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R 30.000.000 modal 
G.LA. 

Berhubung diwaktu belakangan 
Ini di Parlemen ramai dibitjarakan 
kedudukan GIA, maka dari pihak 
jang mengetahui dapat dikabarkan, 
bahwa "Garuda Indonesian Airways" 
didirikan di Djakarta untuk waktu 
75 tahun dengan modal permulaan 
sebesar R 30.000.000 terdiri dari 100 
s 09 prioriteit A, 100 sero prioriteit 

-rharga R 1000,— dan 149 sero 
“2 sebesar R 100.000 untuk Pe- 
“cah Indonesia, dan sebanjak 
pala untuk N. V. Koninklijke 

Lu tvaart Mij. s 

Sebabnja Indonesia 
masuk PBB. 

Sebab2 Indonesia” memasuki PBB 
jalah karena semendjak dulu Indo- 
nesia mengakui PBB dgn. kejakinan, 

bahwa, dgn. organisasi dunia itu akan 
Gapat dipelihara perdamaian dunia. 
Wakil kita dalam PBB dan segenap 
Guta diluar negeri telah diperintah- 
kan untuk turut serta berusaha 
mentjapai perdamaian dunia dan 
turut mertjegah hal2 jg. mungkin 
menimbulkan peperangan, demikian 
H.A. Salim dalam konperensi pene- 
rangan Sunda Ketjil pada tgl. 9 
Pebruari jl. di Den Passar. Selan- 
Gjutnja dikatakan, bahwa perda- 
maian dunia akan dapat terdjamin 
Gjika 5 negara besar dari PBB ja- 
itu Inggeris, Amerika Serikat, Pe- 
rantjis Rusia dan Tiongkok dapat 
berdamai. RD. 

20.000 “Orang 
menjerah 

Semendjak adanja maklu- 
mat Pemerintah tg. 14 No- 
pember 1950 hingga kini, 
sedikitnja 20.000 orang ber- 
sendjata telah menjerahkan 
diri kepada Pemerintah, di- 
antaranja 8.000 orang di 
Djawa-Sumatera dan 12.000 
orang gerilja di Sulawesi. 

Panitia Permusjawaratan 
DPR dan Pemerintah 

Dari sekertaris DPR didapat ka- 
bar, bahwa panitia Permusjawaratan 
DPR akan mengadakan pertemuan 
dengan pemerintah, mungkin semasa 
Parlemen masih reces. Pertemuan 
itu akan membitjarakan anggaran 
belandja. 

Selain dari padaitu mungkin akan 
Gibitjarakan pula, undang2 mana jg 
paling perlu jang mendjadi pembi- 
fjaraan nanti sesudah reces. RD. 

Besuki makin 
genting. 

Didapat ,kabar, bahwa keadaan 
Besuki semakin genting oleh tin- 
dakan2 pengatjauan, sebagaimana 
jg. telah perpah kita kabarkan. 

Bataljon Safiudin berhubung dgn. 
kegentingan itu dikirlm dari Sura- 
baja kedaerah tsb. Dalam pada itu 
pihak jg. berwadjib di Surabaja te- 
lah meminta kebidjaksanaan peme- 
rintah pusat dalam hal ini. Ant. 

MENTERI SJAFRUDIN PRAWIRANEGARA : 

. Tidak potong uang Ia 
| '200.000 Pegawai akan 

diberhentikan 
SELAMA anggaran belandja negara menundjukkan 

kekurangan jg. besar 
ma itu tidaklah mungkin 

seperti sekarang ini, sela- 
untuk mempertimbangkan 

devaluasi dan Pemerintah sekarang tidak melihat 
adanja alasan untuk melakukan devaluasi. Demikian 
Menteri Keuangan Safrudin Prawiranegara kepada 
pers kemarin siang, mendjawab pertanjaan tentang 
desas-desus mengenai pemotongan uang lagi. 
Menteri Sjafrudin menegaskan, 

bahwa kalu 'tidak terpaksa benar 
untuk menjehatkan keuangan ne- 
gara, Gulupun tidax akan terdjadi 
pemotongan uang. Tindakan jang 
tidak normaal itu tidak akan diam- 
bil dengan serampangan sadja. Pe- 
merintah tidak akan (berlaku sem- 
brono tetapi tindakan2 jang diambil 
itu didasarkan kepapa kepentingan 
rakjat. $ 

Selandjutnja jditerangkan, "bahwa 
seringkali terdengar berlakunja pa- 
Gjak peredaran, adalah sebab Ster- 
penting dari kenaikan harga seka- 
rang ini. Untuk dapat melihat fak- 
tor2 kenaikan harga dgn saksama, 
dikemukakan fatsal2 jang antara 

lain menjebabkan kenaikan harga2 
itu: . 

&. Bukti jang njata tentang hal 
ini jalah harga barang2 telah naik 
sebelum padjak peredaran “berlaku, 

b. Kenaikan harga jang tinggi 
Gipasar luar negeri dari bermatjam 
barang jang dibutuhkan Indonesia. 

Cc. Pemogokan, kerusuhan dan 
gangguan2 lain terhadap keamanan 
bekerdja jang senantiasa terdjadi, 

sehingga productie nasional mero- 
set sekali. 

Dengan perkataan lain perbekalan 
konsumsi dinegeri ini oleh sebab 
hal2 tsb. tidak tjukip terpenuhi. 
Selama productie nasional oleh se- 
bab2 tsb. diatas kehilangan sedju- 
mlah hasil barang untuk export jg. 
tidak dapat disusul kembali. 

Deviezen kurang' 

Ini berarti bahwa persediaan alat 
pembajaran luar negeri atau devie- 
zen berkurang. Dalam kalangan per- 
kebunan ondererming sadja selama 
tahun '50 oleh karena itu telah ke- 
hilangan sekurang2hja "160 atau 170 
Gjuta deviezen. Ini berarti bahwa 
konsumsi tidak dapat. dibeli sedju- 
mlah sekurang2nja 300 djuta rupiah. 

@. Kenjataan jang dapat kita sak- 
sikan disemua lapangan dari mero- 
sotnja kegiatan bekerdja dengan 
akibat tsb. pada c: 

e. politik keuangan Pemerintah jg 
Gitudjukan kepada menutupi keku- 
rangan anggaran belandja jang ber- 
akibat tambahan pengeluaran uang 
dalam masjarakatrjang oleh sebab2 
tsb. diatas sudah punja kekurangan 
barang. 

  

Sikap Australia: 

    

Irian Barat akan 
dioper.  : 

Karena Indonesia ta' akan dapat 
mempertahankan. 

Dalam sebuah pertjakapan dengan 
koresponden PCJ di Lake Success, 
utusan Australia pada PBB Critson 
menerangkan, bahwa Australia me- 
nolak penjerahan kedaulatan atas 
Irian Barat kepada Indonesia. De- 
mikian pula berlangsungnja kekua- 
saan Belanda atas Irian. Australia, 
demikian Critson, mempunjai kei- 
nginan mengambil over Irian Barat. 
Dikatakan sebagai alasannja, bhw 

Irian tidak termasuk, waktu penje- 
rahan kedaulatan oleh Belanda ke- 
pada Indonesia. 

Atas pertanjaan selandjatnja se- 
bab apakah Australia demikian 
besar perhatiannja terhadap Irian 
Barat, didjawab, bahwa pada pepe- 
rangan jg lampau Irian Barat mem- 
buktikan bagaimana pentingnja 
Gaerah tsb. diwakti Djepang me- 
njerbu. Dikatakan, bahwa Indonesia 
tidak dapat melindungi dan mem. 
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pertahankar Irian Barat, katanja. 
Achirnja diterangkan, bahwa par- 

tai opposisi Australia djuga menjo- 
kong pendirian Australia tsb. De- 
mikian Critson menurut PCJ. 

Nota-protes Inggeris 
kepada Peking 

Tentang diusirnja kon- 
sul Fox Holmes, 

Kementerian luar negeri Inggeris 
menerangkan bhw charge @'affaires 
Inggeris di Peking, J.C. Hutchinson, 
telah menjampaikan nota-protes 
kepada pemerintah RRT berkenaan 
dengan diusirnja konsul Inggeris di 
Tehua, ibu-kota Sinkiang, dari dae- 
rah RRT dan berkenaan pula dgn 
tersiarnja berita2 jang tidak benar 
mengenai soal tersebut dikalangan 
pers Tionghwa. 

Konsul Inggeris Fox Holmes pa- 
da tg.27/12 jl. telah diperintahkan 
untuk meninggalkan daerah Tiong- 
kok setelah dituduh mendjalankan 
spionase terhadap RRT dan Rusia. 
Ant. Afp. : 

T.. adelah suatu ulangan lagi 
3 

Mn TB ah na dn 

  

Kala BA 

Angka2 jang dibawah Ini dapat 
melukiskan keadaan tsb. dgn. djelas: 

1. sampai saat sebelum pember- 
sihan uang dalam bulan Maret 1950 
Gjumlah uang jg. beredar 4 miljard. 

2. pada ketika sesudah pember- 
sihan “uang djumlahnja 2 setengah 

miljard. j 
3. pada waktu ini uang jang ber- 

edar sudah naik sampai 4 setengah 
miljard. 

Oleh karena perimbangan jang 
tidak sepadan antara banjaknja ba. 
rang dan uang (inflasi) maka hi- 
dup ekonomi kehilangan kepertja. 

jaan terhadap alat pembajaran, ja. 

(Bersambung halaman 4). 

  

  

Langganan : 
Bebulan.... so. id G— 

Etjeras...... KN OR 

. 

.& 

Adpertensi: 
1 milimeter, 1 kolom ..f 0.60       
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Pasukan Korea Selatan 
mundur. 

Amerika kirim 18.900 serdadu lagi. 
PASUKAN2 P.B.B. kemarin telah menghadapi serangan-serangan 

musuh jg sangat hebatnja di medan pertempuran bagian tengah 
sebelah timur Seoul. Djurubitjara tentara Amerika ke 8 mengumum- 
kan, bhw pasukan2 Korea Utara dan Tiongkok sebanjak 30.000 
orang hari ini mulai mengadakan perlawanan2 thd pasukan2 PBB 
di Hoeng Song dan Siphion sehingga pasukan? PBB: meninggalkan 
Hoeng Song, tetapi Siphion masih ditangan pasukan2 PBB. 

Dikatakan pula, bhw pasukan2 Komunis kini sedang memper- kuat dirinja disebuah tempat kl. 7 mil Barat Daja dari Wonju. 
Kawat2 jg terachir mengatakan, 

bahwa pasukan2 Komunis kini ma- 
sih tetap mempertahankan dirinja 
disebelah . sungai Han, 
ibu kota Korea, biarpun mereks 
mendapat serangan2 hebat dari pa- 
sukan2 PBB. 

Kawat2 itu mengatakan pula, 
bahwa pasukan2 Republik Korea 
Selatan jg semula telah madju ke 

  

Komunis pergunakan 45.000 
serdadu 

43 Hari 200.000 korban komunis 

PADA Senen sore pertempuran2 berkobar didjalan2 kota Hoeng- 
son, dimana serdadu2 Korea Selatan bertempur 

seorang dengan serdadu2 Komunis jang dengan kuat 
lawan 

menjerang 

seorang 

dari djurusan utara dan barat. Menurut berita terachir Hoengson 
masib berada ditangan pasukan2 PBB. akan tetapi 
tempuran ketjil2an telah terdjadi lebih keselatan lagi 
besar jang menudju ke Wonju. 

Pasukan2 infanteri Amerika se- 
mentara itu tetap melandjutkan se- 

rangan2nja terhadap pasukan2 Ko- 
munis dari Chipyong jang letaknja 
Gisajap kiri dari front tengah, dan 
menurut berita2 terachir pertem- 
puran2 didaerah itu sedang berko- 
bar dengan dahsjatnja. 
8 Offensif pasukan2 Komu- 

$ nis jang ke 3? 
- Offensif pasukan2 Komunis itu 

dari 
tegi Komunis jang dua kaii di- 

djalankan Gengan berhasil di Korea 
Utara pada tgl 28 Oktober dan 27 
November jl. Mereka rupa2nja ber- 
maksud mendesak suatu pengun- 
Guran iagi oleh pasukan2 PBB di- 
frent tengah, agar dengan demikian 
dapat mengantjam lambung pasu. 
kan2 PBB jang sementara itu telah 
bergerak madju hingga melintasi 

garis lintang ke-38 dipantai timur 
sampai dipintu2 gerbang kotaSeoul 

Gimedan pertempuran barat. 
Menurut berita2 jang diterima da 

ri medan pertempuran tengah, pa- 
sukan Komunis telab menjerbu dgn 

' sedikit?nja 4 dan mungkin 6 divisi, 
jakni 30,000 hingga 45.000 serdadu. 
Mereka dapat mengumpulkan keku- 
atan ini, walaupun scrangan2 udara 
Gan artilleri PBB menirut taksiran2 
resmi telah menimbulkan lebih dari 
200.000 korban pertempuran dipihak 
pasukan Komunis sedjak tgl 2 Dja- 

nuari jl, Hingga kini offensif pemba 
lasan pasukan Komunis itu tidak 
merupakan antjaman genting bagi 
kemenangan? PBB difront barat, 
akan tetapi serangan pembalasan jg 
dilakukan dengan kuat pada hari Se 
nen itu telah membuktikan, bahwa 
pasukan2 Komunis tidak meninggal- 

kan Korea Selatan untuk pasukan2 
PBB. 

Satu bataljon Amerika 
terkepung. 

Wartawan U.P. Guinn lebih ian- 

Gjut mengabarkan, bahwa menutut 
berita2 jang diterima pada Senen ma 

lam, sebuah bataljon Amerika telah 
terdjebak ketika pasukan2 Komunis 
melakukan serangan pembalasannja 
Gari pegunungan2 disebelah barat- 

laut Wonju. Berita2 lebih Gjelas be 
lum diterima, akan tetapi pertempu- 
ran mati2an kabarnja sedang ber- 
kobar didaerah dimana kesatuan 

  

Betulkah polisi Tjikarang melaku- 
kan kekedjaman2 ? 

