
  

    

  

$ 

dasi
 

sa
ma
 

PG 

   
Pemimpin Umum: | 

2. Telp, Rumah: 587 

.| Pemingin Redaksi: Woroito | Telp. Rumah: 316 

Red/Adm.: Tugu 42, Jogjakarta 
2 Telan NK 2 

  

           

  

  

MENTERI P. U. Ir. JOHANNES : 

  

   

  

BURMA BERONTAK TERUS 
Pemerintah Burma mengumumkan - 

bahwa pemberontak2 Komunis telah 
menghantjur-sn sebuah kereta-api 

-badja kepunjaan tentara ketika hari 
ni, diantara Nyaugyhechauk Gan 

— #aady didistrik Toungoo. 
“esa hari itu pula, didistrik Tou- 
nge ah dihantjurkan 2 djemba- 
tan kereta api oleh kaum .pembe- 
rontak. 
Tembak menembak segera terdja- 

di antara tentara pemerintah dan 
kaum. pemberontak jg melakukan 
sabotase tadi, pasukan pemberontak 
mengundurkan diri dgn meninggal. 
kan 6 orang jg mendapat luka2. 
Menurut berita Reuter, dalam 

maklumat pemerintah jg dikeluar- 
kan ketika hari Senin disebut, bhw 
pasukan? pemerintah Burma berha- 
sii menewaskan 9 orang pemberon- 
tak dan melukai 3 orang lagi, dida- 
erah Chindwin Udik. 
Disamping itu, pasukan2 pemerin. 

tah berhasil merebut kembali suatu 
kubu pertahanan pemberontak Ka- 
ren di Panktan. distrik Henzada. Ant 
AFP. 

BONEKA2 DIGANTUNG 
Berhubung dengan kun- 
djungan panglima besar 

Inggris di Timur. Tengah:- 

Bertalian dgn. kundjungan Djen- 

     

UDJUA 

    

(Oleh Korr. K.R. sendiri) 

HARIAN 

SCHAP BUKAN 
BURUH 

|HANJA UNTUK ATASI KETEGANGAN 
DATAM surat djawabannja kepada SB Pekerdjaan 

Umum Pusat di Jogjakarta jang diterima kema- 

rin, Menteri Pekerdjaan Umum Ir. Johannes, menja- 

takan antara lain, bahwa tindakan mogok jang dila- 

kukan oleh buruh adalah merupakan dienstverzuim 

dan dienstweigering. Pernjataan ini adalah djuga 

pendapat dari Pemerintah. 

Soal medezeggingschap buruh 
"dalam djawatan2 dilingkungan 
Kementerian Pekerdjaan Umum 
tidak perlu, karena Pemerintah 
bukan madjikan, tetapi adalah 

bentukan dari kemauan buruh 

sendiri. Demikian keterangan Ke- 

tua Umum PB 
Pekerdjaan Umum Runturambe. 

Antara lain, isi surat menurut 
- surat djawaban Menteri itu jalah 

- djawaban atas surat limiet wak- 
tu jang disampaikan oleh PB S 
BPU untuk segera memberi kete- 
tangan tentang usul medezegging 
schap bagi buruh pekerdjaan 
UmuIn, «51 

Lebih landjut diterangkan, bah- 
wa soal medezeggingschap itu 

sebenarnja bukan tudjuan, jang 

penting jalak memperdjuangkan 
hal2 jana langsung mengenai sa- 

rekat buruh, met of zonder me- 

     

    

     
    

deral Sir Brian Robertson. penglima dezeggingsebap. Medezegging- 

besar Inggria,didaerah, Timur Te- chap itu feedahnja antara lain 
ngeh, ke Israci, hari Selasa" ini te- 3 SI menukia 
Iah terdjadi insiden2 di Tel Aviv. . akan untu ga 

ca2 jang menjerup: | gn ae: # karena perselisi- 
adi diga P zkan pa-. Taptara- buruh dan 

     
kan diberbagai tempat menjerukan 
kepada penduduk, supaja mingada. 
kan ,,demonstrasi2 perdamaian.” 

Di Tel Aviv berhubung dengan 
kedjadian2 tadi telah ditangkap 16 
orai g Komunis, diduga bahwa akan 
terdjadi demonstrasi2 pada hari itu 
Gjuga, sesudah diadakannja ,,rapat2 
perdamaian” jg menurut, rantjang- 
an diadakan pada hari Selasa ini. 

Selama kundjungan Robertson ke 
Tel Aviv ini, polisi mengadakan 
tindakan? istimewa : diberbagai tem- 
pat pendjagaan diperkuat sedang- 

- kan atjara-kundjungan panglimabe- 
sar Inggris tadi dirahasiakan. 

Ant.- -UP. 

MINTA PLEBISIT. 
Selesaikan soal Kashmir. 

Persatuan Muslimin Mesir, jang 
beranggota 200.000 orang itu hari 
Selasa ini telah mengeluarkan suatu 
manifesto, dalam mana Dewan Ke- 
amanan diserukan supaja menga- 
dakan plebisit jang bebas untuk 
menjelesaikan pertikaian antara In. 
Gia dan Pakistan tentang Kashmir. 

' Ant. UP. 

    

     

   

  

Se fasa kare 

kita sendiri “tentang sikap 
lebih landjut. 

Perlu diterangkan disini. bah- 

wa “usul medezeggingschap itu 

adalah salah satu putusan Kong- 

res kedua Sarekat Buruh Peker- 

djaan Umum jang dilakukan di 

Jogjakarta pada bulan Novem- 
ber jang laju. 

Soal medezeggingschap itu 
dalam djawatan2 keadaannja ti- 

dak sama, ada jang Sarekat 

buruhnja mendapat ada jang ti- 

dak. 
  

Andre Gide meninggal. 

Pengarang dan penulis Perantjis 

jang terkenal, Andre Gide telah me. 

ninggal dunia hari Senen malam j 

di Paris, setelah menderita sakit 
“ dalam paru2nja.. 

Ia dilahirkan pada tahun 1869 dan 

mendapat hadis nobel untuk kesu- 
sasteraan pada th 1947. 

  

Sekretaris DPRDS menggelap- 
: “kan uang. 

Buku keuangan dibakar 2 

Dee Pemerintahan Daerah Propinsi Djawa Barat telah mem- 
beri tahukan kepada Bupati Djatinegara, supaja mengambil 

tindakan dengan ,,menschorst” sekretaris kabupaten, jang merangkap 

mendjadi sekretaris Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara 

kabupaten Djatinegara itu, berhubung dengan ,,wan-beheer atas 
Keuangan untuk keperluan DPROS itu”. 

Djumlah uang DPRDS, jang di- 
keluarkan tapi tidak bisa. diper- 
tanggung djawabkan itu, ditaksir 
sebesar f 30.000.— Pemeriksaan, jg 
sedang dilangsungkan, dipersukar 
karena buku2 tentang pengeluaran 
uang itu sudah dibakar. 
Mengenai kemungkinan perkara 

ini dimadjukan kepada hakim, jang 
berwadjib menjatakan, bahwa ka- 
lau ada bukti2 bahwa perbuatan itu 
penggelapan, maka DPD kabupa- 
tenlah- jang harus memadjukannja 
perkara tsb kepada hakim. —Ant: - 

PERPI meleburkan diri. 
Belum lama ini Perpi (Persatuan 

Pemuda Indonesia) tjab. Purwoker- . 
to telah meleburkan diri ke dalam 
Pemuda Rakjat. Selandjutnja dari 
kalangan Pemuda Rakjat menerang- 
kan, bahwa Perpi tjab. Bandjarne 
gara-pun kabarnja djuga telah ma" 
suk-dim Pemuda Rakjat. Dan mung” 

kin peleburan itu akan segera dr 
ikuti pula oleh organisasi? Perpi 
lainnja diseluruh Karesidenan Ba. 
njumas. : 5 

Serekat Buruh : 
4 

Oleh pihak Sarekat Buruh Pe- 
kerdjaan Umum, mengingat pen- 
tingnja soal itu bagi buruh, akan 
diadjukan kepada parlemen utk 
mendjadi bahan pembitjaraan. 
SBPU dewasa ini mempunjai 

110 tjabang di Djawa, Sumatera, 
Kalimantan dan Sulawesi dengan 
anggauta 'nja jang tidak kurang 
dari 27.000 orang. 

Sultan Hamid akan 

diperiksa. 

Menteri Kehakiman Mr. Wongso- 
negoro menerangkan bahwa pada 
waktu ini Djaksa Agung Suprapto 
sedang berada di Jogjakarta untuk 
menjelesaikan penjelidikan semen- 
tara mengenai Sultan Hamid, Di- 

terangkan, bahwa kira2 achir bulan 
ini Djakja Agung akan mengadjukan 

perkara itu kepada Mahkamah 
Agung dan perkara itu akan segera 
Giperiksa di Djakarta. RS. 

         
   UMUM 

Diterbitkan oleh Badan Penerbit ,,Kedaulatan Rakjat” (Anggauta 
Bapa en ceaka Ba 

Ser 
Na ak daa 

  

Pertahanan Turki utk 
| hadapi Sovjet 
'Pesiapan2 pertahanan “Turki 

tidak tjukup, untuk menghadapi 
suatu agresi dari Sovjet Uni, 
kata Ismet Inonii, bekas presiden 
Turki jg kini mendjadi pemim- 

“pin oposisi dalam parlemen. 

Ketika berbitjara dalam parlemen 
Jg sedang memperbintjangkan ang- 
garan belandja Turki jg telah ditin- 
Gjau kembali oleh komisi keuangan 
itu. Indnu mentjela pemerintah, ka- 
rena tidak minta djaminan- dari 
Amerika, supaja Amerika memban- 
tu Tarki djika terdjadi agresi. 

“Anggaran belandja tadi menjedia- 
kan 470 djuta pound Turki buat ke- 
menterjan pertahanan, sedangkan, 
djumlah tadi ketika tahun jg lalu 
ialah 468 djuta pound Turki. 

“Sementara itu banjak penindjau 
jg berpendapat, bhw dalam djumlah 
jg disediakan utk kementerian? lain- 
nja, misalnja kementerian2 peker- 
diaan Umum, termasuk pula kepen- 

tingan2 pertahanan seperti pembu- 
atan djalan2 militer. Ant. Reuter. 

Rentjana 

  

Langganan : 
Bebulan, LL O— 

Ntjeraa. .......... I 0.88 

2. 

6... 

Adpertensi: 
1 milimeter, 1 kolom ..f 0.60 

3       
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persiapan perbekalan 
negara diterima kabinet 

DAA rapatnja kemarin dulu malam, jang. djuga dihadiri oleh 
Wakil Presiden Hatta, Kabinet telah membitjarakan dan menerima 

baik rentjana persiapan 
'resmi Dewan Menteri. 

Sementara itu Menteri Perdagang- 
an dan Perindustrian Dr. Sumitro 
Djojohadikusumo, sebagai penjusun 
rentjana persiapan perbekalan itu, 
atas pertanjaan menerangkan kpd 
,Antara”, bahwa ia telah memadju- 
kan usul2 mengenai persiapan per- 
bekalan itu kepada Kabinet ialah 
supaja didalam tindakan2 selandjut- 
nja buat melaksanakan rentjana itu 
telah diperoleh backingnja dari Ka- 
binet jang diperlukan. 

