialah da- 
lam structuur perekonomian dine- 
geri kita semua. Selama structuur 
perekonomian Indonesia ini tergan- 
tung atas export dan import, maka 
kesukaran kita disitu pula letaknja. 

  

''Sebaliknja, kesenangan dan ke- 
makmuran kita-pun, disitu pula le- 
taknja. f 

Kalau export kita naik, artinja 
masjarakat kita jang untung, sebab 
import (barang luar negeri jg ma- 

  

     
     

  

makan, k 
kan pak. 
          

   

      

   

    

    

  

ai 2 : : : . 

Bukannja Atjeh akan melepaskan diri 
AON DENGAN tuntutan otonoomnja, sama, sekali tidak me- 

njalahi hukum. Djuga dengan sikap pemerintah pusat jang belum 
mengabulkan tuntutan Atjeh, bukan berarti menjalahi hukum. De- 

.Ipikian kata 3 wartawan Atjeh jang atas biaja Kementerian Pene- 
rangan sedang mengadakan perdjalanan keseluruh Indonesia dalam 
pertjakapannja dgn wartawan kita ketika mereka singgah di Jogja. 

itu boleh diberi tafsiran akan me- 
misahkan diri. 

Bukan karena bentji 
pemimpinnja f 

Dalam pertemuannja 3 wartawan 
Atjeh tsb dengan ,,Taman Peladjar 
Atjeh” di Jogja sebagai malam 
penghabisan mereka dikota Gudeg, 
rekan A.G. Mutiara menjatakan, bhw 
pemnda2 Atjeh meninggalkan tem- 
pat kelahirannja kelain2 tempat, 
bukan karena membentji pemimpin2 
Atjeh. Melainkan karena mentjintai 

Atjeh: Mereka beladjar, jg kemudian 
membaktikan tenaganja utk Atjeh, 

Didjelaskan oleh Bustaman— ang- 

gota rombongan tsb— bahwa Atjeh 
dgn daserahnja jang luas itu, hanja 
mempunjai beberapa orang dokter, 

hanja ada seorang insinjur. Dengan 
demikian, dirasa sangat kekurangan 
tenaga. ut 

Itulah sebabnja— kata mereka 
selandjutnja— sangat diharapkan 

agar pemuda2 Atjeh mentjurahkan 
peladjarannja kemudian kembali ke 
Aftjeh utk menjiapkan pembangunan 
disana. TAN 

Na tanggoh, na pue preh 
Pertemuan dgn. Taman Peladjar 

Atjeh jang bertempat diruangan 
belakang rumah makan ,,0en” itu 
dihabisi dengan njanjian2, ada dian. 
tara mereka jg menjanjikan lagu2 
dari Atjeh, sehingga suasana riang 
gembira terdapat pada malam itu. 

Walaupun dari 3 wartawan tidak 
memenuhi ketika "diminta njanji, 
melainkan  mendjandjikan pada, 
hari jad, maka Ismuha ketua rapat 
menjatakan ,,Na tanggoh, na pug 
preh”, jang artinja ,,karena dia ber- 
tangguh, kita menunggu”. ? 
Pertemuan jg dimulai djam 20.00 

selesai pada djam 11 malam. 

"Suara Rakjat'". 

Sedjak tg. 5 Pebruari 1951 jl. 
»Suara Rakjat” terbit kembali di 
Surabaja, sebagai gabungan sk. 
»Berita” dan Utusan Indone- 
sia”. 

Pimpinan Umum dipegangsdr, 
Moh.. Sofwanhadi, tadinja Pem. 

| Red, ,,Utusan Indonesia”, sedang 
| pimpinan redaksi dibawah sdr, ' an 

   

  

Bzis, dulunja pem. red. »Be- 

nan sebulan #10, 

»Zeven Provincien" pada tanggal 

' ketigaitu menjebabkantidak senang- 
nja para buruh jg terdiri dari bangas 
Indonesia dan Belanda dan menim- 
bulkan aksi? protes dengan 'me- 
ngadakan rapat2, demonstrasi dan 
pemogokan. - 

Dari aksi2 tersebut jang dikemu- 
dikan oleh ,,Marine Bond” dari In- 
Gonesia dan Belanda maka penurunan 
jang ketiga kalinja itu ditunda oleh 
pihak Menteri Pertahanan Belanda, 
tetapi oleh karena krisis keuangan 
Pemerintah jang sukar untuk diatasi, 
setjara diam2 penurunan2 tersebut 
didjalankan sedemikian banjaknja 
sehingga pengurangan 17 pCt diatas 
mendjadi 14 pCt. Pokok inilah jang 
menimbulkan kemarahan besar bagi 
seluruh buruh dan pemogokan jang 
mula2 dilakukan oleh buruh Marine 
Gari kapal perang ,,Zeven Provincien” 
Giikuti oleh beberapa kapal perang 
jang lain seperti ,,Evertsen”, ,,Piet 
Hein” dan kapal2 selam jg berada 
dipelabuhan Tandjung Perak, jang 
menjebabkan lebih kurang 500 ma. 
riniers ditawan. 

Di Kotaradja, kapal perang ,,Zeven 
Provincien” telah ditinggalkan oleh 
sebagian opsir dan kapten bangsa 
Belanda untuk menudju 'kedarat, 
maka kesempatan itu dipergunakan 
oleh buruh jang terdiri dari26 orang 
opsir Belanda, 190 kelasi Indonesia 
Gan 50 kelasi Belanda, utk merebut 
Kekuasaan atas kapal perang itu 
dimana Kawilarang (bukan Koman. 
Gan Operasi di Maluku Selatan se- 
karang, Rd. ,,Antara”) sebagai pe- 
mimpinnja. 
Dengan kapal itumenurut rentja- 

na akan berlajar ke Surabaja untuk 
membebaskan kawan2 jang ditawan 
oleh: Pemerintah Belanda disana 
tetapi jang achirnja ditindas dengan 
pengeboman dari pesawat ,,Dornier" 
dan menjerah. 
Dalam pertemuan tersebut hadlir 

wakil2 Sobsi dan organisasi? buruh 
jang memberikan pula kata2 sam- 
butannja.— Ant. 

Bea pengiriman surat 
kabar. 

Kalangan PTT di Djakarta meng- 
umumkan tentang reduksi  tarip 
pengiriman s. 8. k, sbb: 

1. Jg diberi pengurangan ialah 
taripterhadap bea udara bagi pe- 
ngiriman s. s, k. (termasuk pula 
madjalah2) jg dikirimkan setjara 

perangko berlengganan. Bea udara 
itu jg tadinja telah ditetapkan se- 
puluh senbuat tiap 50 gram, seka- 
rang diturunkan mendjadi 6 sen 
buat tiap 50 gram. 

2. Porto (frankeerkosten) bagi 
s.s. K. (termasuk madjalsh2) ie- 
tap seperti jg telah ditentukan 

semula, jaitu 2 sen tiap 50 gram 
sampai dgn 250 gram. 

Apabila beratnja lebih dari 250 
gram taripnja adalah 10 sen buat 
tiap 250 gr. Dalam hal inipun pe- 
ngiriman ask itu harus berlaku dgn 
tjara perangko berlengganan. 