JA TPNTA parlemen Rd. Abdurachman Wangsadikarta mema- 
djukan pertanjaan tertulis pada pemerintah-sbb : 

1. Pada hari Kemis tgl. 18 Djanu- 
ari 19981, Ramin bapa Rino Ketua 
Persatuan Tani Indonesia, Anak Tja. 
bang Pengarengan, Ketjamatan 8u- 
katani, Kawedanan Serengseng, Ka. 
bupaten Bekasih serta Konin dan 

“Kabat Pemuda persatuan Tani Anak 
Tjabang tsb diatas telah ditangkap 
oleh Polisi Negara dari Tjikarang 

jang djumlah polisinja 16 orang, Di- 
tangkapnja orang No. 1, No. 2 dan 
No. 8 di kampung Barengkok Desa 
Pengarengan, ketjamatan tsb diatas. 
Orang2 jang tsb ditangkapnja jaitu 
Giikat didjadikan satu tangannja de- 
ngan tambang dan dikebelakangkan 
serta jang No. 1 (Ramin bapaRino) 
lehernja diikat oleh kain merah dan 
kepalanjapun diikat oleh kain merah 
pula : dan sesampainja dibui Tjika- 
rang Jjaitu didalam pembuilan tangan- 
nja jg diikat oleh tambang diganti 
Gengan rantai, serta dipukuli muka- 
Gengkul dan tangan. Dalam satu ma, 

t SAN aA Ur Erkan 
ea la Din 2 
Pa $ : 

  

    

lam itu tangannja dari pagi sampa! 

sore rantainja tak dibuka hingga 
dengkul dan tangan biru2. 

2. Apakah polisi negara di TUKA, 
rang waktu ini Negara Hukum betu 
melakokan kelakuan sekedjam itu ? 

3. Apakah pemerintah sependapat 
gn penanja bahwa polisi negara jg 
harus memperlindungi rakjat tak se- 
patutnja melakukan sematjam itu ? 

4. Penarja ingin mengetahui, per. 
kara apa orang2 itu ditangkapnja ? 
Dan penanja ingin segera orang2 tah 
Giperiksa oleh Dokter, karena pena- 
nja mendapat chabar bahwa orang2 

terganggu kesehatannja akibat sik- 
saan2 tsb. 

5. Dan penanja mendapat chabar 
bahwa polisi negara jang ada di Tji- 
karang dari sedjak pendudukan Be- 
landa banjak membuat kekedjaman 

pada tahanan2 jang ditahan ditangsi 
tsb. Ant. 

3 wr “ 

   

      
  

beberapa per- 
pada djalan 

Amerika terputus hubungannja itu. 
Pesawat2 pemburu 
Amerika dengan segala kekuatan 
menghantam pemusatan? pasukan2 
Komunis disepandjang hari Senen, 
Pertempuran? kini berkobar disuatu 
front 15 mil sebelah timur Hoeng- 
song kebarat hingga Chipyong. 

Ant. Up. 

MENERIMA BAN- 
TUAN DARI SO- 
VJET UNI. 

Perdana menteri Korea Utara, 
Kim Ir Sung, mengakui. bhw Sovjet 
Rusia memberikan ,,bantuan jg be- 
sar djumlahnja” kepada Korea Utara: 

Radio Peking jg mengutip berita 
Gari Pyongyang mengatakan, bahwa 
Kim sewaktu mengeluarkan perin- 
tah hariannja dalam memperingati 
tiga tahun berdirinja tentera rakjat 
Korea menjatakan djuga dalam pi- 
Gatonja itu: ,/Tidaklah kita sadja : 
jang berdjuang melawan aggressor 
Amerika, akan tetapi rakjat Sovjet 
Uni dan RRT pun ikut djuga mem- 
berikan bantuan jang besar djum- 
lahnja bagi perdjuangan kita”, 

Ant. UP. 

Tenggaras 

dan  meriam2. 

utara kini terpaksa mengundurkan 
diri ke Yanjang pada garis jang 
pertama pada pertahanan jg semula. 

Sementara itu seorang djurubitja. 
ra tentara ke 8 mengumumkan, 
bahwa kabar? jang mengatakan 
pasukan2 Republik Korea telah sam- 

“pai di Pantai Timur dari kota tsb 
adalah tidak benar. 
Dalam pada itu di Washington, 

menteri pertahanan Amerika me- 
Ngumumkan, kini pasukan? Amerika 
akan dikirimkan lagi ke Korea pa- 
da permulaan bulan j.a.d. sebanjak 
18.900 orang. Demikian Voa. 

Bagaimana djika Rusia 
menjerang? 

Acheson berunding 
dengan panasehat2 
tingkatan atas. 

Menteri luar negeri Amerika, 
Dean Acheson, bermaksud akan 
mengadakan pertemuan Gengan pe- 
nasehat2 tingkatan atas pada hari 
Senen ini tentang soal apakah jang 
akan diterangkan kepada Kongres 
tentang pengiriman tambahan pa- 
sukan2 Amerika ke Eropa. 

Pembitjaraan2 sematjam 
itu djuga diharap akan dia- 
dakan dalam kementerian 
pertahanan dan achir minggu 
ini boleh djadi presiden Tru- 
man akan mentjampuri pem- 
bitjaraan2 ini. £ 

Pembitjaraan2 ini adalah 
sebagai permulaan bagi per- 
debatan panitia senat jang 
akan diadakan hari Kemis 
tentang soal2 jang diperti- 

'kaikan seperti : Berapa divisi 
Amerikakah jg akan digabung- 
kan dalam tentera Atlantik 
Utara?. Berapa pulapasukan2 

. Eropa Barat jang akan ber- 
gabung didalamnja?. 

Garis pertahanan mana jg 
akan dapat dipertahankan 
di Eropa, djika Rusia menje- 
rang? Dan bilakah garis per- 
tahanan ini akan diadakan? : 
Ant. Up. 

Kekuasaan “Djaksi Agung 
dikurangi pihak militer 

Kata anggauta parlemen R.S. Harsono. 
PE NA parlemen R. Saroso Harsono telah memadjukan pertanjaan tertulis pada pemerintah sbb: 

Menurut keterangan jg kami dapat bahwa : 
Razia umum jang diadakan pada 

tg. 19 Nov. 1950 dilakukan tidak di 
rundingkan dahulu dengan Djaksa 
Agung. Banjaknja orang2 jg ditahan 
Gi Djakarta sadja audah sedjumlah 
185. Dari pada djumlah ini sampai 
sekarang adalah 130 orang jg telah 
dilepaskan dan sewaktu dalam pe- 
periksaan, komisi peperiksaan tsk 
dapat menentukan hsl2 jg dianggap 
sebagai suatu pelanggaran oleh me 
reka. Sampai kini pengusutan? dari 
pada orang2 tahanan ini belum dju- 
ga diadjukan kepada Parket. Jang 
tersangkut. setelah diperiksa oleh 
suatu komisi jg terdiri dari militer 
dan polisi sipil diserahkan kepada 
military security utk discreen. 

Waktu razia diadakan, diadakan 
penggledahan rumah pada suatu 
wakil diplomatik negeri sahabat 
(Ir. Speekenbrink) dan lagi telah 
diberikan perintah untuk mengada- 
kan penggledahan rumah pada wa- 
kil2 dari 3 negeri sahabat (v.d. Sti- 
chelen, Beam dan Nonon) pada saat 
(periode) daripada pembitjaraan pe- 
ting tentang Finansieel ekonomie jg 
dilakukan diluar negeri. Perintah 
penggledahan itu tidak dapat didja- 
lankan karena keadaan diluar keku- 
asaan dan kemauan daripada jang 
memberikan perintah. Berdasarkan 
dengan diatas, apakah pemerintah 
tidaklah sependapat dengan penanja, 
bahwa: 

Djaksa Agung karena ini sebagi 
'Koordinator dalam negeri telah di. 
kurangi kekuasaannja dalam politik- 
polisionil vervolgingsbeleidnja ? 

Inlichtingendienst dari Military 
Intelligance Service bertindak ku- 
rang tepat dan kurang bidjaksana 
hingga terdjadinja penahan2an jang 
tidak dapat ditanggung djawabkan. 

Terdapat suatu perampasan ke- 
merdekaan oleh Militairdictatuur 
sehingga dgn demikian seharusnja mereka jang tersangkut dibeb..skan, 
Adanja suatu pelanggaran dari 

pada diplomatieke onschendbaarheid 
mungkin bukan sebagai akibat dari 
pada keputusan bersama oleh kabi- 
net adalah dianggap sebagai sangat 
tak bertanggung Gjawab, karena 
keamanan hanja Gapat terdjadi dan 
terpelihara oleh pengembalian dan 
terlaksananja hukum penanja ingin 
mengetahui, tindakan? apa jg akan 
diambil oleh pemerintah, utk meng- 
achiri selekas mungkin kpd keadaan2 
jg buruk ini, terutama untuk men- 
tjapal dan mendjamin suatu tinda- 
kan gecoordineerd dari pada alat2 
pemerintah. " Ant, 

' Stasiun radio RRT di 

Singapura. 
Polisi Singapura telah mengada- 

kaa penjelidikan tentang kemungki- 
nan stasiun radio Komunis Tiongkok 
Jang kuat mengadakan penjiaranda 
ri bekas kapal penolong (liberty 
ship), Hai Hsuan jang “berlabuh di 
Singapura. : 
Sebagaimana diketahui, kapal ter- 

sebut diserahkan kepada pemerintah 
RRT atas perintah dari Mahkamah 
Tinggi Singapura permulaen tahun 
jang lalu. 

Pemeriksaan atas kapal itu dilaku 
kan oleh polisi Singapura sesudah 
harian Standard jg terbit di Singa- 
pura “menjatakan, bahwa kapal 
itu dipergunakan sebagai pusat ra- 
dio untuk menjiarkan propaganda- 
nja. Ant, Afp, 
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terdjamin 
   

Kalau persnja jang baik. 
e L Oleh Wartawan K. R. di Semarang): 

CEPERTI kedjadian djuga di lain-lain tempat, P. W. L Kring Se- 
? marang Kb hari malam Minggu, dibawah pimpinan Ketua sdr. 

2 

| dari harian ,,Tanah 

  

aan Sutarjo,: na 

     jukai Sarpan (bekas warta- 
» an Harsono dari 

Fa 

Sign Sihapikan su- : 
" -rat kabar 

| Terpaksa naik. 

| Naiknja biaja2 eksploitasi ,pener-. 
bitan, berhubung dengan 
ga kertas, ongkos rim, ongkos - 
tak dsbnja, me abkan para pe- 
ngusaha penerbit surat kabar hari- 
an dan madjallah mempertimbang- 

| kan kembali uang langganan dan ta 
— mp iklannja. karena dengan dasar2 
| fang sudah mustahil ongkos2 itu Ca 
Lana ditutup. 

Sekretariat Serikat Perusahaan Su . 
24 'ratkabar (SPS) ininta kita umum- 

kan, bahwa djalan menaikkan har- 
ga langganan dan tarip iklan ter- 
Stan ditempuh, untuk . mentjegah 
merosotnja atau gulung: tikarnja 8.k. 
kita. 

Untuk harga langganan harian 
Gitetapkan pedoman sem NA 
sebagai berikut, 

Dalam kota R 8.— sampai R10. 
sebulan. 

Luar kota R10.- sampai R1250 
sebulan. 

Harga iklan ditetapkan sebagai 

man 70 sen per mm kolom, 

Adapun jang mengerai harus di- 

naikkannja harga langganan ma- 

Gjallah dikatakan, bahwa imi dise 

rahkan kepada tiap2 penerbit, dida- 
sarkan atas kalkulasinja masing2. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa . 

&a usaha sedang ditempuh untuk 

mentjari djalan memadjukan pers 

.nasional dan memperoleh merana " 

an2. Ant. 

  

Kebudajaan : 

Lukisan Indonesia ke 

Washington 

Sepuluh lukisan tjiptaan pelukis2 

' Indonesia telah dikirimkan ke Wa- 
'shington utk disetelengkan Gisana. 

“ Dan tidak lama lagi akan diki. 
rimkan barang2 kebudajaan Indo- 

nesia dalam bentuk miniatuur (se- 

perti maguette) ke New Delhi. Ba. 

rang2 ini dalam waktu jang singkat 

akan dipertundjukkan dikota itu. 

Semua ini dimaksudkan untuk 

penerangan lebih luas diluar negeri 

mengenai perkembangan kebudajaan 

Indonesia. Demikian wariawan KR 

mendapat kabar dari Kempen Dja- 

ae 

— #Jajasan Pusat Kebudajaan 
Indonesia Timur”. 

»Jajasan Pusat Kebudajaan Indo- 

nesia Timur” jg seperti diberitakan 
telah putuskan hubungan dengan 

— Btichting ting ,,Culturele Samenwerking” 
Amsterdam, 

urus baru dengan diberi nama 
Badan Penjelenggara, diketuai oleh 
Tatengkeng, dengan anggota2 G.R. 

"4 Rondonuwu, Abdurrachim, Legih, 
Wolhoff, Daeng Marala, Laside dan 
Kamarsjah. 
Dikota2 Kupang, Tomohon, Bule- 

leng dan Denpasar djuga badan tsb. 
mempunjai anggota2. Ditegaskan 
bahwa nama Indonesia Timur tidak 
mampunjai arti ketatanegaraan lagi 
tapi semata2 bersifat geografis. 

Sebagai rentjana th 1951 tertjan- 
tum antara lain mengadakan ruang: 
an pembatjaan utk umum, ruangan 
beladjar bagi murii2 sekolah lan- 
djatan pertama dan memberikan 

: keagan pada peminat2 seni. Ant. 