Isi dari rentjana ini, katanja lagi, 
ialah supaja didalam menghadapi 
situasi internasional sekarang ini, 
pemasukan barang2 kedalam negeri 
ada mendapatkan jaminanrja di 
dalam lingkungan perekonomian nt- 
sional kita. - 

Dapat saja tambahkan, demikian 

Sumitro, bahwa rentjana jang telah 
diterima baik oleh Kabinet itu ialah 

  

Indonesia pada prinsipnja setudju : 
  

Konperensi regional P B B 
di Indonesia 

BEDA prinsipnja kita menjetudjui akan diadakan konperensi regio- 
nal dari organisasi2 PBB jang terlepas dari hubungan pemerin- 

tah2 (non-governmental organisation) seperti United Nations Associa- 
tion. Kemungkinan2 tehnisnja untuk mengadakan konperensi demi- 
kian disini akan dipeladjari oleh berbagai kementerian, terutama oleh 
Kementerian2 Luar Negeri dan Penerangan. Demikian keterangan 
jang didapat ,,Aotara” dari kalangan Kementerian Luar Negeri me- 
ngenai kabar2, bahwa atas undangan pemerintah Indonesia, konpe- 
rensi regional dari organisasi2 PBB jang terlepas dari hubungan 
pemerintah akan dilangsungkan dalam bulan Djuli jang akan datang 
di Indonesia. 

  

140 Perampok tertangkap 
“Dim Merapi Merbabu- Complex Kedu 
Pe dengan pertemuan jg dilangsungkan di Semarang 

antara Wk. Perdana Menteri Hamangku Buwono dgn. Guber- 
nur2 Militer Sipil Djawa-Tengah, jang membitjarakan tentang con- 
solidasi keamanan dan sedikit banjak bersangkutan djuga dgn sum- 

ber2 kerusuhan jg terdapat di Merapi dan Merbabu-complex, maka 
dalam interview dengan wartawan K.R. Magelang fihak Pimpinan 
Kepolisian di Kedu menjatakan, bahwa olehnja belum diketahui dg. 

benar2 apakah jg. dirundingkan dlm. pertemuan tsb. 

Atas pertanjaan ditegaskan lebih 
landjut, bahwa daerah Merapi-Mer- 
babu complex jang masuk dalam 
Gaerah Kedu Juasnjaada 1k. 200 km2, 
sedang disamping itu, ada complex 
jang masuk Semarang, Solo dan " 
Jogja. 
Sampai dimana Gjauh aksi pem- 

bersihan. jang dilakukan polisi di- 
complex jang masuk daerah Kedu 
itu, ditegaskan, bahwa dalam aksi 
tsb. jang diperhebat lagi sedjak tg. 
21/1-1951 telah tertangkap seba- 
njak Ik. 140 anggota perampok se. 
lama bl. 12/1950 dan bl. 1/1951. Dalam 
Operatie jang dilakukan di Grabag 
jg termasuk complex itu,. tertang- 
kap pula 2 kebajandesa danlorang 

-bekas tjarik desa, jang rupa2nja 
turut dalam gerakan2 perampok. 

Bitjara tentang aksi itu dikatakan 
“Iebih landjut, bhw fihak rakjat ta' 
sedikit memberi bantuan dgn hanja 
bersendjata bambu runtjing. Dan 
bantuan tsb. diharapkan dimana2 
tempat dapat dipergiat, karena ban- 
tuan itulah jg mendjadi sebab aksi 
itu dapat memperoleh hasil jg besar, 

Dgn. pembersihan diatas, maka 
Gibanding dgn achir tahan jl, kea. 
Gaan kerusuhan di complex diatas 
telah turun sampsi 1k. 15 pCt. Be- 
lum dapat diterangkan, keadaannja 
dilain2 daerah di Kedu, karena pem- 

bersihan ditempat2 tsb. masih ber- 
,Gjalan terus. 

  

| 

  

»Persatuan Perusahaan2 Pengerdjakan Karet” telah mengadakan 
rapat tahunan bertempat di collegezaal I. N. I. R. O.. (Indonesisch 
Instituut voor Rubber Onderzoek atau Lembaga Penjelidikan Karet 

.“Indonesia). 5 2 ! At , 
» “Gambar: Ahli tehnik karet Tuan W. den Breejen menundjukkan 

para tetamu didalam laboratorium pesawat Banbury Mixer (alat 
| penjambur) jang hanja satu di Indonesia. 

   
Foto: Baak-Aneta. 
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Dalam pada itu Commandant Po- 
Iisi Militer di Kedu dim pertjakapan 

menjatakan, bhw meskipun kewa. 
djiban operasi sekarang seluruhnja 
ada ditangan polisi dan pemerirtah- 
an sipil, tetapi fihak Polisi Militer 

. selalu siap sedia djika pada suatu 
ketika diminta turut tjampur dim, 
aksi2 operatie itu. 

Tabir pentjurian karet 
Tjiseru terbongkar 

Menjusuli berita mengenai pentju- 
rian karet di Onderneming Tjiseru 
(Sidaredja) correspondent K.R. men- 
dapat keterangan lebih landjut bhw 
Gjumlah tahanan jang semula 95 
orang pada saat ini telah bertambah 
lagi, hingga 116 orang. Sedang jang 
sudah dipriksa dan diputus perkara- 
nja 23 orang dgn mendapat hukum- 
an menurut tingkat kesalahan me- 
reka. Adapun jang memegang pera. 
nan penting dlm soal pentjurian ini, 
terdapat: seorang nama Maemoen 
dari desa Tjilongkrang Mlewong, jg 
menjediakan modal, sedang jang 
mengerijakan pembelian sebagai 

' badan perantara ialah bekas lurah 
desa Tjisuru. Banjaknja karet ma- 
tjam lum: jang telah mereka beli 
Ik. 5 ton. Ketjuali mereka ini, ter- 
Gapat djuga pemegang rol lainialah 
seorang Tionghoa, nama S. B. dari 
desa Mlewong jang ymemberi modal 
pada pembeli? nama Scehaili, 8oe- 
laiman dan Samsudin. "Dapat pula 
diterangkan disini, bahwa bekas 
lurah Tjisuru dalam tjara mengan- 
Gjurkan pendjualan karet padanja, 
tidak djarang disertai antjaman2 
»bila tidak mau mendjual karet 
padanja orang2 akan ditjulik”, Pe- 
ngusutaa selandjutnja masih didja- 
lankan oleh polisi. 

Penggantian pimpinan ) 
de Vrije Pers 

Menurut ,,de Vrije Pers” kini jang 

ditundjuk sebagai pimpinan redaksi 
surat kabar tsb, ialah KE. Evenhuis, 
chef redaksi dari harian itu djuga, 
jang kini sedang perlop ke negeri 

' Belanda dan diharapkan pada bulan 
Mei sudah bisa mulai melakukan 

' tugasnja sebagai pemimpin redaksi. 
Sementara itu djabatannja diker- 
Gjakan oleh A. Teunis, pemimpin 
redaksi harian ,,De Locomotief” di 
Semarang. 

Selandjutnja ,,de Vrije Pers” se- 
but2 nama J. Poortman, sbg chef- 
redaksi, pengganti Evenhuis. Ant. 

lembaga Kebudujaan Indonesia 1 
Batavinaseh Gencowehap Pa 

MEN GP Sa BRA Pa UN 

Seperti diketahui, di Indonesia be- 
lum berdiri United Nations Associa- 
titon itu, jaitu satu perhimpunan PBB 
jang bukan sadja terlepas dari hu- 

tetapi bungan pemerintah, djuga 

   Department of Publie” 
PBB. 

Tentang kemungkinan akan dia- 
Gakannja konperensi regional PBB 
tsb di Indonesia, kalangan? pemerin- 
tah berpendapat, bahwa apabila 
konperensi itu akan djadi diadakan 
Gisini, maka sajogjanja United Nati- 
ons Association sudah berdiri pula 
Gi Indonesia sebelum tanggal pem- 
bukaan koriperensi itu. 

Diingatkan selandjutnja kepada 
usaha Henry Fast. Kepala Badan 
Penerangan PBB bust Timur Djauh, 
kira2 dua bulan jang. lalu untuk 
mendirikan perhimpunan PBB itu 
buat Indonesia. Untuk maksud ini 
Gengan anubant Kementerian2 Liar 
Negeri dan Penerangan telah diada- 
kan pertemuan di Djakarta, sekedar 
sebagai langkah untuk mengadakan 
persiapan2 seperlunja buat pendirian 
perhimpunan PBB diibu kota Indo- 
nesia. 

Pada waktu kundjungan Henry 
Fast ke Indonesia, telah dikemuka- 
kannja sugesti untuk mengadakan 
xonperensi regional dari-organisasi2 
jang terlepas dari hubungan peme- 
rintah2 itu di Indonesia. Pihak Indo- 
nesia pada waktu itu telah menja- 
takan kepadanja, bahwa pada prin- 
sipnja Indonesia dapat menjetudjui- 
nja. Demikian kalangan2 pemerintah. 
— Ant. 

perbekalan negara, demikian pengumuman 

untuk mempertjepat procedurenja 
Gan didalam hal2 ini dgn berpegang 
pula kepada siasat anggaran belan 
Gja negara. : 

Diharapkan dengan tindakan? jg 
akan didjalankan oleh Pemerintah 
itu nanti dapat ditenteramkan pe- 
rasaan2 “kechawatiran dikalangan 
chalajak ramai, demikian achirnja 
Menteri Perdagangan dan Perindus- 
trian Dr. Sumitro Djojohadikusumo. 

Ant. 

Minta pesawat tilpon. 

Untuk tiap Ketjamatan. 

Dari Sumpiuh kita mendapat ka- 
bar, bahwa ,,5.8.K, D.N." (Serekat 
Sekerdja Kementerian Dalam N. egeri) 
Ranting Sumpiuh, belum lama ini 
telah mengadakan kursus pengeta- 
huan umum untuk para anggauta 
B.S.K.D.N, jg terdiri dari pegawai2 
Pamong Pradja, disana tentang 
Tata Negara, Sociologie. dll, sedang 
guru2-nja terdiri dari Wedana, Ass. 
Wedana dan orang2 lainnja jang 
dipandang mempunjai ketjakapan 
Galam hai tersebut. ' 

Lebih landjut dapat diwartakan, 
bahwa S.8.K.D.N, ranting Sumpiuh 
Galam rapat lengkap S.S K.D.N.tjab. 
Banjumas jang dilangsungkan di 
Purwokerto pada tg 18 Pebruari jl. 
mungusulkan, supaja S.S.K.D.N. ikut 
serta mengusulkan Kepada jang 
berwadjib agar di tiap Ketjamatan 
selekasnja dipasangi pesawat telpon. 
Karena mengingat pentingnja per- 
hubungan Ketjamatan2 tab ke Pe- 
merintahan Pusat Daerah. Lebih2 
Gjika ada bahaja apa2 agar dapat 
tjepat mengabarkannja ke pemerin- 
tahan daerah dan Polisi jg bersang- 
kutan. 

Patung djenderal Urip. 

Dari pihak ketentaraan didapat 
kabar, bahwa ditanah lapang Bada- 
an (Magelang) sedikit waktu lagi 

1 akan didirikan patung alm. djende:”” 
ral Urip Sumohardjo.—Ant. 

nMarga" tenggelam 
Didekat pantai Inggeris 

Sebuah kapai Norwegia ,,Margas 
sebesar 1595 ton dikabarkan te- 
lah tenggelam dim badai dipantai 
Inggeris pada hari Selasa. 
Pesanan jang diterima oleh radio 

Saint Nazaire mengatakan, bahwa 
kapal ,,Lionel“ telah dapat menje- 
lamatkan seorang penimpang. Ten. 
tang nasib lain2nja belum diketahui. 
Ant. Up. 