3. Buat pengiriman ssk setjara 
perseorangan (tidak berlengganan) 
berlaku tarip barang2 tjetakan ja- 
itu: a) porto 5 sen buat sampai 50 
gr dan seterusnja (lihat buku tarip 
“pos th. 1951), b) dalam kiriman dgn 
pos udara, beaja 10 sen buat tiap 
50 gram, 1    

  

supaja - kongres 

atau vaksen- 

  

tral ,,untuk menghadapi reaksi dari 
imperialis dan kapitalis jg hendak 
menghantjurkan kekuatan? kaum 
buruh". 

Dr. Bantaran ketua Dewan Pe- 
kerdja Badan Permusjawaratan Bu- 
ruh Seluruh Indonesia menjatakan 
penjesalannja, bahwa SOBSI pada 
kongres ini tidak hadir, padahal 

maksud kongres semula jalah untuk 
dapat mentjapai tudjuan jg terbe- 
sar jaitu kesatuan vaksentral. Tapi 
walaupun demikian dalam kongres 
buruh umum ini hendaknja dapat 
ditjapai tingkatan minimum ialah 
kesatuan aksi. Pa $ 

Hardjono Wakil Menteri Perbu- 
ruharn mengandjurkan supaja senti- 

men? politik dalam gerakan buruh 
hendsknja dilenjapkan untuk men- 
tjapai tjita2 jang terbesar ialah ter. 
bentuknja satu vaksentral di Indo- 
nesia. 2 

Kongres ini dikundjungi “oleh ga- 
bungan2 organisasi buruh seluruh 
Djawa, ketjuali SO38I, sedang dari 
luer Djawa datang wakil2 dari Su- 
matera Selatan dan Bali, sedang 
gerakan2 buruh dari Kalimantan, 
Sulawesi jang tidak hadir mengata. 
kan akan berdiri dibelakang putus- 
an kongres. 

Djumlah utusan 109 orang dan 
kongres akan berlangsung empat 
hari lamanja-—Ant : 

300 Pentjuri2 ketjil 
ditangkap. 

160 orang disedili setjara 
kilet. 

Corr. K.R. di Semarang mengabar 
kan, bahwa sedjumlah 300 orang go- 
longan buruh terlepas harian jang ba 
njak bekerdja dalam urusan 'pem- 
bongkaran /angkutan2  dipelabuhan 
Semarang, ketika hari Saptu sudah 
ditangkap dan ditahan oleh Polisi 
Seksi I di Semarang. Mereka itu ter 
sangkut dalam perkara pentjurian2 
ketjil atas barang2 jang tidak sebe- 
rapa harganja, tetapi tjukup dapat 
mengganggu tatatertip pekerdjaan2 
jang mendjadi tanggung djawab ad- 
ministrasinja Kantor/Instansi jg ber 
ada di Pelabuhan. Mitsalnja pentju- 
rian atas pisau2 silet: dsbnja. 

Mulai hari Senen tgl...5 Febr, ke- 
marin dulu sedjumiah 160 orang da- 
ri tahanan2 tersebut telah diperiksa 
Gan diadili oleh Pengadilan Ke. 
polisian jang dipimpin oleh Mr. 
R. Gunawan. Peperiksaan atas 
Gjumlah. orang jang “sekian ba. 

njaknja itu dilakukan dalam tempo 
hanja 2 djam, 

Kabar tak benar 

Kata Kem. LN 
Berhubung dengan berita dari pi. 

lipina tentang kemungkinan diada- ' 
kannja konperensi “Asia mengenai 
Indo China atas inisiatip Indonesia 
Gi Baguio atau ditempat lain, maka 
kementerian Luar Negeri mene- 
gaskan, bahwa berita2 itu tidak 
benar. Ant. 

Pengurus Karya Kishma 
pusat. 

Dari kalangan pengurus didapat 
keterangan, bhw pengurus pusat 
Karya Kishma setelah diadakan pe- 
robahan, sekarang sbb: 

Ketua I Mocharam Mochamad Ta- 
Jib, penulis I I.M. Wartono. Selan- 
djutnja diadakan pengurus bagian2 
tersendiri. 

Dapat didjelaskan, bahwa Karya 
»Kishma" adalah perhimpunan jang 
terdiri dari keluarga Sekolah Vak 
Pertanian umum diseluruh Indonesia. 

Kan 

Toewijzing Mobil 
' Stop dulu 

Dari sekretariaat PPRI jaitu 
kantor pembagian kendaraan ber- 
motor didapat keterangan, bahwa 
sedjak bulan Agustus jl hingga wak- 
tu ini belum dikeluarkan idzin pem- 
belian mobil buat perusahaan2 par- 
tikelir, sekalipun vitaalbedrjjf. 
Dalam hal itu dinjatakan djuga, 

bahwa soalnja terutama bertalian 
dengan kepindahan PPRI pusat dari 
Jogja ke Djakarta. Dengan Isin per- 
kataan, selama pemindahan itu pe- 
kerdjaan tidak berdjalan lantjar. 

Konperensi Inspektur 
Pendidikan 

Minggu kemarin konperensl in- 
spektur pendidikan masjarakat selu- 
ruh Indonesia masih berlangsung 
di Jogja. : 

Konperensi teb dgn maksud untuk 
membitjarakan satu dan lain hal 
mengenai usaha2 lebih landjut. 

Dapat dikabarkan, bahwa latihan 
pendidik jg dari segala kepulauan 
lamanja 6 bulan sudah dimulai di. 
Jogjakarta. 

P.LI. berdiri di Maluku 
Utara 

Menurut surat jang diterima oleh 

P.B. Peladjar Islam Indonesia di Jo- 
gja kemarin, kiniutk daerah Maluku 
Utara telah berdiri tjabang P.LI. 
Giketuai oleh Mustafa Alhadad dan 
Salim  Assagaf selaku penulisnja. 
Kedua?nja dari SMA negeri. 
Dalam suratnja Gidjelaskan,. bhw 

mereka minta pengesjahan FPB dan 
minta dikirim penindjau dari PB. 

Statement Buruh Ne- 
gresco 

Buruh pabrik ,,Negresco« dalam 
rapatnja jg terachir tlh mengeluar- 
kan statementnja, Jg a.l. menimbang 
bahwa perlu diusahakan spj dalam 
waktu singkat perusahaan Negresco 
Giselenggarakan setjara actief. 
Kemudian dalam statement tsb 

diputuskan, supaja ada ketegasan 
mengenai waktu menunggu, kemu- 
Gian setelah ada ketegasan menge- 
nai batas waktu itu, dlm waktu jg 
singkat perusahaan diactiveer kem- 
bali. 

Didjelaskan bhw buruh menjokong 
sepenuhnja tiap usaha pemerintah 

daerah/Nasional, jang: bertudjuan 
menjelenggarakan (mengexploiteer) 
perusabaan Negresco. 

Reciassering Mataram 
Di Jogja tlh dibentuk kembali Re- 

classering Mataram jg pengurusnja 
terdiri dari Ketua"Moh. Saleh, wakil 
ketua Mr. Nitidipuro, sekr. I Dar- 
mosugito, sekr. II Achid, bendahari 
H. Anwar, bendahari II Nj. Sahir. 
Dapat didjelaskan, bhw sebelum 

perang badan ini sudah ada dan su. 
dah bekerdja. 