. na|' menerang 
1 PWI 

kini telah menjusun 

Air”, telah melangsungkah perajaan per- 

ingatan ulang tahng ja Ie V dari . -Persatuan Wartawan Indonesia”. 

Staf Penerangan Dip. Diponegoro 
| “dan Cit. dari C. P.M. Perajaanjang 

 Gimerijahkan dg musik sumbangan 
tjuma2 dari KE. O. ,Irama Butji” di- 

   langsungkan di G R.I.8. Bodjong. 
Dalam kata pembukaannja, Ketun.   

P. W.I. Kring Semarang Sir. Burhan, 
menerangkan tentang kuwadjibaa, 
arti dan kedudukan pers pada 

umumnja dan pers nasional teruta- 
ma, Sdr. Mashud dari harian ,,Nasio- 

gkan tentang kisahnja 
“sedjak berdiri hingga men- 

-tjapai usia 5 tahun ini. Sdr. Sutarjo 
Gari Djapen Propinsi a.l. menekan- 

| kan rasa kemenesalannja tentang 
beberapa golongan kaum intellec- 
tueel jg. hingga sekarang Ini masih 
kurang suka memperhatikan kepada 
persnja sendiri, dan masih lebih 
suka membatja surat2 kabar Belan- 
Ga. Ia minta supaja selandjutnja 
para intellectuelen kita suka lebih 
memperhatikan kepada s:s.k. bang- 
.sanja sendiri. 

. Setelah diadakan sekadar makan 
dan minum bersama, maka bergan- 
ti-ganti telah menjatakan utjapan 
penjambutan: Gubernur Budiono, 

residen Milono dan Mas Sarpan dari 
»Djawatan Bea & Tjukai Insp. Dae- 
rah II. 
| Pak Milono jg. selalu bitjara ser- 
ba origineel, a.l. menjatakan, bahwa 
mau tak mau para wartawan kita 
serta persnja harus insjaf. Sesuatu 
negara jang, walaupun tidak mem- 
punjai pemerintahan jang baik, te. 
tapi kalau mempunjai pers jg. baik, 
keamanan dan ketertiban akan te- 
tap terdjamin djuga. 

| di Makasar tak mau terima 

Makasar digontjan: 
"3 kabar angin 

“Sedjak hari Minggu jl pede 

kertas 25 sampai 100 rupiah sebe 
“alat pembajaran jang sjah dengan 
alasan tidak laku. Rakjat umumnja 
djadi gelisah. 

Pihak resmihari iniadakan peng- 
umuman2, bahwa berita itu tidak 
benar dan akan ambil tindakan ke- 
ras pada mereka jang" bertindak 

   

merugikan dan mengatjaukan ma. 
ajarakat, Ant. 

LATIHAN KILAT UNTUK 
ANGGAUTA C.P.M. 

Tanggal 12/2 di Semarang telah 
berachir latihan Corps Polisi. Mili- 
ter jang diadakan selama seminggu 
dimana 34 orang Komandan2 Seksi, 
Kompi, dan Rajon CPM Djawa Te. 
ngah mendapat peladjaran teori 
kilsit tentang tjara2 mengatur ke-' 

laut, amanan kepolisian didarat, 
udara dan sebagainja, 

Latihan ini adalah jang pertama 
keli dan diduga akan diadakan 
lagi. Ant. 1 

    
     

“Penerangan te tentang lndonesia diluar 
  

negeri dipergiat 
(Oleh koresponden K.R. di Djakarta) 

- 

KEMENTERIAN Penerangan bagian Luar Negeri kini sedan me 
ngadakan persiapan untuk memperkuat usaha penerangan diluar 

negeri. Untuk itu dibeatuk Djawatan Penerangan Luar Negeri jang 
ditempatkan dipelbagai tempat peating diluar negeri dengan nama: 
ISI (dnformation Service Indonesia). Menurut rentjana ISI dibentuk 
disemua negeri tapi karena anggaran belandja tak mengizinkan, ma 
ka jang dibentuk hanja pada enam kota, jaitu di Londor, den Mang 

Djawatan itu diperlengkapi de- 
ngan segala alat dan bahan2 peno 
.rangan tentang Indonesia, jan mak 
sudnja memperkenalkan ke upan 
“Indonesia dalam segala lapangan. Ba 
rang2 exposisi tentang keradjinan 
dan barang2 kesenian kini telah siap 
jang akan dikirimkan ke djawatan 

ISI diluar negeri untuk diseteleng. 
kan. 

  

Rumus pemetjahan marga 
stelsel ditjapai. 

ARU2 ini oleh Pemerintah Propinsi Sumatra Selatan dan Peme- 
rintah Pusat sudah didapat satu rumus guna penjelesaian soal 
stelsel Marga jang sekarang berlaku di Indonesia ini chusus bu- 

at Sumatra Selatan. Sebagaimana diketahui stelsel pemerintahan 
terendah di Indonesia ini masih memakai peraturan jang berdasar- 
kan Inlandsch Gemeente Ordonantie voor 
1938 no. 490. 

Peraturan ini pada dasarnja ada- 
lah sangat kolonialistis dan sudah 
tidak sesuai lagi dengan semangat 
kemerdekaan sekarang ini. Djusteru 
karena itu banjak sekali hai2 jang 
tak diingini terdjadi dibeberspa da- 
erah antara fihak Pamong dengan 
rakjat maupun organisasi2nja. 

  

Pen Sumatera Timur: 
  

Akan berachir minggu depan? 
“Kesulitan dihadapi djuga oleh importir2 asing 

(Oleh koresponden KR Djakarta) 

EMBESAR2 Kementerian Perburuhan di Djakarta dlm pertjakapan 
dgn wartawan ,,KR" menerangkan bhw pemogokan di Sumatera ' 

Timur ada harapan dalam tempo seminggu jad dapat diselesaikan, 
karena adanja usul kedua jg mungkin dapat diterima oleh kedu- 
pihak. Seperti diketahui pihak madjikan perkebunan dan Sarbupu 
sama2 mempertahankan pendapatnja dan tak mau mengadakan pra 
rundingan setelah deadlock, dan terdjadi pemogokan umum di Sei- 
matera Timur. 

Selandjutnja menurut kalangan 

buruh didapat kabar bhw utk men- 
desak madjikan, agar memenuhi tun 
tutannja mengenai perubahan upah, 
Sarbupri Sumatera Timur memutus- 
kan utk mengadakan aksi: protes 
pada tgl 4 Januari. Tapi karena 
utk memberi kesempatan berunding, 
aksi diundur sampai tgl 10 Januari. 
Sementara itu Pemerintah terus- 
menerus mengadakan perundingan2, 
baik dalam kalangan Pemerintah 
sendiri, maupun dgn pihak buruh 
Gan madjikan. 

Pada tgl 8 Januari perundingan 
antara buruh dan madjikan ternjata 
mendjadi deadlock dan Sarbupri 
memutuskan mengadakan aksinja 
pada tgl 10-1. Selain itu Sarbupri 
sanggup berunding lagi, asal sadja 
ada ketentuan2 bahwa perundingan 
didasarkan tuntutan Sarbupri jang 
disampaikan pada tg 29 November 
1950 dan upah serta tjatu' natura 

“Gibajar/diberikan penuh atas dasar 
upah baru dengan terugwerkende 
kracht. Avros/DrV tidak - ada- 

.Kan represailles. 
Perkembangan seldmajatala me- 

ngenai soal itu,' jaitu terdjadinja 
aksi jg dimulai tg 10-1 jang dilaku- 
kan oleh buruh dengan penuh disi. 
plin. Seperti diketahui dibagian2 
vitaal sadja dilakukan pemogokan 
pada perusahaan2, djadi tegasnja 
tidak semua buruh mogok. Dalam 
pada itu Pemerintah tidak tinggal 
diam tapi lalu mengadjukan usul2 
padakedua pihak sampai dua kali. 
Karena putusan2 madjikan tetap 
tidak memuaskan tuntutan buruh, 
Sarbupri memerintahkan mengada- 
kan pemogokan pada seluruh buruh 
Sumatera Timur mulai tg 26 Jan. 

  

Perkembangan Bank Surakarta 
ng ang setelah Lana Tien 
(Oleh Pemb. ,,K. R ” di Solo) 

ya pertjakapa dabigan jatatn »KR" di Solo, Sdr. Martono. 
Direktur Bank S Surakarta mengenai perkembangan Bank tsb. me- 

-nerangkan bahwa 5 tahun sedjak proklamasi kemerdekaan Indonesia, 
rupa2 kesulitan telah dialami oleh Bank-Surakarta, hingga kalau tidak 
atas perlindungan Tuhan, sukar dimengerti bank ini, masih dapat 
melangsungkan hidupnja sampai Mengping, jang sdr. boleh udji kea- 
daannja. 

perubahan kekuasaan dari peme- 
— rintah Djepang mendjadi Republik 

uap Pena , sekali gus kekajaan bank 
ini dari 5 djuta, turun mendjadi 
.R 50,000.— 1 

Tetapi bukan so'al kekajaan sadja 
jg terpenting bagi sesuatu bankin. 

, bahkan kepertjajaan merti- 
pakan “factor ig penting djuga. - 
Usaha Bank - Surakarta sedjak 

berdiri, sedapat mungkin ditudjukan 
kearah memperkuat usaha2 nasional. 

. Memberi bantuan crediet dgn tang- 
gungan barang atau perumahan. 
Membantu dan bekerdja bersama2 

| dgn instansi2 pemerintahan. 
| Dasar2 ini sam daratan dipe- 

, TN ma AN Bank Surakarta diMalang dan 

ai Crt., terbagi atas a R 100.— 

jang terkefjil. 
Dalam rapat pemegang aandeel 

tg1.24-12-”50 telah ditetapkan nilai 

aandeel loma (herwaardeering) dida- 
sarkan atas tahun dikeluarkannja 
aandeel2 itu, ja'niaandeel a dikeluar- 
kan October 1945. Aandeel b dikelu- 
arkan Sept. 1946. Sedang aandeel c 
dikeluarkan dim th. 47 - 48— 

ak lama lagi Bank - Surgkarta 
skan mengadakan rapat guna me-. 
nentukan keuntargan sampai ulti- 
mo 1950, sebesar 14 pres€n Ik. per- , 
aandeel dari R 100.— (Ind. Crt). 

Lebih landjut sdr. Marcono n 
rangkan, bahwa meskipun fi 

    

   
rebon, telah hantjur en pertem 
puran jang lampau, t 1 dgn modal 
jg ada sekarang ini -Sorakarta 

. tetap akan melaksanakan tjitaznja 
untuk turut memperkokoh kemer- 

dan bangsa Indonesia.— 

Sebagai tindakan Pemerintah jang 
terachir sampai hari ini, Menteri 
Perburuhan memutuskan pemben- 
tukan suatu panitia ad hoe. pada 
tg 31 Januari jl. 

Komisi ad hoc 

Dalam komisi ad hoc itu duduk 
Mr. Hadiono Kusumo Utojo, wakil 
Kementerian Perburuhan sebagai 
ketua, dan anggota2nja ialah Kasi- 
mo, wakil Kementerian Pertanian, 
Hardiman wakil Kementerian Per- 
dagangan. Gerungan wakil Kemen- 
terian Perhubungan, Ngion, wakil 
Kementerisn Pekerdjaan Umum dan 
Mr Kartadjumena wakil Kementeri- 
an Keuangan. 

Iskak, pembesar Kementerian Per- 
buruhan ditanja mengapa tampak. 
nja pemogokan terus-menerus berla- 
ku, menerangkan bhw pada umumnja 

pihak madjikan melakukan tradisi 
penempatan. tenaga dimasa kolonial. 

Perlu diinsjafi bkw di Asia Tengga- 
ra terlebih2 dimasa sesudah perang 
Gunia II timbul banjak negara2 na- 
sional, jg djuga menuntut perbaikan 
nasib bagi rakjatnja. Faktor2 psy- 
Chologis, rasdiskriminasi, dan per- 

tentangan2 lainnja antara madjikan, 
buruh asing dan buruh Indonesia 
menjebabkan ketegangan2 jg menju- 
litkan Pemerintah. Politik full em- 
plioyment jg ditjita2kan Pemerintah 
belum berhasil sebagaimana mesti- 
nja, 

Kesukaran? hagi kaum 
importir dan exportir: 

Achirnja dalam hubungan ini da- 
“pat diterangkan bhw menurut pem- 
bitjaraan wsrtawan kita dgn bebe- 
rapa stafemploye, perusahaan2 im- 
port export asing di Djakarta dida- 
pat kesimpulan bhw djuga importir 
Gan exportir asing di Indonesia 
menghadapi kesukaran, jg sebenar. 

nja pokoknja berdasar pada sulitnja 
mendatangkan barang dgn tjukup 
buat Indonesia dari luar negeri. Ba- 

njak barang keperiuan sehari2 buat 
Indonesia seperti kertas, alat2 kan- 
tor, textiels dil djika dibandingkan 

dgn harganja diwaktu sebelum pe- 
rang naik hingga 10-20-kali. Selain 
itu importir2 besar harus. memba- 
jar vrije winstbelasting pada Alg 
Importeurs Organisaftie 10pCt hing- 
ga 100 pCt bagi setiap transaksi 
untuk kas negara. Tapi menurut 
kalangan dagang Indonesia, tidak 
mustahil, kaum importir asing itu - 
adakan tindakan, menahan barang 
asor mereka dapat harga mahal. 