500 Pemburu jet MIG .15 
Lagi buat RRT? 

Menurut sebuah berita jg berasa! 
Gari Tiongkok darat jang dimuat 
dalam harian ,,Daily China Newse 
jang terbit di Taiwan, belizum lama 
Bean ini Sovjet Uni telah mengi- 
rimkan 500 buah pesawat pemburu 
Jet M1G 15 lagi ke RRT, 

Menurut berita tadi, dengan pe- 
nhambahan ini maka angkatan udara 
RRT kini terdiridari hampir 900 
pesawat terbang berpangkalan di 
Shanghai, Hankow, Hsuchow, Peking 
dan Tihwa. Ant. Rtr. 

  

Sikap S.B.K.A. thd larangan mogok: 
  

Tetap akan bela tuntutan dengan 
pemogokan 

Larangan mogok — perkosaan hak demokrasi 

pe ah tanggal 19 Febr. jl di Balai Besar DKA Bandung telah di- 
langsungkan perundingan ahtara Djawatan Kereta Api jang di- 

wakili oleh tuan2 Ir. Kosasih selaku wakil KDKA, Mr. Sugondo 
dan Insun dan PB SBKB jang diwakili oleh Djokosudjono, Singgih 
dan Supar masing2 selaku Ketua Umum, Ketua I dan II PB SB 
KA, mengenai tuntutan SBKA prihal bekerdja 7 djam sehari atau 
40 djam seminggu terutama bagi buruh Bengkel, Depo dan Lin dan 
beberapa tuntutan lagi mengenai 
DKA. 

Boleh dikata bahwa perundingan 
ini tidak membawa hasil jg njata 
karena dari fihak pimpinan djawa- 
tan ternjata tidak mempunjai be- 
leid jg tjukup untuk mengambil ke- 
putusan menerima atau menolak ti- 
ap tuntutan jang dimadjukan oleh 
SBKA dan menjerahkan semua itu 
kepada keputusan Pemerintah itu. 

Dari fihak SBKA sekarang ting- 
gal menunggu keputusan Pemerin- 

tah jang oleh pimpinan DKA akan 
disampaikan kepada PB SBKA se- 
lambat2nja tg. 5 Maart 1951, 
Berhubung dgn keluarnja peratu. 

ran jg melarang adanja pemogokan 
diterutama.perusahaan vitaal, ma- 
ka kini sedang dipertimbangkan . 

nasibnja golongan buruh tehnik 

oleh SBKA apakah tuntutan2nja itii 
kalau ditolak oleh Pemerintah tetap 
akan dibela dengan pemogokan se- 
perti jang sudah direntjanakan se- 
mula. 

Tetapi putuisan jg kini sudah di- 
ambil oleh PB SBKA jalah akan 
mengandjurkan kepada seluruh tja- 
bang2nja dan mengadjak seluruh 
organisasi2 buruh bersama2 mempro- 
tes sekeras2nja dikeluarkannja pe- 
'raturan pelarangan pemogokan itu 
oleh Pemerintah, karena pelarangan 
mana berarti: perkosaan terhadap 
hak2 demokrasi: perlindungan se- 
mata2 terhadap modal besar asing 
dan bertentangan dengan U.U.D. 
pasal 21 dan 29.



   

   
   

    

      

   

   

    

    

   

gjan- 
tertib 

santo (partaiTani). 1x 
sependapat dgn anggauta 

Pane, dan sebelum diselesai- 
kannja soal tata-tertib ia tak da- 
pat memberikan suaranja dlm hal 
apa sadja, djuga dlm atjara pemi- 
lihan tjalon2 anggauta DPRD Prov. 
Djawa Tengah ini. | 
Wiranto (Partai Rakjat), 

dlm pembitjaraannja ia mengadju- 
kan mosi tidak pertjara pada Ketua 

dan Wakil Ketua. Dinjatakannja, 

  

bhw ketegangan selaluakan ada, karena antara anggauta ti- 
dak ada understanding. Ia- 
pun meninggalkan sidang, setelah 
atjara mengenai pemilihan tjalon 
dilangsungkan. $ 5 Ta 2G 
Surjowijoto (PERMAI) dan 

Sukanto (Pemuda Muslimin In- 
Gonesia) menjatakan beleid Ketua 
kurang tegas Jan sependapat dgn 
pembitjara2 jl, sehingga kedua ang- 
gauta tsb. meninggalkan sidang 
djuga. 
  

' Sekitar perampokan besar 
di Pluneng. 

Menjambung berita perampokan 
Gi desa Pluneng Ketjamatan Kebon 
Arum (Klaten) ,,KR” lebih landjut 
Gapat keterangan, bahwa: 2x 
“Orang jang mempunjai peralatan 

ita jalah sir Sontoikromo. Tamu 
jg. dilutjuti pakaiannja ada 50 orang, 
sedang 40 orang lain selamat. Sepe- 

Ga jg. amblas berdjumlah 10 buah, 

sedang rumah jang habis di grajak 

- bukannja 70 buah seperti berita j.l. 

| melainkan hanja 39 sadja. Kerugian 
seluruhnja R25719,50. 

Antara lain penduduk jang luput 

Gari sasaran grajak, jalah rumahnja 

tjarik desa Pluneng dan para teta- 
mu tsb. diatas jang tidak dilutjuti 

  

| oleh para penggedor hanja ditanja, 
.apaksh ia orang Masjumi dan apa 

Gi Pluneng banjak anggautanja Ma- 

- ajumi. 
Ia ini (Sk) mendjawab bahwa ia 

bekas tentara, dan kini ada ditem- 

pat penampungan. Karenanja ia di- 
selamatkan, karena penanja sendiri 
mengaku djuga bekas tentara. 

  

Ulang tahun sandiwara 

ke:200 
- Tigapuiuh delapan tahun sebelum 

| pengangkatan George Washington 
mendjadi Presiden pertama Amerika 

“Berikat. New York, kota dunia jang 
' masih muda itu telah menjaksikan 

untuk pertama kali permainan san- 
| diwara. 2 
— Gerombolan ketjil jg. pada 8 Dja- 
huari 1751 mengadakan dua lakon 

  

   
me- 

hanja 4 orang. Seorang diantaranja 

— dalam gudang jg. telah dirobah ada- 

| Jah gerombolan pemain drama per- 
- | tema? dalam tjatatan sedjarah New 

' York. Tahun ini Amerika Serikat 
| telah merajakan ulang tahun xe 200 

| dari kedjadian itu dgn. atjara isti- 

mewa jang dituijukan untuk mem. . 

perbesar kepentingan kaum muda 

jg. bisa melihat sandiwara pada dra- 

ma, dan untuk mengemukakan rol 

sandiwara dalam meluaskan kebu- 

dajaan nasional. ae 

Perajaan itu diafakan oleh Dewan 

Sandiwara Hidup jg. baru2 ini telah 

| didirikan dan disokong oleh 
“wara dan Akademi Nasional Ame- 

| rika, suatu kumpulan partikelir jg. 
didirikan oleh konggres A.8. dan 
jg. tidak mentjari laba. Selama pe- - 

jaan ke-200 ini, organisasi2 itu 

'mengadakan perbedaan antara dra- 

ma jg. dimainkan ditonil dan drama 
mesin” gambar hidup, radio dan 

televisi, — 3 

| Amerika Serikat djuga turut serta 
dalam perajaan ulang tahun ke-2 
dari Ir Dakun Theater Month, 
ng akan diadakan selama bulan 

Maret bila gerombolan2 drama di 
Eropah dan Amerika akan menga- 
Gakan permainan istimewa dari la- 
kon2 jg. berdasar atas soal2 jang 
merupakan permohonan keseluruh 
dunia untuk memperbaiki saling pe- 

ngertian international. Perajaan 

'bulan Maret, jg. padatahun belakang 

diadakan atas usul Komisi Nasional 

Amerika Serikat untuk organisasi 

Kebudajaan, Pangetahuan dan Pen 

didikan P38B, diadakan setjara umum 
didunia oleh Lembsiga Sandiwara 

Internasional, suatu organisasi dl. 

bawah UNESCO. Pada tahun jang 
lalu 471 buah gedung sandiwara di 

   

  

   

Sandi- 

    
    

  

25 

Mel 

  

“AS. telah memainkan lakc 
2 c ara2 lain jg. berhubungan 

D0 koai2 UNESCO. Tjiptaan2 43 orang 
E pentjipta sandiwara dari negeri? lain 

| ada diantara lakon? itu, Usis, 

  

   
   
      

ngan 
rang 

n2 dan . 

    

   
   

g ke-III DPRD Kotabesar 

  

pimpinan Ketua, Siswowidjojo. 
sea pemilihan tjalon2 Anggauta DPRD 

urut surat jang diterima dari Gubernur 

dari. Aa 
5 af 

|. Pembitjaraan? lainnja pada po. 

diwlah 33. Tidak: hadi?" 
NI, Karijowijoto (PGRI)     

a menjokong beleid Ketua, dan 
tudjui dilaksanakannja atjara 

“5 Sambutan Ketua. 

djojo, menjatakan bahwa ia tidak 
akan membuta tuli terhadap kritik2 
tsb ,,pembelaan« thd kritik2 tsb. 

oleh Ketua akan disampaikan sete- 
| Jah ada tata tertib baru. 1 

— Atjara sidang dilang- 
CL sungkan. 
Kemudian oleh sekretaris DPR 

Gibatjakan tata-tertib mengenai pe- 
milihan tjalon anggaata DPRD Pro- 
vinsi, setelah mana didjalankan pe- 
milihan tsb, menurut procedure jg 
sudah ditentukan, hingga selesai. 

Bengawan Solo meluap. 

. Selandjutnja Ketua Siswowi. 

| Dengan djatuhnja hudjan jg tidak 
henti2nja, pada tg. 16-2 dari Wono- 
giri telah diterima kabar, bahwa 
Bengawan Solo mulai meluap, 
Mulai tg. 17-2 air jg asalnja dari 

daerah Wonogiri telah mengalir 
sampai di Solo, sehingga daerab2 
bandjir disekitar kota Solo sudah 
mulai terbenam air. 

Hingga tg. 19 2 masih terbenam 
air daerah2 kota disekitar tanggul, 
Jaitu: Djojotakan, Sangkrah, Se- 
manggi, Kp. Sewu, Putjangsawit, 
Djagalan, Gandekan, Sudiropradjan, 
dan Kedunglumbu (Kp. Tegalkema- 
san). 
Menurut laporan, tinggi air dilu- 

ar tanggul sampai 4,88 M. sedang. 
kan didalam tanggul 4,61 M. 
“Bandjir ini ialah ketiga kalinja 

selama musim hudjan sekarang ini, 
dan terhitung jg paling besar. 
Berhubung dgn itu, Bapak Wali- 

kota, Kepala Djwt. Sosial Balaikota, 
Gaerah Surakarta, Ketua Djwt. Pa- 
mong-Prodjo dan S.P. K telah me- 
ngadakan penindjauan2 kedaerah?2 
bandjir tsb., dan mengatur persia- 
pan2 mengensi tindakan2 jg perlu 
diambil, guna menjelamatkan pen- 
duduk didaerah tsb. dan sebagainja. 
'Tempat2 untuk pengungsian telah 

disiapkan di 29 tempat masing2 da- 
pat menjediakan tempat untuk 50 
hingga 200 orang. 
Hingga berita ini ditulis belum 

Gapat keterangan mengenai korban? 
harta benda, kerusakan2 hak milik 

- Gan korban manusia, 

  

Masjumi setudju dgn peraturan 
000 kekuasaan Militer 
MALAM suatu keterangan jang dikeluarkan sesudah mengadakan 

sidang mulai tanggal 17 hingga 19 Februari jl, maka Pimpinan 
Partai Masjumi menjatakan setudju dengan tindakan jang diambil 
pemerintah dengan dikeluarkannja suatu Peraturan Kekuasaan Mili- 
ter (Pusat) jang membatasi dan mengatur soal perogokan. Dalam 
keterangan tsb dinjatakan selandjutnja, bahwa Pimpinan Partai Ma- 
sjumi akan menjokong tindakan pemerintah itu sekuat-kuatnja. 

