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108 Ton: Bom . didiatuhkan 
di Korea 

Pe | Dari! « sber2 Ame- 
“rika jang berpang- 
kalan di kinawa 

Bomber2 Amerika jang berpang- 
kalan di Okinawa pada hari Minggu 
telah mendjatuhkan sebanjak 108 
ton bom atas 4 djembatan kereta 
-api dan pusat2 djalan raja di Ko: 
“rea. Demikian menurut komunike 
angkatan udara Amerika. 
| Jang mendjadi sasaran 

Hamhung dan djembatan di Korwon, 
dipertengahan djalap antara Ham- 
hupg dan Wonsan serta pusat2 lalu 
lintas di Tanchon serta Chigyong. 
Djumlah bom2 jang didjatuhkan 

5 |. sebanjak 108ton. Ant. Afp. 

nJOSEPHINE MOLLER" 
— SELAMAT 

Kapal dagang Inggefis ,,Josephine 
Moller” jang diserang oleh perahu2 
penangkap ikan pada hari Saptu 
disebelah Selatan pulau Chusan, 
pada hari minggu pagi dikabarkan 
telah dapat menjelamatkan diri 
Gan kini meneruskan perdjalanannja 
Kearah Selatan. Ant. Afp, 

  

5 ada di nghai, 
dimana ia bekerdja untuk kaum 
Komunis Tiongkok mengadakan kom- 

| plotan untuk melawan pemerintah 
- Thailand jang sekarang ini. 

Harian tadi katakan, polisi Barg- 
“ kok telah mendapat keteranganten- 
tang gerakan Pridi itu. Menurut 

- harian tsb pemerintah Peking me- 
njediakan markas besar istimewa 
untuk Pridi, jang kantornja diberi 
pendjsgaan kuat. Kepala polisi di 
Bangkoktak menjangkal atau mem- 

  

- benarkan kabar jang dimuat oleh 
harian tsb, tetapi Gikatakannja, 
bahwa barang siapa jang dapat 
menangkap Pridi akan diberi hadiah 
5.00€ baht tetap masih berlaku. 

RT Stalin tjalon no. 1 
Di 10 Republik Sovjet. 

Menurut siaran Radio Moskow 
Perjiana Menteri Stalin tertjantum 
sebagai tjalon No. 1. di 10 republik 
Sovjet, dalam pemilihan2 parlemen- 
ter ketika hari Minggu ini. 
Djumlah republik Sovjet semua- 

nja ada 16 buah. Ant. UP. 

Komentar pers RRT 
tentang 'interpiu 

(0 Antara Stalin dan 
Tenan Pradda 4 

Radio Moskow hari Senen menji- 
arkan berturut2 tentang komentar2 
pers RRT mengenai interpiu Stalin 
dengan harian Pravda tentang si- 
tuasi internasional. 

Sebuah harian dalam kesimpulan- 
nja katakan, bahwa perpjataan 

Stalin itu memberi penerangan se- 
& penuhnja tentang rentjana2 serta 
“intrige2 dari pihak aggresor. Per- 
njataan2 itu telah dengan jelas 
melihatkan kepada rakjat, bagai- 
mang mereka harus memperkokoh 
perdjoangan untuk membela perda- 
masian. 

EN Brad itu rakjat Tiongkok ha. 
| rus memperhebat perlawanan me- 
“reka terhadap sggresi Amerika, 
memperbesar bantuan kepada Ko- 
rea dan dengan- tegas berdjoang 
melawan dipersendjatainja Djepang 
kembali oleh imperialisme Amerika. 

“ Kita harus menggunakan semua 
kekvatan kita untuk menghantjur- 
kan rentjana2 djahat dari imperial. 
isme Amerika, membuka kedok se- 
gala kedjahatan serta tipu musli- 
hatnja kepada rakjat Amerika, 
Inggeris dan negeri2 pengikut lain. 
nja dari Washington, agar mereka 
berdjoang untuk perdamaian dipi. 
hak kita, kata hariantadi. Ant.Afp, 

Nota djawaban Barat telah 
disampaikan 

Nota djawaban Inggeri3, Amerika 
dan Perantjis kepada Sovjet Uni 
untuk mengadakan konperensi pen- 
Gahuluan di Paris telah disampaikan 
di Meskow hari Senen. Ant. Up. 

: je djem- : 
— batan2 jang terketak di Timur Laut 

   

    

HARIAN 
Diterbitkan oleh Badan Penerbit ,,KedaulatanRakjat" 

SIONAL DIBENTUK 
#NTJANAKAN PEKERDJAAN 
BAGI BEKAS PEDJUANG 

DA peraturan Pemerintah 
semalam dinjatakan pembentukan Den 

konstruksi Nasional jang diketuai oleh P.M 
jang bertugas untuk membuat rentjana-r 

jang diumumkan 
Re- 

sendiri 
ntjana 

    

  

lapang pekerdjaan guna penampungan para bekas 
pedjuang jang sampai sekarang masih dalam tang- 
gungan Pemerintah dan jang belum mendapat pe- 
kerdjaan dalam: masjarakat. 2 

| Dengan tersebut jang mempu- 
njai anggauta menteri2 Keuangan, 
Perdagangan dan Perindustrian, 
Pertahanan, Perburuhan dan 
lain2. bertanggung djawab ke- 
pada kabinet: Untuk melaksana- 
kan rentjana2 jang dibuat itu, 
dibentuk sebuah badan jang di- 
namakan Biro Rekonstruksi Na- 
sional. Badan ini bertanggung 
djawab kepada dewan tersebut 

diatas. : 

Untuk melantjarkan pekerdjaan 
maka dipropinsi dan didaerah2 

“ jang dianggap perlu dibentuk 
tjabang jang diketuai oleh kepala 
daerah atau jang ditundjuk oleh- 
nja. Anggauta2 terdiri dari pada 
kepala2 djawatan. 

ntukan dewan ini adalah 
g'ngat banjaknja para 

   
    

    

    

    

  

jg didemobilisasi 
pai kini mendjadi 

    

tangga 4Nopember '50. 
Mengingat Ivasnja dan besar- 

nja pekerdjaan jg. harus dilaku- 
kan maka dewan ini dibentuk 
setjara interdepartemental. 

Peraturan ini dimaksudkan men- 
tjabut peraturan pemerintah R.I.S. 
no. 15 sebab peraturan R.I.S. ini 
hanja mengenai gedemobilisirden 
sadja sedang keadaannja sekarang 
adalah lebih luas. Peraturan jang 
  

Ada kemadjuan : 
WE. P.M. Hamengku Buwono jg 

sedjak hari Sabtu jl. mengadakan 
kundjungan ke DjawaTimur dan 
Selatan, kemarin siang telah tiba 
kembali di Djakarta. Sebagai telah 
dikabarkan Wk. P, M. Hamengku 
Buworo telih mengundjungi Madiun 
dan disana mengadakan pertemuan 

. dengan para pembesar sipil dan 
militer Djawa Timur dan Tengah. 
Atas pertanjaan Wk. P. M. menja- 
takan, bahwa kini tingakan peme- 
tah mengenai keamanan di Djawa 
Timur mentjapai kemadjuan2 teru- 
tama di Malang Utara dan Besuki. 
RD. : 

INDONESIA TIMUR 
SATU PROPINSI 

Tuntutan Masjumi. 
Berita terlambat dari Ternate 

mengatakan, berhubung dengan ter- 
bentuknja Panitia Penindjauan Kem- 
bali tentang Propinsi2 oleh peme- 
rintah pusat, maka pada rapat ber- 
sama Dewan Masjumi dan Muslimaat 
tjabang Maluku Utara baru? ini, 
Giantaranja diputuskan . menuntut 
dan memperdjuangkan satu propinsi 
sadja untuk seluruh Indonesia Ti. 
mur. “3 

Putusan ini diambil sesudah mem- 
pertimbangkan bahwa satu propin- 
si untuk Indogesia “Timur adalah 
praktis. —Ant. “ : 

| persediaan2 barang 

   

  

diumumkan kemarin itu diang- 
gap berlaku sedjak tanggal 1 De- 
sember 50. 

Kabinet bitjarakan soal 
persediaan barang 

Pada Gjam 17.00 kemarin sore 
kabinet mengadakan sidang ming- 
guannja untuk membitjarakan soal 

(stockpiling), 
demikian didapat kabar. 

Sebagaimana diketahui beberapa 
waktu jang lalu oleh kabinet telah 
dibentuk sebuah panitya negara 
jang diketuai oleh Menteri Per- 
tanian, Mr. T Manu, untuk me- 
njusun rentjana persediaan barang2 

keperluan hidup dan pekerdjaan se- 
hari-hari ditengah-tengah suasana 
didalam dan diluar Indonesia dewasa - 
ini i 

Dan rentjana jang teiah disusun 
oleh Menteri Manu ini kebarnja 
belakangan telah. disusul pula oleh 
suatu ,concretisering“ dari Menteri 
Perdagangan & Perindustrian Dr. 
Sumitro Djojohadikusumo. 

- Maka soal- soal itu jang akan 
jadi bahan? didalam pembitja- . 

an kabinet. Ant. 

“bagai misal, adanja 

  

      
Langganan : 

Sebulan. ........ 0. f d&— 
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. 1.500 WANITA MESIR 
Minta ',,Hapus- 
kan Polygami!" 

#Kira2 1.500 wanita Mesir pada 

malam Selasa kemarin telah 
berdemonstrasi dimuka gedung 
parlemen di Kairo, dlm mana 
mereka menuntut hak2 jang 

menuntut penghapusan poly- 
| gami, hak memilih, supaja per | 

tjeraikan didjadikan proses | 
hukum dan supaja diberi ke- 
longgaran jang sama dlm hal 
pekerdjaan. : | 

Beterusnja menurut U.P, | 
kaum -wanita tadi menjerbu || 
pintu gerbang parlemen, sam. 
bil berteriak ,,Parlemen tidak 

| mewakili rakjat! Runtuhkan | 
parlemen!” Pendjaga2 parle- || 
men tidak mau buka pintu || 
gedung tadi, dimana senat || 
dan madjelis rendah sedang | 
bersidang ketika itu. Setelah || 
Gemonstrasi jang hebat tadi, 
5 orang utusan, diantaranja 

njonja Dokter Doria Shafik 
dan Nabaroui diperbolehkan 
masuk kedalam gedung untuk 
menjampaikan pengaduan ba- 
Gan2 jang mereka wakili, kpd 
wakil ketua madjlis rendah, 

Djamil Siradjuddin, Sesudah 
wakil-ketua madjlis tadi ber- 

“|  @jandji akan mempeladjarinja, 

kaum demonstran bubar. Ant. 
Reuter. 
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DARI MANA SENDJA- 
TA2 ITU? 

Dari kalangan jang mengetahui 
Antara” mendapat kabar, bahwa 
diantara sendjata2 jang dapat di- 
besiah oleh pihak jang berwadjib 

“ada djuga terdapat sendjata2 jang 
ada didalam peti. » 

Selandjutnja diterangkan djuga, 
bahwa sewaktu serdadu2 Belanda 
hendak rulang kenegerinja ,ada dian. 
tara mereka jang melakukan korup- 
si dan mendjual sendjata2 jang ti- 
dak didaftar, sedangkan uang pen- 
Gapatnja dibuat bekal untuk pergi 
kenegeri Belanda. 

| Sementara itu ada djuga jang 
setjara ,tidak langsung” diberikan. 
kepada pengatjau2. Disebutkan se- 

»sSerbuan” ke- 
dalam kantonemen KL di Tretes 
beberapa waktu jl. Dalam apa jang 
dikatakan ,,serbuan” itu pihak pe- 
mpatian berhasil ,,menggordol” sen- 
4 jat 

ta kepunjaan KL jang ada disitu 
  

Sekitar pengembalianbekasstich- 
20. ting Pa V.d. Steur 
Keterangan Nj. Kwari Pem. Djaw. Sosial Kedu. 

NIA Kwari, kepada Djawatan Sosial karesidenan Kedu dalam 
interview dengan wartawan K.R. mengenai rentjana2 akan di- 

kembalikannja anak2 Steurtjes lama (oud- Steurtjes) jang sekarang 
ada di Djakarta ke tempat bekas Pa v.d. Steur - stichting di Ma- 
gelang, menjatakan, bahwa memang benar dari fihak Bestuur dari 
Bond van Oud - Stetirtjestelah diterima pemberian tahu resmi oleh- 

.nja. Hal tsb. djuga diberitahukan 
Djakarta. « 

Memang tanah dan gedung2 bekas 
Pa v. d. Steur stichting jang terle- . 
tak di Meteseh Magelang. jg pada 
waktu sedjak proklamasi digunakan 
mendjadi Rumah Anak Negara, a- 
Galah hak miliknja Bond van Ond- 
Steurtjes. Gedung tsb banjak me- 
ngalami kerusakan akibat politik 
bumi hangus waktu petjahaksi mi- 
liter kedua, dan oleh Pemerintah 
telah banjak jg mendapat perbaik- 
an dgn. ongkos jg tidak sedikit 
Dalam suratnja jang telah diki- 

rimkan pada Bond v. Oud.Steurtjes, 
Nj. Kwari menjatakan, bahwa anak2 
ig sekarang masih di Djatinegara, 
sebagian besar kira2 ada 200 anak2, 
adalah bukan oud Steurtjes, tetapi 
mereka ini, adalah anak2 Negara, 

“jg. sebelum clash ke 2, dirawat di 
rumah Sosial Kebonpolo Magelang. 