Buitengewesten Stbid 

  Ke Mena NE | 

Nungtjik A.R. jang baru ini ke 
Djakarta sudah mengadakan pam- 
bitjaraan dengan fihak Kementerian 
Dalam Negeri guna penjelesaian 
didaerah Sumatra Selatan ini. Ha- 
silnja a. 1. didapat satu rumus, dima- 

pa tidak akan melanggar soal2 hu- 
kum bagi ketata negaraan. 
Maka itu diambil rumus: a) Per- 

aturan Inlandsch Gemeente Ordon. 
nantie v. Buiten Gewesten tsb. di- 
bekukan untuk Sumatra Selatan. 
b.) Kementerian Dalam Negeri akan 
membuat peraturan sementara guna 
mendjadi dasar hukum Marga stel. 
sel di Sumatra Selatan. c) Peme- 
riitah Propinsi (Gubernur dan De. 
wan Pemerintah) akan mengatur 
selandjntnja mengenai pembentukan 
dewan2 dan pemerintah marga sete- 
rusnja. @) Dalam pembuatan per- 
atursn sementara itu. pemerintah 
Propinsi akan mengadjukan sebuah 

Konsepsi, dimana akan dipadu dgn 
Konsepsi dari pusat sendiri. Sekarang 
fihak Propinsi sedang menjiapkan 
konsepsi tsb. Diduga dalam tempo 
seminggu akan sudah dapat diki- 
rim ke Djakarta. Ant. 

Bunuh saudara “Kureme ha- 
rapkan warisan. 

Seorang - perempuan Indonesia 
djanda Kloos pada tg 8/2 jbl. 
diwaktu petang, telah dibunuh dgn 
sendjata golok, oleh seorang berna- 
ma Naung, jg mendapat perintah 
Gari seorang bernama Udjang. Naung 
setelah melakukan pembunuhan, ke- 
mudian mensnam majat Nj. djanda : 
Kloos tersebut dihalaman depan 
rumahnja, dimana lobang utk me- 
ngubur, hanja digali setjara terge- 
sa2 sekali sedalam 3 1/2 meter. 
Pembunuh Naung esok harinja 

tertangkap oleh pihak polisi jg ke- 
mudian diserahkan 'pada tentara, 
tapi dalam pendjagaan tentara ini, 
Naung berhasil melarikan diri, se- 
telah diperiksa. 

Menurut keterangan jg diperoleh 
Gari pihak polisi bagian luar kota, 

pembunuhan itu dilakukan oleh 
Naung, atas perintah Udjang, jg 
mendjadi saudara tiri dari njonja 
Gjanda Kloos. Dengan matinja njo- 
nja djanda Kloos, Udjang harapkan 
mendapat warisan dari harta milik 
njonja djanda Kloos itu, jg boleh di 
bilang termasuk orang jg kaja. 
Maksud djahat Udjang tsb, dapat 

diketahui oleh pihak berwadjib, dari 
keterangan2 jg diberikan oleh Naung 
ketika ia tertangkap. Kini Udjang 
bersama 5 orang jg didakwa mem- 
punjai sangkut paut dengan pem- 
bunruhan njonja djanda Kiosos itu, 
berada dalam tahanan polisi guna 
@iperiksa. Ant. 

Buruh Bioskop bekerdja 
.kembali. 

Pada hari Sabtu jg lalu diadakan 
peruadingan di Palembang antara 
pihak Serikat Buruh Bioskop jang 
diwakili oleh SOBSI dan pinak' Per- 
satuan Pemilis Bioskop guna penje- 
lesaian pertikaian mereka baru2 ini. 
Perundingan ini dipimpin oleh pihak 
Penjuluh Perburuhan. 

Didapat persetudjuan bhw buruh 

mulai hari Sabtu itu bekerdja kem- 
bali, sedang perundingan akan di- 
Gjalankan terus oleh kedua belah 
pihak dengan ketentuan2: maljikan 

“tidak boleh mengambil tindakan 
pembalasan, gadji buruh selama mo- 
gok dibajar penuh. Hasil perundi- 
ngan harus berlaku mulai 1 Oktober. 
Pemberhentian 2 orang buruh pa- 
Ga Bioskop Oriental jdan Chung 
Hwa ditindjau kembali. Ant. 

'Cairo, “Singapore, Sydney dan New York. 

Selandjutnja dapat dikabarkan bah 
wa Kementerian Penerangan bagian 
Luar Negeri aktif menerbitkan buku 
dan risalah, madjallah tentang Indo 
,nesia jang disebarkan diluar negeri 

diantaranja ,Indonesia Now", ,,Re- 
construction in Indonesia” sedang di 
tjetak, sedangkan buku ,,Pictures 
from Indonesia” sudah terbit. Tidak 
lama lagi untuk kepentingan pene- 
rargan Indonesia diluar negeri akan 
ditertitkan buku bergambar, ,,Indo- 
nesia its country, its People, its Cul- 
ture”, 

Islam demokrasi atau 

diktatuur ? 

Kepada para Alim Ulama diminta 
pendapat dan fikirannja tentang: 
sIslam itu demokrasi atau dikta. 

tur?” dan mengirimkan keterangan 
dan lasam? (detail) itu setjara ter- 
tulis kepada Muhammadijah bagian 
tardiih, djl. Kawi Malang. Demikian 
salah satii putusan jg. diambil pe- 
ngurus Muhammadijah bagian tar- 
diih Malang dalam esidangnja perta- 

ma pada tg 9 Pebruari jl. Setelah 
tivkup diterima keterangan? dan 
Gjawaban2 dari mana2, segeralah 
akan diadakan sidang Madielis Per- 
musjawsrat:n dengan memanggil 
para alim ulama guna merundingkan 
Soal2 tsb. Demikian keputusan jang 
diumimkan oleh Pengurus Muham- 
madijah Malang. 

3 Gunung berapi jang paling 

berbahaja akan diperiksa 

Menurut keterangan Dinas Gunung 
Berapi, pala pertengahan bulan Pe 
bruari ini serombongan pegawai 
Gari Dinas tersebut akan memeriksa 

gunung Merapi, Kelud, dan Kawah 
Idien. : 
Rombongan jg akan dipimpin oleh 

Djatikasumo itu antara lain akan 
berusaha utk mendirikan bangunan2 
sederhana guna pos pendjagaan um- 
pamanja di Babadan (lereng gunung 
Merapi sebelah barat) dan di Kelut, 
Selandjutnja akan dipasang pula 
pesawat2 seismograaf, pesawat2 
meteorologie, barometer dlinja. 

Pihak Dinas mengharapkan supaja 
pekerdjaan pada ketiga gunung ber- 
api jang paling berbahaja dipulau 
'Djawa Itu akan bisa selesai dalam 

waktu 2 a 3 minggu. Ant. 

  

Pengurus baru B.T.I. 
Rapat B.T.I. sekitar kota Jogja- 

karta, jg didatangi oleh 10 Ranting, 
baru? ini antara lain mengambil ke 
putusan memperbaharui susunan pe- 
ngurus. 

Susunan pengurus baru B.T.I. Tja- 
bang Jogjakarta adalah sbb: 

1. Ketua Isir. Effendi 2. Ketua 
II. sir. Sujono. 3. Sec. Umum sdr. 
Sumarto. 4. Sec. II. sdr. Purwowi- 

'“ djojo. 5. Sec. Sosial Ekonomi sdr. 

Hardjowinoto dan sir. Sugiman. 6. 
Sec. Pendidikan Penerangan saudara 
Kawit dan sir. Katibin. 7. Sec, Pe- 
muda sdr. Sudarsono dan sir. Sla- 

met. 

Konperensi ,,Karya 
Kishma". 

EKonperensi ,, Karya Kishma” ke-V 
aksen dilangsungkan pada tanggall 
hingga 3 Maret jad Ji Malang. 

Dari panitia konperensi jang ber- 
kedudukan di Jogja belum didapat 
keterangan sosl2 apa jang akan di 
bitjarakan. 

“Indonesia aliran Lahore didapat k 

tempat, kaum buruh menerima pula 

| tum minimum dari kekurangan be. 

   

Dari kalangan P. B. Ahmadija 
   

   

  

bar. bahwa pada tg.:'18 hingga 22 
Februari j.a.d., akan dilangsungkan 
Mu'tamar ketjil Merana di Jo- 
gjakarta. 

   

          

Perkara toko , Oem". 

Menurut putusan hakim, AN , 
toko ,,0en” jang mendjadi perkara 
antara. pemiliknja dan buruhnja, 
maka dalam tempo 6 bulan pemilik- 
nja boleh mengusahakan peru T 

haannja lagi, dgn. membajar biaj: 
kepada buruh selama menungg' 
Dalam pada itu masih mendj 

pertimbangan burit, apakah aji 
pemiliknja mengusahakan lagi 
ruhnja akan bekerdja kepada mer 
ka atau mendirikan perusahaan se 
diri. 

dana Paloh Radio 
Indonesia 
Tentang Padjak Peredaran. 

Updang2 Darurat Padjak Pereda- 
ran jang baru2 ini dikeluarkanoleh 
Pemerintah sangat berat dirasakan' ' 
akibatnja, oleh rakjat seumumnja 

Gan kaum buruh chususnja. F 
Dengan adanja padjak peredaran “ 

itu, harga bararng2 terutama untuk 
keperluan hidup sehari2, mendjadi 
membubung tinggi. 
Untuk mengatur kesalitan ekonomi 
dari pada kaam buruh jg bekerdja 

pada pemerintah, maka Berikat Bu- 
ruh Radio Indonesia Tjabang Jogja- 

karta telah mendesak kedada Pusat ' 
Serikat Buruh Radio Indonesia di 
Djakarta, untuk bersama2 dengan 
Serikat2 Buruh/Sekerdja lainnja dg 
djalan mefalui Vaksentral jang ber- 
sangkutan, memperdjoangkan ing 
kepada Pemerintah agar supaja di 

samping tundjangan kemahalan se- 

  

   
    

        

     
    

    

    

tundjangan kemahalan (jang bersi- 
fat umum), seimbang .dengan me- 
ningkatnja harga barang2 padasaat 
ini, 

' BERAS DATANG — 
Djawatan Kemakmuran Da- || 

erah Istimewa Jogja bagian | 
Perdagangan, menerangkan pe 
banan beras jg dulunja telah 
didapat dari Semarang, bahan2 
tersebut kini telah datang di 
Jogja. 

Dan sementara waktu di- 
simpan di gudang Suroredjo. 

Beras tersebut akan didjual 

selain untuk para pegawai 
Gjuga untuk umum, dengan 
harga kira-kira “agya lebih 
R..1.40 tiap kg.         

Tiap hari Na ada 
20 truck. 

Untuk angkut beras. 

Menurut penjelidikan, kebutuhan 
minimum bagi seorang untuk hidup 
lajak, tiap harinja adalah 400 gram 
beras maka penduduk Jogja jg ku- 
rang lebih 200.000 orang banjaknja $ 
itu adalah 800.000 kg. (800 Ton) ti- 4 
ap hari. Hatsil daerah Jogja, sendi- 
ri 200 Ton, sedang bahan makan 
lainnja dapat menambah djumlah 
tersebut hingga 75 pCt dari kebu- : 
tuhan. 

Ini berarti harus tiap hari dida- 
tangkan kekurangannja imah 200 
Ton beras dari luar daerah, Menurut 
para ahli Bahan Makan di Jogja, 
sangka-angka tersebut dapat diper- 2 
ketjil, Karena dalam kenjataan kota 
Jogja sendiri dgn penduduk 200.000 
termasuk kurang lebih 50 pCt jang 
belum mengjadi consument adalah 
100 000 x 400 gram - 40 Ton tiap 
harinja. 

40 Ton inilah jg mendjadi guan- 

ras untuk daerah Jogja. Dengan 
angka-angka tersebut akan "lebih 
mudah digambarkan, djika diingat, 
bahwa tiap harinjaada 20 trick a 
200 Ton beras memasuki kota, 

  

Aniem putuskan stroom berarti 
kemenangan Belanda ! 

(Oleh pembantu .'K,R,,.) 
PN Pemerintah Kotapradja Jogjakarta jg terdiri dari K.M.K. 

Pulisi Negara — C.P.M. dan Kedjaksaan telah menimbang, 
bahwa  mosi 

Kota Jogjakarta dipandang dari 
sudut perdjuangan memang tidak 
bisa disamakan dengan Kkota2 Sura- 
baia —Semarang dsb. Karena Kota 

  

Bung Kriting 
  

  

          

      
        
      
      
      
        
      
      
    
   
   

       
   
   
    
   

  

      
  

   
    

   

        

sudah dalam parlemen 
bahwa. kenaikan tarief listrik itu akan ditunda pembajarannja, me- 
lainkan pemakaian tenaga listrik baru dibajar menurut tarief2 listrik 
jang telah ditetapkan dengan surat Kementerian Pekerdjaan Umum ' 
dan Tenaga tanggal 8 September 1950 No 3245/IL. 50 dan jang 
mulai berlaku pada tanggal 1 Augustus 1950. 

itu bukanlah berertt 

Jogjakarta betul beberapa waktu 
pernah diduduki Belanda, akan te- 
tapi Belanda tak pernah menguasai. 

Selandjutnja dinjatakan djika se- 
andainja pada waktu ini kantor Lis- 
trik Jogjakarta mendjalankan pemu- 
tusan aliran listrik dapat dianggap 
oleh rakjat sebagai kemenangan Fe- 
landa oleh karena dimata rakjat kan- 
tor Listrik tak lain adalah Aniem jg 
merupakan Maatschappij Belanda. 

Bagi rakjat sangat berat, untuk 
melunasi utangnja kepada kantor 
listrik dengan sekali gus (Agustus 
1950 s/d Januari 1951, djadi 6 bulan) 
Achirnja diharapkan agar kantor ' 

Listrik Jogjakarta, supaja membe- 
ri kesempatan kepada para con- 
sument untuk melunasi utangnja 
sampai tanggsi 1 Juni 1951. 
Pemutusan aliran Iistrik oleh Kan- 

tor Listrik Jogjakarta, baru da 
Beng mulai tanggal I Ju 
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BEGROOTING NEGARA 
UDAH kita umumkan dim ha- 
rian ini angka2 rentjana be- 

grooting negara jg akan segera 
dibitiarakan dlm parlemen. 

