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MEDAN PERANG: KOREA : 

PASUKAN — “BAGI-DEKATI SEOUL 
PBB 

  

“ 

GAGAL 

TANGSI2 KOMUNIS DIHUDJANI BOM PEMBAKAR 
M ENURUT komunike jang dikeluarkan kemarin 

oleh markas besar djenderal Mac Arthur, pe- 
sawat2 pembom angkatan udara Amerika Serikat di 
Timur djauh tlh mengadakan serangan dgn hasil ja. 
baik terhadap tangsi2 militer pasukan komunis di- 
daerah sebelah utara Pyongchang. 

  

8 orang ke London : 
.dan U. S. A. 

Pendidikan kader 
diluar negeri. 

Telah berangkat rombongan ,,trai. 
nees“ pertama dari Kementerian 
Perdagangan dan Perindustrian-ke 
luar negeri, mereka akan dapat di. 
Gikan theoretis dan praktis di Lon- 
don.dan New York. Untuk penglak- 
sanean rentjana2 pembangunan 
Pemerintah selalu mendapat kesu- 
karan dengan kekurangan kader. 
Untuk menutupi kekurangan ini 

selekas mungkin, maka Menteri 
Perdagangan dan Perindustrian te- 
lah membuat-rentjana untuk mendi- 
Gik stafpersoneel diluar negeri. Rom- 
bongan pertama jang telah ditundjuk 
oleh Menteri Perdagangan dan Per 
industrian guna ,penglaksansan ter 
sebut, jalah terdiri atas: 

F'F. Pesik, Gusti Rusli Noor, R. 
Kahono Martohadinegoro dan Arifin 

s 

? -Murisstmadja, di London dan: 

— Weristsah 

"Sg 

  

Suro Atmono, Djoko Suroto, Th. 
Awuy, R.M. Usodo jang akan dapat 
Gidikannja di New York, Demikian 
berita resmi, 

“& PROTES SOBSI 
SOBSI telah menjampaikan protes 

kepada pemerintah Perantjis mela. 
Yui kedutaannja di Djakarta jg leng- 
apnja sbb: bahwa pengusiran Pe. 

Pusat Perantjis terhadap 
W.ETU. gan suratnja ttg. 74 
D:anuari sadalah suatu tindak- 
kan jan enang weiarg dan 
melanggar - hukum2 . demokrasi" 
Maka atas numa kaum buruk jang 
tergabung dalam SOBII Daerah 
Jogjakarta, memperotes keras tin: 
Gakan tsb, dan menuntut supaja 
Pemerintah Perantjis segera men. 
fjabut perintah pengusiran tsb. 

Larangan di Samakan 
"Pengumuman Pemerintah Singa-" 

pura jang dikeluarkan kemarinme- 
njatakan. bahwa barang2 jang di- 
Gatangkan dari daerah2 Tanah Me- 
Isju tidak boleh kirimkan ke Hong- 
kong, oleh pedagang2 Tionghoa di 
Singapura. Maksud dari pada adanja 
pengumuman ini ialah supaja ba- 
han2 dari Amerika, Singapura dan 

| Tanah Melaju djangan sampai pergi 
| “ke Tiongkok Komunis,- BBC. 
1 Yaa 

“ Konperensi Buruh minjak ke- 
lapa seluruh Indonesia. 

(&  Serekat Buruh Minjak Kelapa se- 
“ Juruh Indonesia ,,/Sarbumiksi“ akan 
mengadakan konperensi besar utk 
3 hari lamanja mulai 31 Maret jang 
akan datang di Semarang untuk 
membitjarakan masalah perburuh- 
sn dalam kalangan perusahaan itu. 

Sarbumiksi beranggauta lebih ku. 
rang 10.000 orang tersebar di 80tem- 
pat jang mendjadi tjabangnja de- 
Kediri sebagai pusatnja dibawah 
pimpinan Prijo. 

Selain ditempat? tersebut masih 
ada beberapa Serekat Buruh jang 
sedjenis dengan Sarbumiksi itu se- 
perti di Fal. Makasar dan lain2 jg 
belum tergabung tetapi besar ke- 
mungkiran dilam konposrensi besar 
Giatas mereka ikut datang mengun. 
Gjunginja. Ant. 

Selandjutnja dinjatakan bahwa 
dim serangan2 tsb lebih dari 200 
ton bomipembakar telah didja- 
tuhkan didaerah tsb. 