P.M.I. Wonosari. 
Baru-baru ini di Wonosari te- 

lah dibentuk pengurus perwakilan 
P.M.I. dengan susunan pengurus 
sdr. Hadisumarto dari Pandu 
Rakjat sebagai ketua, sdr. Hani 
dari Dewan Pemerintah bagian 
Sosiaal wakil ketua serta sdr. 
Hani  penulisnja. Dikabarkan, 
bahwa sebentar lagi daerah2 ig 
belum ' mempunjai perwakilan, 
akan segera pula dibentuk. 

Kolam peternakan. 
Djumlah benih2 ikan emas di- 

tempat: Dongkelan,  Krapjak, 
Wonotjatur, Sempu, " Minggir, 
Mojudan, “Kretek, Sanden dan 
Pengasih, ada kurang lebih 697 741 
ekor, “ikan mundiair 101940 dan 
8203 ikan gurameh. 

Tiada petjeklik di Adikarto 
(Pembantu K. R. sendiri) 

METRO fihak jang dapat dipertjaja, bahwa tahun ini daerah Adikarto menghasilkan panen jang memuaskan sekali. 
depat diambil hasilnja. 
Mengenai sir hudjan jang turun 

beberapa hari lamanja didaerah 
Adikarto, tak mendatangkan keru- 
gian besar, karena tanamanpadi te- 
lah berangkat tua, hingga tak mu- 
Gah mati. Pula didaerah itu sedjak 
achir2 ini dibandjiri ketela dari da- 
erah Kedu. Pun bawang merah pa- 
da tahun ini hasilnja tidak sedikit 

  

4 

   

  

Seekor kambing kepala dua dari se- 
orang penduduk desa Purworedjo da- 
erah Pakem. 

Hal jang adjaib' demikian baiknja dise- 
rahkan kepada sebuah badan pengeta- 
huan utk didjadikan object peperiksaan 
dan penjelidikan ilmu. Tapisajang sete- " 
lah mati lalu dikubur demikian sadja. 

500 HA. 

Dengan begitu rakjat Adikarto 
jang menurut sumber itu, tahan ig 
lalu mengalami patjeklik, pada ta- 
bun ini rakjat dapat mengetjap ha-. 
sil tanaman jang menggembirakan. 
Tanaman kelapa sebagai galah satu 
nja mata pentjaharian rakjat Adi- 
karto, jang banjak terdapat didae- 
rah Selatan kota itu menurut peniu- 
Ajauanpun mengeluarkan copra 
Gjumlahnja tak sedikit. 2/3 dari ha- 
silnja dapat dikeluarkan utk keper- 
luan daerah lainnja. Fihak ita se- 
landjutnja menerangkan tak lama 
lagi daerah Adikarto akan mendiri. 
kan tempat pembikinari soda, guna 
kemungkinan membuat: sabun sen. 
Giri, utk memenuhi kebutuhan rak- ' 
jat didrerah tersebut. Pula direntja- 
nakan pembangunan pabrik di Brosot 
Gan Pengasih oleh Djawatan Kemak- 
muran. 

distribusi. 
Baru? ini dikaresidenan Magelang 

telah berlangsung pertemuan anta- 
ra para pegawai Djaw. Distribusi 

Rapat perpisahan pegawai2 

      

daerah Kedu jg telah dibubarkan dg para undangan, jg dihadliri oleh ik 300 orang, MA 
Dalam pertemuan perpisahan tsb 

berpidato berturut2 Ketua -Panitya 
Buruh Distrib, Sdr. Basuki, wk, Sar. 

Sdr. Surojo, seorang controleur, ke- 
tua SOBSI, Residen Kedu, “Bupati 
dan . Walikota. Magelang, jg kese- 
muanja. mengharapkan - kesabaran 
para pegawai Djawatan tab-sobe. 
lum ada pekerdjaan dilain: lapanga 
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Jarono “aju ks 

"““Tendtaaohe: Letak bb 
sendiri. Falsafah y 
tahu! 
Sekarang 
   
     
      

   
   
   

  

noto, ta- 
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   mah bagus, Itu Djaka 

ingini orang Katanja, 
tak suka bikin main? p 

| selandjutnja bikin korupsi politik. 
— Rupanja, bung Harsono tahu. Ba- 
njak pemimpin 
bikin korupsi politik. Dari itu, lan. 
tas bisa nulis tentang ,,falsafah pe 
mimpin”. Di ,,Suara PSII”. Falsafah 

  

    
   
    

  

  

  

  
  

  

  

mimpin tukang korupsi! 
: 5. 

- 

pemimpin sedjati, dan falsafah pe 

"3. 

KATANJA, kalimat pertama dari 
falsafah pemimpin itu berbunji 
demikian: — Kita harus bera- 
ni memimpin, dan djangan 
Kita jg dipimpin. Kita jg 
memerintah, dan djangan 
kita jg diperintah. 

Tapi, katanja lagi, banjak jg ke 
Hru mendjalankan. Sebab, keliru 
niatnja dan keliru hitungannja. 
Niatnja, bukan utk keselamatan 
jg dipimpin, melainkan utk kesela- 
matan diri sendiri. Hitungannja, 
bukan utk mempertegak kedaulatan 

1g dipimpin, melainkan utk memper- 
tegak kedaulatan sendiri. 

sa demikian itu, 
Harsono dinamakan ,.pemimpin pa- 

o rasiet“, pemimpin pengisap 
darah rakjat. Tidak punja 
moral.politik. Politik mereka zonder 

'Behkan politik-biadab! 
. eka butuh kedepan. Mereka 

    

muka, untuk mentjari 
2 Na ana Pe ia: 

pin sematjam itu, pada suatu masa, 
bisa djuga bersorak-ramai, mem- 
bentak hebat,seperti ,,laki2 sendiri!” 
. Demikianlah bung Harsono. Se- 
landjutnja, diterangkan perbedaan 
antara pemimpin sedjati dan pe- 
mimpin palsu. Begini: 
,Pemimpin sedjati adalah dia, jg 

zonder didorong sudah berada dide- 
pan, dan zonder dinaikkan sudah 
berada diatas. Karena sudah kodrat- 
nja demikian itu. Kodrat, sebagai 

| hasil perdjuangannja jg tulus ichlas. 
Pemimpin palsu adalah dia, jang 

kebawah tidak mendapat sokongan 
sedang keatas 

tidak mendapat penghargaan serta 
pengakuan. 

      

2x 

EKARANG, Sodrono sudah 'me- 
ngerti. Ada pemimpin palsu dan 
ada pemimpin sedjati. Jg sering 

Gikritik oleh Sodrono itu, mestinja 
jg pemimpin jg palsu itu. Tjuma, 
itu waktu Sodrono belum mengerti. 
Belum mengerti, kalau ada pemim- 
pin palsu apa! $ $ , 
Tjuma susahnja membedakan me- 

reka itu. Sebab, semua2 bilang, di- 
rinja sendiri pemimpin jg sedjati. 
Kalau tidak pertjaja, boleh tanja. 
Tanja pemimpin jg mana sadja! 
Mesti mengaku pemimpin  sedjati. 
Tak ada jg mengaku pemimpin pal- 
su! , 
Pemimpin itu pandai. Baik jg pal- 

su, maupun jg sedjati, semuanja 
pandai. Barangkali jg palsu itu ma- 
lah jg lebih pandai. Sedang bang- 
sanja Sodrono: bodob! Ti 

  

Bung Harsono kasih nasehat. Ber- 
hati2lah menundjuk pemimpinmu. 
Djangan sampai keliru! 
Kalau fikirannja ja sudah hati2. 