Masjumi berpendapat, bahwa tin- 
Gakan itu hanjalah akan berhasil, 

Gjika disertai ign usaha2 jang men- 
djamin djalannja produksi dan men 
Gjamin pula akan perbaikan nasib 
buruh chususnja dan segenap rak- 

sjat umumnja. 
Dinjatakan dalam keterangan tsb, 

bhw Masjumi mengandjurkan, su- 
paja diusahakan, 4 

'a. kebutuhan hidup rakjat umum 
nja disediaxan dgn tjukup dan di- 
lakukan peredaran barang dgn tja- 
ra jg teratur, S : 

b. upah jg diterima oleh burih ha 
ruslah dapat mendjamin penghidup- 
an jg lajak bagi mereka, sekalipun 
utk sementara waktu masih seder- 
hana, . za y 

Cc. mengadakan pengendalian har- 
ga dan pengawasannja dan d. me- 
ngambil t n jang keras terha- 
Gap merei nggar penetap- 
an harga dan ngatjaukan djalan- 
nja peredaran barang2 kebutuhan 
hidup. -A 

Pimpinan Partai Masjumi me- 
nganijurkan kepada Pemerintah, 
supaja selekas2nja mengadakan Un 
Gang2 tentang perburuhan umumnja 
Gan pemakaian hak mogok chusus- 
nja, sesuai dgn tuntutan Undang2 
Dasar pasal 21, sehingga peraturan 
Ig membatasi dan mengatur hak 

mogok sekarang tidak diperlukan 
lagi. : 

Kepada pihak madjikan dan ka. 
um pengusaha umumnja diandjur- 

      

   

kan, supaja mereka menjesuaikan - 
Giri dan tindakan2nja kepada suasa- 
na jg telah berubah mengenai per- 
hubungan antara buruh dan madji- 
kan, dan supaja mereka ikut me- 
njumbangkanusahanja untik kepen 
tingan masjarakat umumnja, sesu- 
ai dgn Undang2 Dasar pasal 26 ajat 
3 mengenai funksi sosial, serta se- 
nantiasa memperhatikan kepenting- 
an dan nasib buruh. Ant. 

Keputusan Konperensi S. B. 
Djawatan Pertanian Rakjat 

Djawa Tengah 
Konperensi S.B. Djawatan Perta- 

nian Rakjat Wilajah Djawa Tengah 
jg dilangsungkan di Solo hari Sap- 
tu jbl, dikundjungi oleh seluruhtja. 
bang2 dan daerah telah memutuskan : 

1. Memilih Ketua Dewan Pimpinan 
“” Daerah Wilajah Djawa Tengah, 

tn. Susmanto Sri Sadono 
dari Solo dan sebagai Wakil Ke- 
tua, tn. Sumbul dari Bejolali, 

2. Mendesak kepada PB SBDPR 
di Surabaia agar supaja lekas 
mengadjukan hasil tuntutan 
Kongres jg baru lalu. 

Lekas mengadakan referandum 
kepada tjabang-tjabang diselu- 
ruh Indonesia untuk memasuki 

. dan memilih salah satu Vak cen- 
| trale dgn. tjatatan bahwa: 

a. Konperensi Wilajah Djawa 
Tengah memutuskan memilih 

4 5 

La
 

  

'Vak Central SOBSI. 
b. Sebelam ada ketentuan dari 
PB tentang pemasukan kepada 
vak centrale mana, tjabang-tja- . 
bang Wilajah Djawa Tengah 
bekerdja bersama-sama jg tidak 
mengikat dgn. Nak centrale tsb. 

  

Kulon progo 
satukan 

(Oleh: Pembantu .K, R.) 

     GE TABIN di Adikarto telah dilangsungkan pertemuan antara pem. 
daerah istimewa dan pem, kabupaten untuk memberi pendjelasan 

tentang akan digabungkannja kabupaten Kolonprogo dan Adikarto. 
Penggabungan itu diselenggarakan 
jang tjukup. 

setelah adanja pertimbangan2 

Dalam pada itu dapat didjelaskan, meskipun dua kabupaten itu 
digabungkan, tetapi tidak akan terdjadi bezuiniging. 

Maksud itu sebenarnja telah lama 
Gikandung, jaitu setelah proklamasi 
kemerdekaan. tetapi baru dewasa 
ini maksud itu dapat disampaikan 
kepada ra'jat jang berkepentingan. 
Soal ini harap disampaikan kepada 

penduduk, supaja dipikirkan Gan 
Gjauhilah rasa tjaplok - mentjaplok 

antara salah satu dari kabupaten2 
itu. Sebab ini untuk kepentingan 
ra'jat bersama. Adanja penggabu- 
ngan ini telah dimatangkan baru2 
ini Antara Sri Paku Alam dengan 
'Sri Sultan Hamengku Buwono utk 
melaksanakan maksud tersebut. 

Oleh Honggowongso diuraikan 
Gjuga tentang riwajat keadaan dae- 
rah Istimewa Jogjakarta dan proses 
perkembangannja setjara singkat. 
Diwaktu petjah revolusi, antara 

Sri Sultan Hamengku Buwono dan 
Sri Paku Alam jang masing3 mem- 
punjai daerah kekuasaannja sendiri 
dalam daerah Istimewa Jogjakarta, 
menjatakan kepada Pemerintah Re- 
publik Indonesia bahwa daerah2 
kekuasaan masing2 itu didjadikan 
bagian dari daerah Republik jang 
selandjutnja dalam piagam antara 
kedua pembesar 'itu. diterangkan 
bahwa sebagai Kepala Daerah Isti- 
mewa Jogjakarta jalah Hamengku 
Buwono, sedangkan sebagai wakil 
Kepala Daerah Paku Alam. DPR 
daerah hanja satu, demikian djuga 

Dewan Pemerintahnja dan sosl ini 
berlangsung terus hingga dewasa 
ini. Dalam seluruh daerah berlaku 
peraturan2 jang dikeluarkan oleh 
Pemerintah Daerah Istimewa, jang 
berlaku baik dipusat daerah maupun 
di kabupaten2, kapanewon2 hingga 
Gikelurahan2. 

Untuk menghilangkan rasa kedae- 
raghan jg mungkin timbul karena 
kurang keinsjafan, Dr. Sahir ang- 
gauta Dewan Pemerintah Daerah 
Istimewa Jogjakarta jg menghadiiri 

perundingan2 antara Sri Sultan dan 

  

Kediri mulai diganggu pe- 
rampok 

ea malam berturut-turut terdjadi untuk pertama kalinja pengge- 
doran dalam kota Kediri, jg untung dapat digagalkan semuanja. 

Perampokan jang pertama terdja- 
“ditg 19 Febr. djam 19.30 dirumah 
seorang Tionghoa P.S.P., dilakukar 
oleh 3 orang berpakaian preman, 
Giantaranja 2 orang bersendjata re- 

volver dan berkendaraan taxi sedan 

Chevrolet L 712. Karena teriakan 
pemilik rumah mereka menghilang, 
tetapi berkat kegiatan polisi sete- 
ngah djam kemudian mereka dapat 
Gitangkap dengan tiada perlawanan 
di Kertosono. - 

Pada waktu jang bersamaan ru- 
mah L.K.H. didatangi pula 2 orang 
perampok bersendjata revolver, jg 

Gjuga gagal karena teriakan, tetapi 
mereka belum dapat dibekuk. 

Pada tg 16 Febr. djam 10 malam 
Gapat ditangkap sebuah jeep dengan 
nomor militer dari Surabaja dan 3 
orang penumpang, diantaranja 2 
orang jang mengaku letnan. Mereka 
sekarang ditahan C.P.M., tetapi be- 
lum dapat dipastikan, apakah me 
reka memang hendak merampok. 
Mereka diperlakukan demikian, ka: 
rena jeep tsb jang ditjurigai militer 
ternjata membelok, ketika disuruh 
mengikuti seorang perwira APRI 
kemarkas K.M.K. Pengedjaran ke- 
mudian terdjadi, dalam mana jang 

berwadjib berkali-kali melepaskan 
tembakan keatas. Achirnja mereka 
tertangkap setelah jeep masuk ke- 
suatu djalan buntu. : 

Pada malam ketiga terdjadi pe- 
hembakan pula menudju rumah se- 
orang anggota polisi Negara di Wa- 
tes diluar kota oleh segerombolan 
orang jang berkendaraan mobil. Po- 
lisi itu #kebetulan sedang bertugas 
dan untung tiada seorangpun jang 
kena. Ketika melarikan diri tidak 
lupa terlebih dulu mereka putuskan 

Kawat telepon didjalan dengan tem- 
bakan pula, sehingga laporan dite- 
Tima sangat lambatnja di Kediri. 

Pehak kepolisian kota menerang- 
kan kepada koresponden ,,K. Rs“, 
bahwa mungkin” sekali perampok2 

itu telah lama bersembunji di Ke- 
Giri, selelah mereka menjingkir dari 
Gaerah2 jang diactiveer Undang2nja 
5. O. B. : : 

    

  

. Tarip kereta api naik 
8 pCt. 

Berhubung dengan dikenakannja 
padjak peredaran, maka mulai 1 
Maret 1951 semua bea dan ongkos2 

untuk angkutan dengan kereta api 
ditambah dengan 8 pCt. : 

Dalam pada itu maka untuk mo. 
mudahkan pembajaran, tambahan? 
itu dibulatkan keatas dengan lipa- 
tan 10 sen. Ant. 

Direktur S.M.A., berkum- 
pul. 

Konperensi para direktur M.M.A. 
Negeri dari seluruh Djawa Timur, 
Sunda Ketjil, Maluku, Sulawesi, dan 
Kalimantan akan diadakan pada tg 
26 Febr ini dl Kediri. 
Konperensi itu akan dikundjungi 

pula oleh inspektur S.M.A. Ali Mar- 
saban a.l. akan merundingkan ting- 
kat peladjaran, soal2 udjian dan 
S.M.A dikemudian hari. 

Sri Paku Alam, diulangilah kata2 
Sri Paku Alam jg maksudnja me- 
njerahkan daerah Adikarto utk di 
gabungkan kepada Daerah Kulon 
Progo jg disambut oleh Sri Sultan 
Gengan baik, asal sadja maksud itu 
tidak merugikan rasjat. Dan ditam- 
bahkan Gjuga, bahwa bila pengga- 
bungan itu tertjapai, sebagai ibuko 
ta dari kabupaten itu ialah Wates 
(Adikarto).- Seperti diketahui Adi- 
karto tadinja adalah daerah kekua- 
saan Sri Paku Alam, sedangkan 
kabupaten Kulon Progo kekuasaan 
Sri Sultan Hamengku Buwono. - 
Konperensi itu di hadliri oleh 8 

penewu dan 47 lurah serta anggau- 
ta pamong desa, Ketua2 DPR ka- 
lurahan dan kabupaten, pegawai2 
'dalam kantor kabupaten, instansi2 
jang ada di kabupaten Kulon Progo. 

