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HARIAN UMUM 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit ,,Kedaulatan Rakjat” (Anggauts S. P. S. ) 

' MELINTASI GARIS 389 ADALAH 
POLITIK TENTERA 

TENTARA PBB di Korea hari Sabtu telah mendapat 
serangan2 baru dari pasukan Komunis di suatu 

tempat 21 mil sebelah tenggara Wonju. Dikabarkan 

  

10 Perahu #nlelundup 
ditangkap. 

Mobile Brigade kepulisian kabu- 
paten Batanghari Djambi sewaktu 
melakukan tugasnja dibilangan wi- 
lajah Katungkal baru? ini, berhasil 
menangkar 10 perahu lajar berisi 
40 tonukaret jasg hendak diselun- 

“1x dgju pulau Singkep. 
Penjelandup terdiri dari 40 orang 
Indonesia jang telah mengakui ke. 
salahannja dan sekarang mereka 
didjebloskan dalam tahanan semen- 

    

    

   

  

- tara dari polisi Katungkal. 
Menurut keterangan dari koman- 

Gan Mobrig, perahu jang ditangkap 
itu sekarang telah diseret ke Djam- 
bi dan diserahkan kepada djawatan 
pabean dan tjukai. Andai kata karet 
itu berhasil dibawa mereka ke Sing- 
kep, demikian diterangkan kepaus 
"Antara", maka negara kita akan 

menderita kerugian 120 ribu dol 
alat pembajaran luar negeri. 

ea 
Gerebegan serentak terhadap 

penimbun2 

Polisi reserse bagian ekonomi dan 
pengendalian harga disertai PM dan 
Mobrig setjara serentak mengambil 
tindakan terhadgip orang2 jang me- 
langgar hamsterverbod dan-ordonan- 
si gecontroleerde goederen didalam 
kota Bandung dan sekitarnja, pula 
Tjimahi. Tindakan itu berupa peme- 
riksaan toko2 jang mendjual bahan2 
makanan jg termasuk gecontroleer- 
de goederen itu, antara lain beras, 
gula pasir, minjak, sabun, margarine, 

susu dan tepungtrigu. 
Dapat dikabarkan bahwa dalam 

waktu belakangan ini banjak sekali 
toko2 tidak mendjual bahan2 tsb 
atau menaikkan harga dengan me- 
janggar peraturen tsb. Ant. 

Pembersihan didaerah 
Bumiaju. 

Pembersihan terhadap gerombol- 

Ian didaerah Bumiaju jang dilaku- 

kan TNI berhasil baik. Pihak ge- 
rombolan melarikan diri kesebelah 
selatan. " 
Penduduk memberikan bantuan 

jang tidak sedikit kepada TNI dlm 
aksi pembersihan jang dilakukan 
minggu jL-RD. 

.Sarbupri" desak S. O. B. 

ditjabut 

Untuk pertama kalinja kemarin 
Sarbupri Daerah Karesidenan Dja- 
karta telah melangsungkan konpe- 

“ rensi bertempat dibalai Sarbupri , 
Subang, Gihadiri utusan2 Tjabang 
Subang-Purwakarta dan 22 Ranting2 
jang mewakili sedjumlah 10.888 ang- 
gauta. 
Konperensi jang dipimpin oleh 

Komisaris Futjuk Pimpinan Sarbu- 
pri, Pandi, setelah menerimalaporan2, 
pemandangan umum dll, antara lain 
memutuskan menjampaikan resolusi 

kepada Pemerintah untuk: 
a. Mendesak supaja dengan selekas- 

mungkin ditjabutnja S.O. B.: 
b. Memberikan keleluasaan pada 

rakjat umum menurut hak2 azasi. 
Demokrasi, dan 

I. Memperkuat Statement Pleno 
P. P. Sarbupri tentang pembatalan 
K.M.B. dan 

II. Mengadjak kepada segenap Or- 
| ganisasi2 jang progressief dan lapi. 

san masjarakat lainnja untuk melak- 
sanakan keputusan Sidang Pleno 

P.P. Sarbupri tentang pembatalan 
K.M.B. Ant. 

setelah pasukan2 PBB 
selandjutnja, bahwa serangan2 Komunis tsb terdjadi, 

mengundurkan serangan2 
pasukan2 Komuuis diantara Wonyu-Ciphyong. 
Kawat2 terachir dari surat2 kabar mengatakan, 

bahwa pasukan2 PBB dan pasukan2 Komunis di front 
barat telah mengadakan perlawanan ditepi sungai 
Han di sebelah selatan kota Seoul. 

Melewati 38” suatu 
politik tentara. 

Sekretaris djendral PBB Trygve 
Lie dlm pers konperensinja hari 
Djum'at mengatakan bahw PBB 
kini masih meneruskan tindakan2 
nja untuk mentjapai penjelesaian 
soal Korea dengan djalan damai. 
Mendjawab pertanjaan tentang 
gerakan pasukan? utk melintasi 
garis paralel ke 38 dikatakannja, 
bahwa “permusjawaratan2 jang 
sedang dilakukan ini ialah me- 
rupakan suatu politik tentara, dan 
semua gerakan2 pasukan2 PBB 
itu hanja terbatas di Korea sa- 
dja. Ras. 

Wartawan U.P. mengabarkan, 
bahwa pasukan2 RRT telah me- 
njerang dalam 3 pasukan masing2 
dari 2000 serdadu terhadap ke- 
dudukan pasukan2 Korea Selatan 
di sektor Chechon dan telah men- 
tjoba pula menjusup melalui ga- 
ris2 pertahana: PBB disebelah 
Barat Won Ju untuk memutus- 
kan djalan besar Won Ju — Je Ju 
jg, penting itu, Sementaraitu pe- 
sawat2 B. 29 Amerika Serikat 
kemarin melakukan pemboman? 
dgn. alat2 radar terhadap kota2 
Ham Hung dan Wong Sang di 
pantai Timur. 

la menjangkal tuduhan2 
bahwa PBB telah menjia-nji- 
akan waktunja dalam perde- 
batan selama 3 bulan tentang 
krisis di Timur djauh, karena: 
pasukan2 PBB di Korea se- 
lama. ini telah mendjalankan 
tugasnja dengan sekeras2nja. 

Untuk pertama kalinja ia 
menjatakan, bahwa pasukan2 
PBB di Korea itu 48 pct. 
terdiri dari pasukan2 Ameri- 
ka Serikat. Sisanja ialah dari 
Korea Selatan dan 12 nega- 
ra anggota PBB. RD. 

DEWAN PERANTJANG 
NEGARA 

Dalam waktu jang singkat dapat 
diharapkan, bahwa Pemerintahakan 
mengeluarkan peraturan untuk 
membentuk: Dewan Perantjang 
Negara dengan tugas menjeleng- 
garakan segala sesuatu jg berguna 
untuk penjusunan rentjana jang 
seimbang untuk pengerahan, penja- 
luran dan samber2 tehniek, alam, 
keuangan dan intellek jang ada da- 
lam Negara dan jang bertudjuan 
mempertinggi tingkatan penghidup- 
an dari rakjat dengan tiara jang 
se-efektip mungkin. 

  

'Nota Sovjet kepada Amerika 
Tentang dibebaskannja pendjahat -pendjahat perang 

Djepang setjara illegal. 

PARI A ,Tass" jang diterima di Paris dari Moskow menjatakan, 
bahwa duta besar Sovjet Uni di Washington telah menjam- 

paikan nota kepada pemerintah Amerika Serikat, mengenai ,,dj 
bebaskannja pendjahat -pendjahat perang Djepang setjara illegal" 

Dikatakannja, bahwa pemerintah 
Amerika telah mengambil tanggung 
Gjawabnja sendiri bagi tindakan2 
illegal jg. didjalankan oleh djende- 
ral Mac Arthur, mengenai dibebas- 
kannja pendjahat2 perang Djepang 
1g. penting, sebelum waktu hukuman 
mereka selesai didjalankan. Selain 
itu, pemerintah Amerika bertang- 
gung dijawab atas segala konsekwen- 
si, jg. timbul karena tindakan2 se- 
matjam itu, jg. membahajakan per- 
Gamaian Internasional. a 
Dalam notanja itu dinjatakan, 

bahwa pemerintah Sovjet sedjak tgl. 
11 Mei, 25 Agustus dan 19 Novem- 
ber 1950 telah minta perhatian 

bebaskannja pendjahat2 perang Dje- 
pang jg- penting, seperti Mamoru 
Shigemitsu, jg. telah didjatuhi huku- 
man oleh Pengadilan Militer Inter- 
nasional bagi Timur Djauh. 

Tindakan2 Mac Arthur itu meru" 
(pakan suatu pelanggaran terhadap 
persetudjuan tentang Badan Penga- 
dilan Militer Internasional bagi Ti- 
mur Djauh dan menentang statut 
dari Pengadilan tsb. serta putusan 
Komisi Timur Djauh pada tanggal 
3 April 1946 mengenai arres, me. 
ngadili serta menghukum pendjahat2 
perang Djepang. : f 1 

Copie nota Sovjet itu-telah disam- pe-. 
ara2 “paikan kepada para anggauta dari 

illegal dari tindakan2 pengadilan negara2 jg. duduk dalam Komisi 
djenderal Mac Arthur, mengenai di- Timur Djauh. Ant. AFP. Paris, 

R.R.T. aktip: 

bana Ah 1 DO 

  

Panitia Negara Chusus 
berrapat 

# Panitya Negara chusus Sabtu te- 
lah mengadakan rapat plenonja jg 
pertama jang dihadliri oleh P.M., 
Menteri L.N., Menteri Penerangan dan 
Menter! Kesehatan, Utk menemu- 
kan  tugasnja jg sebaik2nja dlm 
rapat itu Panitya Negara chusus 
itu utk menindjau bekerapa perse- 
tudjuan Indonesia/Nederland telah 
memutuskan a.l: mengadakan sub2 
Panitya sbb: 

1. Prawoto Mangkusasmito ketua, 
Mr. Subardjo, Mr. Tambunan, Mr. 
Yamin, Mr. Tan Tjing Leng, Ha- 
mid Algadri sebagai anggauta. Dim 
sub panitya tsb diadakan seksi Irian 
Barat, jg diketuai oleh Mr. Moh. 
Yamin. 

Hamid, Algadri, Tan Tjing Leng 
sebagai anggauta2nja 

2. Sub Panitya Militer di ketuat 
oleh Kol. Simatupang, Hamid Alga- 
Gri sebagai anggauta. 

3. Sub Panitya ekonomi dan ke- 
uangan terdiri dari Mr, Kosasih 
Ketua, anggauta2 I.J. Kasimo, A.K, 
Pringgodigdo, Sundjoto, Mr.. Djody, 
Mr. Kartodjumeno, Sosrohadikusu- 
mo, Kho Bian |Tie. 

4, Sub Panitya Kebudajaan ketua 
Mr. Kuntjoro Purbopranoto, angga- 
uta2: Mr. Subardjo Mr. Djosy, Mr. 
Jamin. 

5. Sub Panitya Sosial I.J. Kasimo 
Ketua, Mr. Kartodjumeno, Mr. Kosa- 
sih, Mr. Kuntjoro Prubopranoto dan 
Mr. Tambunan sebagai anggauta. 
Palam sub2 panitya itu akan di- 

tambah pula pembantu atau pena- 

sehat2 asli. —RD. 

    

  

Hatta keliling. 

Hari Sabtu, Wk. Pres. Moh Hatta 
serta njonja mengindjungi Rang. 

kasdengklok dan beberapa tempat 
lainnja dir Krawang. Di Rangkas- 
Gengklok Wakil Pres. meletakkan 
karangan bunga pada Tugu peri- 
ngatan proklamasi kemerdekaan 
dan selandjutnja berziarah Ke ma- 
'kam2 pahlawan di Krawang. 

| Selain itu Wk. Pres. Hatta djuga 
mengundjungi bengkel2 dari Jajasan 
Bekas Pedjoang di Tjimanuk. Dim. 
“pada itu diperoleh keterangan bhw 

Galam minggu depan Wk. Pres. Moh 
Hatta akan tiba di Bandung untuk 
mengadakan perdjalanan penindjau- 
an ke Tasikmalaja dan tempat2 
lainnja di Priangan Timur. RD, 

R 1000.- we wartawan 

Lubis 

Persatuan Wartawan Indonesia 
kring Djakarta malam Ahad dalam 
suata rapatnja telah menjampaikan 
uang sebesar R. 1000.-—, kepada 
wartawan Muchtar Lubis dari ha- 
rian ,,Indonesia Raja” sebagai peng- 

kLargaan atas karangannja jg berke- 
pala ,,bentjana di Korea”. R.D, 

litusan KE K. A. Konperensi 

Lahore. 

Untuk menghadiri 
Eicefe bagian Inland Transportation 
jeng akan dilangsangkan achir bu. 
lan ini di Lahore (India), maka 
Gjawatan kereta api Indonesia 
akan mengirimkan perwakilannja 
jang terdiri atas Gunari Wiriodinoto 

kepala lalu lintas dan perniagaan 
Gari Gjawatan tersebut. dan Ir. de 
Vries dari bagian traksi. Kedua 
wakil itu akan meninggalkan Indo- 
nesia tanggal 23 Jj.a. 4. 
'Sebagaimana diketahui konperen- 

si Lahore itu adalah kelandjutan 
Gari konperensi Ecafe bagian tran- 
sport didaratan jang tahun ig laiu 
Gilangsungkan di Bangkok. —Art. 