Memilih jg pemimpin jg 100pCt.Ta- 
pi, karena bodoh, maka jg tjuma 
25 pCt. pun terpilih mendjadi pe- 
mimpin'jg 100 pCt. BP 
Itupun, k 
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jg bikin main? dan 

oleh bung 

   

   

  

      

  

sman aan Pa 

?# hari Senin ini telah menuduh bahwa Perantjis, dibawah tekanan 
' Amerika, menjokong permintaan 

" “Ditudahnja pula bahwa Perantjia 
| menjetudjui remiliterisasi Djerman, 
|ndan dikatakannja bahwa politik se- 
matjam ini adalah suatu antjaman 
| terhadap perdamaian. 

  

nja | Dalam konperensi pers tadi, Katz- 
“Bachy selandjutnja mengatakan bah- 

  | wa politik pemerintah Perantjis ig.   
'berbahaja- tadi, sangat djelas di- 
“utjapkan dalam pidato komisaris 

“tinggi Perantjis di Djerman, Andre 

ak keliru! 
Frangois. Poncet, jang mengatakan 

| Menurut Katz Suchy, pernjataan 
“ Poncet tadi bertentangan 'dgn. poli- 

inja " “tik Perantjis jg. semula. 
| 'Djelaslah, kata Katz Suchy, bah- 

dalam “wa atas desakan Amerika, Perantjis 
tidak akan meneutang dipersend ja- 

o“ 'tainja kembali Djerman. Ant. Up. 

Sven Graftstrom. 
| Terima baik permintsan utk 

, mendjadi anggota Panitia 
Djasa2 Baik. 

Ketua Sidang Umum PBB, Na 
srollah Entezam. mengumumkan 
pada hari Selasa. bahwa “ven 
Graftstrom dari Sweden telah me 
nerima baik permintaan untuk du 
duk dalam Panitia Djasa2 Baik 
PBB jang akan dibentuk berda- 
sarkan resolusi Amerika untuk 
mentjoba mengadakan perunding 
an perdamaian dengan RRT se- 
telah RRT ditjap sebagai agres- 
sor: Ant, UP. 

Tak dapat duduk dalam 
| Panitia Djasa2 Baik. 
Sir Benejal Rau, pemimpin de- 

| legasi India di PBB, pada hari 
Senen dikabarkan telah membe- 
ritahukan kepada Nasrollah En- 
tezam, ketua Sidang Umum PBB. 
bahwa delegasi India tidak da- 
pat menerima undangan Ente- 
zam untuk duduk dalam Panitia 
Djasa2 Baik. 5 

Njonja Lakshmi. 
2... Duta-besar India di 

Mexico. 
Njonja Vijava. Lakshmi, duta 

besar India di'Amerika Serikat, 
pada hari Selasa berangkat ke 
Mexico City untuk menjerahkan 
surat2 kepertjajaannja sebagai du 
ta besar India di Mexico. t alam 

| pada itu ia akan tetap memegang 
djabatannja sebagai duta besar 
India di Washington. Ant, Rtr. 

nPravda" tuduh. « 
— Amerika Serikaf 

Harian "resmi Lovjet ,,rravda', 
pada hari Selasa menuduh Amerika 
Serikat sebagai suatu ,,agressor jg 

w 

ja batasanvantara Dierman Timur dan Polandia, 
jang “ “dan Neisse,”ditindjau kembali. 

“bahwa Perantjis tidak mengakui 
«« batas2 Timur Djerman sekarang ini. 

    

   

Djerman Barat supaja garis per- 
jaitu sungai2 Oder 

  

tak dapat dikekang” dan jg telah 
menolak semua usaha untuk men- 
Gapatkan suatu penjelesaian retja. 
ra damai bagi masalah2 Timur Dja- 
uh dan kini sedang mempersiapkan 
perang terhadap RRT. 

»Pravda” memperingatkan Ingge- 
ris, Perantjis dan apa jg “dlsebutnja 
,hegara2 ig telah di Amerikanisir 
lainnja” bhw mereka akan memba. 
jar korban jg banjak utk .,berseku- 
tu dengan agressor Amerika", Ant. 
U.-P, 6 

Kebakaran minjak-tanah 
besar?an di alia. 

Ahli2 pemadam kebakaran mi 
njak tanah pada hari Selasa ini 
telah berhasil memadamkan ke 

bakaran minjak 

menghabiskan minjak tanah se- 
djumlah 250 ton. 

  

.KEDAULATAN RAKJAT" KEMIS 8 

— tuduh Perantjis 
& okong permintaan Djerman Barat: untuk tindjau 

: kembali batas Oder-Neisse. pi 
KATZ-SUCHY, wakil tetap Polandia dalam PBB, 

tanah di Core ' 
Maggiore jang sudah 6 hari la 
manja berkobar, dan tiap harinja . 

|. 

Pr 
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ari 

  

| , 
AL kedjahatan teranglah sudah so- 

H al jang sulit! 
Tetapi toh sedikit2 bisa dikura- 

ngi! 
"Soal kedjahatan tidak hanja besar2an 
(perampokan) sadia jg modern, tetapi 
lang setjara ketiil2an djuga dapat mo- 
dern. 

Tiontohnja: Sepandjang Malioboro, 
tiap2 sore atau malam, banjak pendja- 
hat2 ketiil jang berkeliaran. 

| Tiara jang modern ialah: setjara na- 
'brsk2 orang jar.g akan ditjopet: atau 
'dengan dijalan ketepatan mengambil, 
operZan dgn teman2nja, wah sungguh 
pandai ! 

Ada diuga jang setjara halus sekali. 
misalnja turut sembahjana di mesdjid, 
lantas milih sepatu jang bagus, dibawa 
(dipakai) begitu sadia. 

| “Ada ig turut pura2 sebagai peladjar 
ig sekolah petang hari masuk halaman 
sekolah, terus ambil sepedanja seorang 
murid terus dibawa pargi gitu sadia, 
aman! 

“Apakah hal sematiam ini tidak lebih 
susah daripada kediahatan jg besar?!? 
Apa tidak ada pulisi ketiildDan? Ka- 

rena ada kedishatan ketiil2an itu ?! 
"Jang susah lagi itu, bendijahat jang 

“pura2 sembahjang itu lo! Timbul pera- 
saan jang membingungkan. 
Apakah anak2 ketiil tialon2 jang se- 

'matjam itu tidak dapat dikumpulkan di- 
asrama lantas dididik ?!? 

Sutomo. 
Kalasan. 

  

Pasukan2 PBB 6 mil dari Seoul. 
pen KAN2 PBB pada hari Selasa menggempur pasukan2 RRT 

dengan tembakan? meriam dari darat, laut dan pemboman dari 
udara dalam offensifnja hari ke-13 dalam mana pasukan2 BB da- 
pat menjerbu hingga dalam djarak 6 1!2 mil dari bekas ibukota Ko 

.rea selatan Seoul. 