Rapat itu hanja bersifat memberi 
pendjelasan tentang maksud.peng- 
gabungan itu, sedangkan keputusan 
nja terserah kepada ra'jat jg akan 
Gibitjarakan dalam sidang DPR ka- 
bupaten Kulon Progo tgl. 26 Pebr. 
jad. . 

Baik diterangkan disini, bahwa 
penggabungan itu dihubungkan dju 
ga dengan effecientie administrasi 

Gan untuk kepentingan pemerintah- 
an otonoom. Setelah bahan2 didapat 
Gari rajat kedua daerah nanti, 

maka baru akan dirundingkan lebih 
landjut untuk melaksanakan mak- 
sud2 itu, 

Soal sebutan dalam 
surat-menjurat 

Dan pertjakapan. 

Telah ditetapkan pedoman pem. 
tentang soal sebutan sbb: 

1. dim soal-sebutan perlu diperha- 
tikan perbedaan dim surat me- 
njurat dan pertjakapan2 

a. antara instansi2 nasional sen- 
diri dan 

b. antara instansi2 Indonesia dan 
instansi2 asing dan atau Inter- 
nasional. 

2. Dalam surat menjurat resmi an- 
tara instansi Nasicnal sendiri 
maka: 

a. Pada halaman surat tidak per- 
lu dipergunakan suatu apapun 

djuga mitsalna: | 
kpd. Presiden R.I. di Djakarta, 
kepada PM. di Djakarta, kepa- 
da Gubernur Djawa Barat di 
Banjung 4.s.b. - 

b. Dalam isi surat di pakai 
perkatan saudara baik oleh 
fihak atasan terhadap instansi 
bawahan, maupun sebaliknja. 

Mitsalnja: membalas surat sdr 
ttg dan sebagainja. 

8. Di dalam pertiakapan2 antara 
instansi2 Nasional, maka: 

a. Dalampertjakapan resmi seperti 
pidato, pertukaran fikiran, da- 

lam konperensi, ataurapat d.3.b. 

dipergunakan perkataan sau- 
Gara, baik oleh fihak atasan 
terhadap fihak bawahan maupun 
sebaliknja. 

b. Dalam pertjakapan sehari2 da. 

pat dipergunkan menurut pe- 
rasaan para pendjabat masing2 
sendiri adalah jang setepat2nja. 

4. Dalam hubungan antarainstan- 
si2 Nosional dan Instansi2 Asing 
dan/atau International fihak In- 
Gonesia masih perlu mengada- 
kan kebiasaan di dunia dalam 
hal ini. 

  

Gerombolan menjamar sebagai 
tentara 

Daerah Tasikmalaja djadi sasaran. 
Te penjerangan gerombolan bersendjata terhadap kota 

Tasikmalaja hari Ahad malam Senin jang lalu, lebih djauh dapat 
dikabarkan, bahwa pada djam 18.00 hari itu gerombolan telah ada 
jang memasuki kampung Tjikeneng dekat rumah sakit, tapi baru 
djam 22.00 mereka lakukan operasinja. 

Senin siang, ketika sepasukan po 
lisi Mobiele Brigade mengedjar- 
gerombolan tsb kedjurusan Selatan 
Gdibetulan Gunungtandjung tlh kena 
tertipu oleh segerombolan orang2 
bersendjata jg berpakaian seragam 
Gan memakai tanda2 kepala matjan, 
Ketika pasukan polisi tsb. dengan 
baik2 menanjakan dari pasukan apa 
mereka itu, didjawab, bhw mereka 
pasukan tentara. Tetapi dgn tiba2 
pasukan polisi itu diserangnja, se- 

Tenan   

Tgl. 17 Febr. 1951 
tiba dari Baturadja 
di Lampung Overste 
KRETARTO. “Keda- 
tangannja disambut 
selain oleh pimpinan 
tentaraBataljon 206, 
djiuga oleh semua 
pembesar di Lam- 
pung. 5 
Gambar: Overste 
Kretarto melakukan 
pemeriksaan tenta- 
ra Bataljon 206 di 
Tandjungkarang. Di- 
dalam bataljion ini 
terdapat banjak. ex 
Knil. 
Foto: S Salam-Aneta 

hingga ketika itu djuga tewas dari 
pihak polisi 5 orang, sedang dianta- 
ra sendjata2 jg dirampas terdapat 
sebuah mortir dan sebuah bren. 

Peristiwa dikota Tasikmalaja tsb 
dianggap oleh penduduk sebagai 

. peristiwa jg sangat mengchawatir- 
kan djika dibandingkar dgn peris- 
tiwa sematjam itu diwaktu? bela- 
kangan ini, 5 

Rumah sakit Tasikmalaja jg. sela 
ma kira2 1 djam diduduki oleh ge- 

rombolan tsb menderita kerugian 
sedjumlah kira2 R 300.000,— jaitu 
harga obat2an dan alat2 kedokteran 

Ig digondol, sedang buku2 tatausaha 
dihantjurkan, 

Gerombolan jg memasuki sebuah 
kampung didalam kota djuga me. 
njamar sebagai tentara, terutama 
pakalannja, sehingga penduduk me- 

ngira betul2 berhadapan dgn tenta. 
ra dan suka memberikan minum dan 
'Bebagainja. 

Sebelum terdjadi peristiwa ini 
pada siangnja sudah terdengar ka- 

bar2 dikota Tasikmalaja jg menga- 
takan bahwa kira2 500 orang2 ber- 
sendjata disinjalir di Kawalu sebe- 
lah Barat - daja Tasik kira2 6 km. 
Gipimpin oleh Arsjad pemimpin DI. 
Menurut berita terlambat, kota 

Ketjamatan Tjikalong didekat pan- 
tai Selatan baru2 ini djuga menga- 
lami serbuan gerombolan jang mem ' 

umeaaaakams bakar Kantor Ketjamatan dan Kan 
tor Penerangan. Ant. 

ny LNG Te TU MA 

      

Paku Alam berangkat. Ha 
Kemarin pagi dengan G.LA. telah 

berangkat dari Jogjakarta beberapa 
orang peserta atleet jang akan ber 
tanding di New Delhi dibawah pim- 
pinan S.P. Paku Alam dan Prodjo- 
sugardo. 1 2 Bea 
Mereka iniakan menudju Djakarta 

lebih dulu. Rn 
man man 

— Dr. Martohusodo adakan ks 
hubungan dengan - 

PMI India. 

Dr, Martohusodo Ketua PMI tjab. 
Jogja, jang pergi ke India untuk 
melasukan tugas sebagai dokter 
kesehatan rombongan atleet ke O- 
Iympiade, kabarnja akan mengada- - 
kan hubungan djuga dengan kalang 
Merah India. Berhubung dengan itu, 
di Djakarta ia akan berunding dgn 
Markas Besar PMI. 5 

Selama Dr. Marto di India, jang 
mewakili ket. PMI Dr.Purwohusodo. 

# ——— 

Harga emas. 
Kemarin ditjatat, emas 22 krt. di 

Gjual dgn harga R 40.— tiap gram. 
Dalam minggu ini ternjata, harga 
mas Jogjalebihrendah dari Djakarta. 

Djaksa Agung Suprapto. 
Kemarin Djaksa Agung Suprapto 

telah tiba di Jogja. Sundjungannja 
sekali iri utk meneliti lebih landjut 
sampai dimana pengusutan perkara 
Sultan Hamid. € 

# Pengesjahan kooperasi ra'jat 
Kulon Progo. 

Di Sentolo telah dilangsungkan 
pertemuan artara pengurus Pere- 
konomian Ra'jat Kulon Progo (Pe- 
rak) utk mengesjahkan anggaran 
Gasar organisasi itu. Azasnja jalah 
mempertinggi perekonomian ra'jat 

. Gan bermaksud mengadakan usaha? 
Gengan djalan kooperasi. 

Pengesjahan anggaran dasar itu 
Gihadliri oleh Bupati Surjaningrat, 
Bupati Anow, para penewu, Ketua 
DPR dan lain2. 

Modal pertama sebesar R 35.000.— 

Pendidikan Masjarakat per- 
luas daerahnja. 

Tidak lama iagi akan berangkat 
Gari Jogjakarta saudara2 Tartib dan 
Mandagi dari Djawatan pendidikan 
Masjarakat Kementerian P.P. & K, 
masing2 aken pergi ke Maluku Se- 
latan dan Sulawesi, Maksudnja utk 
membentuk djawatan2 Pendidikan 
disana. 

— ancaman 

Kita terima 
Dari Falai Pustaka Djakarta 3 bu- 

ah buku sbb: : 
1. Baruang Kanu Narora (bahasa 

Sunda) karangan DK Ardiwinata 
tjetakan ke.3 dengan harga F 6,- 

2, Si Ukir dengan Alam Adjaib 
karangan Iljas, buku untuk anak2 
Gengan harga F 2,- 

3. Falsafah Ratu Dunia oleh Adi. 
hegoreo, tjetakankedua, Harga F 19,- 

Atas pengiriman ini diaturkan ba 
njak terima kasih.- & 

  

Taman Batjaan/Perpustakaan 
Umum Negeri 

Di Surekarta. 
Hari Sabtu sore jl. telah diadakan 

pertemuan pers dengan Taman Ba- 
tjaan— Perpustakaan Umum Negeri 
Gaerah Surakarta, jang dikundjungi 
ajuga oleh Kepala Djawatan Pendi- 
dikan Masjarakat Kotapradja Sura- 
karta, bertempat disalah satu bang- 
sal di Alun2 Utara. 

Antara lain diharapkan segar Pe- 
merintah memperha:ikan soal tem- 
pat bagi Taman Batjaan Perpus- 
takaan tersebut, karena tempat jg. 
sekarang ini djauh pada sesuai, ba. 
ik dipandang dari sudut cletaknja, 
maupun besarnja untuk keperluan 
tersebut. 

Kini dirasakan pula betapa pen- 
ting arti taman Bentjana—Perpus- 
takaan sematjam itu terutama utk 
menudju kearah auto-activiteit rak- 
jat tentang pengetahuannja, disam- 
ping mendidik lahir dan batin, de- 
ngan menjediakan batjaan? jang 
bermanfaat. 

Pada waktu ini telah disediakan 
sedjumlah tidak kurang dari 5,000 
buku2 dalam berbagai2 Bahasa 
(Djerman, Inggris, Perantjis. Belan- 
Ga, Indonesia), djuga akan disiapkan 
buku2 dalam bahasa Djawa. » 

Buku2 tersebut meliputi sgoal2 
ekonomi, politik, sosial, ilmu djiwa 
dan sebagainja, djuga buku? menge- 
nai agama. 

  

  

SOBOHARSONO: Fort Apache 
John Wayne, Shirley Temple 
13. tahun. 
SENISONO: Who Done It? 
Bud Abbott, Lou Costello 
segala umur. 
REX: The Maltese Falcon 
Tg ga Bogart, Mary Astor 

th, 

LUXOR: Down to the Sea in 
ships.: Richard 'Widmark, Lionel 
arrymore, segala umur. 