Njonja Kwari menjatakan, bahwa 
meskipun dia selaku Kepala Djaw. 
Sociaal menghargai maksud Peme- 
rintah uantuk mengembalikan tanah, 
gedung di Meteseh itu kepada jang 
punja, sesuai dgn politik pendirian 
Pemerintah buat mengembalikan 
hak milik asing, tetapi dalam soal 
tanah dan gedong Meteseh diatas, 
Djawatan Sociasl Kedu masih meng- 
harapkan ketentuan2 tempat dsb, 
Gari sedjumlah Ik. 400 anak2 jang 
sekarang dirawat di Rumah Anak 
Negara Meteseh itu serta ruangan 
kantor untuk Djawatan Sociaal Ke- 

Amerika mempertjepat pengi- 

Diumumkan hari Senen, bahwa 
pemerintah Amerika mempertjepat 
pengiriman alat2 sendjata ke negeri2 
serekatnja, sedjak RRT mengadakan 
intervensinja di Korea. Es 

Mempertjepat pengiriman alat? 
sendjata itu bersamaan pula dgn. 
pengangkatan djendral Dwight Ei- 
senhouwer sebagai kepaia tentara 
gabungan negeri2 Eropa Barat, 23 

Para pembesar militer ketardik. 
semua usaha dilakukan untuk mem- 
pertjepat selekas mungkin pengiri- 

riman alat2 sendjata 
man perlangkapan2 jg. dibutuhkan 
oleh EHisenhouwer- 
Negeri2 Eropa Barat menerima 

549.000 ton perlengkapan? militer, 
71.000 tom lebih banjak dari pada 
Jg. lalu. Negeri Timur Tengah me- 
nerima 197 000 ton, 10.000 ton lebih 
bih banjak dan negeri2 Timur Dja- 
Oh, ketjuali di Korea, 75.000 ton, 
15.000 ton lebih banjak dari pada 
jang lalu, 
Dalam pengiriman perlengkapan? 

itu tak termasuk pesawat2 udara 
serta kapal2. Ant. UP. 

padanja oleh Kementerian Sosial 

du-Magelang dgn personeel Ik. 70 
orang jg kini masih bertempat di 

Meteseh djuga, Dgn pengembalian 
itu, dgn sendirinja anak2 sedjumlah 
400 plus ik. 200 jg sekarang masih 
ada di Djakarta serta Kantor Djaw. 
Sociaal Kedu-Magelang akan men- 
Gjadi terlantar, kalau tempat itu 
diminta kembali semua, sedang Pe- 
merintah tidak mentjampuri tjara2 
jg sebaiknja untuk memetjahkan 
soal itu. 
Dim pada itu, K.R. seterusnja men- 

Gapat keterangan, bahwa dari Bond 
v. Oud Steurtjes dikandung niat un- 
tuk memperbaiki kerusakan gedung- 
nja di Meteseh. Uang buat perbaikan 
itu, chabarnja telah tersedia dan 

Bond tsb. menghendaki perbaikan 
itu akan dimulai selekas2nja. 

Penahbisan dr. Mulder sbg 
dosen Sek. Theologia 

Bertempat digeredja Djawa Kli. 
tren Lor, Jogja, kemarin malam di. 
adakan upatjara penahbisan (pene- 
tapan) DsMr. Dr. D.C.M ulder seba. 
gai dosen pada Sekolah Theologia 
Jogjakarta jang dihadiri Dewan 

Kurator, paradosensekolah tsb. wa. 
kil pemerintah Kotapradja, PPK 

Gan utusan? geredja. 
Sesudah penahbisan dr. Mulder 

mengutjapkan pidato mengenai 
»Penting dan kurang pentingnja pe- 

ladjaran filsafat. 
Sambutan?2 jg. diberikan para wa- 

kil pemerintah, PPK, dll. mengha- 
rapkan, agar dr. Mulder diberi ke- 
kuatan oleh Tuhan melakukan ke- 
wadjibannja. 
Rektor sekolah tsb. Ds. S.P. Pur. 

bowijogo mengharapkan, agar tetap 
terlaksana kerdja sama jang baik 
antara para dosen untuk kebsikan 
sekolah itu. : 
Upatjara dibuka dan ditutup dgn. 

doa. 

Jang ke luar negeri 
5 Orang dari Pendidikan masjara- 

kat jang akan keluar negeri seba. 
gaimana kita beritakan kemarin 
dulu, nama2 jang disebutkan itu 
masih dipertimbangkan. 

Sebab, ada diantara mereka jang 
masih sangat dibutuhkan untuk ke 
perluan di Indonesia sendiri. 

  

( Lembsaa Kebudajaan Indonesis 4 
3 Li 

  

(Anggauta 5S. P. 5.) 

sama dgn kaum laki2. Mereka |” 

  

     
     

  

Adpertensi: 

1 milimeter, 1 kolom ..f 0.69 
3 8 
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Dikementerian LN Paris baru2 ini diadakan konperensi pembentukan ' 
. tentara Eropa jang diketuai oleh menteri Robert Schumann. Duduk hadir 
delegasi dari Djerman Barat. Pada gambar tampak Robert Schuman 
ditengah2 medja jang belakang." : Gb: ANP 

      

  

Olympic Team Indonesia selama 
di Djakarta 

MAL pertandingan sepakbola antara kesebelasan2 Sino/ 
Malaya Singapore Team kontra Indonesian Olympic Team jg 

akan dilangsungkan dilapangan BVC hari ini lebih djauh didapat 
kabar, bahwa pertandingan tsb, selain akan disaksikan oleh Presi- 
den Sukarno jang akan melakukan tendangan pertama, djuga Wakil 
Presiden Moh. Hatta. para Menteri, Duta2 dari negara2 Asia jang 
akan turut kelak mengirimkan wakilnja kepertandingan olympiade 
di New Delhi, akan turut serta djuga menjaksikan pertandingan 
sepakbola itu. 
Sebagaimana telah “dikabarkan, 

para anggauta rombongan Olympiade 

         
      
       

     
   

   

    

    

    

    

   

   
   

    

diadakan dibulan September dan 
kali ini Djakarta mendapat kehor- 

Indonesia pada tanggal 24/2 petang, matan sebagai tuan rumah. Ant. 
akan didjamu oleh Duta Besar India Beta x 
ditempat kediamannja, pada tg. 25/2 . 

malam didjamu oleh Menteri Pendi- Korupsi R. 50.000. e 
Gdikan, sedang satu hari sebelum ber 
angkat ke New Delhi, jaitu pada 
tg. 26/2 siang, rombongan akan di- 
Gjamu Presiden Sukarno diistana 
Merdeka. 

terbongkar 
Kepada ,, Antara” dikabarkan, bhw 

sesorang pegawai Djawatan Kereta 
Api di Rogodjampi kini tlh ternjata 
lakukan korupsi uang djawatan se- 
banjak R. 50.000— 
Keterangan selandjutnja njatakan, 

bahwa dia kini telah ada didalam 
tahanan dan sudah akui segala ke- 
salahannja. Uang sebanjak R.50.000.- 
itu ternjata masih dapat »likedjar”, 
Gan dalam hal ini pemerintah belum 
sampai dirugikan sesenpun. Ant. 

Piala pengharga- 
aa ,Bontraco", 

Sementara itu dapat dikabarkan, 

bahwa Ontuk pertandingan tg. 21/2 
itu, oleh N.V. ,,Bantraco” di Djakarta, 
disediakan dua buah piala besar dan 
sedang: jang dimaksulkan sebagai 
piala penghargaan untuk pemenang 

pertandingan itu, dan piala kenang2 
an. Upatjara pemberian hadiah pi- 
ala2 itu, kabarnja akan dilangsung- 
kan setelah pertandingan tsb selesai. 

. 

Pertemuan umum PIR, 
Mr. Wongsonegoro, Ir. Johannes 

dan Tadjuddin Noor dari PIR kemarin 
dulu telah mengadakan pidato da- 
lam pertemuan umum ig diseleng. 
garakan oleh PIR tjabang Bandung. “ 
Dalam pidatonja ita Mr. Wongso- 
negoro memperkuat barisan nasio- 
nal jg. akan menentang segala ba- 
haja jang mengantjam persatuan 
nasional Indonesia. Ir. Johannes me- 
ngursikan soal pembangunan negara 
sedang Tadjuddin Noor mendjelas. 
kan sikap PIR jang menjetudjui 
tindakan parlemen supaja menindjau 
kembali perdjandjian2 KMB. RD. 

Ledakan hebat dipulau 
Hainan 

Menurut sebuah berita dari Yulin 
(adjung selatan pulau Hainan) jang 
diterima pada hari Saptu ini, dila- 
pangan terbang Yulin terdjadi per- 
ledakan hebat ditempat penjimpanan 
mesiu dan alat2 sendjata. 
Dikabarkan bahwa »Sendjata Gan 

mesiu semuanja telah hantjur oleh 
karenanja dan 10 serdadu RRT 
tewas”. 

Seterusnja dikabarkan bahwa le- 
bih 100 orang telah ditahan. Ketika 
hari Selasa, di Yulin telah sampai 
2 pesawat terbang pengangkut ke- 
punjaan Sovjet, Yang membawa be- 
Gil, mitraijur dan mesiu serta 15 
orang ahli mesim2 angkatan laut. 
Ant. UP. 

m PENGUMUMAN BERSAMA m 
Kenaikan harga Langganan dan Iklan ((adpertensi). 

Sesuai dengan pengumuman Sekretariaat Serikat Perusahaan Suratkabar (S.P.S.) tentang ketetapan harga langganan dan iklan (Adpertensi), maka mulai 

tgl. 1 Maart 1951 
harga langganan dan iklan (adpertensi) untuk kedua surat- 
kabar harian ,, Kedaulatan Rakjat" dan »Nasional” Jogjakarta 
ditetapkan sbb : 

1. Harga langganan R. 9,: sebulan (pembajaran dimuka). 
2. Harga iklan (adpertensi) R. 0,70 per mm/kolom. 

Kontrak lama jang belum habis, masih berlaku dgn. 
tarip (harya) lama. 

3. Harga lepas selembar R. 0,50. 
Kita selalu berusaha menekan harga, tapi sajang harga lama 
ta'dapat lagi dipertahankan berhubung dengan membubungnja 
harga kertas, alat2 tjetak, ongkos2 pengiriman dll. 
Hendaknja para jang berkepentingan maklum adanja. 

Direksi 

Harian ,,Nasional" Harian ,,Kedaulatan Rakjat" 
Jogjakarta. Jogjakarta. 

Pada waktu rombongan berang- 
kat tanggal 27/2 murid2 dari seko- 

lah2 seluruh Djakarta Raya akan 
turut mengantar kelapangan terbang 
Kemajoran. 

Selama. di Djakarta rombongan 
Olympiade Indonesia akan ditem- 

patkan diasrama angkatan laut (be 
kas rumah Laksamana Kist) di 
Prapatan, Djakarta. Ant. 

. 8 

Dr. HALIM KETUA PENJE 
LENGGARA P.O.N. 

Dalam rapat jg diadakan) malam 
Senin dirumah Jusuf Jahja Pegang- 
saan Barat Djakarta, Gan dihadiri 
oleh wakil2 organisasi keolahragaan 
nasional dan Kementerian PP & K 
utk membitjarakan penjelenggaraan 
Pekan Olahraga Nasional jad, telah 
Gitjalonkan Dr, Halim sebagai ketua 
penjelenggara. Susunan panitia leng- 
kapnja akan ditetapkan nanti sete- 
lah oleh J.Jahja selaku . komisaris 
PORI diadakan pembitjaraan dgn 
Dr. Halim. : 
Menurut kabar rentjana Dr.Halim 

sendiri jalah mengadakan pekan 
olahraga tsb. dilapangan Banteng 
Djakarta jang untuk keperluan itu 
akan didjadikan ,,nood stadion”. 

Sebagaimana diketahui |Pekan O- 
lahraga Nasional tahun ini akan
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— dan buruh perlu 
Untuk menjelesaikan pemogokan dalam Pretex. 

(Oleh koresponden K. R. Djakarta.) 

GPR. HARDJONO, kepala bagian gerakan buruh dlm Kementerian 
Perburuhan, atas pertanjaan wartawan ,,K. R.“ Djakarta, apa ada 

hubungannja pemogokan perusahaan2 textiel itu dengan peraturan 
“Pemerintah baru2 ini mengenai pelarangan (pembatasan) import sa- 

rung kedalam negeri, Hardjono mengatakan bahwa peraturan itu 
dimaksudkan guna melindungi produksi textiel didalam negeri. Djika 
lebih banjak lawe diimport, dan dikurangi pemasukan sarung kedalam 

Pa negeri-itu berarti produksi didalam negeri makin kuat. dan bahaja 
pengangguran mendjadi dapat dikurangi, 

Mendjawab pertanjaan apa ada 
“backgroundnja pemogokan di Pretex 
itu, Hardjono mergatakan bahwa 
tentunja kaum btruh itu kena pro- 
vokasi, dari siapa dia tak mau mem- 
beri keterangan. Menegaskan soal 
itu dikatakannja bahwa dalam Pre. 
  