Sementara itu 2 kolono tank PBB 
lainnja memulai lagi serangan?nja 
disektor Anyang di medanpertem- 
puran barat dengan melakukan ge- 
rakan2 pengepungan terhadap pa- 
sukan2 Komunis jang mengambil 
kedudukan2 dipegunungan2. Dise- 
luruh medan pertempuran 5 pasu. 
kan2 pelopor lapis badja PBB pada 
hari Selasa berhasil melakukan pe- 

hembusan? jang luas dalam garis2 
pertahanan pasukan2 Komunis. Dju- 
rubitjara Tentara ke 8 mengatakan, 
bahwa lebih dari 8000 korban telah 
Gjatuh dipihak Komunis pada hari 
Senin, termasuk jang tewas dan lu- 
ka2. 

ngeras suara. 
Bersamaan deugunu Seraugan4 pa- 

sukan2 PBB itu pada waktu fadjar 
hari tahun Baru Tionghoa alat2 pe- 
ngeras suara jang - dalam pe. 
sawat2 C—47 Amerika berseru ke- 
pada serdadu2 RPT ,,supaja mere- 
ka menjerah dan dapat kesempa- 
tan untuk kembali ke keluarga?nja 
jang mereka tjintai dari pada mati 
kelaparan dan tewas di Korea”. Se- 
belumnja itu mulai dari djam 12 te- 
ngah malam setiap meriam berat 
Gan mortir PBB dibagian paling 
barat dari medan pertempuran barat 

Korea menjambut hari tahun baru 
itu dengan dentuman tembakan2nja. 
Sementara itu serangan2 udara 

setjarabesar2an oieh pesawat2 PBB 

Gilandjutkan disepandjang hari £e- 

Jang ku:pentingkan : 

KEMEWAHAN 
KEAWETAN. 

     

    

    
   
    

   

  

    

        

   
  

   

  

   

  

   

  

ikin patokan begini. 
ng omongannja tjotjok den 
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» Aa 
» GOODYEAR dari pada Iain merek. 

    

   

T KOA 
Selandjutn 

Serangan dgn pe- 

1 Pun djuga para pengusaha mobil 
memusatkan titik perhatiannja atas 
unsur? tersebut diatas. Disamping itu 
merska madjukan sjarat? udjian berat 
kepada ban-ban jang dipakainja.... 
Oleh karena itu, mareka djauh lebih 
banjak mempergunakan ban Good: 
sar dari pada lain merek. 

2. eka pun jakin'sejakin'-nja akan 
tingginja nilai mutu bun Goodyear. 
Oleh sebab itu, 
banjak membeli ban Goodyear dari 
pada ban dari lain merek. 

Diseluruh dunia lebih banjak orang 
“jang berkendaraan memakai ban 

Untuk Diokjakarta dan Surakarta : 
»RIS TRADING COMPANY”, 

i DJOKJA dan TOKO ONG di SOLO, 
Agen-agen diseluruh Indonesia. 1 

lasa dalam tjuatja jang baik. Pesa- 
wat2 pembom B-—29 mendjatuhkan 
240 ton bom penghantjur atasfpusat 
pengangkutan dan perlengkapan 
Kanggye jangletaknja djauh di Ko- 
rea Utara. Pesawat2 pemburu dan 
pembom?2 ringan dari angkatan uda- 
ra ke-5 melakukan serangan? jang 
kuat terhadap remusatan? dan ga- 
ris2 perlengkapan pasukan2 Komu- 

nis disekitar djalan besar Seoul. 
Fyongyang. Ant. UP. 

Konperensi karet dimulai. 
RKonporensi karei jg dihadliri uleh 

10 negeri utk membitjarakan mar- 
alah2 jg bertalian dgn persediaan 

dan permintaan karet telah dimulsi 
pada hari Senin di London. Jg me- 

“ngambil bagian dalam konperensi 
ini ialah wakil2 dari Canada, Cey- 
Ion, Perantjis, Indonesia, Italia, Ne- 
derland, Thailand, Inggeris, Amerika 
Serikat, Viet Nam, Perantjis dan 
Gaerah2 djadjahan Inggeris. 

Ig akan mendjadi pokok perso. 
alan ialah masalah2 persediaan dan 

“permintaan karet aseli dan karet 
buatan (syatetis) untuk seka- 
rang dan untuk masa datang js 
memerlukan tindakan? internasional. 

Sir Gerard Clauson dari Irggeris 
telah dipilih mendjadi ketus konpe- 
rensi. sedangkan Alberto Pirelli da- 
ri Italia dan Sir Oliver Gonetilleke 
dari Ceylon terpilih sebagai wakil 
ketua. Ant, Reuter, 

mareka djauh lebih 

    

  

   

  

Dari Training Kamp: 

Sedjuk dan tenwAg di Tirto- 
. dipuran 110 

    

      

e @ 

Disampingi kepala Dwidjosumarjo jg disipliner. 
RAN diuraikan tentang kapasiteit 'dan kwaliteit atlit, voet- 
baller dan pengasuhaja diruangan ini. Tapi sampai kini “belum 

djuga ada'jang mengenai asramanja jang terkenal, jaitu “asrama la- 
tihan solympiade dis Tirtodipuran 110 di Jogjakarta itu   

  

Dari muka kehhatan tenang dan sed uk. Me nang asrama Tirlodipursa 
NO Jogjakarts bersuasana sangat tenang. Lebih2 kalau mereka baru ber- 
latih di Kridosono jang diauhnja ada kurang lebih 3 km. dari 
sebut. Seperti tempat istirahat diluar kot3 dan diluar papan 

tempat ter- 
ramai. Dan 

itu memang betul. Kalau mereka tiba diasrama tempat sedemikian itu sang- 
ngat diperlukan untuk melepaskan lelahnja. 

Kaisu orang mau pergi kesana 
dengan djalan kaki, saja kira banjak 
jang agak keberatan. Dari bekas 
presidenan djauhnja 3 km lebih, 
dan  djalannja, uah masih ,,sepesik 
Republik”: Belum djuga diperbaiki. 
Djalan2 Setjodiningratan - Gondo- 
manan- Wetan Beteng, masih luma- 
jan djuga. Tapi kalau sudah meli- 
wati podjok beteng tenggara terus 
keselatan, orang harus pegang erat 
pada kolong-tangan dalam auto a- 
tau stir sepedanja, supaja Gjangan 
terlalu tergojang2kan. Diperem patan 
ketjil jang pertama disebelah selat- 
an podjok beteng itu, baru membe- 
lok kekanan, meliwati djalan jang 
lebih ketjil, tidak asfalt, tapi tak 
begitu menggojangkan badan. 

Hah, inilah djalan Tirtodipuran. 
Beberapa rumah? jang bagus, dan 
buatan baru sesudah clash kedua, 
tampak dikiri kanan djalan itu. Ka- 
lau bary pertama keli menindjan ke- 
Gjalan situ, agak sedikit tertjengang 
Karena adanja rumah2 jang bagus 
dan baik architektuurnja 
bagi seorang leek. Salah satu dari- 
pada rumah? itu, jalah Tirtodipuran 
110 menghadap keselatan, kanan 
djalan, jang ditempati sebagai asra- 
ma para atlit2 dan pengasuh2nja 

nian Lag nara 

Solotiga. 

Semarang. 

tertip 

kehendaknja : 

d/a siapa? 