Drees dan van Schaik 
tidak berhasil. 

. Pengembalian mandat pembantu2 
xeLinet Belanda, dr. Drees Gan van 
Schaik kepada ratu Juliana, tidak 
mengeljutkan kalargan2 politik 
di Den Haag, mengingat banjaknja 
kesulitan2 di negeri itu. 

Sekarang masih mendjadi per- 
tanjaan, siapa jang akan ditandjuk 
mendjadi formateur. 

Kemarin dulu Juliana mengada-. 
kan pertemuan dgn ketua dan wa- 
kil ketuaparlemen Belanda, dengan 
prof. Romme dan tuan Tilanus.-RD 

  

Amerika kirim 4 divisi lagi 
'ke Eropa 

pen bana Marshall, dalam pernjataannja jang dikemukakan 
kepada sidang bersama dari seksi2 urusan pasukan2 bersendjata 

dan urusan luar negeri Senat pada hari Kemis jang lalu telah me- 
.njatakan, bahwa Amerika akan mengirimkan 4 divisi lagi ke Eropa. 

Divisi tsb akan mempunjai keku- 
atan menembak jang besar. Tiap2 
divisi djumlahnja akan sama dengan 
2 divisi dalam perang dunia ke-2. 

Marshall telah mengatakan, bhw 

2 faktor2 fundamentil jang akan 
menentukan berhatsil atau tidaknja 
rentjana pertahanan Atlantik 

Utara. f 
1. Baptuan jang diterimanja dari 

negara2 Atlantik Utara serta nega- 
ra2 jang bersekutu. 

2. Kemampuan untuk mendjalan- 
kannja dan jang kini sedang diren- 
tjanakan oleh @jenderal Eisenhower 
beserta stafnja. 

Bantuin2 Amerika 
Serikat 

Menurut iImbangan, bantuan A- 
merika akan lebih besar dalam Ila- 
pangan angkatan udara dan laut 
daripada pasukan2 darat, karena ke- 
kuatan jang terbesar dari Amerika 
Serikat terletak diudara dan dilaut. 
Menurat imbangan, bantuan Ame- 
rika akan lebih besar dalam soal2 
munisi daripada pemberian tenaga 
manusia, karena industri Amerika 
mempunjai kekuatan jang terbesar 
kalau dibandingkan dengan kekuaft- 
an. Industri tenaga2 lainnja jang 
tergabung dalam Pakt Atlantik. 

Kini sedang direntjanakan, untuk 
mengkoordinir kesatuan2 angkatan 
laut Amerika dengan kesatuan2 la- 
innja dari negara2 di Atlantik dan 
Laut Tengah. 

Truman setudjui. 
Dari Washington dikabarkan, bhw 

presiden Truman telah menjetudjui 
sepenuhnja, statement jang dibuat 
oleh djenderal Marshail-tentang 
pengiriman 4 divisi tambahan Ame- 
rika ke Eiropa. 

Statement tsb sesuai dengan po- 
litiknja dan bahwa ia dan Marshall 
telah sama2 bekerdja dilapangan 
politik itu, (Ant. Reuter.) 

HERRIOT LEPASKAN 
KEDUDUKAN 

Hdouard Herriot telah melepaskan 
kedudukannja sebagai ketua umum 
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Partai Radikal dan Sosialis Radikal 
Perantjis, , 

Pengumuman tadi termuat dalam 
sebuah komunike jang dikeluarkan 
oleh biro perdana menteri Perantjis. 
Herriot kini mendjadi ketua ma- 

Gjelis rendah Perantjis dan ia men- 
Gjadi ketua umum partai Sosialis 
Radikal Perantjis sedjak. tahun 
1919. (Ant. AFP) 

Pemimpin gerilja 

dihukum mati 
China Union Press dari Taipeh 

mengabarkan, bahwa pemerintah 
RRT pada permulaan bulan Pebru. 
ari ini telah mendjatuhkan hukuman 
mati kepada pemimpin pasukan2 
gerilja Tiongkok nasionalis, djende- 
ral Yang Yung Ching, dl Hunan 
Barat, aa an 

Diterangkan, bhw @jenderal Yang 
telah memimpin pasukan2 gerilja 
nasionalis dalam 7 daerah dipro- . 
pinsi tersebut, (Ant. Rtr). 

konperensi 

    2 

  

Langganan : 
Bebulan, "oi d— 

Btjoram. .......... If 0.85 

. 

.. 

Adpertensi: 

1 milimeter”1 kolom ..? 0.60       
SENEN 19 PEBRUARI 1951 

    

Wakil2 dari 12 negara Asia dan, Arab berkumpul di Lake Succes guna 
menentukan suatu persatuan tudjuan. Pula menjegerakan usahanja Cease 
Fire di Korea. Kelihatan 3 wakil9nja jaitu dari kiri ke kanan: L. Nico Pallar 
(Indonesia), Sir Benegzl Rau (India) dan Dr. Mohamad Fadhil Al Jamali 
(Irak).- 

, 
gb: ANP. 

  

Yugoslavia diserang berarti 
perang dunia ke III 

Perang di Eropa tidak dapat dibatasi 
JWASESEKAL Tito kemarin dulu memperingatkan kepada 

Sovjet Uni dan negara2 sekutunja, bhw djika Yugosla- 
via diserang maka mungkin dapat merupakan permulaan 
perang dunia. Dinjatakan, bhw sedikit kemungkinannja suatu 
peperangan di Eropa akan dpt dibatasi disuatu daerah sadja. 

Tito selandjutnja mengatakan, bahwa penerimaan ban- 
tuan dari negara2 barat tidaklah bertentangan dgn tudjuan 
partai komunis Yugoslavia. RD. 

Tito tidak kuatir. 
Djenderal besar Tito -menjatakan, 

bahwa ia tidak pertjaja suatu se- 
rangan terhadap Jogoslavia meru- 
.pakan bahaja bagi negeri itu, djika 
dibandingkan dengan stahun jg lalu, 
ketika negeri tsb mengalami blok- 
kade. : 
Dikatakannja bahwa seluruh dunia 

pada waktu ini” menaruh simpati 
terhadap Jugoslavia. 

Achirnja ,diterangkannja, bahwa 
Jogoslavia akan menerima perto- 
longan suatu negara barat, tetapi 
pada waktu ini ia dapat menerima. 
nja. BBC. 

Persetudjuan Jorda- 

nia - Israel 

Wakil2 kepala staf Jordania dan 
Israel telah mentjapai persetudjuan 

mengenai tindakan2 untuk mentje- 
gah timbulnja insiden2 perbatasan 
antara kedua negeri tadi. 
Menurut persetudjuan tadi, antara 

komandan2 perbatasan setempat 
Gari kedua negara tadi harus dia- 
dakan hubungan, disamping itu 
harus diadakan ,.tukar-merukar ta- 
wanan. " 

Persetudjuan tadi diusahakan oleh 
Letnan djenderal Khader Jundi dari 

Jordania dan Letnan-kalonel Merde- 
cha Maklef dari Israel. 

Ketika terdjadi insiden2 perbatas- 
an belum lama berselang ini kira2 
15 penduduk sipil Jahudi dan Arab 
telah tewas. (Ant.—Rtr. Jerusalem). 

Ditembak mati di Saigon. 

Seorang pemimpin politik Indo 
China jang terkemuka hari Djumat 
Jl. kedapatan mati tertembak di 
kampung Tionghoa di Saigon, 12 
djam sesudah ia difjulik dari ru- 

mahnja oleh seorang jg. bertopeng 

jg, menurut dugaan adalah dari 
»Barisan Pembunuh Viet Nam Ho”. 

Le Van Tho, demikianlah nama 
orang jg. ditembak mati tadi, jang 
berumur kira2 41 tahun adalah ke- 
tua Panitia Ekskutip Partai Anti- 
komunis di Indo China, (Ant. UP), 

—Menteri luar negeri Amerika Se- 
rikat, Dean Acheson, menjatakan, 

bahwa perhubungan Amerika dengan 
Spanjol sekarang memasuki babak 
baru dan perhubungan Spanjol da- 
lam rentjana pertahanan Eropa Ba- 
rat akan bertambah erat. 

  

Gadji pegawai negeri naik 
Un memperbaiki nasib pegawai negeri sebelum terbentuknja 

peraturan Gadji Baru jaitu sebagai pengganti P.G,P. 1950. dalam 
beberapa Kementerian di Djakarta kini sedang ramai diperbintjang- 
kan usaha kedjurusan penaikan gadji pegawai negeri, diantaranja 
djaminan beras lebih dulu diutamakan, 

Soal-soal lainnja jang djuga men- 
Gjadi bahan perbaikan, diantara lain 
talah: . 

a. Permulaan gadji buat academi- 
ci hendaknja ditetapkan R4l5,— se- 
bulan, . 

b. Masa beladjar pada Sekolah 
Tinggi jang belum mendapat idja- 
zah, hendaknja dihargai semasa- 
masa kerdja untuk penetapan gadji: 

c, Tiap2 6 bulan sekali tundjang- 
an pakaian untuk pegawai: 

4. Berhubung dengan kesukaran 
rumah, hendaknja pegawai diberi 
djaminan. bahwa ia tidak akan me- 

“ 

£ ak 3 913i 5 ie 4 x :- . 
1 5 Na ea Mer ea en en uan Ma Ga , : 8 
Ben aa 2 SONAM sa Tapki Aa da RAI NI MEME kl Dah teh RS AK skala Na Anta Yan On ca adan sa Nak mai Ba an ab ea 

, 

4 

ngeluarkan sewa rumah lebih dari 
15 pCt. dari pokok gadjinja. 

Sebaliknja pula berhubung pada 
waktu terachir ini banjak pegawai 
negeri bangsa Indonesia mening- 
galkan djawatan Pemerintah dan 
masak dalam partikelir, karena 
gadjinja sebagai pegawai negeri 
tiada mentjukupi, maka pada bebe- 
rapa Kementerian di Djakarta ada 
pula kehendak agar setjepatnja P. 
G.P. 1950 itu untuk sementara wak- 
tu sebelum terbentuk Peraturan 
Gadji Baru dingikkan dengan bebe- 
rapa procen. 

“ 

  

DEWAN POLITIK DAN 

MILITER. 
Dari kalangan jang mengetahui 

dikabarkan bahwa tidak lama lagi 
di Djakarta akan dibentuk suatu 
Dewan Politik dan Militer, jang 
bertugas memberi pertimbangan 
Gan nasihat kepada Dewan Menteri 
tentang soal2 dilapangan politik 
dan militer. 

Selandjutnja demikian kalangan 
tersebut, untuk membantu Dewan 
Politik dan Militer dalam hal- hal 
tehnis, akan dibentuk sebuah Pani- 
tya Penjelenggara dengan diketuai 
oleh seorang Menteri dengan anggo- 
ta-anggotanja terdiri dari wakil2 
Kementerian: Pertahanan, Dalam 
Negeri, Luar Negeri, Keuangan, 
Perhubungan, Perdagangan/Perin- 
Gustrian, Pekerdjaan Umum dan 
Pertanian. 

Rumah perkebunan 
dibakar. 

Berita terlambat dari Pasuruan 
menjatakan, bahwa rumah pengurus 
perkebunan Danuredjo (Pasirian) 
tanggal 13/2-1951 malam telah diba- 
kar habis .oleh orang2 jang tidak 
dikenal. 

Apa maksud pembakaran itu dan 
berapa djumlah kerugian ini sedang 
dalam penjelidikan pihak jang ber- 
wadjib. Ant. 

Buruh oinjak menun- 
da mogok. 

Kemarin malam dalam seruannja, 
pimpinan Kesatuan Aksi Buruh 
Minjak di Djakarta, menjatakan su- 
paja seluruh buruh minjak diseluruh 
Indonesia, jang sedianja akan me- 
ngadakan pemogokan pagi ini, me- 
nunda pemogokan tersebut. 

Ini disebabkan karena larangan 
pemogokan jang dikeluarkan dleh 
pemerintah baru-baru ini, 
Dikatakannja, bahwa tuntutan 

perbaikan nasib akan dikerdjakan 
terus. RD. 

60.000 Dollar untuk In- 
donesia dari Unesco, 
Menurut keterangan Safikur Rach- 

man Kidwai, salah seorang peratus: 
an Unesco jang dikirim ke Indonesis 
dan achir Minggu jl datang di Su- 
rabaja, Indonesia akan mendapat 
bantuan sebanjak 60.000 dollar dari 
Unesco. . 
Djumlah sekian itu jang separo 

untuk membeli alat? gona keperluan 
pendidikan masjarakat, sedangkan 
sebagian lagi untuk membeajai 
peladjar2 Indonesia Jang dikirim 
keluar negeri. : 

Selandjutnja Kidwai terangkan, 
bahwa Unesco telah berikan tawar- 
annja kepada pemerintah Indonesia 
untuk kirimkan 12 orang peladjar 
keluar negeri untuk memperluas 
pengetahuan mereka tentang pendi- 
Gikan masjarakat. Tidak diterang- 
kannja, apakah tawaran itu oleh 
pemerintah Indonesia dipergunakan 
Gan kenegeri mana ke-12 peladjar 
itu akan dikirim. 