G.A.M.S. untung F.27.730,23 
Hari Sshtu jl. bertempat di Ru- 

mah. makan ,MALANG” telah dia- 
dakan peringatan 1 th. Gabungan 
Angkutan Motor Surakarta dan ra- 
pat pembentukan pengurus baru. 

- GA,M.S. jang berdiri sedjak bulan 
Oktober 1949 hingga kini telah mem- 
punjai anggauta 79 orang, dan keun- 
tungan jang telah didapatkan berupa 
uang dan barang-barang sedjumlah 
f. 22.730,23.— 

Achirnja dalam rapat tsb. telah 
dibentuk pengurus baru terdiri dari: 
Ketua: Tjoa Hok Sioe, Wakil Ke- 
tua: Mansjudir, Penulis I: B. Wi- 
Jono, Penulis II: Tio Sing Hian, 
Bendahara: Oei Hiap Hing, Pe- 
nilik: Gosi Siong Ham, Oag Po 
Djoan, Tan Joe Hauw dan Tio Sing 

Kie. 

Keadjaibary alam? 
Dikota Solo kini dg tiba2terdapat 

banjak pohon pisang ig djantungnja 
(tuntutnja) bukan keluar diputjuk- 
nja seperti biasa, tetapi ditengah- 

-“ tengah, djadi menembus lapisan ge- 
Gebog. Buahnja biasanja lalu lebih 
ketjil dari buah jg normal keluar- 
nja, tetapi djumlahnja lebih banjak. 
Jang sudah dGiketahut!, pohon pi- 

sang jg keluar tuntutnja ditengah 
itu terdapat 5 buah dikampung Te- 
galsari dan 3 dikampung Tegalmuljo 

Gan 2 dikampung Joforoto dan ka- 
barnjapun Gjuga terdapat dikam- 
pung2 lainnja, Ant. 

Apa sebabnja Ritonga 
. ditahan ? 

"Pengurus Gabungan Buruh Pela- 
buhan Semarang hari ini menjam- 
paikan surat kepada pihak jg ber- 
wadjib, minta keterangan apa 
sebabnja dan atastuduhan kesalahan 
apa pemimpin mereka M-T. Ritonga 

Gitahan. Ia telah ditahan lebih 20 
hari, maka pengurus tsb mendesak, 
supaja perkaranja segera diadili. 
Dalam pada itu dari keterangan 

tak resmi terdapat kabar, bahwa 
Ritonga ditahan karena soal2 politik 
(tak djterangkan politik apa) dan 
karena soal penjimpanan sendjata 

. gelap. Ant. 

Lurah simpan trekbom. 
Pengadilan Negeri Salatiga telah 

mendjatuhkan hukuman masing2 
tiga dan satu tahun kpd Suropawiro, 
lurah desa Kauman kidul ketjama- 
tan Salatiga, dan Sutiman petani 
ditempat itu karena menjimpan se- 
buah trekbom, granat tangan, deto- 
nator dan peluru2 tiada dgn izin. 
Menurut keterangan hakim, terdak- 
wa terus terang mengakui kesalah- 
annja, dan ada beberapa hal lagi jg 
dianggap meringankan terdakwa. 
Menurut peraturan pemerintah mi- 
liter jang masih berlaku mereka 
Gapat dihukum mati. Ant. 

Sajembara lagu perpi- 
sahan 

Untuk anggauta T.P. jang 
dimobiliseer. 

Dengan menjediakan hajiah sebe. 
sar R500 —bagi mereka jang paling 
baik. Tentera Peladjar Brigade 17: 
Djawa Tengah di Semarang menga- 
dakan sajembara mengarang melodi 
sjair sebagai kenang kenangan ber- 
hubung akan dikembalikan mereka 
itu dari jkalangan ketentaraan ke- 
masjarakat. . 

Sebagaimana telah diketahui, de- 
mobilisasi Tentara Peladjaritu akan 
terdjadi 1 April jang akan dateng. 
  

  

Andre Gide sakit paru2 
Apire Gide, pengarang dan penu- 

His Perantjis jang terkenal, menu- 
rut keterangan dokter jang mera- 

watnja, pada hari Minggu ada dalam 
keadaan ,lemah sekali” sebagai 
akibat penjakif paru2. 

Gide telah beberapa lama tidak 
boleh meninggalkan tempat tidur- 
nja. —Ant. APP. | 

Mahasiswa senirupa Ban- 
dung di Jogja 

Sedjak tgl 16/2 jl para mahasis- 
wa dan mahaguru Balai Pendidikan 
Upiversiteit Guru Senirupa Bandung 
selang mengadakan penindjauan di 
daerah Jogja. Pada tgl 63 jad me- 
reka barharap kembali ketempatnja. 

Didaerah ini mereka melihat2 
tjandi2, keradjinan batik. perak, pe- 
nju, kuningan dll. Akademi Seni 
rupa mendapat perhatian utama. 

Tg. 17 jl para tamu itu mendjadi 
tamu dari ASRI.- 

tex tergabung perusahaan tex'iel” 
ketjil2, djadi djika buruhnja mogok 
itu berarti perusahaan ketjil mati, 
jang berarti menguntungkan peru- 

sahaan textiel besar, apakah peru- 
sahaan textiel itu didalam negeri 
atau diluar negeri soalinja sama, 
Nee eran keradjinan ketjil djadi 
mati, 

Selandjutnja dinjatakan, bahwa 
pemogokan di Pretex itu dapat di- 
selesaikan asal sadja ada under- 
standing antara buruh dan madjikan 
terutama pihak buruh hendaknja 
ajuga bersikap korektief, begitu pula 

pihak madjikan mesti bersikap ko- 
rektif dan dapat kiranja memahami 
pula keadaan sarekat buruh kita. 

Jang sulit sekali ialah mengorek- 
si sarekat buruh, karena seperti 
uiketahui pada umumnja pihak bu- 
ruh jang kurang memahami soal2 
perusahaan dan ekonomi terlalu 
Gipengaruhi sentimen. Hendaknja 
pihak buruh sanggup djuga mengo- 
reksi pimpinan sarekat buruhnja. 
Salah satu djalan untuk mentjapai 
maksud itu hendaknja pihak buruh 
dan madjikan suka mentjarikan 
schokbreker agar segala sesuatu 
dapat berdjalan dengan baik. 

Hardjono, dan pembesar-pembesar 
lainnja dari Kementerian Per- 
buruhan ditanja tentang akibat 
peraturan baru Pemerintah, jaitu 
mengenai pelarangan pemogokan 
terhadap 17 matjam perusahaan dan 
Gjawatan vitaal belum mau membe- 
ri keterangan jang tegas, tapi di 
bajangkannja bahwa sosl itu tentu- 
nja akan menimbulkan reaksi di 
kalangan partai-partai politik kiri. 
Dalam hubungan ini kalangan po- 

itik jang kritis mengatakan pada 
kita, bahwa akibat pelarangan pe- 
mogokan itu tentunja dianggap 
sebagai bukti bahwa Menteri Per. 
buruhan tak sanggup menjelesaikan 
pemogokan-penogokan jang terus 
menerus terdjadi. 

Penindasan jang dilakukan Pa- 
merintah terhadap hak mogok, 
tentunja akan menjulitkan kehidus- 
an buruh jang tak dapat menuntut 

upah lebih tinggi. Dan ini berarti 
mungkin buruh ketjil akan mela- 
kukan tjara lain untuk menambah 
hafkahnja, jaitu makin banjaknja 
pentjurian2 dan penggedoran2 

Achirnja tentang prosedure pe- 
njelesaian pemogokan dalam Pretex 
menurut keterangan Hardjono dapat 
diterangkan bahwa antara delegasi 
Pretex dan delegasi sarekat buruh 
textil di Bandung sujah didapatkata 
sepakat untuk membentuk panitia 
jang akan menetapkan beberapa 
banjaknja pembagian hadiah dari 
keuntungan perusahaan2 Pretex 
selama tahun 1950, 

  

Dokar djadi sasaran 
Apabila pada lazimnja jg diram- 

pas oleh pengatjau dan perampok 
Gi Surabaja berupa sepeda atau mo- 
bil, maka sedjak kemarin dulu te- 
lah dikabarkan molai adanja pe- 
rampasan terhadap dokar serta ku- 
Ganja, 

Biasanja perampasan itu dilaku- 
kan oleh 3 orang jang menumpang 
dalam dokar itu, jaitu pada saat do- 
kar sampai didjalan sepi, dan dgn 
menodongkan pistulnja ketiga pe- 
Numpang itu memaksa kusir untuk 
serahkan dokar dan kudanja. Ant, 
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Keamanan sjarat mutlak untuk 
. pembangunan 

Pendidikan polisi di Porong dibuka 

D' Porong (Surabaja Selatan) telah dibuka dengan resmi ,,Pendidi- 
kan Ulangan Kepolisian Djawa Timur”, disaksikan oleh pembesar2 

militer, sipil dan kepolisian. Kepala Kepolisian Pusat Sukamto djuga 
hadir pada upajara Itu, 

  

  

Rombongan Gubernur Maluku-Selatan setelah tiba di Makassar dan 
kapal .Both” pada ig!. 12.2 1951 mengadakan diamuan di restoran 
Maros. Rombongan ini membiwa benjak b-rang2 untuk pemba- 
ngunan Maluku. 
Gambar: Gubernur Mr. Latuharhary (berkatjamata) dengan acting 
Gubernur. 

- 
Gb: Aneta 

  

G. SG. Bis 
  

Membekukan pemogokan —perkuat 

- (Oleh Pembantu K.R. sendiri) 
KE EEANGAN jang didapat dari Pusat Gabungan Serikat Buruh 

Indonesia, mengenai larangan mogok jang telah diumumkan pada 
tanggal 13 Pebruari 1951, selandjutnja dinjatakan bhw pelarangan 
pemogokan tersebut menurut G.S. B. LL, bertentangan dengan djiwa 
undang2 Dasar sementara R, I. jang telah dihasilkan oleh K M. B, 
Kaum buruh berpendapat, sebagai 

golongan masjarakat jang mende- 
rita, dengax adanja larangan pe- 
mogokan itu berarti buruh hilang 
kepertjajaannja terhadap pemerin- 
tah sekarang serta undang2 Casar 
sementaranja. 

Selandjutnja Gibentangkan, bhw - 
aksi butuh telah membawa kema- 

Gjuan jang pesat dalam pergerakan 
buruh di Indonesia sekarang ini. 
Aksi2 pemogokan keum buruh an- 

tara lain telah berhasil memper- 
tinggi kesedaran organisasi: kaum - 
bureh, dan sekalipun sedikit telah 
mamp1 membongkar siss kolonial- 
isme jang masih berakar dipelbagai 
lapangan partikelir maupun peme- 
rintah dalam masjarakat sekarang. 

Dengan aksi2 pemogokan kaum 
buruh berhasil pula mengoreksi 
tjara perdjoangannja jang Keliru. 
Diterangkan dalam aksi pemogokan 
itu, buruh berhasil menundukkan 
beberapa madjikan reaksioner utk 
memenuhi tuntutan2 buruh menu- 
dju keperbaikan nasib Gan kedu- 
Gukan sosialnja. 

Sekarang dengan ,,peraturan Iia- 

  

Kapal pemburu »Gadjah Mada” 
26 Pebruari akan diambil resmi oleh ALRI. 

pa tgl. 21 Pebruari 1951 dipelabuhan Surabaja akan tiba -ka- 
pal pemburu terpedo ,,Tjerk Hiddes“. Sampai sekarang kapal ini 

masih kepunjaan Marine Belanda. Tetapi setelah mengadakan pela- 
jaran pertjobaan. kapal ini pada tgl. 26 Pebruari 1951 akan diam 
bil dengan resmi di Surabaja oleh Angkatan Laut Rep. Indonesia 
dan akan diberi nama Gadjah Mada. Seluruh anak buahnja akan 
diganti oleh putera2 Indonesia dan sebagai komandan akan diang- 
kat Major M. Martadinata jang dahulu memegang pimpinan dalam 
korvet Hang Tuah. Setelah itu kapal ini akan mengundjungi Dja- 
karta guna diperkenalkan kepada rakjat Indonesia sebagai kapal pe- 
mimpin Angkatan Laut Rep. Indonesia. 

Kapal ini dibuat pada tgl. 27 Dju- 
li 1939 dan diturunkan pada tgl. 25 
Djuni 1942. Mula2 namanja HMN 
»,Non Pareil” dan termasuk kelas 
»N” kedua kepunjaan Angkatan La. 
ut Inggris, kemudian diserahkan 
kepada Marine Belanda jang  mem- 
beri nama Tjerk Hiddes. $ 

Besarnja 1160 ton dalam keadaan 
kosong dan 2523 ton dalam keadaan 
penuh Gengan ukuran pandjang atas 
10867 m, pandjang bawah 103, 47 
meter, lebar 10,39 m, dalamnja ra- 

ta2 4,12 m, dan membutuhkan anak 

buah 246 orang. 