Dimana? 

da alamat PB. P5» D.I. 

mi sampaikan : 

111—2 G 

Konperensi P.P.D.I. seluruh Djawa Tengah. | 

1.Pada tg: 10 s/d 11 Februari 1951 PB. PPDI. mengada- 
kan konperensi P.P.D.I. (Persatuan Pamong-Desa Indonesia) 
seluruh Djawa Tengah bertempat di Djalan Nanggulan no. 3 

a. Rapat konperensi C.D. seluruh Djawa Tengah. 
b.Rapat konperensi Tjabang 

2. Untuk segera terlaksananja Konggres PP.D.I. ke III jang ke- 
mungkinan berada di Djawa Tengah, terutama agar selalu 

segala administrasi Secretariaat P.B.P.P.D.I. diminta 

a. Segera mengirimkan susunan C.D. PP. 1. 
b. Segera mengirimkan susunan Tjabang2 P.P.DiI. 
c. Segera mengirimkan susunan Ranting2 P.P.D.I, 
d.Untuk a, b dan c diatas kirimkan pula alamat2- 

nja jang djelas dan terang umpamanja : 

Djalan mana ? 
Nomer rumah berapa ? 

3 Susunan Pengurus? dan bagian? serta alamat jang djelas se- 
perti sub2 ajat a, b, c dan d diatas langsung dikirimkan pa- 

jang baru, ja'ni langsung dikirim 
pada: Secretariaat PB. PP.D'I 

Djalen Taloon Lor No 9 M alang 

Demikian hendaknja sungguh mendapat pertolongan sdr2, de- 
ngan sebesar pengharapan kami sambutlah dan trima kasih ka- 

a/n Pengurus Besar PPDI MALANG 
C.D. P.P.D.I. Kedu 

(G. Tjokrosoewondo). 

Ipphs, 

Gari seluruh Indonesia, jang nanti 
akan muntjul di New Delhi. 

Kepala asramanja ditetapkan Pak 
Dwidjosumarjo, orang Jogjakarta 

asli. Dan sangat hormat dan 
typisch  Djawa Tengah  (nDja 
wani sungguh!). Kurus orangnja. 
Pada muka tampak peramah jang 
streng dan zelfdisiplin. Pendiam. 

Menurut tjahja matanja, ia djuga 
menghendaki sikap jg disipliner ter- 
hadap orang lain, dan solah tingkah 
jang djangan melanggar ketjrobo- 
han, Ini tjotjok sekali baginja un- 
tuk diberi tugas mengepalahi asra- 
ma ini, jang harus .,streng gecon- 
trolleerd”, karena untuk memberi 

tjap Indonesisch diluar negeri nanti. 
Memang sudah tepat untuk me- 

megang pemimpin asrama dan men- 
Gjalankan pedoman? jang sudah di- 

tentukan oleh pimpinan atasan me. 
ngenai pekerdjaan sehari2 diasrama 
Tepat! 

Kadang2 Pak Dwidjo dalam men- 
Gjalankan tugasnja itu, mendjum- 
pai soel2 jg harus didjalanxan ke- 
bidjaksanaan, hingga satu dua kali 
sedikit menjimpang daripada pedo. 
man jg tertulis. Tapi — sifat Pk 
Dwidjo — asal tidak melanggar ba- 

(Bersambung hal. 4). 

seluruh Karesidenan - 

Pimpinan: 

  

Penimbunan2: 

  
Randublatung, 

     Besar Kehutanan di Djakarta. 
     

  

| - Pada hari SELASA, tg. 20 PEBRUARI 1951 
akan diadakan lelang besar untuk umum: 

Kaju2 jang terletak di penimbunan dari Kehutanan Daerah : 

Randublatung, Mantingan, Pati dan Kendal. 

Randublatung, Doplang, Medang, Mantingan, 
Pati, Taju, Kalibodri dan Gambilangu. 1 

Lelang dimulai djam 9 
bertempat di 

GEDUNG G.R.I.S. 
Bodjong No. 116, Semarang. 1 

| 
| 

| Daftar kapling dapat diperoleh di kantor Kehutanan Daerah : 
| Mantingan, Pati, 
| Djawatan Kehutanan bagian ke III di Semarang, Kantor In- 
|. speksi Djawatan Kehutanan : Surabaja, Bandung dan. Kantor 

  

pagi 

Kendal, Kantor Inspeksi     128—2 || 

      

    
  



: belum Giketahvi pasti : 

f 

: c b. : ig onde An 1000 ton Ta art Lampung 
(Oleh Wartawan K.R. Palembang). 

La minggu kedua bulan j.l, keadaan beras di Dalan bahg 
chususnja mendjadi persoalan jang ramai dibitjarakan masjara- 

kat kota dan kemudian sampai kedesa2. Harga beras meningkat 
“lebih 150pCt. dari biasa. Pedagang2 ketjil menderita ketiadaan 

persediaan, sedang ditangan tengkulak2 rupanja masih bertimbun 
persediaan beras jg tersimpan digudang penimbunannja. Menurut 
keterangan terachir kemudian ternjata, banjak beras masih disimpan 
di Lampung oleh p' gang2 besar jg belum dibawa ke Palembang, 
ikarena kesulitan izin pengengkutan/pembawaan keluar daerah Lam- 

| pung, 
disana 

1 Mahal beras at Belerang, 
kah masih 

tjukup banjak atau sudah habis. 
tetapi harga beras dan en at 
terus ramai. Dari harga F1,50 per kg. 
sekarang meningkat sampai F3.75 
per kg untuk beras putih, dan nam- 
|paknja dipasaran jang meningkat 

dng “3 begitu, pemerintah daerah belum 

—Begini. Maika Hiubta tekbkgan ki- 
ta disambut hangat oleh rakiai#Pilipina. . Munur it An mbufan rakiat di- 

Taranakoli rakjat 'Pilipina lgi demam! Ia 
Hangat—dingin, hangat—dingin. " 

.. —Ja, ja, hangat—dingin. Hangat-dingin. 
' Adem -panas. Adem - panas. Rasane 
weng dadi upas. 

Aih, Berabe heran djuga. mBah Nur 
pinter Rerata: 

i panjat aa upasnja Amerika. 

  mma 

KERANE:: 

. (Samb. dari Bak 3 
1 tas2 jg prinsipiil sadja. Sampai per- 
nah wartawan kita kesana dengan 
masuk tak memakai izin didamprat 

| oleh Pak Dwidjo. Karena memegang 
teguh pada pedomon. Saja betulkan! : 
Maka 'keesok harinja redaksi “aa 
takan maafnja. Dan mustinja Pak 
“Dwidjo sudah memberikan maafnja! 
Bukan kesalahan jg mutlak, umpama- 
nja akan disamakan dgn melanggar 
garis lintang 38 deradjat. 

| Saja pernah berkenalan sama Pak 
- Dwidjo diwaktu Jogjakarta masih 

| ramai2nja berlomba keolahragaan 
| sekolah rakjat. Karena Pak Dwidjo 
masih aktip dalam keolah ragaan 
Gisekolah rakjat. Ia sendiri mendja- 
Gi instruktur pendidikan djasmani. 
Dan senang sekali berolah .raga. 
Terutama turnen dan ftjatur. Me- 
mang, tjatur masuk olah raga! Se- 
karang ia boleh dikata diperbantu- 
kan pada asrama latihan. 
Meskipun djiwanja ,.streng gedis- 

. Ciplineerd”, toch Pak Dwidjo dapat 
ketawa dalam hatinja, kalau men- 
 djumpai keadaan jg menggelikan 

| hatinja. Karena ia sendiri pernah di 
asramakan, ,,suka duka'njapun me- 
.ngalami. Boleh diambil tjontoh sa- 