Kidwai seterusnja katakan, bahwa 
di Indonesia masih akan datang la- 
gi Ik. Gorang dari Unesco djuga, 
masing2 ahli dalam sedjarah, ilmu 
bumi, ilmu pembikinan pilem, dari 
WHO, dari FAO dan dari ILO. Ant, 
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Menteri Manu di. Makasar : 

— 160 Kapal ikan 
  

Perkundjurgan saja kali ini chu- 
sus'untuk sosl2 perikanan. Di Mina- 
hasa telah dikundju gi perikanan 
Tjakalang di Aertembaga. Dari 60 
kapal ikan bermotor jg. dipesan dari 
luar negeri, Aertembega akan dapat 
8 buah dan antaranjs 4 buah sudah 
Giserahkan pada Koperasi Nelajan. 
Selain itu percerintah sedang bikin 
160 buah kepal ikan jg. djuga akan 

' Giberi metor Gan akan dibagi2kan 
diseluruh Indonesia pada Koperasi2 

. Nelajan. 
“ Diterangkan lsbih djauh, bahwa 

Politik bebas di Klaten. 
Berbubuhg dengan kegentingan . 

internasional, dan ketegangan an- 
tara Pemerintah dengan Parlemen 
pada Djumaat malam fgl. 16 2 jang 
lalu ini Djapen Kabupaten Klaten 
telah mengadakan pertemuan saling 
bertukar- pikiran dengan Partai2 
serta Organisasi2, dimana hadlir 
Gjuga Bupati Kasiran Brotoatmodjo. 

Tetapi sajarg, pihak blok Islam 

“tidak muntjul utusannja, begitupun 
tidak terdspat wakil wakil dari bu- 
ruh dantani, melainkan P.K.I. sadja. 

Pada umumnja hadlirin berpen- 
.Gapat, bahwa politik bebas jang di 
Gjalankan oleh Pemerintah itu tidak - 

tegas, Yan atas hal ini sdr. Ketua 
bagian Politik P N.I. menghendaki 
sipaja Pemerintah “mendjalankan 
mpolitik tjari selamat“ saija, sedang 
mengenai kabinet, sejogianja “harus 
setjepat- tjepatnja diadakan peru- 
bahan begitu rupa, hingga didalam. 
nja terdapat segala aliran jang ada 

Gimasjarakat kita ini. 

  

Udjian CHHH Mei-Juni 
DAkiI kalangan jang bersangkut- 

an di Magelang diperoleh keterang- 
an, bahwa udjian penghabisan di 
Sekolah Menengah Tionghwa CHHH 
Magelang, akan tetap dilakukan 
Galam bulan Juni 1951 jad., sedang 

: Gjumlah jang akan ikut udjian di- 
pa duga ada 1k. 35 murid. Jang lulus 
“5 dari udjian itu, akan melandjutkan 

ke Sek. Menergah Atas Tionghwa 
jang terdapat di Bandung, Djakar- 
te, Surabeja, atau Malang. Hingga 
pada waktu ini, Sek. Menengah 

4 - CHHH tsb. mempounjai murid Ik. 
100 anak Tionghwa. Diperoleh kete- 
rangan djuga, bahwa di Semarang 
akan djuga dibuka Bek. MensAtas 
Tionghwa. Belum diketahui, kapan- 
Kah pembukaannja. 
Tentang udjian penghabisan SR. 

CHHH Magelang talah ditetapkan 
Giadakan Glm. bl. Mei jad. Djumlah 
jang akan ikut ada Ik. 40 murid, 
jang setelah lulus melardjutkan - 
ke sek. Menengah itu. Hingga kini 
djumlah murid S.R. CHHH itu ada 
Ik. 900 anak. 

  

Suntikan T.C.D. mulai 
didjalankan. 

Menjusuli berita tentang adanja 
tanda? penjakit Tiphus abdomi- 
nalis didaerah Kabupaten Tjila- 
tjap, maka sedjak tg. 13/II—'51 te. 
lah didjalankan suntikan T.C.D. Un- 
tuk pertams kali oleh Djawatan 

Kesehatan telah dilakukan penjun- 
tikan terhadap 125 anak murid se- 
kolah Kep. Putri (Zusteran). Kini 
sedang direntjanakan suntikan utk. 
para murid, pegawai2 daan umum. 
Untuk kepentingan lebih Jandjut, 
telah dikirimkan ke Laboratorium 

Jogjakarta, air sumur dari tempat 
orang2 jang telab terserang penja- 

kit tersebut. Na 

  

  

  

   
. Pertundjukan lukisan agu- 
Tt arel dan gouache 
Pi ' “Meteling gambar2 aguarel dan 

gouache sebanjak kira2 50 buah, 
buah tangan 29 pelukis2 angkatan 

“muda Belanda, dibuka untuk umum 

2 Pre Gidalam ruangan Jalasan Fusat Ke- 
2 : budajaan Bandung untuk 2 minggu 

7 lamanja. 
: Setelirg ini diselenggarakan oleh 
: Jajasan “Kerdja-sama  Kebudajaan 

gi Nederiand-Indonesia (Stichting voor 
| Cultuurele Samenwerking). 

Sjafei Sumarjijan, dosen- pada 

Akademi Guru Gambar dan seni 
Rupa di Bandung“ dan anggauta 
Pengurus Pusat Kebudajaan, ketika 
kemarin sore mengantar pers me- 
lihat2 lukisan2 itu, menerangkan 
bahwa mula?nja Pusat Kebudajaan 
berperasaan ragu2 (met gemengde 
gevoelens) tatkala Stichting voor 
Cultuurele Samenwerking itu me. 
madjukan permintaan untuk menje- 
lenggarakan pertundjukan tersebut 
berhubung dengan keadaan politik 
jang tegarg antara Indonesia dan 
Nederland. Tapi oleh karena me- 
nganggap bahwa kesenian itu ka. 
Gang2 mengatasi hal2 jang bersifat 
nasional, demikian Sumardjan, um. 
pamanja musik Wagner dimasa pe- 
rang jang lalu toch dimainkan pula 
di Inggris, maka schirnja Pusat 
Kebudajaan memberikan djuga tem- 
pat ruangan itu untuk pertundjuk- 

an tersebut. Tn 

Er. 

  

PA Tentang gambar2 “ing dipertun- 
S7. djukkan Sumar menersngkan, 

7 bahwa diantaranja terdapat lukisan? - 
(To 55 Ng sudah bertjorak “Eropah Barat”, . 
Kep Gus sudah tidak nasional Belanda 

A00 —gagi, Kalau Keadaan mengizinkan 
5 - Idan kesempatan ada, maka Pusat 

Kebudajaan pun akan menjelengga- 
rakan seteling seni lukis buah ta- 
ngan seniman2 Eropa lainnja. 
Disamping lukisan agusrel jang 

irmpressionistis, bahkan ada jang 
hamnpir2 naturalistis, terdapat pula 
jlukisan2 gousehe jang expresionistis 

dan jang boleh kita golongkan dim 
lukisan? modern jg absirast, —Ant. 

        

dina dibagikan 
" MEN TERI Pertanian Mr. Manu setibanja di Makasar dari per- 

"PT kundjungannja di Minahasa menerangkan kesan2nja a,l. sbb: 
penghasilan sebush kapal ikan se- 
th. dgn. 240 haripelajaran kira2 150. 
000 kg ikan atau rata2 300.000 ru- 
piah. Mengenai kemungkinan con- 
serveren ikan dalam kaleng dikata- 
kan bahwa pemerintah sedang tjoba 
adakan pindjaman pada Eximbank 

buat dapatkan mesir? untuk ke- 
pentinganitu. Dari daerah perikanan 
“Ternate dan Halmahera, Aertemba- 
ga akan merupakan pusatnja. 
Mengenai perikanan air tawar Gi 

“danau Tempe Sulawesi Selatan di- 

katakan, bahwa hasil ikan kering 
danau itu merupakan sumber peng- 
hidupan jg. baik sekali bagi rakjat. 

Pada tahun 1937 dansu Tempe men- 
tjapai hasil ikan kering 8240 kg, 
dalam tahun 1943 memuntjak jsitu 

10 setengah djuta kg. 
Ussha kita selandjutnja sekarang : 

Gemikian Menteri Manu, ialah mem- 
perbaiki tjara pengeringan dan mem- 
perbesar hasilnja, Ditanja tentang 
peternakan Gikatakan, bahwa Sula- 
wesi Utera kekurangan hewan baik 
sebagai piaraan maupun sebagai pe. 

narik sedang Sulawesi Selatan me- 
rupakan daerah surplus kerbau ja- 
itu kira2 ada 400.000 ekor. Keku. 
rangan2 jang terdapat diberbagai 

“ daerah akan dipenuhkan dgn. me- 
njiarkan ternak dari daerah surplus 
Suirda Ketjil. 

Barbitjara tentang soal2 perta. 
nian dikatakan usaha sekarang ialah 
memperbesar produksi dgn. tjara 
perbaikan bibit, menambah alat2 
pertanian, pengairan dsb.nja. Ant. 

  

  

  

700 Meter kawat tilpun 
militer hilang. 

Baru2 ini kawat tilpun militer 
pandjang 700 m dari ukuran 8 mm. 
telah hilang (koperdraad) didesa 
Tjigatel (antara Tj longkrang-Tji- 
pari) daerah Sidaredja. Hal sema- 
tjam ini memang kerap kali terdja- 
di. Diuga milik djawatan Tilpun 
(P.T.T.) jang belum selang lama 

telah kedapatan hilang didaerah 
Kesugihan (desa Glisir), 

Keterangan jang kami dapat da- 
ri kepala tilpun Tiilatjap Jan kepo- 
lisian b/g krimineel, dapatlsh dipas- 
tikan, jang sering sekali hilang ia. 
Tah kawat dari tembaga dan (ko- 
perdraad). Banjak sekali kemung- 
kinan, bahwa pentjurian ini berda-. 
sar atas kebutuhan materiaal guna 

pembikinan alat2 dari tembaga 
(tjeret-.dandang dll). 
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5 Orang dari andidikin 
   

rakat ke Amerika 
(Oleh Koresp. K.R. sendiri) 

aa pihak jang bersangkutan didapat keterangan, bahwa pada 
# bulan Maret jang akan datang 5 orang dari | jawatan Pendidik- 

“an Masjarakat Kem. Pp dan K akan dikirimkan ke Amerika untuk 
memenuhi studiereis jang diselenggarakan oleh Unesco. Seperti di 
rentjanakan semula, rombongan itu akan dipimpin oleh Kepala Dja- 
watan Sadarjun, tetapi karena pekerdjaan pendidikan masjarakat di 
dalam negeri harus segera diselesaikan, maka Sadarjun ta' dapat 
meneruskan rentjana itu, 

5 Orang itu Jalah sdr. Mardjuki 
(bg. publiciteit Pend. Mas), Slamet 

  

10 Ton karet Kan disita 
Polisi actief bertindak 
(Oleh wartawan K.R. Tiilatjap) 

95 ORANG kini dalam tahanan polisi Tjtlatjap, karena tersang 
kut dalam soal pentjurian karet di onderneming 'Tjiseru baru2 

“ini. Mereka terdiri mulai dari tukang-tukang sadap sampai ,,tuan2 
jang duduk dimedja administratie”. 
  

Leboratoria Centre Influenza 
Sedunia di Mi:! Hilt. London jang 
merupakan markas Besar per- 
tempuran melawan Influenza itu, 
adalah pusat panjelidikan virus2 
influerza dan dimana para ahli 
sedang mentjari suatu vaccine 
jang mandjur terhadap segala 
djenis influenza. Pekerdjaan tadi 

diselenggarakan oleh World He- 
alih Organisation (WHO) suatu 
badan dari PBB — gb. Antara: 

  

  

Pemuda 
GRI program ,.Palang Merah Indonesia” jg harus diselesa'- 

kan dan disempurnakan dim tahun ini ialah: Pemindahan darah, 
mendirikan pos2 PMI dan menjempurnakan ,, Palang Merah Pemuda”. 
Rentjana2 mengenai pemindahan darah dan mendirikan pos2 PMI 
pada umumnja telah dimulai, demikian pua tentang pembentukan 
Palang Merah Pemuda tlh dibulai dipusat dan kini tinggal menjem- 
purnakan pembentukan2 tj bang2nja didaerah2. Demikian r.A.Gaffar 
ketua FMI tjabang Semarang dalam kata pendjelasannja dipertemuan 
semalam jg diusahakan PMI tjabang Semarang. 

Rapat penerangan jang dihadiri 
oleh beberapa orang wakil organi- 
Basi2 rakjat, badan2 sosial, kepala2 
Ajawatan sosial Gilnja dihadiri djuga 
oleh nona Delima dari PMI pusat. 

Selandjutnja tentang riwajat tim- 
bulnja Palang Merah Pemuda diu. 
raikan oleh rona Delima jang antara 
lain menerangkan, bahwa Palang 

Merah Pemuda semula timbul di 
Canada dimana, jReeross didaerah 
itu mendspat bantuan tenaga2 pe- 
muda dan pemudi jarg ternjata sa. 

ngat berguna bagi memupuk djiwa 
mereka kearah solidariteit, tolong 
menolorg sesama manusia ig lam- 
bat laun dapat membawa manusia 
kearah damai. Utk pertama kalinja 
»PMP”" dibentuk oleh Redeross di 
Gzerah itu dengan nama ,,Junior 
Reicross” kemudian merata keselu- 
ruh dunia dan menurut penindjauan 
para ahli pada tahun 1921 diakui 
besar sekali gunanja. 
Mengingat situasi internasional, 

Gemikian nona Delima maka Indo- 
nesia jang sangat penting letaknja 

ini psriu menjediakan tenaga? pe- 
nholong terutama dikalangan pemuda 
Gan pemudi jang harus dibimbing 
Gjiwa mereka utk berdjiwa solidair 
kearah perdamsian manusia, menim 

bulkan rasa tjinta dan tolong me- 
nolong sesama mahluk. 