Lebih landjut U.P. mengabar- 
kan bahwa pasukan2 PBB de- 
ngan dibantu oleh satuan2 tank 
pada hari: Rebo kemarin telah 
menjerbu kedudukan2 pasukan2 
komunis jg kuat, dengan menga- 
dakan penerobosan garis front 

“Korea “Tengah setelah pada 
harinja Selasa jl terantjam bahaja 
serangan pembalasan dari pa- 
sukan?2 “Korea Utara. Malam 
Rebonja pasukan komunis menga- 
dakan.serangan pembalasan lagi 
ditengah2 garis front. 

Tetapi pasukan2 Korea Se- 
latan dengan bantuan tembakan2 
meriam kali ini berhasil memukul 
mundur serangan pembalasan 
itu- Ant. Up. : 

TIDAK HASIL 
DEKATI SEOUL 

Selandjutnja menurut radio Ame 
rika tentara PBB di Korea kema- 
rin telah mendapat kemadjuan dan 
pertempuran. tengah. sedjauh 60 
mil. Kawat2 terachir jg diterima 
di Amerika menundjukkan bahwa 

Aksi dan reaksi 
Sikap opposisi “NI terhadap de- 

war2 daerah menimbulkan reaksi 
Gari partai2 jarg berdiri disamping 

pemerintah... Ee'berapa anggota 
PNI jang dufuk dalam dewan pe. 
pemerintah daerah melakukan si- 
Kap non aktip, ternjata tempatnja 

telah diganti oleh anggota2 dari 
partai pemerintah. : 

Kedjasian tsb. a.l telah berlang. 
sung didaerah2 Surabaja, Tulung- 
agung dan Malang. —RS, 

    

Pusat IKA S.P.M.A. di 
Djakarta. 

Baru2 ini Fusat Pimpinan Ikatan 
Keluarga Abiturient2 Sekolah Per- 
tanian Menengah Atas dengansing- 

' katan ,,Ika, SPMK« telah dipindah- 
kan dari Jogja ke Djakarta. 

Pimpinan sementara jang baru 
tersusun jalah Ketua I: Sdr. Santosa 

Ketua II sir, Astuti, Sekretaris Ii: 
sdr. Sugiarto Danusupadmo. 

Tuadjuan Ikatan ini antara lain 
mengeratkan tali persaudaraan se- 
genap Abiturient SPMT/A setjara 

vertikaal (dengan tak membedakan 
tahun pengeluaran) dengan maksud 
lebih dapatnja mengatur efficientie 
penjumbangan tenaga sebagai Ahli 
Pertanian kepada usaha pembangu- 
han Negara. 

— Sarekat Sekerdja Kementerian 
Daiam Negeri tjabang Temanggung 
telah mengadakan perobahan pengu- 
rus jang mana sebagai Ketuanja 
sekarang jalah sdr. Martosoeroso, 
Sekretaris sir. Soebijono dan Ben- 
ga hara sir. S. Prawirosoedardijo, 

  

PAKT PASIFIK LEKAS DIBENTUK 
ENASEHAT kementerian luar negeri Amerika John Foster Dulles. 
jg baru2 ini kembali dari daerah Pasifik untuk misi perdjandjian 

perdamaian Djepang, pada hari Selasa diduga akan memberi laporan 
kepada presiden. Truman, dalam mana ia akan memberitahukan 
tentang adanja teraaNa ang makin kuat untuk pembentukan suatu 
Pakt Pasifik. iga : 

Di Australig, (New Wana, dan 
Pilipina Dulles telah mendjumpai 
sentimen2 untuk suatu persekutuan 
pertahanan bersama jang akan me. 
ngambil tjontoh bentuk Pakt Atlan 
tik. Dalam persekutuan demikian 
itu Amerika Serikat akan mendjadi 
anggauta jg terpenting 
Pemerintah2 Australia, New Zea- 