' gja, kalau diwaktu malam djam se- 
puluh, diwaktu mereka akan mulai 
tidur. Dan sunji sudah disekeliling- 

| nja. Tapi tiba2 dgn bikin ..geger” 
| Kawan2 lain, seorang berteriak ka- 

| rena kehilangan bantal, dibawa lari 
kawan lain. Pak Dwidjo terpaksa 

“4 ketawa sendirian. yah, biasa Jiasra- 
naas st 

Mengenai rumah Titonadran 110 
itu boleh orang menengok kesana 
kalau tidak pertjaja. Bagus dan 
bersih, besar dan longgarbagi asra 
ma. Kepunjaan Pak Zarkasi, seo- 
rang handelaar besar, jg sangat se 
nang memberi bantuan2 dan sokong 
an2 kepada orang lain. Rumah se- 
besar ini hanja disediakan sadja 
zonder minta uang 'kuntji atau u- 
ang sewadn. : 
Asramanja ada 2 buah, rumah | 

Tirtodipuran 110 utk para putera, 
sedang lain rumah djuga sebagus 

agn ini utk para atlit puteri. Teri- 
ma kasih banjak, Pak Zarkasi. 
| Kalau melihat bentuknja, memang 
“rumah jg sangat tepat utk bagi o- 
.rang2 jg harus mendapaikan rust 
“pada tiap2 waktu, atau memberi- 
“kan kelonggaran istirahat sehabis 
kerdja keras. Sangat sedjuk, karena 
halamannja luas dan asri. Dan te- 
nang disekelilingnja, karena tidak 
lekat pada Gjalan2 besar seperti di 

: dalam kota. Jang mungkin malahan 
Et membikin pusing kepala orang, ka- 

| rena mendengarkan riuh ramaipeng- 
. hidupan didjalan besar, Malioboro 

det umpamanja, 

Memang tepat bagi para atlit2 
kita dan para pemain bola, jang 
sehabis berolah raga dan berlatih 
Gapat kesempatan untuk istirahat 
ditempat jang . sedjuk dan tenang. 
Memang tjotjok untuk mereka. 

: Ruangan muka merupakan T.- 
 vormig. Jang membudjur paralel 
|-sama Gjalan Tirtodipuran dipakai 

untuk istirahat dan bersenda gurau, 
sedang sebagian ruangan muka itu 

. dipakai, jang boleh dikata kantornja 
(asrama. Tan Ag Pegmdh ae ar 

T. Jang 
andjang 
idur, se- 

menundjukkan  aktiviteit utk men- 
(akan kenaikan pasar demikian. 

Gubernur Isa bertin 
6 dak dgn mendatang 

en kan beras. 
Dalam kefterangannja, Gub. Isa 

menjatakan, bahwa telah diperoleh 
sebanjak 1000 ton beras untuk Pa- 
lembang buat bulan. Pebruari ini 
jang segera akan datang dari Lam- 
pung. Beras itu akan didjual dgn. 
Larga 

rangkah oleh Isa, ketika mendja- 
.wab suatu pertanjaan. 

' Mengenai pertanjaan wartawan 
KR", apakah dengan pengambilan 
beras sebanjak itu, di Lampung ti- 
|dak akan mengalami kekurangan 
seperti diderita Palembang, Guber-: 
nur Isa terangkan, bhw masih tjukup 
dan kira2 achir Maret atau April 
ai Lampung sudah ada panen, wa- 
la tidak seperti tahun j.l. 

entang pembawaan beras keluar 
Lampung Galam propinsi 8S.dimana 
daerah tsb. mempunjai peraturan 
tersendiri, hingga sekarang masih 
berdjalan terus, hanja dpt diizin- 
kan setiap orang 16 kg beras jang 
dpt dibawa tidak dengan izin 

“perlisensi. Pasaran beras di- 
Lampung masih tjukup baik. Harga 

" rata2 di Tg.Karang/TI.Betung f1.50 
perkg beras putih, sedang dipedala- 
man lebih murah dari itu. 

- Nungtjiik Ar terbang 
ke Djakarta uruskan 
beras. 

Tak entara itu, Dewan Pemerinta- 
z han Propinsi Nungtjik Ar telah ter- 
“bang ke Djakarta hari Minggu jbl. 
untuk mengadakan hubungan dgn 
pemerintah pusat, mengenai kegeli- 
sahan beras di Sum.Selatan seka- 
rang. 

' Menurut keterangan, bhw alokasi 
beras untuk Palembang selama ini 
jang diberikan oleh Jajasan Bahan 
Makanan sebanjak 2000 ton, akan 
Giminta tambahan mendjadi!l 2700 
.ton sebulannja guna mentjegah ke. 
kurangan? di Palembang. 
Mudah2an perdjalanan Nungtjik 

itu akan mendapat pula hasil jang 
baik, sehingga kechawatiran beras 
dapat diatasi. 

|. Beras di pedalaman 
Ketika wartawan kita dalam per- 

Gjalanan didapat kesan jang njata, 
- bahwa keadaan beras dipedalaman 
ajuga menggelisahkan. Sebagai aki- 
bat keadaan alam tahun jl. panen 
"padi sawah/ladang tidak dapat me. 
nutupi kekurargan beras tahun ini: 
Hanja pada beberapa tempat, diha- 
rapkKan panen ja.d. akan dapat me- 

nutup kegelisahan itu, tetapi pada 
tempat2 lain tidak demikian halnja. 

masih belum hendak dite-' 

Mertaabung suatu Naga Naa daerah. Lampung jang berdjalah 

Sementara itu Bana ibu lebih 
terkedjut lagi, karena harga garam 
bricket jang ketika tanggal 3 Febr. 
masih 35 & 40 sen sebriketnja, pada 
tanggal 6 Februari sudah mendjadi 
BARU 
“Karena mendjadi gelisah disebab- 
kan perlontjatan kenaikan2 har 
jg luar biasa itu, setengah or ng2 

perempuan dikampung sudah saling 
bertanja : ,,apakah uang kita akgn 
ganti lagi?“ k 

Bioskup Mada ek 
'Dari febak direksi didapat kabar, 

bahwa direntjanskan pada tg. AG 
Pebruari jad. gedung bioskup ,,Indra" 
di Solo akan diresmikan pembuka- 

' annja, dan akan merupakan gedung 
bioskup jg ke-enam di Solo. 
Gedung ,/Indra” tsb adalah usaha 

dari N.V, ,PERFEBI" dengan 
100 pCt modal nasional jg memakan 
beaja £ 700.000,—, diantaranja 
f 110.000,— Untuk projector (toestel). 
Gedung ,,Indra” akan mempunjai 

buffet, dan tempat tinggal untuk 
direksi. 

Gedung Balai Masjarakat 
untuk Palembang 

Hari Djumahat pagi jang baru 
lalu, telah diletakkan batu pertama 
untuk pendirian gedung ,,Balai Ma- 
sjarakat” Palembang didepan ge- 

dung AMVJI sekarang, jg dilakukan 
oleh Gubernur Isa dan dihadiri oleh 
sediimlah undangan dan wartawan. 
Dapat dikabarkan selandjatnja, 

bahwa gedung tsb. memakan belan- 
dja sebanjak 350,000 rupiah Gan da- 

lam tempo 6 bulan akan rampung 
dikerdjakan, dengan perlengkapan2- 
nja, dapat memuat sebanjak 2000 
orang. 