Seperti djuga adanja diluar negeri 
bentukan Palang Merah Pemuda jg 
dimulai dipusat, maka sebagian be- 
sarorganisasi itu terdapat disekolah2 
landjutan jg keuangannja diusahakan 
sendiri -oleh para pemuda, sedang 
untuk sekolah rakjat dipimpin olen 
para guru, demikian nona Delima. 
Testang tjara2 untuk melakukan 

pertolongan2 dan mendapatkan ke- 
uangan maupun usaha2 membawa 
kesehatan dan kebersihan masjara- 
kat, diterangkan beberapa tjontoh 
jang telah dibuktikan diluar regeri. 
»PMP” dinjatakan oleh nona Delima 

sebagai organisasi jang tak merin- 
tangi organisasi2 pemuda jg sifatnja 
bebas “dari. segala aliran bangsa 
maupun agama, pun tak ubahnja 
“dengan kepanduan. ' 

  

frambosia. 
. “Dalam pertjakapannja dgm ,,An- 

| tara” nona Delima sarggauta PMI 
pusat jgbaru tiba dari perdjalanar- 
nja ke Ambon dan disekitar kepu- 
lauan Maluku, menerangkan, bahwa 
didaerah kepalayan Maluku timbul 
 penjakit frambosia jang banjak me- 
njerang rakjat didesa2. 

“Belandjutnja diterangkan, bahwa 
pada umumnja rakjat disekitar Am- 

3 

  

bon kelihatan bertubuh kurus ku- 
rang tenaga disebabkan kurangnja 
bahan makanan dimasa jl. 

Didaerah kepulauan Maluku Se- 
latan hanja terdapat 4 dokter di- 
antaranja 2 dokter jg ada di Ambon. 
Kini sedang dibagikan susu kepada 
rakjat jarg diterima dari Unieef. 

Ant. 

—Muhammatfjah grup Parskan jang 
telah disusun kembali—-baru2 ini 
Gilantik oleh wakil pengurus 'Tja. 
bang Temanggung bertempat di 
»Balai Pertemuan” dihadliri oleh 
wekil P,B, Muhammedijah dan para 
undangan. Sebagai pengurus Muham- 
madijah Parakan jalah sir2 Surote 
Gan Sutjipto. 5 

Njata sekali, bhw pentjurian se- 
tjara besar2an ini mempunjal orga- 
nisasi jg agak teratur, ig berhu. 
burgan langsung dgn pembeli2 jg 
tidak ketjil, Pulisi big Krimireel se- 
landjutnja menerangkan, bhw ba- 
rang2 itu ig kebanjakan mengalir 
kedsaerah Djawa Barat, terdiri dari 
karet: lum: dan sheet. PFulaatas pe- 
njelidiksn lebih Isndjut, didapat ke. 
terangan, bhw tidak sedikit ,,voor- 
schot” Ig telah diberikan oleh ,.pe- 
mesan2,, itu kepada ,,hama" karet 

ini, 
— Dienis Lum didjualnjakl f250 per 

kg njs, sedang Sheet sampai f6, 
Pentjurlan2 ini tidak henja dila- 

Kkukan dari gudang2 sadja,. tetapi 
tidak djarang Gidjalankan dgn me- 
njadap diwaktu malam, hingga po- 
kon2 karet banjak sekali jg menje- 
dihkan, karena diperas dgn tidak 

“memakai ukuran, dan merngakibat- 

kan banjak jg kurus kering. Pentju- 
rian sematjam ini nampak “sangat 
meradjalela, setelah soal Irian ga- 
al, 

: Tetapi hal ini tidak dapat diteri- 
ma selaku faktor ukuran: Kesadaran 
nasional, malah juist, hanja didja- 
dikan kedok utk mengatjau dan 
mentjuri oleh orang2 jg tidak ber- 
tanggung djawab. Pada saat ini fi- 
hak polisi sedang giat mengaiakan 
pengusutan lebih landjut mengenai 

pusat2 pembelian karet tjurian ini. 
Atas pertanjaan, ,K.R”, menda. 

pat pendjelasan. bhw dalam 2 bulan 
“Cachir ini kriminaliteit sangat me 

Pembentukan Palang Merah: 
'muntjak, istimewa didaerah Sidare- 

dja dan sekitarnja. Jang mendjadi 
pelopor ialah pengatjau2 jg bersen- 

Gjata. 

36 Mingan otebus untuk 
“Semarang. 

Sedjumlah 36 wagon otobus sedjak 
beberapa waktu jl. sedang giat di- 
bikin dikota Magelang oleh sebuah 
badan bernama Balai Technik Nasio- 
nal. Wagon2 bus itu,adalah pesanan 
Gari fihak Balai Kota Semarang jg. 
sesudah Gjadi, akan dipergunakan 
untuk keperluar perhuburgan bus 
kota dikota Semarang tsb. 
Tentang soal itu, K.R. lebih lan- 

djut memperoleh keterangan dari 
fihak BTN jang bersangkutan, bah- 
wa wagon2 bus itu, jang dipesan 
seharga R 10.000.—pezr wagon, con- 
structienja adalah model bus kota 
seperti dilain2tempatjaini tidak se- 
perti otobus2 untuk trajet2jg djsuh 
Ggn pintumasuk terdapat dibelakang, 
melainkan pintu keluar-masuk itu 
terdapat disebelah kiri. Satu wagon 
itu,-ekan Gapat memuat sedjumlah 
87 penumpang duduk dan berdiri. 

Untuk keperluan pembikinan itu 
fihak BTN telah mengerahkan se-- 
Gjumlah Ik. 70 orang tisp2 hari. 
Mengenai mesin motor buat bus 

itu, chabarnja Balai Kota Semarang 
telah bersedia seperlunja jang kese- 
muanja masih dalam keadaan baru. 

Achir2 ini, sebuah wagon jang 
dipesan ita telah diadi, dan telah 
dipasang mesin motornja, jang ke- 
mudian dibawa ke Semarang. 

dari Pati, Suprapto dari Djawa Ti- 
mur, Suieno Atmo (bag. Pemuda) 
dan seorang wanita dari bagian 
wanita 

Lamanja kundjungan ke Amerika 
itu 6 bulan dan dari pihak Unesco 
akan mendapat pendidikan. tentang 
pendidikan masjarakat jang telah 

Giselenggarakan oleh Unesco sendiri, 

Perlu diterangkan disini, bahwa 
waktu wakil Unesco Kidnsi baru2 
ini mengadakan kundjungannja di 
Jogjakarta, Magelang dan Surakar- 

ta untuk menindjau daerah2 jang 
telah diselenggarakan ussha pendi- 
Gikan masjarakat, menjatakan ke- 

puasannja, walaupun sebenarnja 
kundjungan itu hanja bersifat men- 
tjari bahan2 agar dikemudian hari 
Unesco dapat mempertimbargkan 
berapa besar dan matjam apa jang 
Gapat diberikan kepada usaha pen- 
Gidikan Masjarakat di Indonesia. 

Dalam pada itu, pihak jang ber- 
sangkutan menerangkan lebih lan- 
Gjut, bahwa usaha Pemerintah utk 
pendidikan masjarakat, dalam ta- 
hun 1951 ini terutama dititik berat- 

kan kepeda dasar?nja dulu, menje- 
lenggarsakan PBH2 dan Kursus Pe- 
ngetahuan Umum jang lebih hebat 
Gan soal Perpustakaan bagi ra'jat 
ig terasa sangat kurangnja. 

Usaha2 lainnja jg mengenai soal 
pemuda, wanita, kepanduan, akan 
berdjalan seperti biasa, 

Telah diadjukan heaja sebesar 
R 300 000.000,— untuk tiap tahunnja 
tatapi keterangan jang positief da 
ri Pemerintah Pusat belum ada. Sa- 
benarnja Gjika sosl beaja. dapat 

mudah dipenuhinja, sedangkan te- 
naga dan alat2 dapat dengan mu. 
dah djuga dan minat penduduk be- 
sar sekali, dalam waktu 10 tahun, 

penduduk Infonesia seluruhnja telah 
Gapat diberantas butahurufnja dan 

akan dapat mendjadi warga negara 
jang sebenarnia jarg akan meme- 
gang dalil2 demokrasi bagi kepen- 

tingan tanah air. Demikian pihak 
itu. 

  

Kontak P.LI. & peladjar2 

Malaya. 

Pengurus Besar ,,Peladjar Islam 
Indonesia (PII) Joglakarta telah 
menerima surat dari peladjar2 Ma- 
laya Semenandjung, jg tergabung 

Galam ,,Gabungan Penuntut2 Malaya 
Semenandjung« atau ,, Federation 
of Malay Student Union“ jg dising- 
kat G.P.M.S. 

Dalam strat tsb. selain menghar- 
gai perdjuangan peladjar2 Indonesia 

dan P.LI. ehususnja dim menegak- 
kan kemerdekaan bangan dan nega- 
ra, Gjuga diharapkan kerdja sama 
sebaik2 nja dgn P.L.I. dalam arti ig 
seluas2-nja, tidak hanja terbatas 
Glm. sursi-menjurat atau saling me- 
nukar buah pekerdjaan masing2. 

Sebagai langkah pertama kerdja 
sama, PB. PiI dikirimi Angga- 
ran Dasar dan Rumah Tangga 
serta rentjana pekerdjaan Gjangka 
pandjang/vendek GPM3, djuga Ma- 
Gjalah ,,Penuntuts jg diterbitkan 
oleh Pimpinan Pusat GPMS sebagai 
perkenalan. 

Sebagai sambutan atas adjakan 
kerdja sama ini, Pengurus Besar 
P.I.I. mengirim pula Anggaran Da- 
sar dan Anggaran Rumah Tangga, 
Rentjana Pekerdjaan dan ,,Risalah 
PII« jg ditjetak dalam bahasa In- 
Gonesia, Inggeris dan Arab tentang 
perdjuangan PIl selama tiga tahun, 
Gemikian pula Madjalah ,,Tunass 

jg diterbitkan oleh Pergurus Besar 
PII di Jogjakarta. 

  

Kerusuhan daerah Merapi-Complexe : 
  

Grajak makin berani di Klaten 
70 Tempot dirampok habis ma 

(Oleh Pemb. K.R.) 

pn tgl. 17 Pebr. j.l. djam.23 malam, dikalurahan Pluneng, ka- 
tjamatan Kebon Arum jang letaknja antara 4 dan 5 KM sebelah 

Barat Klaten tlh terdjadi. penggrajakan jg luar biasa jg belum pernah 
terdjadi didaerah Klaten. Pada malam itu dgn sekaligus, para grajak 
telah dapat menggedor di 70 tempat. 

- Suwandi, pegawai djawatan Penerangan dan Ketua B.T.I. ran- 
ting Pluneng, jg bertempat tinggal di Pluneng telah tewas mendjadi 
'korban. 

Demikian diterangkan oleh pihak polisi di Klaten. 

Tentang djalannja pembunuhan 
didapat keterangan sbb.: 

Pada hari itu djam 20.00 segrom- 
bolan grajak -bersendjata lengkap 
mentjari dan datang dirumah sdr. 
Suwandi tsb. Tapi pada waktu itu 

« Ant.: Suwandi sedang menghadiri suatu 

. Di Maluku timbul penjakit 
peralatan . (Djawa:' duwe gawe) 
dirumah- seorang “penduduk “disitu,” 
Sesudah-rumah dan djuga para ta- 
mu dalam peralatan itu digrajak- 
habis maka Suwandi dibawa lari 
oleh grajak. Kemudian terdjadi per- 
tempuran beberapa djam dengan 
pihak polisi dan achirnja grajak 
lari, Keesokan harinja majat Su- 
wandi telah dapat diketemukan: 
disawah dan menurut peperiksaan, 
maka meninggalrja Suwandi itu 
karena penganiajaan oleh grajak. 
Mengenai besar dan berapa dan 

kerugian2 rakjat lainnja, pihak po- 
si belum dapat memastikan djum- 
lahnja, sebab soal itu sedang dise- 
lidiki lebih landjut sesuai dgan lapo- 
ran2 jg diterima oleh polisi, 

Seperti diketahui, telah 3 kali di 
Gaerah Klaten (Merapi Komplex) di- 
lakukan gerakan pembersihan teta- 
pi hasilnja belum begitu memuaskan. 
Akibat Gari pembersihan itu, perem- 
besan2 mungkin dari daerah terse- 
-but, para gerajak merata didaerah 

Klaten sehingga dewasa ini telah 
berada di beberapa KM sekeliling 
kota Klaten. ' - 

Oleh Pemerintah, usaha2 untuk 
memperkuat alat2 Negara jg bertu- 
gas untuk mendjaga keamanan dan 
mengusir Kaum pengatjau itu terus 
diperkuat. Walaupun nampaknja 
Klaten dari luar timbul kekatjauan 

Ig ditimbulkan eleh kaum gerajak 
Itu, tetapi Klaten dapat dikatakan 
Gjuga masih agak aman daripada 
Gaerah2 Merapi Komplex disebelah 
Timur dan Utara. Demikian ketera. 
ngan dari pihak jg boleh dipertjaja 
di Klaten. Tetapi sekarang telah 
mendjadi kenjataan, akibat dari ke- 

kedjaman kaum gerajak jang bersa- 
rang Sidaerah Merapi komplex, pen- 
Guduk didserah2 itu djuga terserang 
penjakit angspsychose jang sukar 
untuk diperbaik! kembali. Merekahi- 
Gup bukan diudjung bajonet seperti 
Gidjaman pendudukan Belanda, teta- 
pi merasa dirinja mati hidupnja 
tergantung pala para gerajak itu, 
Penduduk di daerah2 luar kota itu, 
tidak berani tidur dirumahnja sen- 
diri, lebih baik mendjauhkan diri 
Gan mentjari tempat jg dapat me- 
njelamatkan djiwanja, $ : 

| Karena soal2 keamanan jg belum 
dapat distasi itu, daerah Klaten be- 
lum dapat mulai dgn pembangunan- 
nja seperti jang tih direntjanakan 

semula. Demikian kalangan itu. 
Seperti diketahui, akibat agressie 

Belanda, kota Kliatei dan daerahnja 
menderita kerusakan jg tidak sedi- 
kit, terutana mengenai bangunan2 
baik kepunjaan pemerintah, maupun 
ra'jat, , 3 

masja- | 

  

Pengurus P. P.S. G. 
Konperensi P. P.S. G, jang baru- 

baru ini berlangsung di Jogja, al. 
telah berhasil membentuk pengurus 
baru dg susunannja sebagai berikut: 
ketua Kasbullah, Sec. umum 1 As- 
muni, bendahari Arijati dan bebera- 
pa. pembantu lainpja, " 

Selandjutnja konperensi tersebut 
mengadakan tuntutan diantaranja 
kepada fihak jang tidak berhak 
menempati gedong sekolah supaja 
dikembalikan. Tuntutan kedua, minta 
perbaikan ashrama2 peladjar. 