Persendjataannja: 6 putjuk me- 
riam dari 4.7 intji ditempatkan dim 
3 buah menara kembar, 4 putjuk 
A.A. dari 40 mm, 60 putjuk dari 

Bung ketiil 

  

20 mm (Oerlikonj 10 putjuk pelem- 
par terpedo, dan banjak lagi sendja- 
ta ringan. 

Djoga kapsl ini dapat dikatakan 
sebuah ,,Oorlogsveteraan” jang ba- 
njak berdjasa dalam perang dunia 
ke II. 

Sebelim berangkat ke Indonesia 

Tjerk Hiddes lebih dahulu menga- 
lami perbaikan ,,besar2an” dinegeri 
Belanda. : 

Guna membiasakan keadaan di. 
dalam kapal, Major Martodinata te- 
lah datang dinegeri Belanda sebe- 

lum kapal “itu bertolak dan seka- 
rang ia ada didalam kapal itu me- 
ngikuti perdjalanannja dari negeri 

Belanda ketanah air kita 
Demikian dikabarkan Angkatan 

Laut. — Ant. 

Jangan mogok”, menurut pandang- 
an G.S.B.I., pemerintah merintargi 
kemadjuan organisasi2 buruh dan 
memperkuat kedudukan modal asirg 
untuk melandjutkan politik exploi- 
tasinja terhedap tenaga2 kaum bu 
ruh di Indonesia. Demikian G.3.B.I. 
Dikatakan pula guna menentukan 

sikapnja jang tegas terhadap per- 

sturan ini, Gabungan Serikat Buruh 
Indonesia akan segera mengadakan 
sidang presidiumnja jang ke 3, ser- 

ta kemungkinan besar akan men- 

bentuk ,,kesatuan aksi” dengan or- 
ganisasi2 buruh jang besfr dan re- 
presentatif seperti Sobsi. 

Komisaris Sukarno, kepala kepo- 
lisian Djawa Timur, dalam pidato- 
nja menjatakan bahwa kemauan 
adalah sjarat mutlak untuk pemba- 
ngunan. Aparat2 pemerintah harus 

disesuaikan dengan keadaan serta 
perkembangan djaman dan sekolah 
di Porong ini bisa banjak memberi 
hasil. Dinjatakannja selandjutnja 

bahwa tiap tindakan dari polisi ha- 
rus sesuai dengan kapentingannja 
rakjat agar tidak menghadapi ke- 
gagalan2. 

Gubernur Samadikun dalam pida- 
to sambutannja mewusatkan per- 
hatiannja atas korban2 jang telah 
diberikan oleh polisi dalam mendja- 
lankan kewadjibannja, sedangkan 
Kolonel Bambang Sugeng minta su- 
paja kita tetap waspada dan men- 
Gjsga djangan sampai ada perubah- 
an2 jarg merupakan bentjana bagi 
kemerdekaan jang baru kita tjapai 
bersama. 

Komisaris Besar Sukamto mene- 
rangkan dalam sambutannja, bahwa 
sekolah ini mendjadi imbangan ser- 
ta tambahan bagi sekolah polisi di 
Bukabumi. Polisi harus mengabdi 
kepada negara dan rakjat dan dlm. 

mendjalankan kewadjibannja ilmu- 
lah jang mendjadi salah satu sjarat. 

Dalam pendidikan pertama ini te- 
lah diterima mendjadi murid 524 

pegawai polfsi rendahan dan 114 

bekas2 pedjuang. —Ant. 

Hari wanita Internasional 

Di Semarang. 
Dengan diketuai oleh nona Dar- 

mini, untuk memperingati Hari Wa- 
nita Internasional, di Semarang te- 
lah dibentuk Panitia Sementara jg 

anggotanja terdiri dari organisasi2 

wanita dari Sobsi urusan wanita, 
BTI bag. wanita, Gerwis, Perwari, 
Pemuda Demokrat Indonesia, Sin 

Yuo Shes dan Wanita Rukun Te- 
tangga. 

Sebagai rentjana atjara jang ter- 
penting dalam peringatan Hari Wa- 
nita 8 Maret jad tsb, antaranja akan 

diadakan rapat umum, hiburan2 ke- 
pada golongan wanita, mendatangi 

tempat2 buruh wanita, jang semua- 
nja itu bersifat gembira untuk me- 
lepaskan suasana perang dan mem- 

perkuat usaha2 kearah perdamaian 

dunia. 
Dalam upatjara tsb. panitia akan 

mengundang Nj. Duta RRT di Dja- 
karta. Tidak diterangkan, apakah 
akan diundang djuga wanita2 luar 
negeri atsu isteri2 kedutaan jg ada 
Gi Indonesia ini-Ant. 

  

2600 Orang sehari bekerdja gu- 
na pembangunan 

(Oleh Pembantu K.R.) " 

ME na berita, tentang djalan paralel jang akan diker- 
djakan dalam tahun ini : dari Djawatan Pekerdjaan Umum, tuan 

Mertosono diperoleh berita, selain mengadakan pembangunan ge: 
dung2, sekolah ataupun rumah2 partikelir, djalan-djalan dalam kota 
jang 33 djumlahnja itu akan segera diperbaiki (walaupun telah ada 
djuga jang telah selesai diperbaiki) . : 

Merurut Tian Mertosono pada de- 
wasa ini hasil pekerdjaan memper- 
baiki djalan tak begitu memuaskan 
karena selalu mendapat gargguan 
air hudjan jang selalu turun pada 
achir2 ini. 

Diduga dalam kwartaal ke dua 
Gan ketiga pekerdjaan akan lebih 
lantjar berdjalan. 

Guna keperluan perbaikan djalan2 
dalam kota telah dikeluarkan seba- 
njak 100 ton aspal utk bulan Janu- 
ari dan Februari. Aspal2itu keba- 
njakan diambil dari daerah Sema- 

rang dan Wonokromo. 

Tak ada wanita jang 
dikerdjakan didjalan2 

Selama masih ada tenaga iaki2 
Kaum wanita belum perlu bekerdja 
disepandjang djalan2, demikian ke. 
terangan kepala Djawatan Peker- 
Gjaan Umum kepada kita. 

Tiap hari kurang lebih 1600 orang 
laki2 bekerdja didjalan2 dalam ko- 
ta, dan 1000 lagi bekerdja untuk lu- 

. ar kota. Menurut pembitjara mulai 

bulan Januari jang lalu upah Peker 
dgja harian jang tetap dibajar (dise.- 

suaikan dengan maklumat Guber- 
nur Djawa Tengah). 

Dengan demikian para buruh a- 
kan lebih giat dalam mereka beker. 
Gja. Dan peraturan demikian itu 
kini telah sama pula dengan dae. 
rah2 lainnja, 

- jalah memperbaiki 

  

Bakul rokok bersatu 

Rapat dipendapa Ngadjajongatan 
baru baru ini telah dapat dibentuk 
sebuah Pengurus Pesatuan  bakui 

rokok Jogja dengan nama P.B.R. 
Jogja, serta azas dan tudjuannja 

perekonomian 
bakul rokok seluruhnja serta meng 
hindarkan kesulitan jg diderita. 
Selandjutnja rapat P.8.R. akan 

Giadakan' lagi nanti pada tgl. 28 
Pebruari., dimana fihak polisi dan 

Tjukai dalam repat ini akan mem- 
beri penerangan. 

Rapat anggauta demobilisatie 

P. N. I. Sleman. 

Rapat anggauta demobilisatie P. 

N,I. daerah Sleman dengan wakil2 
Gari Pamong Pradja, Persatuan Be- 
kas Tentara Indonesia (P. B.T.I.) 
telah dapat membentuk suatu peng- 

urus, sdr Bachrudin ketua-J.Iupan 
penulis dan beberapa pembantu Ia- 
innja: ., 
Adapun langkah pertama jg akan 

diambil oleh Tjabang Ikatan Ang- 
gauta demobilisstie Sleman ialah 
menjusun bersama-sama per- econo. 
mian dengan mendjalankan perusa. 
haan2.perdagangan dan koperasi? 

kesrudug 
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Selama S.P. Paku Alam 
ke New Delhi 

Berhubung keberangkatan 9 P.Pa- 
ku Alam keNew Delhi, maka pe- 
kerdjaan kepala daerah Jogjakarta 
dilakukan oleh sir. H. A. Hamid. 

Seperti diketahui kepala dae- 

rah Jogja adalah S.P. sri Sultan 
Hamengkubuwono ke IX. Djika be- 
Hau berhalangan, diwakili oleh wakil 
kepala daerah, jakni S.P. Paku 

Alam. 1 
Djika kedua. duanja berhalangan, 

pekerdjaan kepala daerah dilaku- 
kan oleh sir. H.A. Hamid, dalam 
Tunctienja sebagai ketua DPRD. 

21 Februari 
Untuk menjambut hari solidafi. 

teit pemuda pedjuang dgn pemuda2 
Gjadjahan dan setengah djadja- 
han maka“ Front Pemuda Indo- 
nesia akan mengadakan rapat u- 
mum digedung bioskop ,,Pathook” 
£ore ini djam 4. 

Peringatan lahirnja 
Bade Powell 

Pada hari Rebo Gjam 19, Pandu 
Raxjat Indonesia Klompok Mataram 
III, akan mengadakan api unggun 
untuk memperingati hari lahir Baden 
Powell dilapangan Bumidjo Jogja. 
Dalam peringatan tsb. akan di- 

adakan pelantikan 2 Orang pawang 
Tpandu jang berumur 15 — 17 th). 
Dapat diterangkan bhw pelantikan 
Pawang ini baru sekali ini diadakan 
Galam sedjarah kepanduan didaerah 
Jogjakarta. 

Lulus dari ,, Gadjah Mada” 
Lalus ujjan Fakultit Hukum, 

Sosial dan Politik Universitit Ne- 
geri Gadjah Mada pada tanggal 19 
Pebruari 1951: 

1. Sdr. E. Soedijono, Prop. Bacc. 
Ilmu. Ekonomi, 2, Sdr. Moetohar, 
Prop. Bacce. Ilmu Ekonomi, 3, Sdr. 
Sarwono, Frop. Bace. Ilmu Hukum 
Gjurusan Kepidanasn, 4, Sdr. J.Soe, 
wondo, Frop. Bacc. Ilmu - Hukum 
djurusan Kepidanaan, 5. Sir. Soejoed, 
Prop. Bace. Ilmu Hukum Gjurusan 
Kepidanaan, 6. Sir. Moeftie Soegan- 
da Wirjadihardja, Prop. Bace. Iimu 
Hukum djurusan Ketata.negaraan, 
7. Sir. Soebagjo Hadinoto, Prop. 
Kandidat Iimu Hukum, 8. Sir. Har- 
dinar Muljadi, Prop. Kandidat Ilmu 
Hikum, 9. Ta' mau (disebut nama- 
nja Prop. Bacc. Ilmu Ekonomi. 

Sajembara karangan 
Hasil pemeriksaan Sajemba- 

ra ,Djika saja mendjadi Lurah” jg. 
diadakan oleh Panitia Pendidik Ma- 

"sjarakat Lendah, djatuh pada: 
Ne.1I. Djatuh pada Sdr.R Pawi- 

Cowerdojo, Lurah desa Ban: 
Gjarsari, Kap.Samigaluh, Ku- 
lon-Progo. Nilai 123. Hadiah : 
1 beker perak ,, Sutedjo”, 
Djatuh pada Sdr.Gitohar. 
tono, Kep.Bag. Sosial Kalura- 
han Nogotirto, Kap.Gamping: 
Sleman. Nilai 121. Hidiah: 1- 
beker perak ,,Tjokrosumarto". 
Djatuh pada Sdr.R.8uto- 
Gihardjo, Lurah desa Tegai- 
tirto, Kap.Berbah, Sleman, 
Nilai 109, Hadiah: 1 bekerni. 
kel, R.ISMADI”. 

P.B.S.B.P.U. protes. 
Berhubung dengan pengifnuman 

Pemerintah mengenai larangan mo- 
gok dan lock out (Peraturan Penje 
lesaian Perburuhan), Pengurus Besar 
Serekat Buruh Pekerdjaan Umum 
(S.B.P.U.), jang berpusat di Jogja- 
karta, perlu .menjatakan pendapat- 
nja seperti berikut: 

1. Peraturan Pemerintah tsb, ber 
tehtangan dgn U.U.D. sementara R.I, 
hasil K.M.B jang mendjamin hak2 
mogok. 

2. Peraturan Pemerintah tersebut 
menekan kegiatan kaum buruh dlm 
memperdjosngkan perbaikan nasib. 
nja dan membrantas sisa2 kolonial- 
lisme, jg kini masih berakar dalam 
banjak lapargan pekerdjaan peme- 
rintahan dan partikelir. 