Tekornja begrooting, menghen- 
daki bertambahnja uang masuk. 
Dan utk memasukkan uang itulah, 
harus dipetjahkan. Dengan dasar 
djangan memberatkan beban 
rakiat. # “ 

Soal jang sangat hangat itu, 
ingin kita kadji dan mendengar 
pendapat kawan2, diantaranja 
beberapa tadjuk rentjana s-s.k. 
kita kutipkan dibawah ini. Red. 

Harian ,ABADI"” dalam tadjuk 
rentjananja tg. 9 Febr. jl a.l. menu- 
lis: Angka2 jang dimadjukan oleh 
Menteri .(Keuangan, Red. KR) itu 
Gapatlah kiranja memberi pengerti- 
an kepada chalajak apa sebabnja 
pemerintah dlm waktu belakangan 
ini telah mengambil tindakan2 jang 
rigereus dlm soal keuangan, antara. 
nja dilaksanakannja padjak pemba- 
pgunan dan padjak peredaran. 

Tindakan2 demikian masih belum 
tjukup dan Menteri Keuangan telah 
membajangkan djuga, bahwa untuk 
menutup deficit dlm anggaran be. 
landja tahun jad ini mungkin sekali 
pemerintah akan mengambil lang 
kah2 penghematan berupa seleksi 
dan rasionalisasi dlm corps pegawai, 
jg njata terlalu memberatkan pos2 
pengeluaran. 

»Abadi” mengachiri alasannja dgn 
mengharapkan, agar pemerintah bu- 
kan sadja mendjalankan seleksi dan 
rasionalisasi pegawai, tetapi djuga 
lain2 penghematan pengeluaran ne- 
gara. Di Inggeris kata Abadi selan- 
Gjutnja.menteri2 misalnja tidak se- 
gan2 utk pergi naik tram. 

Harian Nasional” 
dlm tadjuk” rentjananja kemarin, 
lebih dulu menjatakan bhw angga- 
ran belandja negara pasti akan me- 

nimbulkan kiritik pedas dlm parle- 
men. 
Mengenai rentjana Menteri Ke. 

uangan akan mengadakan rasiona- 
Hsasi dikatakan, bhw prinsipnja tin- 
Gakan itu memang perlu. Tetapi ka- 
lau tidak disertai persiapan jg be- 
tul2 beres obatnja bisa lebih merti- 
gikan daripada penjakitnja. 

Selandjitnja dinjatakan, bhw men- 
teri Sjafrudin ternjata lebih pintar 
memakai guntingnja dari pada men- 
Gjaga supija Gjengan terlalu ba. 
njak uang beredar lagi. Sjafrudin 

jg dikatakan orang kuatiiurapanja 
tiiak atau bslum tjikup kuat utk 
keperluan negara kita jg konrtole- 
apparatnja masih tidak karuan ini. 

Achirnja ,,Nas onal” menjataran 
bhw p.merintah, partai2 dan golo- 
ngan2 waljib mentjari djalan ba- 
gaimana bisa bulat bersitu padu 

: melipat gandakan sumber2 pengha- 
silan negara. Sebab kalau tidak 
penderitaan rakjat kita jg sekian 

banjak dan sekian lama itu n nii 
akan terulang lagi dan semuanja 
nanti sia2 sadja. 

. 

Harian INDONESIA RAYA" da- 
lam tadjuk rantjananja tg. 9 Febr. 

menulis: 
Mengenai rasionalisasi dikatakan, 

bahwa soal itu sudah berulang- 
kali dikatakan oleh pemerintah. Ha- 
nja belum bisa dilaksanakan. 
Malahan dalam prakteknja buro- 

krasi pemerintah Indonesia merde.- 

ka ini semangkin hari semangkin 
besar dan tebal. 

Selandjutnja dikatakan sbb: 
Kita lihat, bahwa selalu sadjaada 

dinas2 baru atau panitia2 baru jang 
. didirikan jang semuanja membutuh- 
kan pegawai2 baru. Aturan2 padiak 
baru sebenarnja membutuhkan badan 
peagawas"jang baru pula dan jang 

h-rus mempunjai pegawai jg banjak, 
Uang sebanjak itu, Gjika dipergu- 

nakan tidak dgn bidjaksana, tidak- 
lah akan menimbulkan banjak man- 

fa'at bagi rakjat. Tidak sadja admi- 
nistrasi pemerintah harus dfrasio- 
nalisir, dibikin mendjadi efficient 
Gan terdiri dari pegawai2 jg djudjur 
Gan radjin bekerija, tetapi pema- 
kaian uang itu sendiri barus ada 
rentjananja jang baik. g 

Kalau uang pemerintah umpama. 
nja dihambur hamburkan utk men- 
G aga , standing” duta2 dan utusan2 
keluar negeri, hingga harus menga- 
Gakan dinner dinner dan cocktail 
party jang tidak boleh kalah gemi- 
langnja dengan pesta.pesta jang 
Giadakan sebuah" negara seperti 
Amerika Serikat kalau uang dike- 
luarkan sampai ribuan rupiah utk 
pakaian utusan2 keluar negeri jang 
melakukan perkundjungan satu ming 

gu sadja umpamanja,- dan matjam2 
keborosan japg lain (ingat sadja 
pegawai2 jang mondar-mandir dsb.) 
maka berapa djuga banjaknja uang 
masuk tentu selamanja tidak akan 
mentjukupi. 
  

Wartawan ,,Daily Worker 
terhalang pergi ke Eropa. 

Karena state department 
tak mau beri paspor. 

Didapat kabar bhw state depart- 
ment Amerika Serikat telah me- 
nolak untuk memberikan paspor ke- 
pada 2 orang wartawan Amerika 
jang ingin pergi ke Eropa. Warta- 
wan2 tersebut ialah Joe Nort dari 
»Daily Worker” dan Adam Lapin 
dari ,,Peoples's World”. 

Djurubitjsra state department 
menerangkan, bahwa penolakan itu 

(Jogja) 

berdasarkan undang2 baru jang me- ' 
clarang pemberian paspor kepada 
orang2 jang mendjadianggota orga- 
nisasi komunis. Ant. AF». 

Nehru : 

Bahaja perang dunia ber- 
tambah besar 

Karena RRT ditjap sbg agressor & masalah Djerman 

PERDANA menteri India, Jawaharlal Nehru. 2 hari jl mengatakan 
bahwa ditjapnja RRT sebagai agressor dan perselisihan paham 

antara negara2 besar mengenai soal persendjataan Djerman 
telah memperbesar bahaja perang 

Sesudah menilik sedjarah pembi. 
:fjaraan2 dalam PBB tentang Korea, 
ketika berpidato dimuka parlemen 
India tadi, Nehru mengatakan bah. 
wa diterimanja resolusi PBB untuk 

mentjap RRT sebagai agressor tadi, 
suntuk sementara waktu sekurang?2- 
nja, melenjapkan segala harapan 

akan tertjapainja penjelesaian setja- 
ra damai.” ' 
Dikatakan pula, bahwa Korea dan 

Timur Djauh dengan tjepat berobah 
mendjadi reruntuhan belaka, diin- 

Gjak indjak kian-kemari oleh tenta- 
ra2 jang bermusuhan. 

Lain negeri akan terseret 
Djika petjah perang dunia, kata 

Nehru, maka negeri? lainnja baik 

di Asia maupun ditempat2lain, pasti 
aken terseret pula 

  

   

     AN Pa 

itu, 

dunia. 

Banjak hal jang tergantung dari 
pada penjelesaian soal persendjata- 

an kembali Djerman, kata Nehru, 
Apabila petjah perang, maka jang 

akan paling besar penderitaannja, 
ialah bangsa2 di Eropa, kata perda 
na menteri India seterusnja. 
Mengenai hubungan antara India 

dan Amerika, Nahru menerangkan, 
walaupun terdapat perbedaan2 dim 
lapangan politik, ia akan tetap me 
melihara hubungan jg baik dengan 
Amerika Serikat. 

Soal Kashmir 
Tentang soal Kashmir Nehru ber- 

Gjandji akan mentaati djandjinja, 

bahwa rakjat Kashmir sendiri jang 
akan menetapkan masa depan ne- 

geri mereka. 

Seterusnja menurut siaran Radio 
' India itu, Nehru menegaskan bhw. 
sudah satu tahun lebih, India ber- 
pendirian supaja pemerintah RRT 
diwakili dalam PBB, 

,Apabila RRT diterima dlm RBB, 
nistjaja banjak diantara kesulitan2 

jang sekarang ini, akan dapat di- 
hindarkan«. 

Politik India terhadep 
R.R.T. 

Mengenai pidato perdana menteri 
Nebru dalam parlemen India itu 

seterusnja Nehru menerangkan, bah- 
wa politik India terhadap pemerin- 
tah RRT tidak akan dipengaruhi 
oleh keputusan PBB untuk mentjap 

Tiongkok sebagai agressor. 
kidato Nehru tadi disaksikan oleh 

wekil2 diplomasi, diantaranja duta 
besar Sovjet Uni, RRT, Amerika 

Serikat dan komisaris-tinggi Inggris. 
Atn. Up. 

Sekitar Tanaka dalam Par- 
tai Komunis Itali 

Togliatti lapor ke Moskow. 

KE ERGIAN Pietro Secchia wakil Sekretaris Partai Komunis Itali 
ke Sovjet Rusia, menundjukkan, bahwa ekskutip partai ini, dan 

mungkin djuga Moskow, merasa gelisah oleh sebab gerakan pembe- 
rontakan jg timbul dalam partai terhadap disiplin cominform jg keras 
itu. 

Secchia dengan sangat susah da- 
tang kembali dari Moskow dimana 
Falmiro Togliatti pemimpin partai 

komunis Itali, masih berdiam, sewak- 

tu kedengaran permintaan berhenti 
dari wakil2.komunis, Valdo Magnani 
Gan djuga Aldo Cucchi terdjadi. 

Sedjak berhentinja kedua pe- 
mimpin Komunis tersebut ini, kege- 
lisahan jg terdapat dalam partai 

bertambah tambak buruk. 
Para penindjau politik berpenda- 

pat, bahwa Secchia, jg ditemani 
dalam perdjalanannja ke Moskow 

ini oleh senator komunis dari 
Bologna Arturo Colombi, pergi ke 
Moskow 'Otk melaporkan tentang 
keadakan jg timbul oleh sebab 
berhentinja Magnani dan Cucchi 
dan utk mengadakan perundingan 
Gengan Togliatti mengenai langkah? 
ig Skan diambil utk menghambat 

gerakan politik jg akan didirikan 
oleh kedua pemimpin komunis jg 
sudah berhenti tadi. 
Dengan tidak mau menggabung- 

kan diri dalam anasir2 Titois dan 
Trotkis jang sudah ada di Italia, 
Magnani dan Cucchi berusaha keras 
untuk menarik masa proletar Italia 
utk mendirikan suatu gerakan bu- 
ruh jang bersatu dan merdeka jang 
bertekat untuk mempertahankan 
demokrasi. 1 

Berhubung dengan ini kedua pe- 
mimpin komunis jang berontak itu 
mengumumkan tentang segera akan 
membentuk suatu ,,Panitia Bertin- 
Gak“ guna memudahkan mengada- 
kan perhubungan dan pembitjaraan2 
ign anasir2 Pierto Nennis dari Par 
tai Socialis jang pro- komunis dan 
dengan anggota2 Partai Socialis 
Iganazio Silones dan dgn sedjumlah 
besar buruh jang memandang, bhw. 
mereka tidak lagi diwakili oleh se- 
suatu partai kiri. 

Bagaimanapun, konvensi Partai 
Komunis Itali jang akan dimulai 
permulaan bulan Maret jang akan 
datang ini, akan mengambil kepu- 
tusan2 jang penting untuk mem- 
basmi sesuatu gerakan perpetjahan 
dan Untuk membersihkan anasir2 
pemberontak dari kalangan? pe- 
mimpin2 jang bersesuaian dengan 

instruksi jang akan dibawa oleh 
Togliatti dari Moskow. 

Menurut taksiran, kekuatan Par- 
tai Komunis Jtali sekarang ini 1a- 
lah 1.8000.000 orang. Ant. Afp. 

EPIDEMI TIPHUS. 
Didaerah jang diduduki 
Amerika di Korea. 

Radio Moskow pada hari Minggu 
mengabarkan, bahwa didaerah jang 
diduduki Amerika di Korea kini 
berdjangkit epidemi tipHus dan me- 
njebabkan banjak kematian. 
Koresponden ,,Pravda” di Korea 

mengatakan, bahwa dibeberapa tem- 
pat, 9 pCt. dari penduduk mati ka- 
rena tiphus itu, Ant. Reuter.- 

  

  

MENEMUKAN UANG 
SEKOPOR. 

Pekerdja2 jang sedang mengerdja- 
kan dgjalan baru di Valencia hari 

Sabtu telah menemui satu kopor 
jang berisi 1.200 uang perak dari 

bawah tanah. 

Menurut pembesar2 archaelogic di 
kota ini, kebanjakan dsri uang pe- 
rak tersebut berasal dari abad ke 16 
Gan ke17 uang Spanjol- dan Fili- 
pina. Ant. Up. 

          
        

  

         

        

      

    
     

  

          

      
           
          
        

     
        
      
        
       

  

    
        
      
     

   
LEON BOURGEOIS - KETUA dari 

»Commission Permanente de preser- 
vation contre la Tuberculose pada 
tahun 1903 pernah mengataksn bah- 
wa Pemberantasan Penjakit Tuber- 
culose adalah satu kewadjiban sosial 
dari pada Pemerintah. 