“land dar Pilipina pada umumnja 
menjetudjui pula pendapat Amerika 
bahwa tiap negara jang telah ber-, 
perang dgn. Dae banten $ 
Gakan perdjandjian perdamaian ter 
sendiri dgn negeri itu: Ini adalah 
sagusi dgn takik Amerika jg meng” 
hendaki Gjangam sampai  Sovjet 

ka 

Rusia memberi veto - nja terhadap 
setiap perdjandjian perdamaian ber 

“sama, lan pula untuk mentjegah 
pertengkaran mengenai perlu tidak- 
nja RRT duduk dalam konperensi 
perdamaian itu. Dibawah rentjana 
Amerika itu, Tiongkok Nasionalis 
Gan tiap negara lain jg telah ber- 
perang dengan Djepang akan diberi 
kesempatan utk mengadakan per- 
Gjandjian perdamaian tersendiri. 
Pembesar2 Ci Washington mendu- 

ga, bhw Sovjet Rusia tidak mungkin 
mentjapai sjarat2 perdamaian dgn 
Djepang, dan oleh karenanja tak 
akan ada suatu perdjandjian perda. 
maijan antara kedua negeri itu, De- 
mikian Ant. UP. Washington. 

pasukan2 komunis telah melaku- 
kan gerakan perlawanan terhadap 
pasukan PBB. hingga 5 kali me- 
ngadakan serangan2. Tetapi sela 
lu gagal. 
Sementara itu pasukan2 

PBB kemarin telah melintasi 
sungai Han dan masuk dise- 
kitar Seoul, tetapi kemudian 
mudur lagi, karena tidak kuat 
mempertahankan keduduknja 
akibat serangan2 dari pasu- 
kan komunis jg sangat hebat. 

Angkatan laut Korea Selatan 
telah mengadakan tembakan2 me 
riam kearah kota Unjin dipantai : 
timur dan pasukan? daratnja di 
Yndu telah dapat membunuh be 
berapa orang opsir Korea Utara, 
tetapi pusukan selatan ini kemu- 
dian mundur lagi. 

Demikian Voa, 

Hanja untuk keperluan 
militer. 

Pemerintah Amerika Serikat me- 
ngeluarkan larangan terhadap pema 
ksian karet aseli dalam 40.000 ma- 
tjam hasil karet untuk. keperluan 
sipil. Larangan tersebut mulai ber- 
laku pada tanggal 1 Maret ini. 

Larangan tersebut, jang akan di- 
resmikan oleh Badan Produksi Na- 
sional dalam waktu 2 hari jad. prak 
tis akan meliputi semua barang un 
tuk keperluan sipil jang dibuat dari 
karet. Terutama alat? olah-ragaakan 
terkena oleh tindakan ini. 1 
Pembesar2 jang bersangkutan me 

njatakan, bahwa dengan larangan 
jini tidak berarti, bahwa penghasii- 
an barang2 karet akan dibatasi. ka 
rena karet buatan (syntetisj masih 
selalu dspat dipakai bila karet asell 
rang nanti. 

Bagi perbuatan ban2 mobil ukuran 
sedang dan ketjil hanja diperboleh- 
kan memakai karet aseli 15 pCt. 
dan hanja ban-ban ukuran 7:10 inch 
Gapat dibuat dengan 22 »Ct karet 
aseli. 
Pembuatan ban? untuk truck2 mi- 

liter jang besar dapat memakai ka- 
ret aseli sampai 50 »Ct dan untuk 
pesawat2 terbang sampai 100 pCt. 
Ant: U.P, Washington. 

Sub Panitya Poli- 
tik bersidang 

Kemarin pagi di Kementerian L.N. 
Djakarta diadakan sidang Sub Pa- 
nitya Politik dari Panitya- Negara 
Chusus. Terketjuali Mr. Moh. Yamin 
dan Mr. Teng Tjing Ling anggota2 
lainnja jaitu Prawoto Mangkusas. 
mito, Mr. Subardjo, Mr. Tambunan 
Gan Hamid Algairie lengkap hadir. 
Djuga turut hadir didalam sidang 
tsb. Sekijen dinas dari Kementerian 
L.N. Ant. 

PERTEMUAN : 
RUM — LAMPING. 

Komisaris Tinggi Belanda tn. Lam. 
ping kemarin pagi telah mengada. 
kan pertemuan selama Ik. satu se- . 
tengah djam dengan Menteri LN. 
Mr. Moh. Rum di Kementerian LN. 
Dari pihak resmi tidak terdapat ke- 
terangan apa jg telah dibitjarakan 
dalam pertemuan itu, Ant. 