3. S. B. PL U, berpendapat, bahwa 
membubungnja harga? sekarang ini 
adalah akibat peraturan2 Pemerin- 
tah sendiri jg mengenai keuangan 
dan ekonomi, seperti padjak pere- 
deran. politik gunting uang dilnja. 
Sedangkan peraturan Pemerintah 
mengenai larangan mogok, adalah 
bertentangan dgn hak? szasi kaum 
buruh dan melindungi madjikan 
asing. 

Berdasarkan hal2 tsb diatas, mx 
ka Pengurus Besar $S. B. P. U. me- 
njampaikan protes kepada pemerin. 
tah dan menuntut, supaja larangan 
mogok tadi ditjambut kembali. 

Ne.2. 

No.3. 

  

INDRA: Spy Smasher, Ane Ric- 
ghamond.— 17 tahun, 
LUXOR: Down the Sea in ships. 
Richard Widmark, Lionel Barry- 
more, Dean Stockwell— segala 
umur. 
REX: The Bishops Wife. Cary 
Grant, Loretta Young, David 
Niven. — segala umur. 
SOBOHARSONO: ,,The Web", 
Edmond O' Brien, Vincent Price, 
17 tahun- 
SENISONO: ,,Mummy's Ghost” 
Lon Chaney, John Carradine — 
17 tahun. 
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   PEMOGOKAN - 
' BETAPA besar keketiewaan buruh 

Tak 

an pemogokan. Tetapi sabenarnja ma- 
“suk akal adanja larangan itu, dijika 
“kita mau mengakui bahwa sekarang 
ini kita hidup dalam suasana iang ti- 

normaal. Walaupun kita tidak 
(belum) hidup dim keadaan. perang, 
melainkan suasana jg sebenarnia sudah 
menjerupai dim masa perang. Itulah 
sebabnja, kitapun sependapat, hendak- 
nja kita diangan sembrono memper- 
gunakan sendijata pemogokan, hania 
sekedar mogok” atau hanja di-in- 

 stigeer oleh beberapa orang ig ingin 
mempergunakan kesempatan itu untuk 

. mentjapai tudjuan politiknia. 
Pers umumnja melihat peraturan 

pemerir.tah tentang larangan mogok 
itu setlara luas. sehingga dapatlah di- 

“katakan, bahwe pada umumnja pers 
kita menjetudjui peraturan pemerintah : 
itu. 2 

Kita tjoba memaparkan pendapzt2 
pers. dengan tjatatan, bahwa hendak- 
nja larangan pemerintah “ itu oleh 
buruh dipergunakan sebagai suatu 

dim 
tindakan2nja dihari datang. 

Redaksi. 

Harian ,,Keng Po” dlm tadjuk 
rentjananja tg. 17 jl dgn berkepala. 
»Larangan mogok menguntungkan 
buruh” memulai tulisannja dgn me- 
njatakan bhw pembekuan pemogokan 
telah dikritik dan dimaki habis?2an 
oleh partai komunis. Tentu sadja ka- 
ta KP. selandjutnja- segala tindak- 
an jg tidak tjotjox dgn program Ko- 
minform, wadjib dimaki oleh PKI 
sebagai perkosaan Gemocrasi, kapi- 
talis ,,reactionaif”, persediaan pe- 
rang utk ,,imperialisme” Amerika 
dst. 2 

Tidak disebut2 bhw didalam rege. 
ri sorga” Soviet Uni, kaum buruh 
sama sekali- tidak boleh mogok dan 
barang siapa berani protes dengan se 
gera dibuang ke Siberia. 
Selandjutnja dikatakan bahwa ke- 

menargan2 kaum buruh peda bela- 
kangan ini dalam prakteknja hanja 
berkat pertjampuran tangan dari fi- 
hak kementerian perburuhan. 

Djika demikian, apa perlunja pe- 
mogokan?, jg meminta pengorbanan 
besar bagi masjarakat umumnja, 
serta kerugian besar pula utk kas 
negara? : 
Dim prakteknja sujah njata, bhw 

pihak pemerintah sedapat2nja lebih 
Gojong kepada fihak buruh daripa- 

da kepihak madjikan. Demikian KP, 
: 

- - 

. terhadap berlakunja peraturan larang: 

« 

Sementara itu ,,/Merdeka” dim 
tadjuk rentjananja 16 Febr. dim ulas 
annja mengenai peraturan pembeku- 
an pemogokan menjatakan, bhw se- 
njampang kita berada dim keadaan 
seperti sekarang, bagi pemerintah 
tiada lain djalan lagi untuk tidak 
membekukan perogokan itu. 

Selandjutnja dinjatakaa, bhw ber- 
lakunja itu mengandung tendenz2 
bahaja, mergingat sifat karetnja, se- 
hingga bisa mempengaruhi dan me- 
luas kelapahgan2 lainnja. 
Dinjatakan bahwa timbulnja pe- 

mogokan2 tidak bisa dipisahkan Ya. 
ri keadaan lingkungan dlm masja- 
rakat jg satu dgn jg lain pengaruh 
mempengaruhi, sehingga duduk per- 
karanja harus ditindjau dari segi 
sebab dan akibatnja. 

: s 
3 » 

Harian , Pedoman“ menjatakan 
bahwa dgn membatasi hak2 mogok 
buruh itu, pemerintahs harus bisa 
memberikan padanja djaminan jang 
tjukup didalam keperluan2 jg pri 
mair karena Gjika tidak, arti lara. 

ngan itu hanjalah pukulan jg berat 

sebelah, jg hanja ditudjukan kepada 
fihak buruh dan menguntungkan 
pengusaha, 

Bisa diramalkan bahwa tidak Ia- 
ma lagi didalam kampanje golo- 
ngan2 itu baik didalam persnja ma- 
upun didalam parlemen akan meng- 
hitamkan tindakan2 pemerintah itu 
sebagai tindakan fascis, kaki tangan 
imperialis dll istilah jg dangkal 
dan membosankan (spasi dari 
saja, A.S.) itu: 
Pedoman mengachiri 

dgn menjatakan bahwa kepentingan 
masjarakat kita terletak. didalam 
terus berlangsungnja produksi. Dan 
kalaupun kini produksi itu banjak 
dilakukan oleh orang dan modal 
asing, djalan jang kita harus tem- 

puh bukanlah penghantjuran alat2 
produksi itu, Djalannja adalah: Pe. 

njusun alat2 produksi nasional di- 
sampingnja, jang lambat.Isun bisa 
menggantikannja didalam protes 

. ekonomi dengan tidak menimbul- 
kan vacuum jg berbakaja! 

. 
- 

Harisn ,Abadi” dalam.ulasannja 
pun menganggap bahwa larangan 
pemogokan itu timbul, senjampang 
dengan keadaan kita sekarang ini. 
Inti daripada ulasannja itu kita pa- 
parkan dibawah ini: 
Bukan sadja keadaan dalam ne- 

ulasannja 

geri begitu labielnja tetapi djuga 
situasi internasional demikian gen- 
tingnja, sehingga meskipun kita di 
Indonesia ini tidak berada dalam 
keadaan perang, suasana sebenarnja 
menjerupai keadaan semasa perang 
Gahulu. Dan bahwa dalam keadaan 
Gemikian pemogokan2 jg semberono, 
jang didjalankan hanja untuk mogok 
sadja dengan tidak memikirkan kon- 
sekwensi2 lainnja bagi - masjarakat 
umumnja, ataupun jang hanja di- 
Instigeer oleh beberapa gelintir ma- 
nusia jang ingin mempergunakan 
kesempatan mentjapai tudjuan poli- 
tiknja dalam keadaan kerun jang 
akan timbul karena pemogokan2 

-itu, akan lebih mempersulit penghi- 
Gupan rakjat dan Gjalannja peme- 
rintahan, harus diakui oleh setiap 
orang jang memang merasa ber- 

| tanggung djawab terhadap kesedjah- 
teraan negara dan, bangsa sebagai 
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—Masuk Militer— 
Atau bajar padjak | 

extra, 

Warta resmi pemerintah 
Hongaria mengumumkan pada 
hari Senin ini, bahwa” barang 
siapa badannja tidak mentju- 

kupi gjarat2 untuk dinas mi- 
“Mter, maka ia akan membajar 
padjak istimewa sebesar an- 
tara 20 dollar sampai 50 dol 
lar tiap tahunnja, sampai ia 

“mentjapai umur 36 tahun, Ant. 
Up.       

Ha | .KEDAUATAN RAKJAT" REBO 21 Natan 1951 | 

Negara2 Barat tidak tinggal diam 
““Djika Jugoslavia djadi bulan2an Kremlin 

ALANGAN jg mengetahui mengatakan, diduga bhw perdana men- 
teri Clement Attlee atau menteri negara Kenneth Younger dalam 

minggu ini didalam madjelis rendah akan memberikan peringatan 
kepada  Sovjet Uni -beserta teman2nja, supaja tidak menjerang 
Jugoslavia. Pada waktu ini sedang diadakan pembitjaraan antara 
USA, negara2 Commonwealth dan Perantiis, 
apakah jang dapat diambil diwaktu jang dekat, 

tindakan? 
untuk mentjegah 

mengenai 

gerakan sematjam itu oleh Kremlin. 

Kalangan pemerintah Inggeris ma 
kin tjondong kepada pendapat, bhw 
serangax terhadap Jugoslavia akan 
membahajakan perdamaian di Eropa 

dan mungkin akan mengakibatkan 
perang gunia. 3 
Jugoslavia dewasa ini dipandang 

oleh kaum politisi serta para ahli 

strategi sebagai tempat jg strategis 
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Hari Minggu pagi telah terdjadi kebikaren, jang merusakkan sebagian 
gedung2 dari N. V. Handelmij. 
Djakarta. 
dilakukan. 

Penjelidikan terhadap 

Gambar: kamar direksi dari kantor isb. terbakar habis. 

DELI - ATJEH di Djalan Malakka 
sebab2 dari kebakaran ini sedang 

Gb: Aneta 
  

Offensif pasukan2 RRT difront 
tengah telah dipatahkan 

ANGLIMA tentara ke-8 letnan” djenderal Matthew B. Ridgway 
menerangkan, bhw offensif pasukan? RRT, dimedan pertempuran 

tengah telah dipatahkan, sedangkan pasukan2 Inggris dan Amerika 
telah bergerak madju kearah utara hingga 7 mil. 

Setelah usahanja mati2an untuk 
mematahkan pertahanan pasukan2 
PBB itu gegal, pssukan2 RRT dan 
Korea Utara menguadurkan diri di. 
medan pertempuran tengah bagian 
barat, dan dengan demikian me- 
ninggalkan suatu daerah jang pan- 
Gjangnja 30mil disebelah selatan 
surgai Han antara Seoul dan kota 
pusat perlengkapan Yangpyong ke- 
pada pengawasan pasukan2 PBB, 
Pasukan2 PB3 jang bergerak ke- 
arah barat dari Chipyong dapat 
merebut kembali Yangpyong. 

Djenderal Ridgway mengatakan, 
bahwa hanja didaerah sebelah utara 
Chechon disektor timur, pasukan? 
Korea Utara masih menjerang, 
akan tetapi serangan2 itu ,,tidak 
Gemikian lagi dahsjatnja”. 

Kekalahan RRT jg per- 
tama di Korea 

Ini ialah kekalahan jang terpen- 
ting dsn jang pertama di Korea jg 
diderita oleh pasukan? perdana men- 
teri Mao Tse Tung, demikian djen- 
Geral Ridgway selandjutnja. Tepat 

semirggu jang lalu mereka melaku- 
kan serangan pembalasannja jang 
sudah lama ditunggu2 Itu dari 9 mil 
sebelah utara Hoengsong, dan pada 
suatu tempat mereka berhasil me- 
nerobo3 hingga dalam djarak 4 mil 
Gari Chechon. Menurut Ridgway, 
pasukan2 RRT dalam gerakannja 
itu menderita kerugian2 sangat be- 
sar, jaitu rata2 hampir 4000 orang 
seharinja, dan Gjumlah itu telah 
mentjapai argka 10.993 atau lebih 

Gari kekuatan 1 divisi penuh. Akan 
tetapi dikatakan, bahwa RRT masih 
mempunjai pasukan2 jang sangat 
kuat jang ditempatkan disebelah 
utara garis lintang ke 38 jang se- 
tiap waktu dapat dipergunakan. 

7 Korps RRT di Korez 
Selatan 

Djenderal Ridgway selandjutnja 
"mengatakan, bahwa Tentara ke—8 
sekarang dengan pasti dapat me 
ngetahui, bahwa 6 atau 7 Korps 
Gari Tentara ke4 RRT berada di- 
sebelah selatan garis lintang ke.38. 
Selainnja itu Korps ke—1 Korea 

Utara berada diudjung paling barat 
medan pertempuran. - 

Medan pertempuran 
1" barat. 

Dari medan -pertempuran barat 
UP mengabarkan, bahwa pasukan? 