Sesuai dengan pendapat Leon 
Bourgeois tersebut, Kementerian 
Kesehatan, chususnja Djawatan 
Pemberantasan Matt Taberci- 
lose jang dikepalai oleh Dr. M. 
Goenawan, dalam Reatjana Peker- 
djaannja telah membuka djalan bagi 
Badan? Partikulir jang menjeleng- 
garakan Sanatorium untuk Pende- 

rita Penjakit Paru2, dan jang ka- 
rena akibat Perang Dunia II, Per- 

Gjuangan Kemerdekaan Rakjat In- 
donesia dan zaman Feralihan meng- 
hadapi kesulitan2 dan kesukaran? 

dalam menjelenggarakan dan mem- 
bangun Sanatorium tsb. kembali, 

dan bersedia membiajai sepenuhnja 
penjelenggaraan, pembangunan. dan 

perkembangan dari Sanatorium2, 
sementara Badan2 Partikulir tsb. 
jang memiliknja belum dapat me- 
ngatasi kesilitan2 finarcieel jang 
sedang dialaminja. 
Untuk Sanatorium Pakem .dengan 

capaciteit 150, djika dibandingkan 
dengan Sanatorium Tjisarua dengan' 
capaciteit jang “untuk penjeleng- 
garaan dan pembangunan dalam 
tahun 1951 mempunjai anggaran 
belandja kl. 1.1000.000 Rupiah, pa- 
ling sedikit dapat diharapkan 
R.1.000.000 untuk tahun 1951 dan 
pasti djuga akan disediakan bila- 
mana Badan Partikulir jang mem. 

butuhkan suka memintanja. 
Sampai kini Sanatorium Pakem 

sebagai tjabang Jari rumah Sakit 
Bethesda, tidak menerima sokongan 

dari Pemerintah (subsidie) tersen- 
diri, akantetapi termasuk sokongan 
Pemerintah kepada Rumah Sakit 
Bethesda seumumnja dengan sekali- 

an tjabang2nja, sedjumlah kl 50pCt 
dari semua perongkosan exploitasie, 
tidak termasuk perbaikan dan pem. 
bangunan. 
Sokongan Pemerintah tsb. tidak 

djauh kurang dari pada aturan2 ba- 

tas2 dan sjarat2 subsidie kepada 
Rumah2 Sakit Partikulir. 
Kekurangan 50 pCt untuk exploi- 

tasie ditambah dengan perongkosan 

perbaikan dan pembangunan, hanja 
untuk sebagian kefjil dapat ditutup. 
kan dengan uang Perawatan dab. 
Lain sumber penghatsilan boleh dibi- 
lang sudah tiada ada lagi, sehingga 
ternjata bahwa akibat dari pada ke- 
gandjilan dlm imbangan keuangan 
tsb. dengan sendirinja djuga harus 
dirasakan oleh Sanatorium Pakem, 
seperti jang dibentangkan dlm ka- 

rangan .,Sanatorium Pemberantasan 
Penjakit Paru2” di Kedaulatan Rak- 
jat ttgl. 9 Februari jbl. 
Meskipun terpaksa karena kesu. 

karan2 bertimbun2, keadgan Sana- 
torium Pakem semakin mundur dan 
menghadapi. djalan buntu, untuk 
sementara menggantungkan nasib 
Sanatoriun Pakem seisinja Kepada 
Pemerintah, sedikit2nja tidak me- 
langgar tjita2 Perdjuangan dan Na- 
tional kita dan pasti adalah untuk 

kepentingan Penderita Penjakit Pa- 

ru2 chususnja. 
Terserah kepada Badan jang ber. 

tanggung djawab untuk memper- 
timbangkannja semasak2nja. 

(Dr. L.G.J. Samallo). 
  

Pengangkatan kapal2 jang teng: 
: gelam di Indonesia 

“ Ditindjau ahli2 Djepang 
MP2 SAKAI presiden Nihon Kohatsu Kabushiki Kaisha jang 

datang beberapa hari jang lalu di Djakarta dari Djepang dlm 
interview dengan ,,Antara” menjatakan, bahwa kedatangannja di 
Indonesia ialah untuk mengadakan pembitjaraan dengan Pemerin- 

"tah untuk menawarkan pengangkatan kembali kapal2 jang tengge- 
.lam dilautan Indonesia selama 
mendjadi milik Indonesia 

Ikut dalam rombongan Masao Sa- 
kai ialah Capten K. Ueda wakil 
dari Nippon Salvage Company (Per- 
usahaan Pengangkatan Kapal2 Teng- 
gelam Nippon). Kanzaburo Kataya- 
ma insinjur dari Perusahaan Ga- 
langan Kapal Kawasaki (Kawasaki 
Dokyard Co) dan Shozo Tsuge dari 
Perusahaan Badja Kawasaki (Ka- 
wasaki Steel Corporation). 
Diterangkan bahwa N'hon Koha- 

tsu Rabushiki Kaisha ialah perusa- 
haan jang membelandjai dan me- 
ngawasi perkerdjaan pengangkatan 
kapal dari dasar lait untuk Peme- 
rintah Indonesia itu, sedang Kapten 
Ueda, Kanzaburo Katsyama :dan 
8hozo Tsuge adalah ahli2 jang me- 
ngerdjakan pengangkatan kapal2 
jang tenggelam itu. 

Jang mendjadi adpokat dari ka- 
um pengusaha Djepang itu dan jg 
mendjalankan pembitjaraan2 dgn 
Pemerintah Indonesia ialah E V.A. 
de Becker, seorang adpokat Ingge- 
ris di Tokyo jang datang djuga di 
Djakarta. 

Menurut keterangan adpekat de 
Becker maka telah diadakan perun- 
dingan dengan MenteriPerhubungan 
Ir, Djuanda dan telah ditjapai per- 

setudjuan umum dalam garis2 besar 
nja, tapi belum diadakan kontrak, 
karena itu harus menunggu hasil 
penindjauwan para ahli Djepang itu 
jang mulai hari Selasa ini menga- 
akan perdjalanan keberbagai pela- 
buhan Indonesia didaitaranja Sura. 
baja, Tjilatjap, Medan, Makasar dan 
lain lain. 

perang dunia jang lalu dan djatuh 

Ahli2 dari Djepang. 

Dinjatakan, bahwa djika dapat ter 
tjapai penanda- tanganan kontrak un 
tuk pekerdjaan pengangkatan kapal 
kapal tenggelam itu guna Pemerin- 
tah Indonesia, maka jang diangkat 

Gulu ialah kapal2 jang tenggeiam di 
dalam pelabuhan dan sesudah itu se 
lesai baru kapal2 jang tenggelam di 

luar pelabuhan. 

#Untuk pekerdjaan itu nanti akan 
didatangkan tenaga? ahli dari Dje. 
parg jang mempunjai pengalaman 

lama dalam pekerdjaan sematjam 
itu. 

Masao Sakai menjatakan, bahwa 
dengan menawarkan tenaga2 dari 
Djepang itu diusahakan supaja dapat 
Gitjiptakan huburgan jang balk an- 
tara Djepang dan Indonesia. 

Olehnja diterahgkan selandjutnja, 
bahwa Nihon Kohatsu Kabushiki 

Kaisha bermaksud supaja diwaktu 
jang akan datang dapat mengadakan 
hubungan dagang lebih rapat dengan 
Indonesia. Djepang membutuhkan 
bahan2 penghasilan kuni Indonesia 
(kopi, karet. kina, kopra dan lain2) 

Ad@pokat E.V.A. de Becker menja- 
takar, bahwa kapal2 Djepang (nega 
ra jang kalah dalam perang) jang 
tenggelam dilautan Indonesia men- 
Gjadi milik Pemerintah Indonesia se- 
Gang mengenai kapal2 asing lainnja 
jang tenggelam di Indonesia, antara 
Pemerintah Indonesia dan Pemerin- 
tah2 jang bersangkutan dapat diada 
kan pembitjaraan?. Ant. 

Pembom2 Amerika Serikat dalam aksinja disekitar Sinuiyu Korea 
Utara diikuti oleh pesawat2 jet F 86 ,,Sabre”. Pesawat jet matjam 
ini adalah bikinan jang paling baru dan jang paling tjepat di Amerika 
Serikat, dan jang pernah diuga bertanding dengan pesawat?2 jet 
Rusia MIG 15 di Korea. Ketjepatan Sabre ini ada 670 mil sedjam, 
dan termasuk golongan pesawat jang tertjepat didunia ini. Mempunjai 
daerah radius lebih dari 500 mil. Sabre dilengkapi dengan mitraljur 
kaliber 50, disamping membawa rocket2 dibawah sajapnja masing2 
16 buah dari 5 inch. 

EKONOMI: 

USIS. 
A 

Beras dalam bahaja 
' (Oleh: Red. Ekonomi ,,K.R.”) 

KE akan selalu naiknja harga beras dan lain2 kebu- 
tuhan sehari-hari sudah bukan rahasia lagi. Bahkan pertanjaan 

dalam hati ,,besok menanak nasi atau tidak” selalu terkandung dlm. hati 
tiap2 orang, terutama buruh rendahan. Banjak orang menghubung- 
kan soa' kemahalan harga 
waktu ini mendjadi kenjataan. 

Soal berlakunja padjak peredaran 
—sekalipun jg dikenakan padjak itu 
hanja terbatas pada saudagar jang 
pendapatannja sudah ditentukan — 
namun akibatnja terpaksa mendjadi 
beban orang jang tidak mempunjai 
hasil sebesar angka minimum jang 
sudah ditentukan dalam peraturan 
padjak tsb. 

Sudah mendjadi hukum dalam du" 
nia perdagangan, kalau sesuatu ba” 
rang harganja naik, sendirinja akan 
mempengaruhi harga lain barang 

pula. 

Sekarang ini harga beras. Demiki- 
an pula harga emas. Naik membu- 
bung tinggi. Menandjaknja harga itu 
tiap2 hari sudah sedemikian rupa, 
sehingga masih merupakan ,,chajal' 

belaka untuk menurunkanharga itu: 

Djika ada satu fihak jang menga- 
takan, bahwa naiknja harga beras 
karena pedagang menimbun beras 
utk menunggu makin naiknja harga, 
maka kalangan dagang itu akan 
menjangkal dengan sebanjak2 ala- 
san. Malahan mereka akan menja- 
takan, bahwa pembeli jang mem- 

beri harga. 

Ada lagi lain alasan jg sebenarnja 
masuk akal, jakni dengan adanja 
musim ,,patjeklik” jglazim terdjadi 
tiap2 tahun. Tetapi sekali ini musim 
patjeklik rupanja agak luar biasa, 
ternjata dgn sangat tingginja harga. 
Mungkin, dalam hal ini dihubungkan 
lagi Gengan adanja bahaja bandjir 
dibeberapa tempat, jang mengaki- 

batkan matinja tanaman2 padi. 

Djika alssan2 ini dapat kita teri- 
ma, senjampang pala waktu ini 
sadja harganja sekian, apa pula 
pada bulan2 jad, dimana hasil padi 

tidak seperti jang diharapkan, ter- 
bajarnglah angka2 ketekoran tiap2 
rumah tangga mengenai soal per. 

sediaan sehari2. 
Produksi beras di Djawa tiap ta- 

hunnja rata2 4.500.000 ton. Sedang- 

kan untuk kebutuhan penduduk jg 
djumlahnja 50 djuta djiwa itu me- 
merlukan 4.150.000 ton ( dgn basis 
tiap djiwa sehari perlu beras 227 
gram, A.S.-). Perangkaan ini melu- 

kiskan, bahwa produksi di Djawa 
masih ada kelebihan. 
Dalam pada itu produksi luar 

Djawa tiap tahunnja 2.576.000 ton. 
Untuk kebutuhan 25 Gjuta djiwa 
memeriukan beras kurang-lebih 
2.150.000 ton (basis 300 gram tiap 
orang sehari). $ 
ji2erlu didjelaskan, bahwa kebutuh. 
an beras tiap orang di Djawa dan 
luar Djawa lebihbanjak orang luar 
Djawa, karena disana sedixit sekali 
bahan makanan lainnja, misalnja 
gaplek, singkong, djagung dsb. 

Ringkasnja, orang luar Djawa lebih 
banjak makan beras daripada bahan 
makanan lainnja. 
Dengan demikian, daerah Indone- 

sia diluar Djawa, tiap2 tahunnja 

harus mendatangkan sedjumlah be. 
ras untuk mentjukupi kebutuhannja. 

Mungkin, produksi beras pada 
waktu ini berkurang daripada ta- 
hun2 jg lalu, sekalipun andaikata 
tiada bahaja bandjir jang menghan 

tjurkan tanaman padi jang sedang 
berangkat tua. Soal itu terutama ' 
sekali karena kaum tani lebih suka 
bekerdja di ondernemingen daripa- 
Ga disawah. Sebab, penghasilan dari 
ondernemingen lebih besar daripada 
kalau mereka mengerdjakan sawah- 
nja. 

Faktor lain jang menjebabkanku- 
rangnja beras, gangguan keamanan 

itu dengan beberapa soal jang pada 

. 

Gisana.sini, jg a.l. mengakiba! kanka- 

um tani terpaksamengungsi kelain2 
daerah. Rupanja fihak jg mengatjau 
pun memilih daerah2 pertanian men-. 
djadilapangannja. 5 

Sementara itu, kabar2 jang ma- 
njatakan bahwa .pemerintah akan 
mendatangkan beras sedjumlah 60. 
060 ton dari Burma dan Siam, me- 
sih belum bisa disambut dgn gem- 
bira. Karena soal pengangkutan pa- 
ia masa ini masih merupakan pro- 
bleem jg sulit dipetjahkan. 

. 
s 

. 