G.I.A. dan para atleten 
Guna memenuhi keperluan paras 

atleten jg akan mengadu kekuatan 

ke New- Delhi, darifihak G.L.A. kita 
memperoleh berita: pengangkutan 
Gengan pasawat G.I A. akan dila- 
kukan tiga kali. Hari.harinja ialah 
Senin- Selasa dan Rabu, untuk Jogja- 
Djakarta. 

Resepsi ,,Gerwis." 
Menjambung berita tentang kon- 

perensi Gerakan Wanita Indonesia 
Sedar, nanti pada tgl 22 pebruari, 
malam resepsi akan dilangsungkan 
Gibekas gedung Presiden Margomul- 
jo... Dalam resepsi tsb akan didakan 
perkenalan dg bermatjam instansi. 

Serekat Sekerdja Djawatan 
Koperasi. 

Senin petang ini bertempat di ba. 
lai kota Jogja akan di langsungkan 
resepsi kongres,Serekat Sekerdja 
Djawatan Koperasi”. 5 
Sementara itu dapat dikabarkan, 

bahwa Senin siang ini utusan? P.R. 
Badan Kontak dan Pengurus prop. 
Djawa Timur. Djawa Tengah, Djawa 
Barat, melangsungkan voorcongres 
bertempat dihotel ,/Rene”. 

Kongres tsb akan selesai pada hari 
Kemis jad. diantaranja akan mem- 
bentuk “susunan pengurus baru dan 
menentukan urgensi program. 

Harga emas, 
Kemarin ditjatat, harga emas kwa 

liteit A segram R42,—. Pendjualan 
Sepi. Sedang kwaliteit B dan C an- 
tara R 40. . A R41.— 

Kridamardawa bag. Kese- 
nian dibuka. 

Saptu xalam 17/18 Kawedanen 
Hageng Punakawan Kridomardawa 
Kraton Jegjakarta, telah membuka 
dengan resmi, peladjaran2: 
Tembang. Memukul Gamel- 

an, Dalang, Natah- Sungging, 
Gan Ngukir. bertempat di pendapa 
Ngabean (sebelah barat Alun? ki- 
dul). 

Kabupaten Adikarto dan 
Senfolo akan diper- 

satukan ? 
Dari kalangan pemerintahan dae- 

rah Istimewa Jogjakarta didapat 
keterangan, bahwa dlm mirggu ini, 
di Kabupaten Sentolo (Kulon Progo) 
Gan Wates, (Adikarto) akan dilang- 
Sungkan pertemuan2 antara pembe- 
sar2 pemerintah daerah dgn bupati2 
serta panewu2 dan lurah2 didaerah 
itu masing2. Akan dibitjarakan soal 
maksud pemerintah daerah akan 
mempersatukan kedua kabupaten 
Galam satu kabupaten. Dalam per- 
temaan itu tidak akan diadakan ke- 
putusan2, sebab soal itu harus di 
bitjarakan diuga oleh DPR2 dari 
kedua kabupaten tersebut jg djuga 
akan bersidang beberapa hari ke- 
mudian. 

Kalangan iiu selandjutnja menja. 
- takan, bahwa maksud jg dikandung 
itu oleh pemerintah daerah telah 
lama, tetap! berbubung dgn sesuatu 
hal, baru sa'at int dapat disampaikan. 
Mungkin maksud itu dihubungkan 
Gjuga Gengan soal3 effecientis ka- 
uangan dan administrasi. Seperti di 
ketahui, kabupaten Adikarto hanja 
mempunjai £ kapanewon, sedangkan 
kubupaten Kulon Progo 12 kapane- 
won. San 

Parisdra & Surya 
Wirawan. 

Pada tg. 24 dan 25 Februari, Pa- 
rindra dan Surya- Wirawan akan 
mengadakan kongresnja di Jogja, 

Kongres tersebut terutama akan 

as an situasi pada waktu 
ni. 

Beras. 
Kemarin harga beras agak turun 

sedikit. Jang kwaliteit baik dilepas « 
R2.— sedang kwaliteit dibawahnja 
R 1,85. Pasar pendjuslan ramai. 
Diduga harga2 itu akan terus tu- 

run, senjampang dengan segera dila- 
kukannja pendjualan beras ,,J.L.M,' 

   
. 

REX: “Up in Are” Danny 
"Kaye, Pinah 'Shore, Dana An- 
drews, 17 tahun. 5 e 

INDRA:. Loves of “Carmen” 
Glenn Ford, Rita Hayworth.— 
17 tahun. 

LUXOR: Bakti” Kasma Boo- 
ty, Siput Serawak. —13 tahun. 
SOBOHARSONO: ,,The Web'', 
Edmond O' Brien, Vincent Price, 
17 tahun- ke 

SENISONO: ,,Mummy Ghost” 
Lon Chaney, John Carradine — 
17 tahun, 
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» Kota Airolo dikaki gunung St. Gotthard hari Ahad seminggu i- telah mengalami hudjan dan saldju berat, 
“njut. Perguletan dengan angin saldju berat makan tempo 12 detik. Pada 
saldiy itu, jang kadang2 terhalang dengan tumpukan saldju setinggi 10 

Kembali ke Eropa. 
Djeaderal Dwight D. Bisenhower, 

hari Djumsat jl. telah berangkat dgn 
Kapal ,,@1een Elizabeth” ke Eropa, 
untuk memegang pimpinan dimar- 
kasbesar tertinggi negara2 Serikat. 

Djenderal Eisenhower akan sam- 
psi di Paris pada hari Rebo, 8orang 

“pembantu Bisenhower akan sampai 
Gisana pada hari Djum'at jl. (Ant. 
Rtr). : 

—— 

Tundakeputusan tentang garis 
lintang 38 deradjat. 

Negara2 Barat telahmenunda ke- 
putusan tentang akan dilintasi. 
tidaknja garis lintang utara- 38 
Geradjat di Korea. 

Demikian tulis wartawan U.P. 
James BE. Roper, pada hari Djum'at jl. 
Amerika Serikat masih mengaku 

berhak untuk menjerbu kembali ke 
Korea Utara, bersandarkan pada 
keputusan2 PBB. 

Akan tetapi sekutu2 Amerika 
mengenai soal tadi bersikap berhati- 
hati. , 

Inggris tidak menentang diada- 
kannja serangan2 pasukanistimewa 

Gari laut, atau serargan2 darat ke 
Korea Utsra jang terbatas. 
Akan tetapi mereka chawatir djika 

Giadakan serangan besar2an hingga 
mendekati tapalbatas Tiongkok. 
(Ant. U.P. Washington) 

meter. 

Amerika & Inggeris peringatkan 
negara2 Kominform 

MENURUT kalangan pemerintah Inggeris, Inggeris dan Amerika 
sedang mempertimbangkan untuk menjampaikan peringatan resmi 

kepada Sovjet Uni dan sahabat2nja di Balkan, tentang konsekwensi? 
dari pada serangan terhadap Jugoslavia. 

Didapat kabar bahwa Inggris tjon- 
dong kepada pendirian, bahwa suatu 
gerakan bersendjata terhadap Jugo- 
slavia itu akan dianggap sebagai 
suatu perbuatan agresi. 

Inggris belum siap untuk berl 
Gjaminan bahwa negara? Barat dgn 
sendirinja akan membantu Tito, 
apabila Jugoslavia di serang. 

Amerika sedang mempeladjari 
keadaan, tetapi belum ambil kepu- 
tusan tentang djalannja tindakan. 

Menteri Perburuhan Inggris, Aneu- 
rin Beyan, mengatakan kepada Ms- 

Gjelis Rendah, bahwa pemerintah 
Inggris mengadakan hsbungan dgn 
pemerintah lain?nja tentang rahaja 
jang dihadapi Jogoslavia tadi. 

Menurut kalangan pemerintah 
Inggris, pada waktu ini di Was: 
hington sedang berlangsung per- 
tukaran pikiran dengan negara2 

  

Panitia PBB urusan sanctie2 
mulai bersidang 

PETA Perserikatan Bangsa2, jang dibentuk untuk mempertim- 
bangkan sanctie2 jang mungkin dapat didjalankan terhadap Re- 

publik Rakjat Tiongkok. pada hari Ujum'at telah memulai menga- 
dakan sidangnja jang bersifat tertutup. 

Pada mulanja panitia itu “diben. 
tuk dengan beranggauta wakil? dari 
14 negara, tetapi berkenaan dengan 
sikap Birma dan Jugoslavia, jang 
tak mau ikut serta dalam mempe- 
ladjari tindakan2 lebih landjut 
terhadap RRT, maka paniftiaitukini 
mempunjai 12 orang anggauta. 3 

Berdasarkan resolusi Amerika jg 
telah diterima oleh Sidang Umum 
PBB beru2 ini, jang mentjap RRT 
sebagai agressor di Korea, Panitia 
12 negara itu akan mempeladjari, 
tindakan apa selandjutnja jang akan 
diambil terhadap Peking 

Selsin itu, berdasarkan resolusi 
tsb. telah dibentuk Gdjuga suatu Pa- 

nitia Djasa2 Baik terdiri dari3orang 
anggauta, jang akan mengadakan 
perundingan lebih landjut dengan 
RRT dan panitia urusan sanctie2 itu 
diminta untuk mempertangguhkan 
laporannja, hingga Panitia Djasag 
Baik itu gagal dalam usaha2nja. 

Seperti telah dikabarkan, anggau- 
ta2 Panitia Djasa2 Baik itu terdiri 

  

RAJAKAN 50 TAHUN 

  

Keradjaan Tonga, jang 
letaknja di. Lautan Pasifik, 
hari jum'at jl. merajakan 

“ulang tahunjg ke-50 kalinja 
dari perdjandjian ..persaha- 
batan dan perlindungan” an- 
tara Tonga dan Inggris. 

Dihalaman istana Ratu 
Salote diadakan makan-besar 
setjara besar-besaran: ham- 
pir 200 m. pandjangnja ber- 
diri berdjadjar2 api unggun, 
diatasnja dipasang tusuk2 
dari besi: orang sibuk mem- 
buat sate babi. 2 

Ratu Salote — ratu jang 
paling djangkung diseluruh 
dunia, jaitu 1,88 meter—di- - 
sambut dengan meriah oleh 
rakjatnja jang 'bersuka-ria 
itu. Sa kai Sa ina 

Radja George VI dari: 
Inggris mengirimkan utjapan 
selamat sedangkan pemerin- 
tah Inggris menjampaikan 
sebuah kursi jg dibuat dari: 
kaju-besi untuk Ratu Salote. 
(Ant. UP), 5 3     

DIDJADJAH ——5 

“mau men 

“ fu menjatakan bahwa 'me 

Gari ketua Sidang Umum Nasrollah 
Hntezam, dari Iran, Sven Grafstrom 
Gari Swedia dan Ir. Louis Padila 

“ Nerve dari Mexico. Ant. UP Lake 
Suecess. 

Perundang2an kita sebagian besar masih bersifat 

Eropa lainnja, diantaranja mungkin 
Perantjis. (Ant. U.P. London). 

Pemimpin2 komunis mem- 

berontak Moskow. 

21 Orang pemimpin? komunis pem- 

berontak dari barat laut Italia telah 

menggabungkan diri dgn. gerakan 

Tito di Italia, : 

Rombongan ini adalah dari Asti 

didekat Turin dgn. terang2an me- 

nolak sistem komunisme Moskow 
Gan menjatakan kesolidariteitan me. 

reka dgn. Valdo Magnani dan Aldo. 
-Cucchi, pemimpin2 dari golongan 
Titoisme di Italia. 