“Amerika pada hari. pertempuran 
barat dengan hanja mendjumpai 
perlawanan jang ringan. Pasukan2 
Inggris dapat mentjapai suangi Han 
disuatu tempat 11 mil sebelah 
timur Seoul, sedangkan pasukan? 
Amerika lainnja telah bergerak 
hingga 4 mil dari sungai itu dengan 
tiada mendjumpai perlawanan. Ke- 
satuan - kesatuan Amerika lainnja 
jang bergerak lebih ketimur lagi 

  

salah satu anggauta masjarakat kita 
ini. Oleh karena itu, tindakan pe- 
merintah untuk mengadakan larang- 
an pemogokan dalam perusahaan? 
dan Gjawatan2 vitaal itu, adalah gu 
atu hal jang dapat dimengerti dan 
Gapat diakui keharusannja, dengan 
suatu sjarat, bahwa setelah seudjata 
mogok untuk buruh2 tsb. untuk se- 
mentara ditiadakan, pemerintah ti- 
dak bertopang dagu dan membiar- 
kan nasib buruh terus mendjadi 
buruk, tetapi atas inisiatif sendiri 
terus memperdjuangkan nasib buruh 
sebaik2nja, 3 

telah mentjapai suatu titik 5 mil 
sebelah timur Kyongan dan me- 
masuki. kota Yangpyong dari 2 
Gjurusan. Yangpyong letaknja pada 
Gjalan perlengkapan pasukan2 RRT 
dari Chunchon jang menujju keu- 
tara ke Seoul. Dari kota ini meman- 
“tjar pula suatu djalan jang diper- 
gunakan oleh pasukan2 RRT untuk 
memperlengkapi kesatuan2nja jang 
berada disektor Chipyong-Yoju. “ 
Pasukan Amerika dari Korps ke- 

9 telah bergerak madju rata-rata 
6 hingga 7 mil dan mengambil ke 
dudukan - kedudukan disepandjang 

tepi selatan sungai Han disebelah 
selatan Yangpyong dan sektor Chip- 
yong. 

Medan pertempuran 

timur. 

Dipantsi timur, pasukan- pasukan 
' Korea Selatan telah mengundurkan 

diri ke daerah Kangnung jang le- 
taknja 20 mil sebelah selatan garis 
lintang ke 39. Dikatakan, bahwa 
pengunduran itu tidaklah disebab- 
kan oleh serargan serangan Utara, 
tetapi telah dilakukan untuk melu. 
ruskan garis pertahanan pasukan? 
Korea Selatan. Ant. UP. 

letaknja, dan mendjadi perhatian jg 
langsung dari negara2 Barat. Perge- 
Irasan daerah Sovjet si Tenggara 
Eropa akan melemahkan kedutukan 
strategi negara2 Barat pada dewasa 
ini. Selain itu akan melemahkan dju 
ga konsep rentjana pertahanan At. 
lantik Utara. 

Tidak dimasukkan Pakt 
Atlantik Utara 

Dalam pada itu, akan menimbul 
kan djvga bahaja tekanan komunis 
atas Junani serta Italia. Selain itu, 
kedudukan negara2 Barat di Laut 
Tengah akan menderita kerugian 

jang sangat, bilamana Sovjet atau 
teman?nja memperoleh pengawasan 
sepenuhnja atas  Jigoslavia dan 
pantsi Adriatik. 
Kalangan pemerintah itu selan- 

Aj: tnja mengatakan, bahwa peme- 
rintah Inggris telah mendjelaskan, 

bahwa negara2 Barat tak dapat 
tinggal dlam, djika Jugoslavia di- 
Serang, mesxipun serangan itu. di- 
lakukan oleh teman2 Soviet, seperti 
Bulgaria, Hongaria dan Romania. 
Dslam tingkatan sekarang ini. 

dari fihak Inggris dan hegara2 
Commonwealth belum tampak. tan- 
@3?, hendak memberikan pernjataan 

"djaminan keamanan kepada Jugo- 
Slavia, djuga tak tampak maksui2 

untuk memasukkan Jugoslavia dlm 
Pakt Antlantik Utara. 

Korea Selatan. telah 
aman sungguh2 
Kata perdana menteri 
John M. Chang 

Perdana menteri Korea Silatan 
jang baru mengatakan pada hari 
Minggu, bahwa Korea Selatan kini 
sungguh telah aman dan telah tiba 
Wwaktunja untuk memulai dengan 
mendjalankan rentjana rehabilitasi 
PBB sebesar 250.000.000 dollar. Ant. 
Rp, 

Lasjkar anti Komunis 
Dari partai nasionalis Burma 

“Partai nasionalis Bu:ma, jg ter- 
kenal dengan nama ,,Myoehit”” hari 
Senin ini mengumumkan sebuah 
rentjana untuk mendirikan suatu 
lasjkar diseluruh Burma, untuk me- 
lawan Komunis, $ 
Sementara ini pemimpin? partai 

tadi telah mengirimkan instruksi2 
kedaerah2, supaja disana dikumpul- 
kan tenaga2 jang skan mendjadi 
anggota lasjkar tadi, 

Partsi ,,Myockit“ jg mendirikan 
ialah. U Saw, jarg telah didjatuhi 
hukuman mati dan kemudian digan- 

tung itv, karena memimpin komplo- 
tan jang membunuh perdana menteri 
Djenderal Aung San dan 4 menteri 

lainnja ketika tahun 1947. Ant. Up. 

Angkatan udara bagian 
kebidanan! . 

Angkatan udara Kanada mempu- 
njai 36 anggota, jang telah dilatih 
dalam :imu kebidanan. Bidan laki2 
tadi kewadjibannja ialah untuk me- 
nolorg kaum ibu jang tinggal di- 
Gaerah2 jang letaknja Gdjauh dari 
Gesa atau kota. Djika ada seorang 
fjalon ibu membutuhkan pertoiong- 

Utjapan terima kasih. 
Telah gugur dalam mendjalankan kwadjiban pembersihan 

grajak pada tg. 27-1—1951, anak buah kami: 

SUKIMIN, Polisi Agen klas I. 

Kengan ini kami utjapkan banjak terima kasih kepada dja- 
Watan2, instantie2 dan saudara2 atas lajadan, kiriman kara- 
ngan bunga serta bantuan tenaga, moreel maupun materieel 
pada waktu pembongkaran sampai pemakaman zenasah pada 
tg. 18/2—1951 dari Klaten ke Taman Bahagia Surakarta. 

241—2 

Kepala Polisi Kab. Kt. 

SUDARTO. 

  

INNA LILLAHI WA INA ILAIHI RODJIPUN 
Telah meninggal dunia dgn. tenang dan tenteram pada tg. 1421951 
dj. 17.45 di Magelang, Suami, Ajah, Ejang kami, 

R. JOKROSOEBROTO 
(dalam usia 78 tahun). 

Semoga arwah beliau diterima baik oleh Tuhan S. W. A. Kepada 
Tuan2, Njonja2, 8dr2. jg. telah menjumbangkan segala sesuatu, 

baik moreel, maupun materieel dalam menjelesaikan upatjara pe- 

makaman djenszah tsb., kami utjapkan beribu-ribu terima kasih. 

KELUARGA: 
193 

Jang berduka-tjita: 
R. Ajoe TJOKROSOE 8ROTO. 

R. T. Soebianto 
Nj. Soerjadi . 3 

Hermen Kartowisastro . 
Ptoedojo aa La 
Sostanto Tjokrosoebroto 
Santosa Run 

Sarosa Tiokrosoebroto - 

Pati. 
. Semarang. 

. Den Haag. 
Soerabsja. 
Soto. 
Probolinggo. 

Magelang. 
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Menerangkan segala hal penghidupan. Kirim 
lah empat pertanjaan berikut keterangan na 

H.B. AZAD - Kotakpos132-Bandung, ma dan umur dalam satu envelop dengan pos: 
wesel R. 10.— dan tuap/njonja akan mendapat djawaban2 jang tjotjok 
dan berbukti. Rahasia tanggung dipegang tegub. 4—2   

      

Djumlah : exo masih. rendah 
Dari Kementerian Perdagangan dan Perindustrian diumumkan 

keterangan2 mengenai djumlah export sbb: 
Dari keterangan2 jang diumumkan oleh Kantor Pusat Statistik 

mengenai tahun 1950, dapatlah ditarik beberapa kesimpulan. Djika 
kita membandingkan perkembangan export dengan export rata? di- 
tahun? sebelum perang antara 1936 s/d 1941, 
menarik kesimpulan sbb: 

1. Pendapatan (dihitung dengan 
uang) jg masuk dari export adalah 
tinggi sekali (sehingga menimbulkan 
kesan jang baik): 

2. Djumlah jarg d!lexport hanja 
merupakan sebagian jang ketjil dari 
export diwaktu sebelum perang. 

Kesimpulan jang terachir ini ada- 
lah sangat penting. sampai kini 
terlalu dipentingkan nilai export 
dan orang menarik kesimpulan dari 
nilai itu, ,,bahwa segala2nja berdja. 
lan dgn baik“. Padahal tidak demi 
kian halnja. Dalam tahun 1950 pua 
kita tidak dapat mengexport ba- 
rang sebanjak setengahnja dari 

Gjumlah rata2 barang jang teiah 
diexport ditahun2 1936 s/i 1941. Ya 
Sar ini diambil oleh karena dalam 
masa itu uastuk beberapa bararg 
berlaku restriksi2 dan oleh karena 
Galam tahun2 jang terachir seperti 
djuga sekararg ada permintaan be- 
sar terhadap bahan2 mentah stra- 
tegis. 

  

maka dapatlah kita 

Angka2 indeks memberi gambar- 
an jg menjedihkan dari produksi 
Galam tahun jg lampau dan menun 
Gjukkan bagimana sulitnja dan ber 
babajanja kedudukan ekonomi kita 
sekarang: kenjataan ini telah be- 
berapa kali mendjadi alasan bagi 

Menteri Perdagangan dan Perindus- 
trian untuk mendesak supaja pro- 
Guksi diperbesar. 

Semua tenaga perlu dikerahkan 
untuk memperbesar produksi, kal u 
kita tidak ingin mengambil risiko. 
bahwa kita pada pembalikan ko 
njunktur (dalam hal mana oleh 
karenanja harga hasil2 expoft kita 
dipasar dunia akan turun) meng. 
hadapi suatu keruntuhan ekonomi 
jang sepenun2nja. 

Djika kita bandingkan djumlah 
harga dan beratnja e&sport, kedua2- 
njaatas dasar: angka tahunan ra- 
ta2 1936 sjd 1941 — 100 maka tam- 
paklah angka2 sebagai berikut, 

1936 s/d '41- 1947 1948 1949 1950 
Nilai 100 41 1299 176,6 332,3 
Berat term, minjak ta- 
nah 100pCt. 10,9pCt. 46,8pCt. 68,3 pCt. 728pCt 
Berat tak term, minjak 
tanah Hit 3g AN 26,2 ” 36,4 ” 45,4 » 

Export dari hasil2 jang terpenting berkembang sbb: 
Atas dasar djumlah2 jang diexport. 

1986 s/d '41 1947 1948 1949 1950 
Getah rakjat 100pCt. 27,4pCt. 80,8 pCt, 112,7 pCt. 222,6 pCt. Getah perkebunan Ban Sa Au nat MR 63,4 :, Getah djumlah anna MA ee O00 2 KBOO 135,— 3, Kopra 1 ” 35,7 - 58,6 ” 73,4 1” 65,7 2 Kopi ” » 0,5 ” 3,5 - 7,8 1” 20,2 2 Teh 5 na In pena  “e0aTn 394 ,, Gula Be Ole PI Ahh Oi 
Tembakau 1» ” 5,8 ” 3,2 2, 22,1 1 28,— » Kulit kins. PA Pe AN Hi SA um (3 — Minjak sawit nga Ie Oa 510 49,5 Timah EN BN OLI 0 REG EBT 3 
Minjak tanah dan ha. 
si12 nja Kena AOA 2OGAN Ob 98,9 

an, maka bidan angkatan udara Tjatatan: Tjatatan?2 diatas itu tadi diturunkan dengan pajung di- 
dekat tempat tinggalnja. Ketjuali 
mendjadi bidan, " ,garuda2« tadi 
djuga dilatih dalam pemberian per- 
tolongan kepada oreng2 jang men- 
Gapat luka2 dan kepada korban 
ketjelekaan penerbangan. Djumlah 
bidan-lski2 tadi dalam musim semi 
ini akan ditambah dengan 15 orang 
lagi. (Ant. UP Ottawa). 

Rentjana 5 tahun industri 
Tjekoslowakia gagal bulan 

jang lalu 
Menurut harian partai Komunis 

Tjekoslowakia ,,R.de Pravo” pada 
hari Saptu, perindustrian negeri tadi 
telah gagal usahanja untuk mene. 
pati rentjana 5 tahun untuk bulan 
jang lalu, karena cel2 Komunis di- 
paberik2 gagal. Tapi, biarpun ren- 
tjana dalam bulan tadi hanja 97,1pCt 
Gipenubi, produksinja adalah 14,1pCt 
lebih tinggi daripada ketika Janu- 
ari 1950. Ant. UP. 

Buku-buku jang mendatangkan kemadjuan 
dan keuntungan! 