INDRA: Spy Smasher, 
Richmond.— 17 tahun, 

Kane 
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lah bangsa Sodrono sendiri,— kok 
suka hidup dalam masjarakat jg 

  

. 3 

| NTARANJA, jg membikin mahal 
A barang2: pemogokan! Dan seka- 

orarg Pemerintah sudah bikin 
larangan mogok. Larangan itu dia- 
Gakan, katanja untuk menghindar- 
kan Negara dan Rakjat dari bahaja. 
Dari bahaja apa, Soirono tidak 
mengerti seluruhnja. Jg Sodrono   

naiknja harga barang? diatas. Dja 
dinja bangsa Sodrono se-nang. Se- 
nang dgn harapan. itu. kalau jg 
dimengerti Sodrono diatas itu be- 
Harapan. harga barang2 lantas 

turun kembali. : 5, 
Tapi. djuga lantas usul lagi sama 

buag Sjafrudin. Meski tidak besar 
pengaruhnja, padjak peredaran itu 
Gjuga mempengaruhi kenaikan har- 
ga barang. Djadi, baiknja djuga 
Gitjabut sadja. supaja harga ba. 
rang2 biasa turun sama sekali. Bi- 
arlah kesehatan keuangan Sodrono 
dinamakan kurang sedikit", asal 
harga barang2 murah, dan pengha- 
silannja, tetap! : 

   

MENURUT keterangan bung Sja- 
ru a lagi sebab jg penting. 

1 lu sebelum bung Sjaf. 
akan politik gunting, 
jg beredar ada 4 mil- 

t politik gunting, ting- 

          

   

      

— Djadinja 
barang lantas naik. pat 

Sogrono ingin tanja sama bung 
Sjafrudin. Tambahan wang beredar 
jang 11/2 miljard lagi itu asalnja 
dari mana? Ini tjuma tanja sadja, 
Iho! Bukan untuk menjalahkan 
bung. Meskipun itu asalnja dari 
Kementerian Keuangan, bung Sjaf- 
rudin mesti tetap benar, Jg salah 
orang lain. Pa 
Burg Sjafrudin tetap benar. Nan- 

ti, andai kata lantas mendjalankan 

politik gunting lagi, ja tetap benar. 
Bisa Lt ar 8: 5 n untuk 

an kebenarannja itu. 
Tap', bung Sjafrudin benar atau 

salah, bangsanja Sodroro jang tetap 
menderita, Nilai ,,wang“-nja jang 

  

    

  

| dipegang, didapatkan dari mendjual 
tenaga, mendjadi aa Beakan2 
dirampas, oleh tambah bi 
wang beredar itu. - 

5 . £. B3 

KAB Sodrono mau ngo-. 
“brol soal larangan mogok. Jang 

dilarang pemogokan didalam peru- 
sahaan, djawatan atau badan-badan jang disebut ,,vital« Ada daftarnja 
sendiri. KR tidak termasuk. Djadi Sodrono boleh mogok. Tidak di 
hukum. Bangsa Sodrono jang ke- 
banjakan djuga tidak bekerdja di 
perusahaan atau djawatan jang di 
sebut vital. Mereka boleh mogok, 
Meski, djika mereka jang mogok, 
masjarakat akan lebih kalang-kabut, 
Sebab, mereka itu kebanjakan be- 
kerdja disawah! 
Tujuan buruh bukan mogok. 

Tapi bekerdja. Bekerdja, dan men- 

dapatkan hasil jang lumajar. 
Nasibnja Gapat perbaixan, Djadi, 
mestinja tak usah dilarang mogok. 

  

tentu sudah tidak mogok. Seperti 
“hainja Sodrono ini. Tidak mau mo. 
gok. Malah minta bekerdja terus- 
terusan, asal dengan senang hati, | 
mogokan2 (Sumatera dulu itu, 3 ana 

mestinja tidak perlu terdjadi, Jakni, 
abila buruh sabar menanti penje. 

sar ih, 'Bodrono” bisa 
emogokan2    

lesaian Pemerintah. 

mestinja tid               
   
    

      

   
    

    

    

   

  

    
   

  

eberapa pera 
an, 

ig : | nurut rentjana St Germain ini 

mengerti. bahaja itu sekarang ja 

1 amlah Ag rang2 

harga 

menundjuk- 

Sa 

Kalau nasibnja sudah diperbaiki, 

   

    

   

       

  

     

  

OCKET ISTIMEWA — 
Dapat membawa 
2 orany kebulan 

“Seorang insinjur di Point 
Mugu, California telah mena- 
warkan rentjana2 rocket jang | 
tingginja 27 tingkat jang me- 
nurut keterangannja akan da- 
pat membawa 2 orang kebu- 

1 Ian dan kemudian kembali 
| kebumi. Aan 
“Kita sudah lebih mendekati 

| Kian Arthur St. Germain, ke- 
| pala Insinjur pentjoba peluru2 

4 jang dikendalikan dari pusat 
| pertjobaan angkatan laut di 

. Po'nt Mugu. 
- “Peluru jg dikendalikan me- 

beratnja 180 ton dan akan 
dibangunkan dalam 5 ting- 
katan dan djuga akan dapat 
terbang kebvulan dengan ke- 
tjepatan 25.000 mil dalam se- 

(IP “Menurut keterangannja, sa- 
| tu kali sadja peluru ini dapat 

melewati batas penarikan (gra- 
vity) bumi, maka peluru ini 
akan dapat meneruskan per- 
Gjalanannja itu. Diterangkan- 

nja pula, bhw dengan 5 pond 
uranium sadja sudah tjukup 
untuk bahan-pembakar bagi 
peluru tadi untuk pergi dan 

| pulangnja. 
' Kemudian, katanja pula, pe- 

luru itu harus akan memakai 

kekuatan jang lebih banjak 
lagi, apabila akan kembali 
kebumi .dan ketjepatannja 
waktu itu ialah 7 mil dalam 
satu sekonde. Ant.—UP. 

| kepada kedjadian ini, demi- | 

      

    

   tas akan dimulai 
Mac Arthur tidak akan memerintahkan perlintasan 

garis lintang ke-38 dgn semau2nja 

U” MENGABARKAN dari Tokio, bahwa keterangan Mac Ar- 
thur itu diartikan sebagai satu tanda bahwa pasukan2 PBB akan 

memulai "suatu offensif terbatas“ lagi. Offeosif pertama jang demi- 
kian itu telah dimulai pada tgl 25 Djanuari jl dan dapat mengun- 
durkan pasukan2 RRT dan Korea Utara dari suatu daerah jang le- 
barnja Ik 1200 mil persegi disebelah selatan Seoul dan sungai Han. 

“Pada hari Selasa ini belum ada 
tanda2 dari mana offensif baru PBB 

“itu akan dilakukan 
40.000 Serdadu RRT/ 

20 Utara difront Wonju. 
Menurut komunike markas besar 

Tentara ke.8 pada hari Selasa, pe. 
musatan2 pasukan? RRT dan Korea 
Utara jang kuat dikabarkan berada 
didaerah2 Hongchon dimedan per- 
tempuran tengah. Wartawan U.P. 
Posts mengabarkan, bahwa kira2 
30.000 serdadu RRT dan Korea Uta- 
ra telah dipusatkan disekitar Hong- 
chon, sedangkan Ik 10.000 serdadu 
RRT telah bergerak disebelah timur 
Wonju kesuatu daerah jang tadinja 
hanja diduduki oleh pasukan2 Korea 
Utara. Menurut Poats, pemusatan2 
kekoatan itu rupa2nja ialah persiap- 
an untuk suatu serangan penting 
lagi oleh pasukan2 RRT dan Korea 
Utara jang akan dilakukan melalui 
Gjalan Wonju. Chechon kearah Korea 
Tenggara. : 
Komunike Tentara ke-8 mengata- 

kan, bahwa pada hari Selasa hanja 
terdjadi pertempuran2 ketjil2an dan 
tersebar disepandjang medan per- 
tempuran barat dan tengah, sedang- 
kan perlawanan jang sedang, idka- 
barkan dihadapi oleh pasukan2 

PBB didaerah Chechon. 
Mc. Arthur ke garis 
“depan. 

Djenderal Mac Arthur pada hari 

Selasa mengundjungi medan pertert - 

  

Trygve Lie setudju dgn Stalin 
«Perang Dunia Ill bukan tak terhindarkan” 

: EKRETARIS-DJENDERAL PBB, Trygve Lie. hari Selasa ini 

mengatakan bahwa ia bersependapat dengan Josef Stalin, bhw 

Perang Dunia 
Seterusnja Lie menjatakan, 

HI itu bukannja tidak dapat dihindarkan. 
walaupun ia tidak mempeladjari 

ernjataan Stalin achir2 ini dengan teliti, tetapi rupa2nja tidak ada 

anda hal jang baru dalam tuduhan2 Stalin terhadap PBB itu. 

  

RRT butuhkan 560.000 
TS orang lagi 

Untuk diadjukan ke Korea — 

Menurut berita2 pers Tionghoa, 

erintahi 4 da para pem. 
besar dipropinsi2, supaja mengum- 
pulkan 560.000 orang lagi jang akan 
disusun dalam tentara uatux Jia- 
Gjukan kemedan peperangan Korea. 

Djenderal Lin Piao, telah mem- 
beri instruksi2 kepada pembesar2 
jang ada dibawah jurisdiksi2 Ko- 

misi militer untuk Tiongkok Te- 
ngah dan Selatan. 

Dari djumlah 560.000 orang tadi, 
85.000 orang akan dikerahkan dari 
Kwangtung. Ant.—Reuter. 

            

: Gerilja di Malaya 
berkurang. 

Menurut angka2 resmi jg diumum- 

kan pada hari Selasa ini, insiden2 

»terroris” di Federasi Malaya dalam 

4 bulan jang lalu ini, berangsur2 

berkurang. 

Ketika bulan Januari terdjadi 353 
insiden, Desember 394, November 517 

dan Oktober 571 insiden. 

Dalam bulan Januari, 54 anggota 
gerilja telah ditewaskan, 16 tertang- 

kap, 34 mendapat luka2 tetapi lolos 

| dan 12 menjerah dengan kemauan 

Dalam bulan Januari pula, djum- 
| lah anggota polisi jang tewas ada 

| 29 orang, 32 luka2. 2 

| Pada pihak tentara Inggeris, 6 
“orang tewas dan 23 luka2, sedang- 
kan penduduk sipil menderita 51 
orang tewas, 36 luka2 dan 7 hilang. 

“ Ant. Reuter. 2. 

| sudnja baik. Uik mendjaga kesela- 
matan semuanja. Hanja membikin- 

| nja dalam suasana jg agak bingung. 
Karena belum dapat mengalakan 

. sib buruh tadi. 