Kesimpulan. Membubungnja har- 
ga beras karena gangguan alam. 
peraturan padjak peredaran jg ru- 
panja tidak sebagus jg direntjan- 
kan, dan kekelirian orang jg terla- 
lu mengandalkan pala angka? pro- 
duksi, tidak melihat tenaga2 jang 
mendjalankan, 

Untuk memetjahkan soal itu, se- 
lain pemerintah harus berusaha se- 
lekas mungkin mendatangkan beras 
Gari luar Indonesia, kontrole seke- 
ras-kerasnja Kepada tiap2 warung 
beras harus dijjalankan. 

Kita mengerti dengan kontrolejg 
keras itu ada dua akibat, jang ma- 
sing2 bertentangan. Berhasil baik, 
atau beras lenjap sama sekali. Te- 
tapi, ini soal tjaranja, jg tentu 
bisa dipetjahkan oleh kalangan jang 
bertanggung djawab. » 
Membiarkan Keadaan harga se- 

perti sekarang, tidak mungkin lagi 

  

Partai Rakjat Austria 
Untuk memboikot toko2 Rusia. 

Partai Rakjat Austria telah me- 
njerukan kepada semua patriot2 
Autria, untuk memboikot sedjum- 
lah 100 buah toko2 Rusia di daerah 
Sovjet di Austria. jang dianggap- 
nja mendjalankan tjara2 jg mem- 
bahajakan harga2 nasional serta 
tingkatan2 upah. 5 

Dikatakannja, bahwa ditoko2 tsb 

barang2 dari rokok hingga alat2 
rumah tangga dan mesin2 untuk ke- 
perluan rumah tangga didjual ge- 
ngan harga jang sedikit dibawah 

harga2 jang ditetapkan oleh peme- 
rintah Austria. : 

Selain itu toko2 Sovjet itu tak 
membajar padjak kepada pemerin- 
tah Austria. Ant. Up. 

3 

Barang2 djatuh pada RRT. 
Amerika Serikat kini sedang men- 

tjari djaminan dari Inggeris, supaja 
export2 Amerika ke Hongkong tidak " 
akan Gjatuh ditangan RRT. 
Rundingan2 mengenai soal terse- 

but kini sedang dilangsungkan an- 
tara pembesar2 Amerika Inggeris, 
dan ahli2 Ingeris dalam kerdja sama 
lengan Kementerian Djadjaha se- 
dsang menjusun perumusan untuk 
memberikan djaminan2 jang dimin- 
ta itu. g 

Amerika Serikat telah mengeluh, 
bahwa sebagian besar dari perda- 
gangan Hongkong, baik setjara lang. 
sung maupun tidak telah dilakukan 
lengan RRT, sehingga sedjumlah 
besar barang2 strategis djatuh di- 
tangan Pemerintah Peking. 
Menurut kalangan jang tidak res- 

mi, export bshan2 mentah serta ba-9 
rang2 industri dari Hongkong jang 
sampai di Tiongkok telah meniagkat 
empat kali besarnja dalam tahun 
jang lalu Demikian Ant. UP dari 
London. 

  

  

— GAPURA — 
Djl. Hajenr Wuruk 8, Djak. 
  

Y ENERRIT: 
N.V. USAHA FENERBITAN 
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Berisi ketntngan lengkap jang dibutuhi setiap hari dikantor dan dirumah tentang susunan Pemerintah, Kementerian2, Parlemen, Partai2 

Politik, Perdagangan (Import - Export), Aturan Sekolah2, Aturan Pegawai Negeri (gadji, pensioen dll.), Soal Naik Hadji dlsb. 

     Ia 

  

320 halaman, terhias garibar 
HARGA R6.— 

Ongkos "kirim 10 pCt 
Berisi sajembara Gapura 

HADIAH R 3.000.   
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Itu Sjah Iran kawin lagi hari Senen 
jang lalu. Banjak hadiah diterimanja. 
Dari rakjat, dari pegawai, dari pembe- 
sar'dan dari kepala2 negara. 

Stalin dan Truman tidak lupa kirim ' 
hadiah. Jang pertama beri pelsjas se- 
harga 150.000 dollar dan sebuah me- 
dja tulis bertatahkan intan. Harganja 
tidak dibilang. Truman kasi pinggan 
gelas bikinan Steuben, bernama .The 
Bowl of the Legends”, 2 

Berabe mengertikan ini semua bukan 
hadiah kawin. Melainkan hadiah politik. 
Sebab Iran kaja akan minjak. Bagi 
Stalin penting, bagi Truman penting. 
9Apakah isterinja sjah jg tjantik muda: 

umur 19 th. itu insjaf akan taktik tsb, 
tidak dikabarkan. 

g .. , l 

Dan radja Farouk Jari Mesir hari 
Minggu jl. berturangan resmi dengan 
nona Narriman Sadek. Itu sudah lama 

» desas desus tempo hari. Farouk umur 
. 31 dan Narriman 17 tahun. 

'. Hadiah belum ada. Tapi tentunja 
nanti kalau kawin akan lebih besar dan 
banjak. Mengingat letak negerinja dan 
segala matjam kemungkinan jang di- 
berikannja-. 

Farouk fjeraikan permasuirinja jang 
pertama karena tidak berikan putera 
kepadanja. 

Berabe sekali ini turut doakan : .Mu- 
dah2an Narriman dapat memberikan 
apa ig di-idam2kan Farouk, jaitu anak 

Mak Berabe akoor dengan doa itu. 
« Sebab katania, nanti Narriman kasihan. 

EN : BERABE. 
  

(Sambungan halaman 1). 

itu uang. Akibat keadaan ini jalah 
tindakan dunia perdagangan untuk 
menahan barang dan menghalangi 
pengaliran barang dan selain itu 
minta harga jg, tinggi untuk men- 
Gahulul kenaikan harga ,,akan da. 
tang”, 
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Naiknja harga bu- 
kan karena padjak 

' peredaran. 
“Dalam hal ini oleh jg berkepen- 

tingan banjak kali padjak pereda- 
ran didjadikan alasan utk kenaikan 
harga itu. Menurut Sjafrudin sebab2 

sementara kenaikan harga ituialah, 
antara lain a. waktu petjeklik, b. 
tahun baru Tionghoa, c. berlakunja 
sesuatu padjak saperti padjak per- 
edaran mengakibatkan dalam dunia 
perdagangan oleh pertimbangan ha- 
ti2 dan speculatief kenaikan harga 
jang biasanja hanja bersifat se- 
mentara, d. rusaknja hasil padi dan 
tanaman lain karena bandjir. 

Dari uraian tersebut ternjata dgn 
: senjata2nja adalah hal2 lain jg pen- 
ting dan hebat selain dari pada pa- 
Gjak peredaran jg begitu ketjil ar. 
tinja jg menjebabkan kenaikan har- 
ga barang jg kita alami sekarang 

ini. 
Usaha untuk memerangi ini ialah 

tidak lain dari pada menaikkan dan 
memperhebat produksj dan meng- 
kemat pengeluaran negara sampai 
serendah2nja. Inilah sekarang ku- 
wadjiban Pemerintah dan Rakjat. 

AA Demikian Sjafruidin. : 

  
He 500 orang urus pa- 

djak peredaran 
f Tentang Gdjaminan masuknja pa" 
. Gjak peredaran menteri mengata 

1. kan kini sudah diadakan 500 pega" 
1 —.. rai chusus bertugas akan mengha- 
Fs Gapi disekitar padjak tersebut, la- 
E: tihan2 pegawai lainnja masih diada- 

kan. Buat kota Djakarta jang mem- 
in punjai 20.000 aanslag padjak per- 
: edaran telah diselesaikan jang 3000. 

Demikian Sjafruddin. 

Pemogokan di- 
bendung. 

, Sjafruddin menerangkan, djuga 
3 « untuk membendung pemogokan se- 

5 tjara legaal. Dalam hal ini Pemerin 
' tah hanja bisa bertindak pada batas 
' batas jang tertentu, tapi jang pen- 
Pen ting dari masjarakat sendiri jang me 
' | nurut pendapat Sjafruddin harus in 

sjaf bahwa pemogokan hanjalah sua 
tu ,noodzakelijk kwaad“ jang seha 
rusnja tidak didjalankan sesukanja. 

Pegawai dikurangi. 
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rintah jg kini berdjumlah 400ribu 

Gan menurut rentjana akan didjadi- 
kan 199 ribu orang, akan didjalan- 
kan berangsur2 selama 5 tahun. 

Tentang distribusi berhubung de- 
ngan meningkatnja harga barang2 
Menteri Keuangan menerangkan, bah 
wa usaha distribusi Pemerintah ti- 
Gak bisa didjalankan sebagai mesti 
nja karena keadaan keamanan ma- 
sih buruk, kekurangan perhubungan 
Gan kekurangan tenaga. Ant, 

Siaran RADIO 
| REBO 14 REBRUARI 1951 

2 Jogja. Gelb.: 59,2 dan 122,4 m- 
g 5 13.16 Hiburan siang oleh ORJ pimp. Warsono. 
3 17.00 Taman Kepanduan “oleh: Pandu Ra'jat In- 
| donesia- Tjabang Mataram. 

18.15 Bingkisan dari Tiongkok. 
18.30 Peladjaran njanji kanak2. 
19.00 Tw. Warta berita. 

O 1915 Sekitar Kesenian kita 
19.30 Siteran tjlimen oleh G- S. Dojomardowe- 
21.20 Sarasehan oleh Djapendi Jogjakarta. 

: 21.80 Hiburan malam oleh ,,Penghibur Hati" 
1 22.45 Lagu2 mendjelang penutup- 

Djakarta, : 
Gelb. : 19,80 — 49,63 — 61,10 — 1339 m. 

12.00 Antara Tjermin dan Periuk. 
Y7.00 Seni Djawa Studio Djakarta: 
20.30 Gembira Ria. 
21.30 Orkes Ketjapi. £ 
12.15 Hiburan Malam- , | 

Surakarta. Gelb: 90 — 139 m. 
29.00 Klenengan dari puro M.N: 
17.00 Untuk dan Oleh anak2. 
20.15 Merdu meraju. 
21,17 Harum bunga diwaktu malame 
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Meng enai djumlah pegawai Peme. 
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Olah sn : 

Bola Kepala rapi tundjukkan 
nketjantikan" dlm permainan. 
ORANG akan masih ingat permainan bola kepala oleh kesebelasan 

polisi dari Sumatera Timur, dikala berlawan dgn idjago2 Djawa 
Tengah. Orang akan masih ingat bagaimana kagumnja penonton2 
menjaksikan main bola kepala dengan rapinja itu. Tidak sadja para 
penonton jg mereageer ketjantikan taktik permainan itu, pun dian- 
tara pemain? disini akan terbuka pikiran? baru. Kemungkinan? baru : 
untuk lebih sempurnakan taktik jang lazim dipaka? di Djawa Te- 

- ngah sini. 
Orang tak akan menjangkal, bhw 

dalam pertandingan2 itu pemain2 
an di Tirtodipuran ini. Didalam pim 
pinan trainer Soeleiman Siregar dan 
trainer Choo Seng @uee. 

Warna warta Sport. 
Kesebelasan Denmark ,,Opense 

Beldklubben” pada hari Minggu 
telah dapat mengalahkan kesebelas- 
an Hongkong dengan angka 3—1 
dalam pertandingan sepak bola jang 

dilangsungkan di stadion ,,Rizal” 
Manilla.— Ant. Up. : 

# C3 

Regu baseball Formosa jg meng- 
undjungi “Filipina dalam pertan- 
Gingannja meiawan regu Perguruan 

Tinggi Santo Tomas telah mende- 
rita kekalahan dsngan angka 5—4. 

Ant. Up. 

  

   
Ket 5 & 8 Sak 

Pelatih Soelaiman Siregar 

Konperensi : SPERWARI" 
Djawa Tengah 

Wartawan K. R, di 
mengabarkan, bahwa pada nantimu- 
lai tanggal 15 Febr. ini Perwari 
Daerah Djawa-Tengah akan meng- 
adakan konperensidi kota Semsrang 
bertempat di gedung G.R.I.S. Bo- 
djong. Konggres ini bermaksud jg 
terutama adalah tk membitjarakan 
so'al. pentjalonan anggota2 untuk 
duduk dalam D. P. R. D, Propinsi. 
Djawa-Tengah. jang mungkin akan 
sudah terbentuk pada nanti per. 
mulaan Maret j. a. 4. 

Konggres akan dipimpin 
Nj.Gubernur Budiono. 

oleh 

  

Wim van dern Voort dari Neder. 
land hari Minggu telah mendjadi 
pemenang pertama dalam perlom- 
baan schaats menempuh djarak 1500 
m. Djarak tersebut ditempuhnja da- 

“ lam waktu 2 menit 177 detik. 
Pemenang kedua ialah Anderson 

Gari Norwegia, jang menempuh dja- 
rak tersebut dalam waktu 2 menit 
21,2 detik. Ant. Up. 

Zwembond van Indonesia 
Masuk PORI 

Menurut keterangan jang diper- 
oleh, salah satu atjara jang ter- 
pentirg dari rapat anggota Zwem- 
bond van Indonesia jang akan di. 

adakan pada hari tg, 23-26/3 di Sema- 
rang: jalah membitjarakan soal 
penggabungan persatuan berenang 
tsb. kedalam PORI. Ant. 

  

Semarang ' 

Meiga sia bentar 

.. Postel menuntut 
PB Postel dalam rapatnja baru? 

ini memutuskan al menuntut kepa- 
da pemerintah, supaja menindjau 
kembali soal nafkah telegrafis radio 
Jang bekerdja pada PPT. Karena 
ditakutkan, nantinja mereka itu 
akan mentjari lapang pekerdjaan 
diluar PTT,-RD. 

Rentjana membangun 
asrama2. 