Buku2 tentang ilmu fotografie dlm bahasa Inggris atau Be- 
buku? tentang perusahaan, industrie, misalnja pembikin- 

an: sepatu, meubel, perhiasan (juwelier), cosmetiek, kuwe 
dan taartjes, reparasi horlodji, 

landa, 

kaian: dll. 

Baru terima : Henley's Book of Formulas, Processes and Trade- secrets, muat 10.000 recept dan keterangan tentang pembi- kinan segala djenis barang2. 
Mintalah daftar-harga! 

“KORRA« 

Sedjarah Indonesia I untuk 
Sedjarah Indonesia II 

Bahasa Djawa Kuno 

Bahasa Djawa Baru KW 
Ilmu Bumi Alam/Cosmografie 
Ilmu Bumi AstajAustralia 
Mechanica ” 
Ilmu Alam (Tjahaja, Suara dan 

” 

tempat. 

223 —2   

Postbox no. 201, Bandung. 

—— SIAP SEDIA: 
S.M.P., 8G.B. dsd. kl. II. AR 250 

8.M.P., S.G:8. dsd. kl. IIL ,, 350 
F : S.MLA, bag. Kesusasteraan” |, ,, 2.— 

S.M,A. bag, Kesusasteraan ,,,, 2— 
S,M.-P., S.G.B. dsd. PE na 
S.M.P., S.G.B, dsd, ro B0 

BALA SGbA, OBAL (Ui ena 
soal2) : S.M.P. dsd. , nb — 

50 
Ilmu Alam (Listrik, Magnetisme dan sgoal12): S.M.P. dad. 
Bahasa Indonesia “MENINGKAT- dihimpun dan disusun oleh 
St. MAHDI guru Bahasa Indonesia di Sakolah Guru Atas : un- 
tuk penghantar menempah udjian 8.M.P. dsd. : 5 : na G— 
Aldjabar djilid I dan II untuk - S.M.P., SG.B. kl. 1 ng L— 

5 TP I 5 1 S.M.P., S:G.B, kl. III . an LA — 
1 5 II 1 : S.M.P., 8.G.B. kl, III. Yaa Te 

Soal2 Ilmu ukur 3 : S.M.P,, S.G.B. dad. 3. — 

Pesanan lebih dari 10 buku mendapat potongan 10 pCt. franco 

adalah diambil dari pengimuman2 
Kantor Statistik, Beberapa angka 
belum lengkap. Misalnja, export 
karet dalam tahun 1950 seharusnja 
lebih tinggi, karena dibulan Desem- 
ber angka2 dari Bengkulen, Palem- 
bang dan Bandjarmasin belum ma- 
suk. Perhitungan dari persentage2 
diambil dari angka2 jg tidak leng- 
kap, bersifat sementara dan belum 
diperiksa ini. Angka2 tsb bukanlah 
dari Kantor Pusat Statistik, Ant. 

Amerika makin banjak pakai 

kertas koran. 

Menurut taksiran »Perkumpulan 
Penerbit Surat kabar Amerikau 
(ANPA), Amerika Serikat selama 
bulan Januari 1951 mempergunakan 
451.702 ton kertas koran. Angka ini 
adalah 0,1 pCt lebih tinggi dari 
pada ketika Januari1950 dan 3,9 pCt 
lebih tinggi daripada ketika bulan 
Januari 1949. Ant. UP, 

keradjinan kulit, stempel, pa- 

"VENUS" STORES. 
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Penerbitan "SRIWIDJAJA" 

Di. Shanghai no. 17 MADIUN. 
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Sdr. PUTERANEGARA- SEMARANG 

Membatia berita kemarin tentang 
penggatian nama ketjamatan Pusaka- 
ratu mendadi Pusakanegara, sar 
ja seorang warga negara bernama Pu- 
teranegara dan bertempat tinggal dia" 
uh dari Istana Negara, mohon Bung 
Berabe taniakan kepada Mr. Assaat, 
bila gerangan diumumkan penggatian 
nama2: Kotaradia, Singaradia, Ba- 
turadia dan Hollandia ? 

Dan dengan tid-k seizinnja Niai 
Roro Kidul, spakah Mr. Assaat djuga 
berani mengganti nama pelabuhanratu 
dgn nama Pelabuhannggara ? 

Ketjuali itu, apakah djuga Mr. Asast 
bersedia menasehati Radia Kaliamzah 
dari Sumztera Timur untuk merobah 
On aan dengan: NEGARA-KALI- 
AMZAH. 

dapatkah diharapkan 
Mochtar 

Dan echirnja 
bahwa Residen Bodjonegoro, 

- PRABU Mangkunegara akan memper- 
pendek namanja dengan Mochtar Pe. 
mangkunegara ? : 

Demikian surat dari Bung Puterane- 
gara. Dengan ini diteruskan kpd Bung 
Assa'at dengen ditambahi pesen dari 
Bersbe : Awas, kalau Bung Assa'at 
suruh beli pisang radja, dan-bukan 
pisang negara, pisangnja akan di- 
sita oleh Berabe. 

Dan selandjutnja, itu burungnja Bung 
Karno apa djuga mesti ganti nama ? 
Si Radjawali? 

Ce .. 

2 

Mas Klujur, itu tukang” klujuran di- 
»Indonasia-Raja”, lagi kebingungan me- 
mikirkan orang jang mau memborong 
dianda harga R 50.000. 

Kata Mas Kluiur, kandidat pembo- 

rong sudah kasih voorschot R10.000, 
tapi perundingan gagal dan voorschot 
tidak kembali. 

Kata Bung Kriting: 
—Uah, djandanja terbang, uangnja me- 
lajang. 
—Salah sendiri !. Kenapa kasih voor- 

schot, diawab mBah Nur. 
—Lha voorschotkan bisa dikembalikan, 
kalau urusannya tidak djadi. 
—Huh, apa Bung Kriting kira setiap 

voorschot bisa dikembalikan. 
—Lha duit! 
— Ja kalau tjuma duit. Kalau ada lain- 
lainnia, kan tjiak-lat 

Voorschot, voorschot ! 

2 

Kabarnja 1.500 wanita Mesir me- 
njerbu parlemen minta penghapusan 
polygamie. 
—Uah, saja tidak akur, 
Kriting. 
—Saja akur, sahut mBah Nur. 
— Ja ndak! Kodrad laki2kan memang 
polygaam |! Dan lagi, lebih banjak wa- 
nita daripada prija. 
—Omong kosong ! 
—Lho, omong kosong bagaimana ? 
—Saja pro monogamie. Laki2 seorang 
beristeri seorang. : 

— Ajak. 

—Betul! 
— Ajak 
— Betul, pro monogzmie ! 
ganti ganti. 5 

Aduh, mBah Nur! Wanita direken 
buku taman pustaka sadja. 

BERABE. 

kata Bung 

Asal ber- 

  

Waktu pemilihan Umum. 
Dari kalangan pemerintah daerah 

istimewa ,,K.R.« mendapat kete- 

rangany bahwa tentang ketentuan 
waktu dimulainja pemilihan umum 
untuk daerah Jogja, belum ada ke- 

pastian. 
Tetapi tentang dilakukannja pe- 

milihans umum menurut undang2 

no. 7, sudah pasti akan dilakukan. 

  

40 Pegawai D.N. masuk 
D.I. Jogja 

Pegawai2 Kementerian D.N. jang 

akan dipindahkan kedalam Peme- 

rintah D.I. Jogjakarta ada sebanjak 

40 orang. Bulan Maret ini akan di- 
mulai pemindahannja. 

Lebih landjut didapat kabar, bah- 

wa mengenai administrasi, perso- 

nalia masih diurus langsung dari 

Kementerian. 
Perlu diterangkan bahwa mereka 

itu adalah sebagian ketjil dari pe- 

gawai2 Kementerian Dalam Negeri 

jg. tidak sanggup dipindahkan dari 
Jogjakarta ke Djakarta. 

mom aan 

Steenberghe formateur 
Ratu Juliana telah menundjuk 

Mr. Dr. Steenberghe dari K VP 

sebagai pembentuk kabinet Be- 

landa, sesudah dr. Drees dan van 

#chaik tidak borhasil melakukan 

tugasnja. 
Steenberghe adalah seorang ahli 

perdagangan dan perekonomian. dan 

telah pernah mendjabat menteri 

sebelum perang. 
  

Mobilisasi pemuda utk 
penerangan 

Memenuhi seruan residen Sudiro 
IPPI (Ikatan Pemuda Peladjar In- 
Gonesia) seluruh Besuki kini menga- 
Gakan persiapan untuk serentak 
mengadakan aksi penerangan dide- 
sa-desa 5 hari lamanja selama Ii 
buran, mulai tg. 21 Pebruari, Hari 

Pemuda. Internasional. 
Untuk dapat melakukan tugasnja 

itu, para peladjar tsb lebih dulu 
akan dilatih dua hari lamanja. Ge- 
rakan itu akan dimulai dgn upatja- 
ra resmi dialun2 Bondowoso pagi2 
tg. 21/2jad. 

Diharapkan, bahwa usaha pene- 
rangan didesa desa ini bukan sadja 
sedikit-banjak akan membawa man- 
faat dalam usaha pembangunan dan 
pengembalian keamanan, - tetapi 
akan djuga baik sekali bagi para 
peladjar sendiri, karena akan me- 
nambah rasa tanggung djawab ter- 
hadap rakjat banjak, menambah 
kepertjajaan kepada diri sendiri 
Gan dapat lebih banjak mengenal 
dari dekat kehidupan dan penghi. 
Gupan rakjat didesa.desa itu. Ant 

Sepak bola : 

SINO MALAY - BBSA 1-1 

- Kesebelasannja. 

      

Hi 

.KEDAULAT 
  

Meskipun barisan muka Malaya sangat djitu, toch 
'stopperspil V.d. Berg masih dapat me- 3 

ngelakkan bahaja-bahaja. 

KEESTARIN sore pertandingan ketiga dari Sino Malay Team di- 
lakukan dilapangan BVC Merdeka Selatan Djakarta, melawan 

kes. BBSA (Bangka Billiton Sporting Association). Karena kekuatan 
masing2 kesebelasan seimbang, maka permainan berachir dengan 
stand 1 — 1. Pentjetakan goal2 bagus semua. Sajang, bahwa hawa 
Djakarta sore itu tidak begitu baik. Sehari tidak bersinar matahari, 
dan sehabis halftiwe hudjan gerimis sebentar. 

Susunan Sino Malsy sedikit meng- 
gembirakan daripada hari pertan. 
Gingan jang kedua, waktu melawan 

UMS: Sedang susunan BBSA di- 
pimpin oleh kapten Van der Berg, jg 
pada sore itu mendjadi bintang dari 

Untuk terangnja 
susunan kedua kesebelasan tersebut, 
akan ditjantum dibawah ini: 

Susunan BBSA. 

Machmul 
Saleh Ruslan 

Tsiang Ho V.d.Berg Sulu 
Muskita Tenny Wen Maehrum 

Abidin Harum 

Leong Hoi Meng Kok Tong 
H.Garhan Awang Bakar Ha Tee Sian 
Lim Tian Chye Harith Jasin 

Saleh A.Rachman 
Uman 

Susunan Sino Malay. 

Pada umumnja permainan masing2 
tak dapat dikatakan baik. Danpula 
tak boleh disebut jang satubernilai 
lebih tinggi daripada jang lain. Ka- 
rena dalam samenwerking jang di- 
tundjuxkan oleh kedua kesebelasan 
itu tak safe. Banjak pelemparan 
bola jg tidak keruin. Dan masing2 
tak dapat menguasai bola, jg direbut, 
atau jang mendjadi umpannja. Ke. 
tidak kesempurnaan permainan ini 

diganggu djuga oleh udara jang 
Gjelek, dan lapangan jang sedikit 
betjek. Hingga banjak tendangan 
jang tidak sampai tudjuannja. 

Kalau dipandang dari permainan 
individu, boleh orang membuka topi 
pada stopperspil BBSA Van Der Berg, 
jang titis dalam tendangan, dan 
taktis dalam mengolah bola. Seba- 

Sm DRA 

liknja barisan muka dari Sino Malay 
Team diantara Garhan, Awang, Tee 
Sian dan Kok Torg boleh dipudji. 
Lebih2 Kananluar Kok Tong. Sangat 
membahajakan kalau bolah dikaki- 
nja, dan berhadapan dgn lapangan 
pertahanan musuh. Tendangannja 
sangat safe. 

Sebelum Halftime 
Dalam detik2 jang pertama s6 

belum pavze gawang BESA selala 
Giintjer oleh tendangan2 lawannja. 
Kedua back Saleh dan Ruslan ber- 
kian kemari, sedang keeper Mach- 
mul djuga tidak dapat mengaso se- 
Cikitpun. Tapi atas tjakapnja V.d. 
Berg, bsahaja selalu Gapat dielak- 
kan. 

Goszl pertama jang dibikin oleh 
Sino Malay adalah tendangan cor. 
ner diri Kok Tong, jang diterima 
oleh Awang Bakar, dan dengan 
aksinja memasukkan bela sangat 

rapi. 
Barisan muka BBSA dalam per- 

mainan pertama mengetjewakan. 