Maksudnja baik. Adapun kenjataan 
Gjadinja, entah nanti. Tergantung 

| pada jang mendjalankan. : 

| Disamping larangan mogok, ada 
Panitia 
Perburuhan, Kalau para anggota 

| Panitia itu berdjiwa ,tjinta buruh", 
tentu keputusan2-nja nantiakanba- 
2yan tjondong kepada kepentingan 

ruh. Dan sebaliknja, djika para 
     

Penjelesaian 
slamalarang- 

an mogok itu masih berlaku, maupun 
sesudah ditjabut nanti, 

    

alat perdjuangan rakjat untuk me- 
'njempurnakan kemerdekaan, dan 
untuk memperbaiki nasib. Dari itu, 

  

  

anitia Penjelesaian Perselisihan, 
Perburuhan, itupun h Gibikin 
Gemikian. Dibikin al menjempur- 

nasib rakjat (disini nasib buruh).   

pemerintah pusat di Peking telah Kn : 

peraturan2 jg dapat mendjamin na- 

Penjelesaian Perselisihan 

Katanja, Negara (Pemerintah) itu 

|” Djangan sampai beralih sifat, men- | 
- Gjadi alat kaum modal asing: 

Lie mengatakan pula, bahwa ia 
tjondong kepada penerimaan Djer- 

man, Austria dan Djepang sebagai 

anggota PBB, selekas mungkin se- 
sudah ditandatanganinja perdjan- 

Gjian2 dengan negara2 tadi. Ant .Up. 

puran Korea, dan memerintahkan 
supaja pasukan2 PBB mengambil 

- kembali inisiatif nja di Korea, Akan 
tetapi Mac Arthur menjatakan, bah- 
wa ia tidak dgn. semau?nja akan 
mendjalankan kekuasaan untuk me- 

lintasi kembali garis lintang ke-38 
deradjat. : 3 : 

Kata Mac Arthur: ,,Walaupun pre- 
siden Truman telah mengemukakan 
bahwa soal perlintasan garis lintang 
ke 38 itu hendaknja diputuskan se- 
suai dengan pertimbangan saja jarg 
.sebaik2nja sebagaikomandan di me- 
Gan pertempuran, saja ingin mene- 
gaskan, bhw. djika soal itu benar2 
telah timbul, saja tidak akan men- 
Gjalankan kekuasaan itu ign sewe 
nang2 djika pada saat itu dikemu- 

| kakan alasan2 politik jg. kuat jang 
menentang perlintasan garis lintang 
itu. Dan sangat boleh djadi pemba- 
tasan2 akan ditentukan untuk soal 
perlintasan garis lintang itu”. 

ER3 Dan ena keru- 
gian pasukan2nja , 
Grbalk. " 

MacArthur selandjutnja menjata- 
kan kepuasannja mengenai situasi 

dimedan pertempuran. Dikatakannja, 
bhw pihak lawan telah menderita 
kekalahan? taktis jg. sangat besar, 
dan kerugian2nja termasuk jg. pa- 
ling banjak mengalirkan darah dim. 
jaman modern ini. Karena kerugi. 

an2 itu ialah dari pasukan2 RRT jg. 
terbaik, maka tidak akan mudah 
bagi RRT utk mengganti pasukan2 
itu dg». setjukupnja”. 

Setel: h mendarat dilapangan ter. 
bang Wonju, MacArthur segera be- 
runding dgn. panglima Tentara ke 8 
letn. djend, Matthew B.Ridgwsy dan 
komandan Korps ke-10 letn. djend. 
Eiward Almond dan para koman. 
dan divisi2. Sesudah itu ia menga- 
Gdakan inspeksi garis depan disebelah 
utara Wonju, dimana telah terdjadi 
pertempuran2 jang sengit seminggu 
il Ant.UP. 
  

  

  

  

  

obat adjaib untuk me 

dan membikin gigi 

4 No. MIS.I51 

Sekretariat Partai "Persatuan Indonesia Raya” Daerah 

Istimewa Jogjakarta dengan ini mengumumkan, bahwa nanti 

pada tanggal 10 Maret 1951 akan dilangsungkan Kon- 
perensi Besar jang akan dikundjungi oleh segenap pengu- 

rus Tjabang dan Ranting seluruh Daerah Istimewa Jogjakarta. 

Konperensi Besar ini-akan berlangsung di Jogjakarta. 

Mengetahui : 
Komisaris Daerah Partai 

Persatuan Indonesia Raya 
Jogjakarta: 

ttd. 

| (KOESOEMOBROTO) 

    

   
   
   
   
   Hanja Pepsodent mengandung Irium, 

& Peda dengan Lem 

gives whiledl leelh 
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mberantas selaput gigi 

putih berkilau-kilauan. 
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Jogjakarta, 20 Februari 1951 

Partai 
Persatuan Indonesia Raya 

Daerah Istimewa Jogjakarta : 
a.n. Secretaris, 

   

    

Pernikahan antara Sjah Iran Mohamad Roza dan Soraya Isfandria. Bakhtiarim 
di Teheran dilakukan dengan .sederhana". Gambar: Kedua mempelai menga- | 

Foto: ANP. (re dakan perdjalanan dikota. 

Mac Arthur bikin lega London 
KE AN Mac Arthur mengenai perlintasan garis lintang 

ke-38 telah diterima dengan perasaan sangat lega oleh kalangan2 
jang berkuasa di London. 

Kalangan2 tadi dengan rasa puas 
mengemukakan, bahwa walaupun 
Gjenderal MacArthur mempunjai ke 

bebasan dilapangan militer selaku" 
panglima.tertinggi pasukan2 PBB, 

ia tidak akan memberi perintah kc- 

telah tertjapai antara negara2 jang 
ikut serta dalam pembitjaraan?2 itu, 
teristimewa antara London dan 
Washington, Kalangan? ini mendu- 
ga, bahwa para wakil2 dari kemen- 
terian luar negeri Amerika telah 

  ttd, 

(SIDHARTO) 216—3 

kak 5 5 Ie! : Si za 

pada pssukan2nja untuk melintasi 
garis lintang ke-38, ketjuali djika 
terdapat motif2 politik jang mengi- 
dzinkannja untuk bertindak demi- 
kian. 

Penindjau2 diplomatik di London 
berpendapat, bahwa keterangan jg 
»lunak« oleh djenderal MacArthur 
itu dapat dianggap sebagai suata 

bukti. bahwa suatu persetudjuan 

menerima perumusan dari perdana 
menteri Inggris Clement Attlee, 
bhw pasukan2 PBB tidak boleh ma 
dju lebih djauh dari garis lintang 
ke-38 deradjat. Ant. AFP. 
  

  

BI DOKTER GIGI -& 

SUDOMO | 
Mulai tg. 22/2 tidak. mene- 
rima tamu karena bepergian 
dinas. 249— 

DITJARI DJURU TIK WANITA. "& 
1. Pendidikan 

2. Pengalaman 

3. Sjarat lain 

Gondomanan - 90 

DJOKJA. — 
  

  

  

  

  

      

  

: Paling sedikit 2 tahun S. M.P, 

: : bekerdja, 

: Pengetahuan umum kalau bisa 
teristimewa mengenai perekonomian, 

4, Penutupan pelamaran: 1 Maart 1951. 

1 » 1 :1 

'Surat-2 pada INDONESIAN BANKING CORP. LTD. 

PETJINAN No. 19 — JOGJAKARTA. :     248—2 

    

KEMENTERIAN PERTAHANAN R. I. 
STAF ANGKATAN UDARA 

PENGUMUMAN 
No. 005 /IKL / SA-KES 151. 

1. Djawatan Kesehatan Staf A.U, R.I, membutuhkan dengan 

     

   

      

   
    

                  

     

segera : 

a. 10 orang djuru-rawat ( lelaki ). 
bg 5 (wanita). 
Ce bidahi. 

2. Sjarat-2 penerimaan : 

. Warga negara Indonesia. 
. Umur setinggi-tingginja 30 tahun, 
Belum kawin, 3 

. Berbadan sehat. 
. Mempunjai idjazah djuru-rawat/bidan. 
Sanggup ditempatkan dimana sadja di Indonesia. 

3. Kedudukan : : 

a. Djuru-rawat lelaki akan diangkat sebagai anggauta tentara, 
b. Djuru-rawat wanita dan bidan sebagai pegawai sipil. 

m
p
 

L
N
 

r
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4, Tjara-2 melamar : 

Surat lamaran hanja diterima dgn. tertulis jg. harus dialamatkan 
kepada : Kepala Djawatan Urusan Pegawai Staf A.U.R.I. di Merdeka 
Barat 8 Djakarta dengan disertai : : 
a. Surat riwajat-hidup jang ditulis sendiri, dalam mana harus 

diterangkan umur, pendidikan dan pengalaman. 
b. Salinan idjazah djuru-rawat/bidan. 
c. Surat keterangan kesehatan badan dari dokter ditempat 

kediamannja. 
d. Surat keterangan berkelakuan baik dari Pamong Pradja/Pulisi. 
e. Salinan surat-2 keterangan bekerdja selama ini, 

5. Pelamar-2 jang terpilih akan dipanggil. 
6. Pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Maret 1951, 

Djakarta, 15 - II - 1951, 

KEPALA STAF ANGKATAN UDARA. 

mean | ELANG KETIIL 
Pada Hari SENEN, tgl. 26 PEBRUARI 1951 

akan diadakan lelang ketjil dari Kehutanan Daerah RAN 

DUBLATUNG Kaju Cjati pertukangan, Kaju bakar dan 

arang jang terletak di Penimbunan RANDUBLATUNG dan 
DOPLANG. | 

djam 9 pagi, 

»,GERAK' II (244—-2) 

  

1 

Lelang dimulai pada dan bertempat di 

Kantor Kehutanan Daerah RANDUBLATUNG. 

Kehutanan   Daftar kapling dapat di peroleh di 
Daerah RANDUBLATUNG. 

Kantor 

  

  

 



   
    

lebih Nanda tjukup, karena 
atihan mestinja tak per. 

k itu. Hanja karena me. 
g baiknja pehak lawan, 
al semua dimasukkan. 

GG rakan Mera 

2 — dunia Ambarawa 

“Utk Maan Gerakan Perda 

    

   

din 2 3. Pp £ 
“Sidi Liong Houw 

H.Garhan Awang Bakar Tee Sian 
Tiang Chee Harith Jasin 
— Saleh Rachman 

1 Tengadakan Penerangan di plo $ 
5 80k2 dan membe Komite Pem. . 
bela Perdamaian Dunia di Ketjamat- 
an2 dan pengumpulan tanda tangan. 

| 8. Mulai berdiri hingga sekarang 
Komite Pembela Perdamaian Dunia 

. Tjabang Ambarawa telah dapat me- . 
 ngumpulkan Hoa tanda tangan. 

ran RADIO 

    

     
   

   
    

   

     

   
   
   

    

    

   

, Usman - 

Susunan FINO MALAY 2 
« Sebelum Teh. 

“Datang lebih kurang 5 menit se- 
Pan peluit dibunjikan Sino Ma- 

  

terima oleh San Liong dgn.     

  

“gampang “diteroboskan kegawang 
| 8ino Malay (1—0), meskipun pere- 

: 55 
mainan kepala antara Liong Hoaw 

    

  

       

na! suh (2—09j).. Pemasukan ketiga dan 

Tjokro. . : keempat djugahasil samenspel an- 

engadjia Alguran oten Sar. tara Witarsa dan San Liong lagi. 
aufjan Hamzah. 00 Memang Pp  Sino Malay pada 

F: oleh k kurang semangatnja, 

    

    

  

    rena kor “baik dan Latah 
bagusnja. terpaksalah lapangan ga 

- wang terkungkung rapat oleh ar 
| san muka dari pada musuh.- 

  

     19. 2 ca Negeri. Sr 
1930 Rajuan Padang Pasir oleh Or- 
Et kes ,,Almunir”. 