PBR ta 7 
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KEMIS 1 MARET 1951 

SPIONNASE DALAM PARTAI 
KOMUNIS TJEKO 

Clementis ditangkap 
pena menteri luar negeri Tjekoslowakia, Vlidimir Clementis, dan 

4#.orang pemimpin terkemuka dari Partai Komunis Tjekoslowakia 
telah ditangkap dan dipetjat dari partai, 
Praha. 

Clementis ditangkap atas tuduhan 
mendjalankan spionase dan menga- 

Gakan komplotan untuk mendjatuh- 
kan pemerintah, sedangkan 4 orang 
pemimpin" komunis tersebut, ja'ni 

Otto Sling, njonja Marie Svermova, 
L:co Novomesky dan Gustav Husak, 
Gipetjat dari partai karena diperaa- 
lahkan mengadakan komplotan un- 
tuk mendjadikan Tjekoslowakia ,,Yo- 
goslavia kedua”. 

Djandji Gottwald. 
Presiden Tjekoslowakia, Klement 

Gottwald, kawanlama dari Clemen- 
tis, telah mentjela dan menuduh 

  

sebagai romusha itu, 

pina Vidal 
berkundjung ke Manilla) 

Djepang. 

atas isi surat tsb 
Gi Djakarta,   

— PRESIDEN SUKARNO CONTRA — 
»INDONESIA RAYA" 

Menurut harian ,,Indonesia Raya”, maka Presiden Sukarno te- 
lah mengadukan harian tsb kepada Djaksa Agung dengan alasan 
»perasaan terganggu”, karena isi sebuah surat pembatja jang dimu- 
at dalam ruangan harian tsb tanggal 2 Februari jl. 

Dalam tulisan jg dimuat sebagai ,,Surat kepada Redaksi” itu di 
kemukakan sindiran, bhw Presiden Sukarno telah bertanggung dja. 
wab tentang pengerahan romusha Gidjaman Djeparg, jg menjebab- 
kan beribv.riku orang meninggal dunia karena pekerdjaan berat 

Tuliaan sindiran kepada Presiden Sukarno itu. menurut pe- 
nulisnja adalah berhubung dengan utjapan seorang pemimpin Pili- 

Tan dalam sebuah pidatonja (ketika Presiden Sukarno 
jang menjatakan, bahwa sewaktu dja- 

man Djepang Presiden Sukarno selalu menolak kerdja-sama dengan 

Dalam pemeriksaan terhadap pemimpin redaksi harian Indo. 
nesia Raya” jang dipanggil oleh Djaksa Agung hari Senin jl, maka 
pemimpin redaksi harian tsb mengoper segenap tanggung- djawab 

jarg sebenarnja ditulis oleh pembatja A. Kamil 

Pemimpin redaksi tsb mengemukakan kepada Djaksa Agung 
bahwa tulisan tsb sama sekali tidak menghina Presiden Sukarno 
tetapi berdasarkan kebenaran sedjarah. Dinjatakan, bahwa kalau 
Presiden Sukarno merasa ,,tersinggung perasaannja”, maka itu ka. 
rena perbuatannja sendiri djuga dalam djaman Djepang itu. Ant.   
  

Korban pemberontakan 
Puerto Rico. 

Delapan orang anggota Partai Na. 
sional Pgerto Rico pada hari Senen 
jl. telah mengaku mengadakan kom- 
plotan anti Amerika selama diada- 
Kan pemberontakkan baru2 ini, dima- 
na 30 orang tewas den51 orang luka2. 
“Pengadilan jury Federal setelah 
bermusjawarat 3 djam lamanja mem 
persalahkan 8 orang tersebut ikut 
serta dalam gerakan merusak, ja'ni 
ketika mereka menjerang kantor 
pos dikota Jayuya pada hari per- 
tama terdjadinja pemberontakan. 
Ant. UP. 

  

Menteri Assaat: 

PENJERAHAN KEKUASAAN KEPADA 
PROPINSI DJ. BARAT 

AKAN SEGERA DILAKSANAKAN 

M ENTERI Dalam Negeri Mr. Assaat telah menjatakan kepada 
deputasi dari pemerintahan daerah prosinsi Djawa Barat, bhw 

penjerahan kekuasaan atasan mengenai urusan2 dan kewadjiban2 
dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah propinsi Dja- 
wa Barat akan selekas mungkin dilaksanakan, djika tidak sekali-gus, 
maka penjerahan2 itu akan dilakukan dengan berangsur2, “dengan 
djalan Peraturan Pemerintah. 