Tonny Wen jang terkenal dengan 
tendangan jang tak pernah meleset, 
sore itu bukan Tonny Wen djago 

dulu. Tak ada teamwork sama se- 
kali diantara mereka. $ 
Tjetakan goal oleh pehak BB3A 

dilakukan Ik. djam setengah enam, 
dengan pengoperan Muskita, jang 
diterima oleh Abidin dan. ..goal 

Sesudah minum teh. 

Habis halftime lapangan dikuasai 
oleh BBSA, jang waktu itu mem- 
perlihatkan semangatnja. Lebih? 
pada detik.detik jang terachir, di 

waktu mereka mengadakan rente 
tan grebegan dimuka gawang lawan 

AN RAKJAT" REBO 21 PEBRUARI 1951     
       

KESEBELASAN SINO MALAY. 
Kesebelasan Sino Malay Team jang mengadakan perliwatan ke pulau Djawa 

“dari Singapura dan bertanding di Djakarta pada tanggal 17/2 melawan Persidja 
mendapat kemenangan 3-0 sedangkan pada tanggal 18/2 Sino Malay — U.M.S. 

2 ak, 

Eajang kesempatar-kesempatan jg 
baik bagi BBSA untuk membikin 
goal terdampar smua, 
Maka sampai achir pertandingan 

stand masih 1-1. 

KONGGRES ORGA- 
NISASI TENNIS 

Dan pertandingan untuk 
rebut djuara Indonesia. 

Dengan pimpinan Prins Surjoha- 
midjojo, hari2 Paskah tg. 25 dan 26 
/3 jad akan dilangsungkan Kongres 
Organisasi Tennis dari seluruh Indo- 
nesia, bertempat di Semarang, jang 

akan dihadliri oleh organisasi2 ten- 
nis jang tergabung dalam ,,PELTIw 
(Persatuan Lawn Tennis Indonesia) 

Gan ,,ILTA“ (Indonesian Lawn Ten- 
nis Association). 

Diantara atjara jang terpenting 
dalam kongres tsb. ialah peresmian 
pergabungan dan pemasukan,,ILTA" 
kedalam ,PELTis, 

Untuk merajekin kongres orga- 
nisasi- tennis seluruh Indonesia itu, 
atas Osaha Semarang Tennis Club 
pada tg. 23 s/d tg. 26/3akan dilang. 

sungkan pertandingan? tennis utk. 
merebut djuara tennis Indonesia. 
Dalam pertandingan2 tsb. disedia- 

  

  

Djanganlah nona berkeluh kesah, bila nona me- 
rasa kekurangan daja-penarik bagi kaum lelaki. 
Beladjarlah dari mereka jang lebih berpengala- 
man. Mereka selalu memakai sabun Colibrita. 
Berkat tjampuran wangi?an jang terpilih didalam- 
nja, kulit nona akan memantjarkan harum semer- 
bak jang tak dapat ditolak oleh 
siapapun. djuga' 

  
CSM. 508 — 165 —& 

  

0000000009000000000c0000) 
  

Telah bertunangan 
di Solo : 

pada tgl. 2 Nopember 1950 

FI. LEBDO PAMUNDI 
denoan 

MARWAN. 
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Pan 

Tidak berpraktijk karena 
ke Luar Negeri 

R.M. Koesmargono 
Dokter Gigi 

mulai tanggal 20 Februari 
hingga 16 Maart 1951. : 

  

Tr” DJUAL TIDAK NAIK. ag 
3 speda Gszelle setrimleen uku- | 

ran24dan22 memuaskan, 
M , Simplextromoirem f875, 

Fongers orisineel f 925, 
1 , Holland f575 Herculespr: 

2 

kei 

| 

| 
| 1475. 3. E.N. Ra f 700, 

| Toko ,SOLO« di Jogja. 
kia Djl. Sosrowidjajan 5 a. Mana ai Si teh Atan Sasha ARA ERA 

    
  

  

DIBUKA KEMBALI pada 12/2'51. 

di KADIPOLO 151 SOLO, 
(sebelah R. Sakit Kadipolo) 

tjab. dari Industrie Katjamata 

A.KASOEM 
Terima recept dan 

25—2 periksa meta tidak bajar. 

  
      

    

PILOT— 

1 1 

Pn se ARKER” PSI 

HARGA 

. KRAMERUEN | AK 11! 
Patjinan 1 

TETA 

242-2   

BARU DATANG!! RUPA2 VULPENNEN. 
1 Pen PILOT“ model ISTIMEWA 

»EFABER” U.S.A. dgn. 
dari atoom untuk sumbangan R 30.-—- 

1 stel MADE IN U.S.A. dgn. DOOS 

1, »SHEAFFERS” LIFETIME untuk prempuan R290.— 
DLL. jang, tidak bisa sebutkan semua. Harep lekas datang 
djangan sampai kehabisan pula ! ! 

2g aa      
    

12 DJOKJA Telepon 78k. 

— PILOT 
R 29.— 

DOOS ISTIMEWA 

R fa 

R310.— 

MELAWAN!!! 

& EN f TN ig SINI” HoRLoGER 

  

      
  

— MOTONG KERTAS 
F Murah — Rapih 

pada: Jajasan Budhaja 

238—2 

TUGU KIDUL 58 
atau Djalan Magelang 25 

Tjepat (masinal) 

JOGJA. 

  

MAU BELI: 
ep an 

lebar 
pandjang 20 ,, » 
tinggi Dn #   236—2 

  

Rangkaian besi untuk loods. 
10 meter atau lebih 

penawaran pada alamat: Djalan Sundoro No. 17, Jogjakarta 

1 

ii 

  

(Antara) 

kan yialripiala men's singles, men's 
Goubles dan mixed doubles. Ant. 

, - 

Menurut Locomot'ef mereka 'ang 
menang dalam tournament Ini akan 
menerima piala berganti jg sebelum 
perang telah pernah dimiliki oleh 
Gjago2 tennis Indonesia berkaliber 
internasional, ia'lah Kho Sin Kie 
(Kampian Indonesia dan kemudian 
Inggeris) dan Sambudjo (kampiun 
Indonesia). 

x 
1. 

Hasil Segi Iisa selesai 
Semalam digedung Negara Jogja 

karta dilangsungkan, malam perpi- 
sahan antara para peladjar SMA 
Gari Solo, Semarangdan Jogjakarta, 
jang selama 3 hari ini telah menga 
Gakan pertandingan Segi Tiga, Dim 
malam gembira itu diadakan vpa- 
tjara pemberian idjazah2 dan hadi. 
ah2 kepada para pemenang olah 
raga, 

Hasil dari pertandingan hari £e- 
nin sore sbb: 

Rovunders antara regu Solo dan 
Semarang dgn berkesudahan 69— 29 
utk kemenangan Semarang, Sedang 
pertandingan sepakbola antara kes, 
pa dan Semarang dgn berachir 

11, Perkumpulan bulu tang- 

kis Purwdredjo 

Dari Purworedjo »Antara” menda- 
pat kabar, bhw belum Jama berse- 

lang dikota tersebut telah diadakan 

rapat, jg dihadliri oleh 11 perkum- 
pulan bulu tangkis. Dlm rapat tsb. 
telah dapat diambil suatu keputusan 
membentuk satu ikatan bulu tang. 
kisdi Purwordio, diketuai sdr Yamsi, 
Ggn. nama ,,Ikatan Bulu Sdr. Tangkis 
Purworedjo", ? 

Kandungan 8 bulan hilang 
tak berbekas. # 

Njonja S. penduduk Kepandien 
Lor, Blitar, belum lama ini sekira 
diam 2 malam mengigan: waktu 
Gibangunkan oleh ibunja, mengata- 
kan bahwa ia bermimpi telah dida- 
tangi oleh seorang besar dengan 
kulitnja berwarna merah. 

Pada saat sesudah sedar kembali 
Gari ngigaunia itu, ternjata bhw Ran- 
dungannja jig berumur 8 bulan tih 
lenjap dengan tidak berasa apa2. 

. Menurut penielidikan jg berwadtib, 
memang betul tidak meninggalkan 

bekas2 melahirkan. Sekali lagi ke- 
adjaiban alam. 

Demikian wartawan ,Harian U- 
mum” dari Blitar kabarkan kepada 
korannja. Ant 

Siaran RADIO 
REBO 21 PEBRUARI 1951. 

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

13.495 Lagu2 terkenalcleh ORJ pimp. 
Warsono. 

16.30 Siaran Pandangan Mata sepak 
bola. Kes. Singgapur — Kes. 
Indonesia (jg akan dikirim ke 
Olympiade Asia di New Delhi) 
Langsung dari Djakarta. : 

1815 Dari dan utk Wanita oleh Nj. 
Mud'ono. : 

18.30 Peladjaran njanji kanak2, 
19.15 Sekitar" Kesenian kita. 
1930 Taptu diteruskan lagu? aneka- 

warna hid. Musik Tiup Jogja 
pimp. Prodjowaditro. 

20.15 Permainan cello oleh Nicolai 
Farfolomeyeff. 

21.20 Sarasehanoleh Djapendi Jogja- 
karta. 

21.30 Ketoprak Mataram. Tjeritera 
Rangsang Tuban. 
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Seksi Pembelaan Urusan Kehakiman. 

PENGUMUMAN 
No. 001 SBP/SP/BR/'51. “ 

Merdeka. 

Untuk memelihara tuddana jang baik "AA keadaan 

  

kekeruhan jang timbul dari 1001 Watjam hal seperti kini, | 
maka mengenai perkara sengketa warisan jang bergolak dise- 
kitar perumahan Gowongan Kidul 2 dan Tugu Kidul 21, 
dengan ini terasa perlu sekali kepada chalajak ramai kami 
berikan sekedar pendjelasan, 
dibawah ini, jakni 

dengan machtiging dari 

| nja setjara juridisch. 
(| wettig lagi.—, 

| dan Tugu Kidul 21 

jang sistematiek, 

Seksi bersangkutan—, 

VII, 

  
6» Negara pada umumnja.               

6. dll. 7. Archief.     

  

  

pendjelasan mana adalah spt. 

| I. Rumah Gowongan Kidul 2 dan Tugu Kidul 21 masih 
| berada didalam perkara, dan letaknja berada didalam 

comtetitie-recht-nja Seksi Pembelaan bersangkutan, 
Mulai dari tertanggal 21-2-1951 dini hari, rumah iTagu 
Kidul 21 mendjadi penuh kuasa dari Bung Nottan, Ke- 
tua Seksi Pembelaan Urusan Kehakiman Binri—, selaras 

sdr. 
Sing, bekas suami adat Alm. Nj. Yap Hong An j8 
berada ditangan Pembela—, 2 Tn 

NI. Berdasarkan Sub II pengumuman diatas, maka sdr. 
Thiong Hoa tsb, mulai dari hari pengumuman ini, tak 
berhak lagi tinggal dirumah tsb. bahkan dengan sendiri- 

surat idzin K.P.J. dianggap tak 

Pengumuman tentang situasi perkara rumah Gowongan 2 
sebagai Sub I-III diatas dianggap 

begitu perlu, mengingat : 

1. Usaha penjelesaian sedang diadakan melalui djalan 

: 2. Bepergiannja Kwik Tjoen Sing dengan tak setahu 
| Pembelanja, sudah kl, 2 minggu ini—, 

3, Adanja anasir2 jang suka mengatjau dan mempergu- 
nakan kesempatan untuk mentjapai kemauannja. 

VI. Sesudah djelas apa jg. dimaksudkan di Sub I sampai V 
diatas, maka untuk kepentingan keamanan, lantjarnja 
usaha perkara dan melindungi hak dan prestige Pembe- 
laan, dengan ini dinjatakan: 
»Bahasa mulai dari tertanggal tsb. dibawah ini, rumah 
Tugu Kidul 21 ditutup—, tak boleh dimasuki fihak ma. 
napun djuga, ketjuali Pembelaan (kuas k 

| kuasa rumah) atau oleh fihak lain (kuasa perkara dan 

Sedang : 
Untuk rumah Gowongan 2 karena kekurangan rumah 
masih ditempati oleh seorang keluarga Tentara,, $ 
Demikianlah isi pengumuman jang dianggap penting ha- 
rus diketahui oleh seluruh lapisan masjarakat kita 

| djalan mana kita jakin keamanan tak 
djalan usaha penjelesaian perkara tak a 
disabotir, jang kesemuanja 
fihak2 jang bersangkutan pada chususnja dan masjarakat 
jang membutuhkan perumahan guna usaha pembangunan 

Harap mendapat perhatian sepenuhnja begitupun ban- 
tuan moreel jang sebesar2nja ! ! ! 

Jogjakarta, 20-2—1951, 
| SEKSI PEMBELAAN URUSAN KEHAKIMAN. | (BUNG NOTTAN S.P.) 

Pengumuman dikirim kepada :. 

1. Balai Urusan Harta Peninggalan, 
2, Pengadilan Negeri Jogjakarta, 
3, Me Sajadi, 4 KPI 5 KR 

Thiong Hoa KwikTjoen | 

jang dengan seidzin 

dgn. 
akan terganggu, 
kan terus-menerus: 

ini akibatnja baik kepada 
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