Gerakan baru ini telah barhasil 
menarik 36 orang2 komunis jg. ter- 
kemuka di Italia jg. memberontak. 
“dalam 2 mirggu belakanganini ter- 
hadap kediktatoran dari Kremlin. 

Magnani dan Cucchi, anggota? 
Gari Madjlis Perwakilan Rekjat Ita- 
lia, jg. memisehkan diri dari Partai 
Komunis beberapa waktu j.l telah 
menjiarkan satu manifesto jg. ter- 
susun dari 46 halaman di Balogna, 
ibu-kota propinsi Emilia, dimana 
mereka menjembunjikan Giri terha- 
Gap gangguan orang2 komunis. 

Manifesto tsb. diharap akan me- 
letakan dasar Partai Komunis Na- 
sional Merdeka sebagai tentangan 
bagi Partai Komunis Kolot jg, masih 
mengikut dgn. setjara membabi- 
buta ke Moskow. (Ant. UP. Roma). 

"telah 

    

dimana 6 orang dan beberapa mater!eel terha- 
gambar tampak pasukan penolong sedang mentjari mereka jang tercilas oleh 

gd: ANP. ' 

Bebas dari kemauan 
Sovjet. 

Radio India menjiarkan bahwa 
utusan India di P&B. Renegal Rau, 

mengadakan pembitjaraan 
pandjang-lebar dengan Nasroilah 
Entezam dan anggota2Panitya Dja. 
sa2 Baik PBB lainnja, perihal ke- 
mungkinan untuk mengadakan kon- 
tak lagi dengan RRT, 

Seterusnja menurut Rsdio India, 
“Rau dalam konperensi pers jang 
diadakan di New York telah menja- 
takan kejakinannja, bahwa pertjam- 
puran tangan RRT di Kores itu 
Gidjalankan terlepas dari kehendak 
Bovjet Uni. 

Menurut Rau. intervensi RRT 
di Korea murgkin disebabkan oleh 
kechawatiran Mao Tse Tung bihwa 
kedaulatan RRT terantjam oleh 
angkatan perang Amerika. : 

Ata (Ant. AFP Paris.) 

“Ngabean. 

Beras untuk Jogjakarta 

    
Pendjualan untuk umum. Harga sekilogram R 1.40. 

ARI ,Jajasan Lumbung Mataram" didapat keterangan, bahwa 
pendjualan beras dengan harga murah segera didjalankan untuk 

Jogjakarta. Rentjana pendjualan beras itu dilakukan untuk kota 
(melalui warung - warung) 200 ton. untuk tiap2 kabupaten 50 ton, 
untuk kantor2 pemerintah 20 ton, 
untuk kantor-kantor partikelir 10 

Murak, murceh! 

Harga beras .Jajasan Lumbung Ma- 
taram" (JL.M ) diterangkan sbb: 

Dari warung2 kepada pemakai, tiap2 
kg. R 1,35. Ditambah onekos admini- 
strasi tiap kg 5 sen. Djadi sekilogram 
hanja R 1,40. 

Wareng2 jang djual 
beras murah. 

Kemantren: Tegairedjo. 1.- 
Dibjowinoto-Karangwaru. 2. Sukardi- 
Karangwaru, 
Kemantren: Djetis. 1. Tiing-f 

Hoei Tjong-Pingit. 2. Gosi Ho Lan 
Djetis. 3. Hardjotaruno - Gowongan. 
Kemantren : Gondokusuman. 

1. A.M. Natsir Klitren. (Sonegaran). 
2. Soeleman-Klitren Kidul. 
Kemantren: Pakualaman. 1.. 

Djuwadi - Gunungketur. 2. Suhodo 
(P.Wardojo)- Sentul. 3. Prawirosu- 
Warno- Djajengprawiran. 4. Abdul- 
kadir.-Bedji. 3 

Kemantren: Gondomanan. 1. 
Muljosutardjo - Judonegaran. 2. H. 
Jasin- Leiokratmakan. 3, Prawiro- 
suto Ledokratmakan. 4. Sajuti Me. 
lok- Gondomanan. 5. Liauw Giok Sie- 
Djl. Kauman. 

Kemantren: Danuredjan. 1. 
Sugito -Djambu. 2. Wr. Purnomo- 
Lempujangan. 3. Kamari - Lempu- 
jangan. 4. Supardjo - Lempujangan 
Wangi. 

Kemantren: Ngampilan. 1. 
R. Basjir-Pathook. 2, Liem Tjing 
Lan-Notopradijan. 3. Liauw Ka Tiien- 

4. Ong Tjing Sam-Nga- 
bean. 5. Liauw Moex Sian-Ngabean. 

Offensif udara P.B.B, 
PEPAWAT2 PBB melandjutkan offensifnja pada hari Djuw'at jl 

terhadap garis2 perlengkapan dan pemusatan2 pasukan2 Komunis. 
Penerbang2 Serikat melaporkan tentang 
kendaraan2 Komunis di Korea Utara, 

berkurangnja lalu - lintas 
suatu hal jang menundjukkan, 

bahwa pemboman2 jang achir2 ini ternjata sangat effektif. 
Pada Kemis malam hanja terlihat 

Ik 100 kendaraan dibandingkan de- 
ngan 1000 kendaraan jang terlihat 
setiap malamnja sedang bergerak 
keselatan melalui djalan2 raja di 
Korea Utara selama 10 hari jang 
pertama dalam bulan ini. 

Pesswat2 pembom B 29 Amerika 
pada hari Djum'at melakukan pem- 
boman dengan alat - alat radar 
terhadap kota2 Hamhung dan Won- 
san jang letaknja dipantai timur. 

Untuk pertama kali dalam perang 
Korea angkatan udara Serikat pada 
hari Kemis melakukan lebih dari 
1000 penerbangan penjerangan da- 

Politik bebas jang negatif 
kolonial: 

(Oleh koresponden KR Djakarta). 
KE IPUNG dengan keterangan Kementerian Luar Negeri jang: 

mengatakan bahwa Pemerintah mendjalankan politik bebas jang 
aktif, dan seperti pernah kita kabarkan bahwa pendapat Pemerintah 
ialah menganggap Indonesia sebagai negara non komunis, dan me- 
nganggap komunisme bukan suatu bahaja tapi suatu masalah jang 
mesti dipetjahkan, beberapa anggota parlemen jang kfta anggap kiri dan tak mau disebut namanja menerangkan pada kita, bahwa poli- 
tik bebas Pemerintah itu negatif. 

Ditegaskannja bahwa ternjata PM 
Nehru lebih tegas politiknja seper- 
ti ternjata dalam PBB, karena wakil 
India menolak resolusi PB8 jang 
mentjap RRT asgressor, sedangkan 
wakil Indonesia bersikap blanko. 
Anggota2 parlemen itu menerang- 
kan bahwa politik bebas itu ada 
Gua matjam, jaitu bebas setjara 
aktif, berarti tetap netral, dan ke- 
dua bebas untuk memilih pada 
suatu waktu pada salah satu blok 
-USA atau Rusia. Dan kini dikala- 
ngan Pemerintah tampak ada dua 
aliran jang memilih politik bebas 
untuk memilih antara kedua blok 
itu. 

Ditanja tentang makna non-ko- 
munis jang kini mendjadi pendapat 
Pemerintah tentang sikap Indonesia, 
anggota2 tsb menjatakan bahwa 
dari sikap non-komunis orang mu- 
Gah lebih tjepat mendjadi anti ko- 

munis, diantara lain bukti2 njata 
kini sudah kelihatan dinegeri kita. 
.Giantaranja dgn. bantuan Marshall, 
dan bantuan2 .lainnja dari USA 
pada Indonesia. 3 3 

Masih ada “bau kolonial- 
C0. 0isme: Sa En at 
. Mendjelaskan sikap kabinet Nat- 

. Sir sekarang jang tampaknja belum 
adakan .reshuffile, apa" 

“ gota2 tsb mengatakan bahwa kabi. 
net Natsir sokarang rupanja ber- 
niat terus mempertahankan kedu- 
dukannja dan bermaksud memben. 
tuk kekuatan untuk. melandjutkan 
poli'iknja jang sekarang. Anggota2 

skipun 
Indonesia sudah berdaulat, tapi dim 
geest dan sistemnja negeri kita ma. 

" 

sih bersifat kolonial. Baik politis, 
ekonomis, negeri kita masih terikat 

“Oleh perundang2an jang bersifat 
kolonial, jang sebagian besar masih 
berlaku dinegeri kita. Undang2 jang 
benar2 bersifat progresif jang se- 
patutnja didjslankan dalam negara 
merdeka masih sedikit sekali jang 
berisku, dan alasan jang biasanja 
dikemukakan oleh Pemerintah bah- 
wa undang2 jang masih berbau ko- 
lonial itu segera akan ditindjau, 
tapi kenjataannja undang2 darurat 
tertis. menerus didjalankan. Koetjuali 
itu mengatakan bahwa swapradja, 
Pamong Pradja dasar dan tradisinja 
begitu kuat dalam masjarakat kita, 
jang sistemnja masih kolonial, mes- 
kipun mengalami revolusi, praktis 
masih belum berubah. Barangkali 
hanja didaerah Renville sadja ka- 
Iena mengalami revolusi 5 tahun 
lamanja (jaitu swapradja daerah 
Jogja) jang sudah disesuaikan dgn 
panggilan zaman, sedangkan Ik 199 
swapradja lainnja masih mengguna- 
kan sistem ketatanegaraan jang 

bersifat-kolonial, : 

Ditandaskan oleh anggota2 itu bhw 
revolusi kita masih belum berhasil 
mengadakan perubahan dalam sis- 
tem- ketatapradjaan. dan sistem itu 
mesti dirubah selaras dengan fjita2 

Republik kita. : 

Pendapat penindjzu2 
“politik. 

Dalam hubungan ini penindjau2 

politik jg berdekatan ksdutaan USA 
di Djakarta mengatakan bahwa In- 
Gonesia mesti menginsjafi kegen- 
tingan politik internasional dewasa 
ini. ,, Kolonialisme baru, jaitu komi- 
nisme mengantjam perdamsian du- 
nia, Bangsa2 di Asia, termasuk In- 
Gonesia mesti mengadakan perhu- 
bungan persahabatan dengan rakiat 
Gan Pemerintah USA, Revolusi ke- 
merdekaan manusia hendaknja dja- 
ngan Gjadi korban kebalikan revo- 
lusi jang dibangunkan oleh Rusia”, 
demikian penindjau2 politik itu. Pe- 
nindjau2 politik itu mengachiri ke. 
terangannja dengan mengatakan 
bahwa ,,Revolusi komunisme inter- 
nasional jg reaksioner” djuga sudah 

mendjalankan rolnja df Indonesia. 

Pendapat | kalangan 
kiri. 

Datam hubungan ini kalangan po- 
litik kiri mengatakan bahwa USA 
kini sudah mulai main silat dengan 
istilah2 dan makna2, jang hakekat. 
nja hendak membunuh ideologi ko- 
munisme, jg mereka sebut” imperi- 

alisme” baru jang mendjandjikan 
bangsa2 Asia Jang melarat negara 
utopia, dan mengatakan bahwa ko- 
munisme mengandjurkan peperang. 
an antara golongan2 dgn golongan2 
dan antara bangsa2 dng bangsa2. 

Tapi hendaknja rakjat Indonesia 
menginsjafi bhw USA sebenarnja 
politiknja tak berubah seperti se- 
Giakala. ialah mengadu domba bang- 
sa Asia dengan bangsa Asia. ,,Li- 

' hat pada Indo China, Pilipina, Ko. 
rea, India, dll.”. kata kalangan po- 
tik itu. 

lam 1 hari. Pesawat2 Serikat pada 
hari itu melakukan lebih dari 1025 
penerbangan penjerangan didaerah2 
pertempuran, diantaranja 700 pener- 
bangan dilakukan oleh pesawat2 
dari angkatan udara ke 5 Amerika. 

Front-barat sepi. 
Keadaan di medan pertempuran ba. 
rat terdapat agak sepi pada bjum'- 
at sore dari sektor Yaju kearah 
barat hingga kepantai. Pada hari 
itu hanja terdjadi penembakan? 
mortir dari kedudukan2 Komunis 
Gitepi utara sungai Han sebelah 
barat-daja Seoul. 

Sementara itu pesawat? pengintai 
PBB melaporkan bahwa kesatuan? 
Komunis kini sedang menduduki 
kedudukan2 pertahanan langsang 
sebelah utara garis lintang ke-38 
dekat pantai timur. Ant. UP. Afp. 
Gari Front Korea. 

untuk badan2 sosial 20 ton dan 
ton. 

Kemantren: Gedongtengen.i. 
Hardjomardjono Sutodirdjan. 2. Ong 

Fieng Hion - K:metiran. 3. Fastro- 
hartono Sosrowidjajan. 4. Wirjose- 
karto - Padjeksan (Sosrodipuran). 
5. Siswosusanto . Padieksan, 6. Lie 
Tji Djo - Djogonegaran. 

Kemantren: Wirobradjan 1. 
Brodjowatjono - Wirobradjan. 2. 
Liem Dwan Lie-Wirobradjan. 3. Tjo- 
krolesono- Patangpuluhan. 4. Siswo- 
suwarno Patangpuluhan, 
Kemantren: Kraton 1. Hardio- 

sedarmo Ngasem. 2. Brotopuspito- 
Ngasem. 83. Hardjomuljo - Panem- 
bahan. 
5. Siti Ngisah Taman. 
Kemantren , Mantridjeron. 