Pihak jang mengetahui 
rangkan kepada “Antaras, bahwa 
kini pihak djawatan Kepolisian Se- 
marang sedang merentjanakan 
pembangunan? dan memperluas be- 
berapa asrama. Untuk perluasan 
asrama di Kalisari, Tjandi dan 
Djoernatan direntjanakan besja se- 
besar R, 4, 800. 000 ,--, jg diharap. 
kan selesai dalam tahun ini, 
Setelah rentjana diatas berhasil 

kabarnja akan Giselenggarakan 
pembangunan? jg lain ialah mem- 
perluas asrama di Djombiang, Kan- 
tor Besar Polisi Bofjong, dan men. 
dirikan sebuah perbengkelan mobil 
didaerah Semarang Barat jang 
an masing2  direntjanakan 

, .000.—, R, 1.600. pa R, 341. 000,-.. Puan 
Kini untuk tempat tinggal ang- 

gauta Kepolisian Sa Kam Dia. 
atan Kepolisian daerah Semarang 

mendapat pindjaman sebuah asra- 
ma dari Djawatan Kereta api jang sedang dalam penjelesaian didekat 
setasiun Tawang. 

  
  

Djawa Tengah sering 'hanja dapat 
meliiat dgn terganggu akan bola 
jg berkeliaran diatas kepalanja, dgn 
tak berdaja apa2. Atau jg bisa, 
kalau boleh main kekerasan. Dan ini 
urusan wasit. Permainan jg dipakai 
oleh Persis dgn ,,klutikannja terpak- 

sa terkalahkan dgn taktik operan 
diangkasa ini. Boleh orang tidak 
mau mengakui, tapi kebersihan dan 

ketjantikan dalam olah raga ini 

meninggikan nilai. : 

Mengapa pembatja kita 'alihkan 

perhatiannja kearah itu! Karena 
seorang trainer jang expert dalam 

taktik bola kepala ini kini berada 

di Tirtodipuran, sedang melatih 

kawan? voetballer kita, jang sedikit 
waktu lagi akan berangkat ke New 
Delhi. Ia ditundjuk sebagai ama- 

Djamu 
teurstrainer, di samping trainer : BE: 

Choo Seng @uee jang waktu ini 

  

"ag 

sedang pulang ke Singapora, Me- 5 Kg 

mang ia seorang amateur, karena 

sesungguhnja ia pegawai .urusan 

'keuangan di Medan. Tidak seper- 

ti Chee dari Singapora tadi, jang 

pengasilannja tidak lain daripada 

djadi guru, sepakbola. 
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  Ia Soeleiman Siregar. Kulitnja 
tidak begitu keras, verbrand, seper- 

ti J.L. Manusama, orang tidak 

perlu heran, Karena pegawai ke- 

uangan itu umumnja badannja 

gendut2 sadja. Biasa! Tapi penga- 

laman dalam kesepakbolaan tidak & 

kalah dengan Iain2. Ditahun2 1932 

—'33 pernah mendapat didikan di 

  

    NN 

FRAMED 
dengan 

CLENN FORD—JANIS CARTER 

Main djam: 5.7-9.   17 th. keatas. 

TIP 

Ini malam dan berikutnja : 

Walk A Crooked Mile 
dengan: Louis HAYWARD- Dennis 
O'KEEFE — Louise ALLBRITTON. 
Main djam: 5—7—9. 

181-2.   

  

143 th. keatas » 

P3 2     

Mulai Malam ini: 

nB A K T I" 

Dengan Kasma Booty, Siput Serawak dl. 

Suatu tjermin dalam penghidupan sehari2. Pertentangan an- 
tara kebenaran dan kedjahatan. 
Sebagai selingan: 7 lagu2 merdu meraju. 

Main: pk. 17, 19 & 21.       

  

Djakarta dari expert voetbaltrainer 

dari Arsenal Inggeris. jang terke- 

nal keseluruh Gunia itu Mac Per-' 

son namanja! 

Maka dalam latihan2 Gi Tirtodi- 

puran ini Soelaiman menitikberatkan 

main kopwerk. Ini sangat penting 

dan perlu sekali-kata Soelaiman 
Siregar. Taktik inibaru dapat ter- 

hat perlunja bila permainan seru 

berguletan dimuka gawang musuh. 

Kalau pemain hanja mau memen- 

tingkan pada kepandaiannja kaki, 

tak akan sempurna. Didetik2 itu, 

Gimana segala tenaga terarahkan 

pemasukan bola kedalam gawang, 
maka permainan 'bola kepala ma- 
lahan menjempurnakan keuletan. 

Dengan tjepat dan rapi, bola tak 

usah menggelinding masuk, tapi bisa 

dengan 'melajang menerobos gawang 

musuh. 

Dan aksi ini tidak boleh disama. 
kanrata dalam melatihnja, karena 

tiap pemainakan tidak sama bentuk 

dan besarnja kepala. Kapan dari 
seorang pemain jang bentuknja mu- 
ka-atas sedikit madju, (bernondjol), 
akibat ladjunja bola tentu tidak 
sama dergan pemain jang mempu- 
njai muka-atas (voorhoofd) jg datar: 

Maka bagi tiap pemain harus tahu 
Gan terlatih dalam pengoperan bola 

ini, Tiap individu harus terlatih dulu 
pengoperan2 menedju ke berbagai 
arah. Tidak boleh dalam permainan 
nanti/pemain pengekop dengan ma- 
in tjoba2 dan serampangan sadja. 
Pemain harus sekuur dan tertib dan 
»berekend” mengukur arah dan tu- 
djuannja. Kata Siregar. 

Inilah kurang lebih maksud taktik 
japg dipeladjarkan oieh Suleiman 
Siregar. Dan latihan sehari2nja di 

Kridosono ini oleh Suleiman, ia'lah 
menjempurnakan kearah itu. Selain 
Gjuga, taktik & teknik jg harus dise 
lesaikan dalsm hari2 sebelum be- 
rangkat ke India. Umpamanja pe- 
njempurnaan wingssystim, trio spel 
dsbnja. 

Dalam pertjakapan Soeleiman ma 
sih regu2 apakah nanti kesebelasan 

180—2 
  

PEMBERIAN TAHU 

I. Diumumkan kep2dapa- 
ra abone K.R, dan “atau M. 
P. (Minggu Pagi) didaerah 
Sragen, berhubung dengan 
sesuatu hal, semua pemba- 
jaran wang lengganan mu- 
lai bl. Februari 51, hanja 
dianggap sjah djika pena- 
rikan rekening pakai kwi- 

-tantie resmi K. R. dengan 
tanda tangannja Sdr. Suhari 
Achmad, pembantu Sragen. 
Adapun djika pembajaran 
wang menjimpang dari hal 

“ini, tidak akan dianggap 
sjah. 

II. Semua , pembajaran 
wang lengganan diharap ba- 
jar muka. Djika tidak, ko- 
ran terpaksa kita hentikan. 

Indonesia akan dapat djuara 2. Ka- Pembantu 
rena mengingat bahwa selain dari 
India, djuga kekuatan, kesebelasan . K.R. Sragen. 
kesebelasan dari Ceylon dan Syria, 
tidak bolehdiabaikan sadja. Mereka 
pun mendapat didikan jang matang 
Gari expert2 Inggeris. Dan menurut 
kabar, dalam perlombaan AOG nan- 
ti diadakan tjara afvalsysteem. Dja 
di kalau dalam demi finale kesebe- 
Issan Indonesia berlawan Syria 'mit 
salnja, maka diharapkan semoga 
Gjangan sampai kalah. Dan /prestase 
Gisana nanti tergantung hasil2 latih 

  

PENGUMUMAN . 
Mereka jang mau turut udjian 

BOEKHOUDEN A resmi di Jogja 

w Jari Bond, Djakarta untuk bulan 

3 Maret jad. dpt. minta formuliernja ' 

v dari ,,MITRA" - Bintaran wetan 11. 

  

  

DIBUTUHKAN DENGAN SEGERA: 
oleh Perwakilan , GARUDA INDONESIAN AIRWAYS”N.V. 

Seorang pegawai wanita Indonesia umur 18 —24 tahun 

Pandai mengetik dan mengerti bahasa Inggris dan Belanda. 
Pelamar2 diharap datang sendiri dengan membawa su- 

182—2   rat- surat dikantor Tugu 56 Jogjakarta. 

  

    

  

   

da 
4 

LUX dan MODERN 
Bisa membikin segala matiem perhiasan pake permata model jang paling baru. 

Pekerdjain ditanggung Lux dan Modern. 

Djuga ada sedia matjem2 perhiasan untuk prempuan dan lelaki 
jang sudah selesai. 

Harga dan.ongkos pantes serta Service selalu memuasken. 
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JUWELIER HarSine NOraa En 

Jogjakarta — Semarang. 
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Delfia menakdjubkan untuk mem-e 
bikin makanan jang. istimewa,i 
seperti 

Tiada tandingannja djika digorengt 
“dalam minjak- (goreng): DELFIA 

DJUGA DALAM BOTOL 

DELTA 
MINJAK GORENG 
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   PASTEL 

SAR
 

  
  

Lia Be Valen bibocak mak an eaba pls 

    

   

mene- 

13 th. keatas: |. 

Sasa sa TAAT 

Sambungan 
dari Undian Barang 

Negara ke IV. 
KAIN TJAP JOGJA. 

00489 
66591 
66802 
67108 
607365 
67692 
68010 
68243 
68387 
68776 
68848 
68973 
69197 
69400 
69604 
69715 
69820 
10008 
70185 
10732 
10783 
11055 
LTSAT 
71429 
71619 
71133 
12027 

“12218 
12642 
712195 
13205 
713428 
13717 
73797 
13892 
13989 
74381 
74646 
741117 
15023 
1S tas 
75442 
15613 
KIND 
715941 
76211 
16380 
716645 
76921 
771240 

"TP29O 
11637 
11828 
78014 
18147 
18238 
18447 
18585 
18674 
18975 
19150 
19373 
19534 
19191 
80249 
80537 
80699 
80857 
81112 
81366 
8161 
81810 
82038 
82140 

82705 
82905 
83181 
83400 
83590 
83984 
84289 
84448 
84852 
84936 

76283 

66513 66529 
66660 66750 
66886 66987 
67150 67203 
67453 67563 
67716 67865 
68086 - 68087 
68276 68311 
68525 68746 
68801 68818 
68860 68902 
68992. 68999 
69336 69348 
69432 69488 
69690 69699 
69741 69760 
69848 69988 
70109 70144s 
10515 70612 
70750 70761 
70831 70913 
71069 71097 
71307 71336 
71447 71515 
71628 71659 
71840 71841 
72045 72122 
72361 72501 
72653 72718 
72865 72934 
73218 73341 
73445 73547 
73747 73758 
73848 73884 
73903 73922 
74125 74147 
74448 74589 
74648 74677 
74861 74865 
75057 ,75061 
75167 75168 
75444 75513 
15643 75677 
15745 75802 
76001 76154 

76285 
76564 
76850 
77074 
77356 
77517 
77776 
77865 
78020 
78193 
78342 
718550 
78658 
78880 
179128 
79263 
79452 
79647 
79839 
80424 
80572 
80732 
81049 
81209 
81551 
81707 
81922 
82087 
82496 
32800 
83055 
83227 
83416 
83910 
84148 
84386 
84739 
84900 

16555 
16847 
11053 
77244 
11431 
77100 
71851 
78019 
18121 
18245 
18484 
18655 
18792 
19078 
19166 
19397 
719611 
19838 
80306 
80552 
80717 
81019 
81192 
81436 
81701 
81850 
82046 
82200 

82770 
83027 
83190 
83408 
83636 
84033 
84318 
84477 
84877 

Hadiah.hadidh mulai tgl. 
“'BRUARI 

TI: BO, 

66589 
66772 
67019 
67337 
67583 
67917 
68195 
68355 
68753 
68823 
68946 
69089 
69381 
69636 
69704 

69791 
10004 
710146 
70712 
10782 
11052 
7 ro 
71400 
71520 
711709 
12025 
72281 
TAN 
12168 
13037 
13369 
13649 
13773 
13890 
13957 
14288 
14593 
14151 
14993 
15088 
15199 
15538 
15681 
19834 
16196 
16333 
16632 
16900 
11106 
717390 
11552 
171196 
11985 
18030 
18203 
18363 
18574 
18673 
18962 
79144 
19297 
719474 
719718 
80160 
80446 
80606 
80767 
81071 
81314 
81688 
817717 
81995 , 
82134 
82597 
82841 
83129 
83338 " 
83418 
83960 
84269 
84390 
84818 
84921 

12 FE- 
1951 dapat diambil di: 

INDONESIAN BANGKING CORP. 
Ltd. — Patjinan 19 — Jogjakarta. 

Ongkos pengiriman hadiah, ketju- 

ali hadiah AUTO FIAT dan SEPE- 
DA MOTOR DOUGLAS dipikul oleh 

Hadiah jang 6 bulan sesudah tgl. 
penarikan TIDAK DIAMBIL men- 
Gjadi milik Pemerintah. 

Penjelenggara: 

UNDIAN BARANG? NEGARA KE 
EV 
INDONESIAN BANGKING COR. 

PORATION Ltd. Jogjakarta. 

  

  

PENGUMUMAN. 
N.V. NIRWANA INDONESI. 
AN TRADINC COY Jogjakarta 
mempermaklumkan dengan ini 
bahwa sdr. DWIDIOSOEMARTIO mu- 
lai tgl. 18 Jan. '51 bukan lagi 
pegawai N. V. tsb. 

Bemua urusan jg. dikerdja- 
kan olehnja terhitung mulai 
tgl. itu tidak lagi mendjadi 

tanggung Gjawabnja N, V. 
NIRWANA. 

179:2 
  

DIRECTIE.   
DIBUKA KEMBALI nada 12/2-51 

Di KADIPOLO 151 SOLO 
(sebelah R. Sakit Kadipolo) 

tjab. dari Industrie Katja- 
mata 

A.KASOEM 
| (rn recept dan periksa 

. mata tidak bajar. 25—2 

  

Tye- ,.Kedawlatan  Rakjat" 737/IIK/101     

   
nomor-nomor 
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