: 20.30 Concert utk. biola. dan orkes 

    

    

   

  

   

   

    

“adalah tepat. Tidak kurang ketja- 

PEN a bana ena aa ar 

   
na deh dunia ini| 

lebih banjak “muatan “ 
- berat? diangkut danyaa | 

sportief ! 

ke ARE! Ing 1 Ga : “patokan San Liong 2 ijono 2. wk. MA | d3 Tan Tee 

Mahdon . - “Holi Meng ' 

lay sudah kemasukkan Goelpunt. 
“Ini adalah operan jg. safe dari Wi- 

- tarsa, 

J8. seru terdjadi diwaktu itu, 
an kedua 'hasil dari per- 

Gan Witarsa, jg. kemudian oleh be. 
“Iskangan diteruskan kegawang mu- 

| dan tehnik permainannja, tapi ka-. 

- to (SMP I)::25,26.M, 
Noot: Semua: prestasi aa Dana 

dipeg 
“Wingspslers Witarsa dan Sugijono 

33 kapannja, ialah triospel: antara Ing 

  

    

   

            

   

      

j penuh Nai € 
ndi dan tehnik ae 

: penuh ak Ii Gal dike- 5 

Kano BVC Har Han 

2 aa Para 
2y dalam sand ter- 

Hiien, ikamian. da ai san aa dtban- 
tu oleh Liong Houw, jang kini se-     

                    

   
   

    

   
   

    

   

  

     

   

    

     

        

    
   
    

        

      

  

   

bagai halfback turut membantu ba- 
risan muka. Sedang stopperspil Sidi, 
seperti biasanja. Titis! Tidak tergo-     
pob dalam menghadapi lawannja! 
Jahja sore itu mempunjai tugas 
sebagai penghubung antara barisan 

“muka dan belakang. Backstel Chae- 
rudin dan Sunar tidak kurang djuga. 
Pehak Sino Malay selama pertan- 

Gingan | tidak menundjukkan keputu- 
gan “asa, meskipun - permainannja 
kalah, Spirit dan semangat untuk 
mengembalikan Nekaanan tampak . 
selalu diwadjah Dan.. 

  

Sesudah pduze. 

Permainan sesudah pauze tidak 
kurang bagusnja daripada sebelum- 
nja. Bola dan lapangan dikuasai 
pehak Indonesia. Beberapa pe- 
main diganti. Witarsa oleh Soleh dan 
Jahja oleh Aten. Sedang pehak Sino 
Malay Mshdon diganti Halim dan 
Hoi Meng oleh Kok Tong. Dalam 

| pertengahan permainan ini Awang 
- Bakar serpakga keluar, karena kaki 

3 sakit. ea 
Goal jang kelima djuga Giluntjur. 

kan oleh San Liong hasil samenspel 
antara dia dengan Ing Hien, Ramian 
Gan Liong Houw. Pun tjetakan jang 
-terachir oleh Ramlan, adalah hasil 
mara sama antara ajago trio ter- 
Kera, Et 

3 

Untuk atleet2 kita! 
Peladjar2 dari Sekolah Menengah 

Katholiek di Batu (Melang)- 22 s/d 
27 Pebr. 
tundjukan- wajang orang di Pudjon 
(Malang Ta 
Pendapatan 100 0/0 akan disum- 
bangkan bagi atleet2 kita jg akan 

“mengadu kekuatannja di Olympiade 
New Delhi 2 Ant.. 

naa 

Sambungan. hasil atletik 
G. O.S.L. Surakarta 

Lontjat tinggi (Putri): 
Siti “Rahaju (SMP IV): 1.215 M.. 3 
(Record baru). Arini (SMP 1): 1,25 
M. (Lebih baik dari record lama). 

Noot: Record lama 1,20 Siti Ra- 
sap diperbaiki Dana -mendjadi 
1,275 
Lempar tjakram 2 (Putra). £ 

Wibisono (3G8 Ng:): 25,35'M. Suki- 

   

     
       wah record Jama, ja 

  

   

  

   
' Lempar Hara 5 

Siti Rahaju (SMP 1        

    
   

  

      
     

   
   

    

ii akan mengadakan per- 
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Ijau 10 egeri | sos0 5 : 
n g n Kareba 2 Mulai ini malam Kan Nu 

irut Radio New Delhi dju Ea - 3 d be iku tinja , : FS 

eserta dan penindjau dari 10 - dan beriku ra 
'eri2 dlm AOG adalah sebagi ter- 7 Di: 5-7. 3 .n th. Toatas, " te 
t dibawah ini: “Dari Katana" para edagang Ts 2 

Afghanistan 41 orang, Burma 80,  onghoa- Tjirebon (Tion hoa Siang P3 4 
| Ceylon 7, India 181, Indonesia 42, I- Hwee) didapat kabar bahwa djum- T 
ran 48, Djepang 80, Singapura 24, lah hasil bumi jg di or inter- 3 

: Thai 22, dan Filipina 33 orang.  insulair dalam bulan Djanuari jang $ 
lam pertandingan? di New Del- baru lalu tertjatat: 3982 ton. 3 

akan ikut serta kira2 40 orang Selandjutnja diterangkan bahwa b 
sedjumlah hasil bumi Lantas ter- 5 

“Burma Gan India ikut serta dalam diri dari: 4 
semua pertandingan, sedangkan Dje- 3 
pang Tina Iran Reka Na aan Pen An 2 sn Pn Fin 
kan semua pertandingan pala, ketju- bae aoi anon an Mulai ini mah m dar erikutnja. 3 
ali atietik bagian wantta, jang tidak BN an hap ta 2 da TG 
akan disertai Djepang dan berenang, San yan : Segala umur. Hg 
dim mana Iran Sal uban mengadu 283 ton, Minjak katjang 96 ton. Pi- aja - : P 
kekuatanja. Ant. nang 10 ton. Tepung tapioca 104 : Be 

ton. Lombok kering 32 ton.. Sohun 3 
: : 237 ton. Djumlah 3.046 tom. £ 
cord. baru). tarjani (SKP Neg) PE AAN s3 
20,— M. 7 
'Noot: Record lama 20,04 Kusmi. . 2» Yu Pa Pan 

|Yarti (SGB), kini pindah pada Siti Bandjir lagi di Kediri Ga 
Rahaju (SMP IV) dg 20,82 M. Untuk kedua kalinja selama mu- 

- Lontjat Sa (Putra). sim hudjan sekarang ini terdjadi ban- 
| Bakir “ TN): 568 M. Widodo  gjir di Kediri. Bagian timur sungai 
s AN 1): 5,48 M. Brantas bandjirtidak sebesarjg dulu, | - Kg 
Kesimpulan: tetapi diseberang barat sir umumnja : 

Dalam perlombaan atletik tg. 4- lebih tinggi. Djalan  kedjurusan 
116 Febr. 51 ini ditetapkan sebagai i £ £ l Ngandjuk agak diluar kota teren 1 
Gjuara bagian Putri no, I: 8M II, 4 1 2 3 3 SM dam air, sehingga lalu-lintas ter , 
no. Tk III. sedangkan bagian henti untuk beberapa lama. Djuga 
rika No. I: SM II dan No. II: SM jaju-lintas ke Tulungagung harus 

|» Dengan hasil sebagai Giatas, maka PER T aAD, Taig, 
"SV piala? beredar dari GPH. Prabu- Dipertengahan jalan antara Ke- 

“widjojo, Ketua Ikaso dan dari Giri-Kertossno tinggi air sampai 

Inspeksi Pendidikan Djasmani bagi 40 cm sepandjang 275 m. Ribuan 
Gjuara no. 1 dan 2 putri tetap di penduduk harus meninggalkan ru- 

: miliki oleh SM IT dan SM III. mah kediamannja, tetapi berapa i 
“Djuga piala? beredar bagi djuara kerugian dan kerusakan belum da- 

putera no. 1 dan 2 dari Inspeksi Pat dikatakan dengan pasti. Jang 1 
Pendidikan djasmani Gabungan O- berwadjib memberi pertolongan se- 253—2 A 

lahraga Sekolah Landjutan Sura- Kadarnja berupa makanan. Aa 
karta tetap mendjadi millk SM II : - ana 
Gan SM III. an - » 
“ROUNDERS: Perlombaanrounders G «€ REX » Malam ini dan berikutnja 
O.S.L. Ska telah selesai, bagian di 8» 7» 9 3 
putri. sebagai Gjuara 1951 ditetap am: » » 

kan no. 1: SM III dan no. 2: SKP HUMPHREY BOGART ! : Ta 
(Neperi: MARY ASTORI 1 

ai it MALTESE FALCON GOSL 1951 no. 1, SM III dan no. 2: 5 
SM Kristen Surakarta. & am 1 m: 8 

dengan sitjerdik Peter Lorre dan Sidney Greenstreet. 
Pekan Olah raga Palembang I Ditambah PARAMOUNT NEWS jang terbaru 17 th. keatas. 252—2 | 

| Atas usaha Persatuan Organi- 
| sasi2 Peladjar Palembang, achir bu- COUNTER UU 
nak Int akan: Giklangsudekan pekan: wa TT AK Ta 
“olah raga jg akan diikutioleh sege- — (z Ba na Aeba2 "Orvangget tob an 2) Keluarga B. P. »Kedaulatan Rakjat" | 

| lain? kumpulan olah a Ez ain Kai . K3 ( 
apa 2D NN Tae ton: Iapk & Dengan ini menjampaikan selamat atas kawinnja: — 3 

Penjelenggaraan “ini mendapat — Ar - 
“bantuan sepenuhnja dari Djawatan — Sdr. NGADIMAN HARDJOTAROENO. -a 

Pendidikan Djasmani kota ini ter- — 3 (5 
ana Galam soal alat2 dan technis — TOBA AA, AN ani md ata — 

Ant Ea PE EN ENTER ea Tn 
NENEK EK TT KEK Ki HI GAC 

Bisa membikin segala pe Perhiasan pake permata model ja. paling baru dan Halus. 

Djuga ada sedia matjem2 Perhiasan untuk lelaki dan prempuan dari mas 22 krt. betul. 
Ongkos - Pantes, Pekerdjaan Modern dan Service selalu Memuasken. sia 

: Lekas dateng dan saksiken sendiri. 2 

5 JOGJAKARTA — SEMARANG. Ja 
3 2 

& kkn € 

— Ta 

PE Pa Sa aan & 1 TE —A 3 : Aa 
| Saja ingin sekali memasak sedikit enak Alangkah lezataja TB Ega 
| buat Usman, tetapi margarine saja telah Dan alangkah enak !3 2 
Kebis: mungkinkah saja pindjam dari pada- baunja 2 

mu sedikit? Saja tanja pada diri 
: Sendiri, apakah gera- 9 

2 1 1 AN ngan ini? 8 s 

Fs aa Taniaot benar. - e E, ( ana baba Ka de : h - : . £ Itu tadi margarine Palmboom jang tidak lebih 1 
Belum pernah makan senafsu ini. 2 mahal dari Haa Merana doa seruan # 

j 7 jang rasanja lebih lezat dan Gampang Y N. 3 
lebih sempurna. t 

G: 

Ke 

“Lezat nikmat dan sehat : 
Palmboom senantiasa mentjiptakan suatu Kaban is- 

timewa. Margarine tulen berwarna kuning-emas ini 

meninggikan rasa asli dari tiap makanan dan mem- 

buat hidangan mendijadi hidangan pesta... . 

ketjuali dari itu ia sungguh menjehatkan oleh karena 4: 

kekajaannja akan vitamin" A dan D. 

“BANJAK MENGANDUNG VITAMIN A'“& D: 7 

HASIL DARI DJAWA NAN INDAH. u 1   
  

  

Iye. , Kedaulatan “Raklat” TT/MAA10    
 


	Image00069
	Image00070
	Image00071
	Image00072