1. Mangundinoto.- Mantridjeron, 2. 
Wirjonetijo- Gading. 3, Djojosunar- 
to- Kl. Batang Kidul. 4 Prawirosu- 
narto-Mantridjeron. 

Kemantren: Mergangsan. 1. 
Abdulwadjab - Karangkadjen. 2. H. 
Muhji- Tungkak. 3. Napijah- Tung- 
kak. 4. Tjuw Hien Tai- Dj. Wirogu- 
nan. 

Pasar- Pasar. 
Pasar Kranggan. R. Ng. Sorone- 

diwongso. Pasar Beringhardjo- Mok. 
Karjodimedjo. Pasar Sonegaran- A.M. 

Natsir. pasar Ngasem- R.B. Hardjo- 
sudarmo. 

Harga garam nalk 
10 sen. 

Dengan mendapat persetudjuan 
Gari Djawatan Garam Semarang dan 
Magelang, maka Bupati Temanggung 
telah menjerahkan garam jang ada 
di gudang? garam Kranggan, 'Te- 
manggung, Parakan dan Ngadiredjo 
kapada Pani'ya Pembagiin Umum 
untuk selandjutnja dibagikan kapada 
penduduk menurut kehutuhannja ma- 
sing2 dengan harga f0,40 per kg. jg 
berarti kenaikan f0,10. Tindakan ini 
diambil, bersandarkan persediaan 
garam belum dapat dikatakan tjukup 
pada dewasa ini dan untuk mentje. 

gah membubungnja harga garam 
di pasar jang pernah sampai f2,00 
per kgnja. Kenaikan f0,10ini dimak. 
sudkan untuk keperluan pengang- 

kutan sampai didesa2dalam daerah 
Kabupaten Temanggung. 
  

JANG KITA TERIMA 
KIMIA ANORGANIE. Gjilid I. 

Tjetakan kedua. Oleh Sutrisno pa- 
mong Taman Madya bagian Alam 

Pasti. Penerbit: ,Gadjah mada” djl. 
Merapi 16 Jogja. 

Almanak Nasional. Pe. 

nerbit ,,Gapura', Djakarta. 

Djiwa Buruh. Dikeluarkan 
oleh P.I.R, 

Atas kiriman? mana kita utjap- 
kan terima kasih. -Red. 

daerah Jogja. 

  

BAGIAN SOSIAL ANGKATAN LAUT 
JOGJAKARTA. 
Ta 

No. 12/ksal/51 

JOGJAKARTA.   

PENGUMUMAN 
No. B 5/1a/Dk/2—51. 

Dengan hormat diberitahukan bahwa : 

I. Berdasarkan telegram dari Kepala Staf Angkatan Laut 
tgl. 2/2—1951 tentang dibubarkannja 

K.K.A.L. Jogjakarta mulai tgl. 5 Februari 1951. 

NI. Dibentuknja Bagian Sosial Angkatan Laut Jogjakarta 
dibawah pimpinan Letnan Muda Kasil. 

HI. Sementara sebelumnja ada penggantian stempel, masih 
mempergunakan stempel lama. 

IV. SELESAI ' 

Dikeluarkan : Di Jogjakarta. . 

Pada tgl. : 13 Februari 1951, 
Djam : 09.00. : 

PERWIRA SOSIAL ANGKATAN LAUT 
, JOGJAKARTA. $ 

(KASIL) 
Letn. Muda. 

Kapada : Tag 

SEMUA INSTANTIE MILITAIR 

  

    
  

| PERS NASIONAL 
TANGGAL 23 FEBR. SELESAI DITJETAK. 
Atau pesan kepada: ,PERS. WARTAWAN INDONESIA" Ngabean 2, JOGJA, 

  

  

H3 Aa bakal EA Kia, pen ln Wen Mi stm RE se EA 

SUGIJONO. 
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Per aarNer B PER Dana 

Buku jg. memuat soal- 
ara 

— 

soal pers, wartawan, beban dan tugasnja 

Buah pikiran: DIAWOTO, MR. SUMANANG, WONOHITO, ROESLAN ABDOELGANI, 
Dihimpun oleh: AGUS SUJUDI. 

s “ 
Pesanan kepada: AGUS SUJUDI, Postbox 17, JOGJAKARTA. Kei 3 , se Ha peran   

4 Atmobudjono - Kenekan. 
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— SDR. SIRWINDO SOLO. 

|. Kajang, kalau benar kota Surakarta 
tidak lagi diadi kota nan Indah permai. 
mBah Nur sangat menjesal mende- 

gar itu. Sebab kota Solo bagi mBah 
kita kenangan kenangan. Waktu mur 

- — danja disana dia telah mengalami se- 
| gala kemanisan serta kepahitan (ig 

sesudah lampau terasa manis) masa 
- peralihan diadi appa 
"4, Menurut mBah ur, kalau memang 

|. idek ada orang jang mau mengatur 
: soal sampah dikota Bengawan itu, 

mBah Nur sedia djadi wali-kota spesi- 
rusan samoah. Kasihan, katanja, 

ena timbunan sampah ditepi 
pung2 jang tjuma seminggu 

at, penduduk Solo jang 
ng tidak tianttk- terserang 

enjakit pest dan cholera. 
“ Tapi. kalau memang penduduk Solo: 
mau mengundang penjakit, ja tenturja 
tidak pda jang dapat melarangnia, ke- 
simpulan mBah Nur, itu kedaulatan 
Ra'jat. S3 

t : $ , 
SDR. SRIPAMARDI-MANISRENGGO 

Penghasilan saud:ra sebagai: pega- 
wai rendah hania R65:—. Padahal har- 
ga keperluan hidup naik dan mungkin 

akan naik lagi, karena banjak panenan 
« ditimpa bandiir. 
«Tentu sadia saudara mengeluh. 

Dan saudara tambah gelisah, karena 
membatja berita tentang akan diber- 
hentikannia 200000 orang pegawai 
Gengan berangsur anasur. 

' Djangan gelisah. Sebab kalau Peme- 
rintah memang bidjaksana, tindakan 
memberhentikan pegawai, mesti diser- 
tai olah pembukaan industri tempat 
orang jg diberhentikan itu dpt bekertia. 
Kalau memang Pemerintah tidak bi- 
diakssna, tentunja main ontslag sadia. 

Akibstnia, ribuan orang akan tidak pu- 
nja pentjarian dan akan mentari dan 

dialan ig tdak halal, karena tidak bisa 
serentak berpuasa, tapi dalam hati 

- mengumpat Pemerintah. 1 
Tentunja lantas nggggrrreeemmmeeti, 

sambung mBah Nur. : 
3 : BERABE. 

     

    

   

      

   

  

   

Pemerintah setudju Dewan 
Haminte bubar. 

Menjusul berita tentang panitia 
aksi untuk bubarkan Dewan Ha- 
minte Makasar dapat dikabarkan 
lebih-djauh bahwa sesudah diada- 
'kan pertemuan antara acting Gu- 
bernur Ian panitia diputuskan bhw 
pada prinsipnja pemerintah setudju 
pembubaran Dewan tsb. Kini pani- 
tia aksi tsb diperluas dengan dua 

orang anggauta dan bekerdja untuk 
tjari djalan sebaik2nja bagaimana 
Gapat disusun Dewan buru. Ant. 

-Mr. Hartono ke Australia. 
Djawatan Kereta Api akan me- 

ngirimkan Mr. Hartono Wiriodinoto 
kepala Inspeksi DK.A. Malang, Ke 
Australia untuk menambahpengeta- 

x 

—Perhimpunan Paisng Merah Indo- 
nesia Tjabang Temanggung diba- 
wah pimpinan sdr2. Sudarno dan 

Dr. Siroso telah mulai melebarkan 

sajapnja dengan berusaha mendi 
rikan anak2 tjabang dan ranting2 

Galam seluruh Kabupaten. Djumlah 
anggautanja sekarang sudah ada 
kl. 100 orang. Oa 
  

DENMARK — HONGKONG 6 -—1 

Kesebelasan ,,Odense Boldklubber” 
Gari Denmark hari Djumvat jl telah 
mengalahkan kesebelasan dari 
Hongkong dengan G lawan 1 Per- 
tandingan jang Jiadakan distadion 
Rizal tadi adalah pertandingan jang 
penghabisan dari kesebelasan Den- 
mark tadi. (Ant U.P.) 

   SIN 

Dalam hari pertama pertandingan 
berlangsung dengan sedikit menge- 
tjewakan, karena lapangan hidjau 
sangat litjinnja, hingga mengaki- 
batkan tendangan bola jang tidak 

“keruan. Kemarin sore tjuatja baik, 
tapi karena pasangan kes. Sino 
Malay berubah, dan malahan sedi- 

kit melemahkan. permainan, maka 
hasilnja kalah. : 

Spil kes Sino Malay kemarin di- 
pegang oleh Hari th. Permainan 
teamnja tida sempurna. Tendangan 

Gan pengoperan banjak jang mele- 
set. Mulai awal sempai acnir per- 
tandingan gawang Sino Malay se- 
lalu dalam keadaan bahaja, Serang- 

an2 dari UMS adalah kuatnja sam- 
pai sukar bagi barisan pertahanan 
gawang Sino Malay untuk mengem- 
balikan bola kearah lapangan mu- 
suh. Keeper Usman Angullia dari 

“ S8ino Malay tidak mengherankan, 
kalau dalam permainan ini selalu 
dalam waspada dan keaktipan. 

Tapi pada umumnja pemain? Sino 
ga sangat sportiefaja, kalau di 
andingkan dengan kes UMS. Me- 

reka akan selalu mengelakan ta- 
brakan, atau menghindari kekerasan. 
Dan agaknja mereka sedikit dalam 
ketakutan kalau berhadap dengan 
lawannja. 

Sebaliknja dari pehak UMS pada 
sore itu kelihatan keras dan berse- 
mangat. Pula menundjukkan per- 
mainan jang gesit. Sangat ditakuti 
oleh lawan. Sampai sebagian penon- 
ton akan kewatir kalau2-paratamu 

akan mengalami ketjelakaan atau 
luka2 jg. berat. : 

Tiga goal jg. tertjetak pada ga- 
wang Sino Malay sebelum pauza, 
jalah karena ketakutan dari pada. 
keeper Usman. Entah karena akan 
menghindari ketjelakaan, entah gu- 
gupnja. Sebab bola2 jg. ditendang: 
kearaiinja dapat diterima, tapi se- 
lalu melontjat kembali kelapangan, 
hingga ada kesempatan bagimusuh 
untuk mengembalikan dan... goal! 
Hanja goal jg. pengbabisan dibikin 
Ggn. sangat rapinja oleh Tek Hien, 
kiri dalam UM3. Operan dari Hong 
Sing kiri luar. : 

Sebelum pavze kedudukan 3—1 
untuk UMS. Tjetakan jg. ke 4 oleh 
UMS tepat pada djam 6 sore. 4 se- 
tengah menit sebelum achir. Perlu 
Gipudji juga keeper “dari UMS, 
Hien Boen, 

. 

Dari kalangan P.S.S.I. didapat ka- 
'huannja selama 1 tahun, Mr. Harto- par bahwa Ha ' , pemain sepakbola Pasa- 

. ne ag Pe pada permulaan yes dari Indonesia Timur j telah 
terpilih sebagai salah seorang pe- 
main ke New Delhi, kini terpaksa 
Gigantikan oleh pemain Kornel dari 
Medan. Alasan penggantian itu me- 
nurut PS3I, ialah karena Pasanea 
ketika diperiksa dokter ternjata 
mempunjai suatu penjakit dalam 
paru2 jg. berbahaja. RD. 

. 

| Hasil Segi Tiga 
Kemarin pertandingan Segi Tiga 

antara S.M.A. folo—Jogja—Sema- 

rang dimulai di Kridosono Jogja- 
karta berhasil sbb: : 

1. Sepikbolaantara Kes,,Solo” dan 
»Jogia” berkesudahan 3—1 untuk 
Jogja. 

2. Rounders- antara Jogja dan 
Semarang dimenangksn oleh Jogja 
dengan 38 punten. 

  

Sugar" Ray Robinson djatuh- 

kan Jake La Motta : 

UMS - SINO MALAY 4-1 
HARI SABTU jl dilapangan BVC Djakarta dimulai : pertandingan 

FI Sino Malay Team dari Singapora melawan kes. Persidja dengan 

berkesudahan 3—0 untuk kemenangan Singapore. Kemarin Sino 

Malay melandjutkan pertandingannja 
Tionghwa di Djakarta, dan berachir dengan 4-1 untuk UMS. 