  

— Berita tata-usaha. 
Mulai tg. 1 Pebruari 1951, 
Agen/Pembantu Kantor Tjas 
bang KR Solo di SRAGEN, 
Sdr. . Subardjo Kusumo: 
diredjo “d/a Kantor Pene- 
tangan Kabupaten Sragen, 
sebab pindah tempat ke Se 
marang, diberhentikan. 
Ditundjuk sebagai penggan- 
tinja ialah Sdr. Suhari #ch- 
mad, djalan raja Kawung 
Sragen. 

' Diharap kepada jang. ber. 
kepentingan segala urusan 
koran dan administrasi, su- 
paja berhubungan langsung 
dengan saudara ' tersebut   

  

“kemis 8 PEBRUARI 1951 

Jogja. Gelb.: 59,2 dan.122,4 m- 

09.00 Pembukaan. Ujon2 dari Puro' Pakualaman. 
13.49 Hiburan 'siang oleh ORJ Suwandi. 
Akan Hidangan sore oleh Eddy dg” kawannja. 

30 Peladjaran njanji pemuda oleh Pak Muradji. 
19.19 Tindjawan Dalam Negeri. 

” 19,30 Puspa suara oleh ,,Suara Hiburan- 
20 30 Pantjaran Sastra oleh nRaksi Seni" 
21 20 Mimbar Islam. 
21.30 Hidangan Motjopat oleh Sdr Bandjaransari. 
22. 15 Rayuan Padang Pasir- 

Surakarta. Gelb. 90 — 130m. 
13.45 Hiburan Siang. 
18.30 Njanjian Puteri Bersama. 
19.30 Permainan Piano. 
20.30. Sekitar lautan teduh. 
2147 Gema Malam- 

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

13.45 Seni Djawa Studio Djakarta. 

133,9 m. 

117.15 Orkes Harmonium: 
19.30 Orkes Studio Djakarta. 

20.30” Orkes Hawaiian' Mena-Muria. 
22.15 Orkes Krontjong Serodja. 

(Semarang. Gelb. 76.05 — 120m. 
12.00 Klenengan Dahar Siang. 
17.00 Aneka Puspa. : 
19.30 Bisikan Malam. 

“21.20 Sandiwara Radio- 
22.20 Motjopat: 

  

  

  

BAH. INGGRIS 
Rombongan baru -dimulai 8 
Feb. Buku2gratis. Pendaftaran 
sore dj. 4 — 6. di “EMERGOs 

Bintaran.lor 2, Jogja, 
  

  

  

  

  DE MILLE tnotetone 

KEATAS. 

Mulai ini malam dan 
berikutnja. . 

MAIN 2X. dj:6- 9. 

"#ediaen merta 

hop: 

DoreR 

2 Oh 

Da AG At 
KeAWa P 

Gecil B. Ds 

T3'Tn. 
TN 

  

Bagi tiap wanita mudah sekali mentjiptakan 
suasana jang meliputi suluruh tubuhnja dalam 
lamunan gelombang pertjintaan. Kuntjinja ialah 
dengan memakai sabun Colibrita jang mengan- 
dung tjampuran .wangi'an jang terpilih dan 
meliputi diri nona dalam suasana jang menga- 
bulkan tiap” angan , 

COLIBRI TA 
SABUN WANGI 

CSW. 506 — 168 2m -B, : 
  

8. 

| A3 

|| Dengan GARANTIE satu tahun kia 
'MENJEPUH MAS 4» PERAK 

(vergulden atau verzilveren) 

SEGALA MATJAM PERHIASAN DAN LAIN2 MATJAM BARANG. 

TOKO. 

KETANDAN 40 
92—2 DJOKJA, 

  

  

  
    

  

  
. Harga beras dipedalaman, hingga 

mentjapai angka f 65,—per 16 kg. 
beras putih, jg berarti lebih tinggi 
Gari dikota Palembang. 

Harga beras di Semarang 
Makin membubung. 

Corr. kita di Semarang menga- 
barkan bahwa telah sepekan hingga 
belakangan ini kaum ibu dipekam. 
pungan mendjadi bertambah-tambah 

  

gelisahnja berhubung dengan kenai- 
kan tiap hari jang terdjadiatas 
pelbagai bahar makanan, terutama 
beras. Djika Seminggu jang lampau 
beras jang tidak enak dimakan ma- 
sih berharga R.1,60 sekilogram, ma- 
ka hingga tanggal 6 Febr. ini har- 
ga Itu dari kenaikan setiap harinja 
sudah mendjadi R. 2,75 dari harga 
R. 2,50 ketika tanggal 5 Febr. Be- 
ras desa biasa kwaliteit petjah dan 
Ae pad, goreng (padi belum 

ering terus digoreng untuk mele- i : « 
kaskan keringnja) sekarang sudah 1 Batan en Kn 
meningkat harganja sampai R. 3,— Wa 
NP, BE 

JAJASAN 
PEMBAN GUNAN 

TUGU KIDUL 23 

Sedia Buku: 
Padjak Peredaran (omzet 
belasting) Dengan pendje- 
lasan. 

Harga R 9,80 

eh £ z 

L U Xx 0 R MULAI MALAM INI DAN BERIKUTNJA : 

CLIFTON WEBB dan SHIRLEY TEMPLE 
patas “MR, BELVEDERE GOES TO COLLEGE" 
Mr. Belvedere jang telah landjut usianja, masuk dalam universiteit 

Tn mendjalani perplontjoannja. 
: Lutju. 
SEGALA UMUR. 

125—2 2 

Gembira. 

Djam 17.00, ego dan 21.00 

1 3 
9 LIA ANA a TEE KE KEK APA APE KA 

21 KERUNIA TUHAN. 
Telah tabir La hari Kemis Pon tg. T1-Bakdo Mulud 1882 atal 3G. 1: 1951 

"anak kami jang ke IV: 

BAMBANG SUDARJANTO.     

Pena 

    

r 
Alangkah nikmatnja kuweh-kuweh itu tadi |   

he Ratna. Saja tanjak kepada diri sendiri 
bagai manakah tjaranja Laila dapat me- 
njadjikan jang demikian, itu. 
Djika kami mengadakan pesta, berhari- 
hari sebelumnja saja telah pusing memikir- 

sebuah resep jang akan menolongmu setja- 
Hari ini saja akan mengirimkan kepadamu 

ra gilang gemilang dalam hal serupa itu. 
  

  

    
  

  
  

Hallo Rat, resepmu baru" sadja kuterima, 
tetapi resep tadi' seluruhnja adalah serupa 
dengan resep jang telah kupunja . .... has 
nja sadja kamu selalu mempergunakan per- 
kataan , ,Palmboom"” sebagai gantinja per- 
kataan margarine. 

Itulah dia 41. akan tetapi djampi- N 
8 djampi jang dipergunakan untuk kuweh- RaR 

kuwehnja Lailapun djuga perkataan ,.Palm- 
1 boom" tadi itu sebagai gantinja margarine. 

Dan itulah rahasianja untuk mendapatkan 
rasa senikmat ba 

  

  

  

    
: Lezat nikmat dan 

' Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu hidangan is- : 

| timewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas. ini 

meninggikan rasa asli dari! tiap makanan dan mem- 

' buat hidangan, mendiadi hidangan Basa 

Tara dari itu ja Aa menjehatkan oleh,karena 
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