Deputasi tersebut mengharapkan, bahwa pada permulaan bulan 
Maret 1951 penjerahan2 itu sudah akan dimulai. 
Demikian keterangan M.I. Ardi- 

Winangun, jarg mewakili Gubernur 
Sewaka dan bersama-sama dengan 
Sjafei (wakil ketua sementara 
DPD Djawa Barat) dan Tresna 
(sekretaris Kantor Gubernuran dan 
DPRDS) pada hari Sabtu (tanggal 
24 Pebruari) telah menghadap ke- 
pada Menteri Dalam Negeri untuk 
merundingkan soal penjeraban ke- 
kuasaan itu. 

Belandjutnja Ardiwinangun me- 
nerangkan, bahwa jang paling 
perlu ialah supaja ,,landstaak« jg 
Gulu diserahkan kpd Gubernur, se- 
karang diserahkan oleh pemerintah 
pusat kepada pemerintahan daerah 
propinsi jaitu didalam prakteknja 
kepada Gubernur, selaku kepala 
Gaerah dan “ketua DPR, kepada 
DPP dan DPRDS propinsi. 

Menurut Affandi Riiwan, jang 
bersama2 dengan Ojasumantri 
(kedua2nja adalah angganta DPD) 
jang teiah menghadap kepada Per- 
dana Menteri Natsir, Sidang kabinet 
(tg1.19) telah mengambil keputusan 
untuk segera menjerahkan urusan2 
Gan kewadjiban2, jang telah ditjan. 
tumran dlm lampiran undang2 no. 
22.1948, kepada pemerintahan daerah 
propinsi dan sekarang tiap2 (Keme- 
terian sedang mengerdjakan per- 
siapan2 untuk keperluan tsb, g 

Pehak Sekretariat Kantor Guber- 
nur Djawa Rarat menegaskan, bhw 
kantor itu telah mempersiapkan diri 
untuk menerima segala urusan2 
itu, asal sadja pegawai2nia diserah- 
kan guna melandjutkan pekerdjaan. 
nja, sebelum ada putusan2 tentang 
urusan pegawai pusat atau propinsi, 

   

  

   
Kon Bata 

Cemkbaza Kibudaraan ni om 
toh Gan sx 

yan Kerstan oo Ver 

diharapkannja supaja pegawai2 ita 
untuk sementara waktu disebut 
»pegawai jang diperbantukan”. 

Olah Raga : 

SINO MALAY 

MOGOK LAGI 
Kaum Buruh pelabuhan 
di London. 

Kaum buruh dok London pada 
Selasa pegi jl mengadakan pemogo- 
kan baru untuk memprotes dima. 
Gjukannja 7 orang Kawannja, jang 

3 minggu jl. ditangkap atas tudu- 
han merghasut pemogokan setjara 
tidak sjah, dimuka pengadilan polisi. 

Pemogokan ini dilakukan oleh IK. 
8000 orang buruh dok. Sementara 
itu polisi segara “dikerahkan untuk 
memperkuat larangan terhadap ra- 

“pat protes jarg diselenggarakan oleh 
panitia pemogokan. Sedjumlah besar 
pasukan2 polisi disebar disepandjang 
jalan didaerah pelabuhan London 

untuk mentjegah kemungkinan ter- 
Gjadinja kerusuhan. (Ant. AFP) 

Buruh minjak Irag 
mogok. 

Kaum buruh minjak didaerah sum- 
ber minjak Zubair dan dipabrik- 
minjak dikota pelabuhan Fao, Irag, 
mulai mogok. pula, setelah kawan? 
mereka jang berdjumlah 300 orang 
Jang bekerdja pada ,,Basrah Petro- 
leum Company” mengadakan pemo- 
gokan kilat. 

Mereka menuntut kenaikan upah 
50 pCt. dan perlakuan jg.lebih baik, 
Polisi ambil tindakan2 seperlunja 
untuk mendjaga ketertiban, semen- 
tara pemerintah Irag dan maskapai 
minjak tadi mengadakan pembitja- 
raan, untuk menjelesaikan perkara 
tadi: (Ant: Rtr. Bagdad). 