He 

Ea aan Kenoo15 

ARI Chigago UP kabarkan, bahwa "Sugar” Ray Robinson hari 

"Kemis jl telah mengalahkan Jake La Motta dengan K.O, tehnis 

“dalam ronde ke-13. Dan dengan demikian “Sugar” telah menggon- 

dol djuara adu tindju kelas tengah (middleweight) sedunia. Ia da- 

pat djatuhkan Jake dalam tempo 10 detik dalam ronde jang peng- 

habisan itu, dengan pukulan: uppercut pada lawannja, jang sudah 

Diwaktu ditimbang maka Jake La 

Motta beratnja ada presis 160 pouads, 
inilah berat maksimum dari pada 
kelas tengah. Ray Robinson adalah 
berat 155 setengah pounds. Sebelum 
pertandingan tindju dimulai Ray me- 
njatakan, pada La Mottse, Kita kini   

  
   
   

  

   
      

  

         

      
    

        
         

  

    
   
      

     

    

bertanding lagi untuk ke-9 kalinja. 
Mska dari itu tundiuklah kekuatan 
mu! Jake mendjiwab: Kita disini 

tidak memerlukan uang,itu tak saja 
pentingkan. Tapi disini untuk menga 
du siapa kalah, Dankata2 Motta ini 

tidak ae daa Dalam ronde ke 
. Biami idjukkan kebenarannja. De 
£ ngan kekuatan jang ada padanja ia 

berusaha menindaskan lawannja, su 
paja djangan sampai dapat muntjul 
lagi dicanvas. : 

Waktu keadaan diketahui oleh ka- 
wan2 Sugar, maka dengan segera 
mereka menjerukan kepsdanja untuk 

menggulingkan sadja Motta. jang 
kelihatan makin lama makin meng- 

| ganas itu. Dengantaktik jang gerou 
tineerd Ray menggasak lawannia de 

aa ANE 
| muka, nonstop. Kepalan kanan kiri 

|. Sugar bekerdja dengan tak henti2- 
' nja. Dengan taktik ini maka Jake 

   

  

   

ngan pukulan pada Gjanggut, pada 

— berlumuran darah pada mukanja itu. 
terpaksa wasit memperhentikan 
pengaduan, dan memutuskan Sugar 
jang menang. Motta dalam keadaan 
jang tidak keruan, pintjang, kanan 
kiri tengah muka kelihatan berlu- 
muran darah. En toch dalam ronde 
jang penghabisan ini Motta tidak 
sampai tunduk merangkap di can- 
vas, hanja terlempar2 dari tambang 
kesana dan kemari. 
Meskipun demikian, Motta dalam 

pertandingan mendapat uang 45pCt 
dari pamasukan ialah 63.522 dollar 
ditambah 1500 untuk hak2nja tele- 
visi. Sedang Sugar 20.040 dollar 
dengan 15000 dollar utk. televisi, 
tapi mendjadi kampiun dunia dalam 
kelas tengah. 3 

Siaran RADIO 
SENIN 19 PEBRUARI 1951. : 
Jogja. Gelb.: 59,2 dan 122,4 m: 

MINGGU 18 PEBRUARI 1951. 

13.45 Hidangan orkes Pathe. 
17,00 Dongengan Pak Guru. - 
18.00 Muljono dengan pianonja. 
1815 Ruangan Penerangan Kota- 

— pradja Jogjakarta. 

  

  

3f 

lan 18.30 Peladiaran njanji kanak-kanak 

tandingan jang baru ru dan memuntjak. 
8. bagai ,,banteng ketaton“ djago tin 

          

      

oleh Pak Tono. 
1915 Tindjavan Luar Negeri, 
19,30 Pusparagam oleh ORJ pimp. 

dju New York jang keras sebagai . 'Warsono. Ba sa 
besi itu, menjeruduk kekanankekiri 20.30 Pantjaran Sastra oleh ,/Tunas 

an Muda”, 3 4: 
21.20 Tindjauan Tanah Air dalam 

bahasa Djawa. 

| 91.30 Beksan maa Dgn. 

'g. 14 Pebr.: 
“Lempar Lembing (Putri): 
No.1: Hardinah (SM? I): 26.04M.: 

No. 2 Sajekti (SMP Neg.) 23,92 m., 

No 3: Hartini (SMP Ii: 25,49 M. 
Lempar Peluru (Putera): 
No. 1: Suprapto (SMP II):10 10M.: 

No. 2: Samsi (STN): 9,79 M. No, 8: 
Samekto (SMP V): 9,62 M. 

Lontjat Djangkit: 
No. 1. Widodo (SMP 11):11,91, M.: 

No. 2: Ditrisno (SMP II): 11,91, No. 
3: Achmadi (SMp III): 11,386 M. 

. 

S3 

dengan UMS, kesebelasan Berita landjutnja segera menusul. 
Red. 

» 

Hasil Kompetitie GOSL Rombongan kesebelasan H. W. 

Solo .. Jogja — Solo tg. 19 Februari mela- 
wat ke Banjuwangi dan kepulau 

Hasil pertandingan? atletik darj Bali—. Rentjana bermain, ialah sbb, 

Gabungan Olahraga Sekolah Landju tg. 22-23-24 25 dipulau Bali tg. 27 28 

t25 Surakarta pada hari pertam, Gan 1 Maret di Banjuwangi. 

Malam penghabisan DJAM:5—-7—9 

Djago dagelan 
dalam film “DANNY KAYE “tes” UP IN ARMS 

Dibantu: DINAH SHORE, penjanji jang terkenal 

dengan DANA ANDREWS. 

Djega, malam penghabisan! — 17 tahun. 

PENGUMUMAN 
Dipermaklumkan kepada djawatan2, badan2 dan umum 

bahwa : 

segala sesuatu jang berhubun 
Bioskup REX dari PERBAR 
untuk tahun 1950 atau 1951 dan seterusnja 

diharap dengan sangat supaja berhubungan/melewati Kantor 

Pusat PERBARA Jogjakarta. - an 2 

Perlu didjelaskan, bahwa status PERBARA Perwakilan 

Surakarta adalah tjabang dan dibawah pimpinan 

Kantor Pusat PERBARA Jogjakarta 
djalan Tugu Kidul 26, Telp. 518. 
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an mengenai exploitatie 
Perwakilan Surakarta 

Harap jang berkepentingan mengenai pertanggungan djawab 

untuk tahun 1950 dan seterusnja maklum adanja, 

Jogiakarta, 19 Februari 1951 

PERBARA - Pusat 

Supadi. 

Pimpinan   218—2 

        

       

      

  

PASAL 

    

£ 

Mulai ini malam dan berikutnja 

jo Sul7 Ehgekeatas 

Edmond O'BRIEN 
Ella RAINES 

W illiam BENDIX 
Vincent -PRICE 

DALAM : 

"THE 
WEB" 

(BETRAPT 

Main -djam 5 — 7 — 9. 

      

   

   

             
     
       

          

       
    

      

  

   

    

          

   
   
    
     
     

   

  

     

   

      

   

  

  
  

      
    
    

    

   

    

   
   

      

    
      
     

  

Mulai ini malam dan berikutnja 

17 Th. keatas, Main djam 5,7 G9. 

LON CHANEY " 
DALAM Han 

"THE MUMMY GHOSI: 
John CARRADINE — Ramsey AMES — Aa zucce | 

Dibantu oleh - 

Barton MaeLANE — Robert LOWEKY. 

   

Youssef Bey, seorang priester dari Arkam dikirim ke USA mew- 

berikan upatjara tengkorak djenazah Sri Ratu Ananka, peti jang 
Gitjuri dari Egypte. Kharis dihukum karena tjinta terhadap Sri 

Ratu 3000 th. berselang. Amina Mansori gadis tjantik mati bersa- 

ma-sama Kharis (MUMMI) kedalam rawa. 

220—2. SAKIIKANLAH DJANGAN KEHILANGAN. 

   
   

     
The official opening date of 
the new classes will be MARCH 1, 
and not MAY 1, as appeared | 
on ,KR” Saturday last. : 

216—2 11 SAJIDAN. 

  

  

  

PINTU. REZEKI III 
Kirim wesel R. 2,— dapat les 
pertjobaan schriftelijke cursus: 

“« TAILOR » 

(potongan pakaian laki2) 

Sekolah Mendjahit ,,INDONESIA" 
bagian Tailor, Djl. Alhambra 67 

DJAKARTA. 32     

  

  

“Karena kurang tem- 
pat sebagian adper- 
tensi ditunda. 

Harap maklum. 
  

   

   

      
       

     
      
      
    
    
    
      

        
      
      

       

   

  

   

        

   
   

  

   

    

    

GALE STORM MENGATAKAN: 

Saja selalu memakai sabun wangi Lux, 
sesuatu perawatan muka jang djitu, ter- 
utama untuk kulit jang lembek. Me- 

— na'djubkan sekali betapa halus dan litjin 
kulitmu, berkat busah jang melimpah' 
dan berchasiat. 

  

(Bintang film Monogram) 

  
LTZ 507 —165— 8. 

  

MINTA PERTOLONGAN 
Tas isi surat2 dinas Kementerian Dalam Negeri (besluit2 
Sdr. Mardjohan, Karli dll) djatuh dari truck tg. 16-2-1951 
antara Tugu—Djambu, pada jang menemukan harap dikem- 
balikan pada Kementerian Dalam Negeri Jogjakarta. 

210—2 

   

   

  

    
   

  

    
  

Kerugian dapat berdamai. 

   

  

|SAREKAT BURUH DJAWATAN DISTRIBUSI 
TJABANG MAGELANG. 

| PENGUMUMAN 
No. 125/5. B./51. | 

   

  

Berdasarkan keputusan rapat anggauta Sarekat Buruh Djawa- 

tan Distribusi Tjabang Magelang pada tg. 3 Februari 1951, dengan ini 

dipermaklumkan kepada Djawatan2/Instansi2/Organisatie2, bahwa: 

1, Sedjak tgl. 3 Februari 1951 Sarekat Buruh Djawatan Distri- 

butie Tjabang Magelang DIBUBARKAN. 
Sebagai pengganti perserikatan dari pada bekas Pegawai2 

Djawatan Distribusi di Magelang, telah dibentuk suatu Ba- 

dan Kooperasi dengan nama Kooperasi ,SUMBER.MADU" 

Magelang. 
Hubungan organisatoris dengan Pengurus (Besar Sarekat 

Buruh DDRI di Jogjakarta serta dengan lain2 Organisasi, 

Gan urusan2 usaha penampungan/penempatan tenaga bagi 

bekas Pegawai2 DDRI di Magelang, diurus langsung oleh 

Kooperasi tsb. 
Timbang terima. mengenai kekajaan/milik dari Sarekat 

Buruh Djawatan Distribusi Tjabang Magelang dengan Koo- 

perasi tsb. diadakan pada tgl. 11 Februari 1951. 

. Segala matjam surat2 keluar dari Kooperasi »SUMBER. 

MADU" Magelang, dianggap tidak sjah, apabila tidak di- 

tanda tangani sendiri oleh Ketua Kooperasi tsb., ja'ni: 

Sdr. S. TARUHARSONO atau wakilnja, (Sdr. BASUKI). 
Tanda tjap (stempel) untuk sementara waktu mempergu- 

nakan stempel dari Sarekat Buruh Djawatan Distribusi 

Tjabang Magelang, jang berbentuk BULAT. 
Alamat Kooperasi SUMBER-MADU” bertempat di Djil. 

Pungkuran No. 7, Telf, No. 105, Magelang. 

Kepada jang berkepentingan/bersangkutan diharap maklum adanja. 

Magelang, 12 Februari 1951. 

  
2. 

3. 

1, 

  

     

    

  

    
   

  

   

  

   
   

    

        

      Sarekat Buruh DDRI Tjab, Mgl. Kooperasi, SUMBER-MADU Mgl. 

Ex. Ketua Umum: Ketua: 

214-—2 (S. ROYO). (SUWARNO TARUHARSONO). 

| (MITRA) 
      

  

   

     

Mesin tulis: ROYAL LANGEWAGEN H. M. DOF PARELLETIERS. 
Kertas2 : Doorslag, Roneo, Kraft, Pastoor, D.S. dil. 
Alat2 : Kantor, Tulis, Sekolah. : 
Tersedia di: TOKO ,,MADIJO" Sosrokusuman 8, JOGJAKARTA. 
Irak. Mo S1 —2 

Ba ma BERSEDIA : —. 
1. KU.HLP, untuk Indonesia kulit biasa R il,— 
25 aa 4 SA “nu Karton Te sia 
3, Penuntun Proces verbaal dan lapuran. i Me Ian : 
4. Ordonantie jang terpenting. sa : A3 
5. Penuntun Proces verbaal jang lengkap dgn. Tag 

gantotd PW 0 AN Ta NN 
6, Peraturan lalu lintas W.v.O. dan W.v.V, ». 6,50 
7, Buku Repetitie untuk mengulangi peladjaran Na 

ajat2 jg. terpenting dari K.U.H.P, bahasa 
Indonesia-Belanda : 3 : : Gym 

8. Idem bahasa Indonesia, , $ ne oU 
9. Reglement Dinas Polisi : : , 2 5,50 

10, K.U-H.P. setjara tanja djawab 5 5 
11, Tindakan dari Polisi dihadapan umum . po 5 
12. K.U.H.P. tentera dan tata tertib tentara 3 aU 
13. Undang-undang Ketjelakaan 47 . : ar oo 
14. Undang-undang Kerdja  . Naa 
S5. Ear 5 , : 5 2 : KAP U aa 
16. Renungan hidup . , 5 £ 7 Pe R33 

17. Islam dan socialisme H.O.S, Tjokroaminoto ». 1450 
18. Daddy Long Leggs . Mb , 5 pala 
19. Ilmu ukur ruang LS.M.LA, oleh: Sunarno . Gal 
20. Pedoman berumah tangga . 1 3 $ 3 

“ROMAN PERDJUANGAN: 
21. Pengchianat menebus... ......... . 1 1350 
22. 1000 hajangan . , : , ha 
23. Pengchianat. - Aim 
24. Gadis Sandiwara . : 5 : 313 
25. Penderitaan djiwa seni : PEN | s3 
Ongkos kirim 10 pCt. sekurang-kurangnja R 1,— 

TOKO BUKU KR" | 
TUGU KIDUL 42 - JOGJA II Bem   
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