— PSIM 3—2 
Bukan pertandingan internasional, hanja 

antar Asia Tenggara sadja ! 
BUKAN permainan internasional. Jah, boleh dinamakan antar 

Asia Tenggara sadja. Memang Sino Malay Team kemarin me 
nang dari kes. PSIM jg sudah diperkuat, dengan stand terachir 
3—2 Tapi kalau dibanding nilainja, tidak kalah PSIM kita. Hanja 
karena pehak PSIM kurang samenspe! dan kurang terlatih. maka 
terpaksa Sino Malay dapat membobolkan gawangnja lebih banjak. 
Kalau melihat djalan pertandi- 

ngan kemarin sore itu, pehak Sino 
Maley banjak harapan untuk me- 
nang banjak. Rapat dalam menju- 
sun pertahanannja dibanding de- 
ngan Pehak PSIM. Dalam babak 
pertama barisan muka Sino Malay 
mengolsh banjak tendangan jang 
membahajakan bagi lawannja Tapi 
tak ada scherpechutternja. Awang 
Bakar jang sudah terkenal di 
Singapore sebagai topscorer, ke- 
marin itu tak membuktikan. 
Pehak PSIM kurang samenspel, . 

seperti dikatakan diatas. Hanja ke- 
lihatsn permainan individu jang 
baik, seperti Sumarmo dari Jogja. 
karta, keeper Han Siong dari Se- 
marang, sedang Naruchman aktief 
selama pertandingan 

Susunan Sino Malay 

Usman 

Saleh Harith 

Mohamad Halim Ibrahim 

Samad Awang Garhan 
Kok Tong Tsian Chee 

Kartawa (Jg) Narvuchman (Jg) 

KongGing Djawad SingKay 

(Sng) (Ig) (3mg) 
Sumarmo Tiong Tat Sudarman 

(Ig) (Smg) )Jg) 
Ronny (Jg) Kamdi (3mg) 

Han Siong 

(9mg). 
Susunan PSIM (diperkuat). 

demikian diumumkan di 

Clementis ikut serta 'dalam kom- 
plotan untuk merebut kekuasaan 
“pemerintahan 'Tjeko dgn. maksud 
untuk memasukkan 'Tjekoslowakia 
dalam front imperialis Barat. Tu- 
Guhan tersebut Giutjapkan dimuka 
sidang sentral komite Partai Ko- 
munis Tjeko minggu j.l. dan kemu- 
diam disiarkan oleh pers komunis. 
Dalam tuduhannja itu Gottwald 

berdjandji, bahwa anasir2? merusak 
sematjam itu achirnja akan dihu- 
kum dgn. seadil-adilnja, 

Selandjutnja Gottwaid Gjuga me- 
ngutuk Otto Sling, sekretaris partai 
Gistrik Moravia, dan njonja Marie 
Svermova, wakil sekretaris djende- 
ral partai, sebagai pengchianat dan 
Spion. 
Penangkapan Gan pemetjatan Cle- 

mentis serta 4 orang pemimpin ko- 
munis” tersebut diumumkan pada 
hari Selasa.j.l. dalam suatu komi- 
nike mengenai sidang sentral ko- 
mite minggu j.l. 
Menurut surat kabar komunis 

»Rude Pravo”, jang membuat suatu 
karangan istimewa mengenai Cle- 
mentis, Clementis telah »mengakui 
tuduhan mendjalankan aksi subver- 
sif dengan maksud untuk mengham- 
bat pembangunan sosialisme dengan 
Gjalan merobohkan pemerintah”. 

25000 Anggota 
dipetjat 

Menurut laporan mengenai selek- 
si anggota2 partai .komunis Tjeko- 
slowakia jang diadakan baru2 ini 
setelah diadakan pemilih dan udji- 
an kira2 150.000 anggota dan ang- 
gota pertjobaan (tjalon) telah di- 
tjoret dari daftar anggota, sedang- 
kan lebih dari 25.000 anggota telah 
Gipetjat dari partai. 
Menurut laporan itu djumlah ang- 

gota partai jang tertjatat pada 
tanggal9 Pebruari jl. adalah 1.518.144 
orang dengan 159.299 orang tjalon 
anggota. Dari Gjumlah itu 25.954 
orang telah dipetjat dari partai. 
Tentang diri Ciementis lebih Ian- 

Gjut Sekretaris djendersi Partai Ko- 
munis Tjekoslowakia, Stephan Bas. 
tonvansky, menerangkan, bahwa 
Clementis adalah anti-Sovjet ketika 
Sovjet menjerbu Finlandia dan keti- 
ka perdjandjian Nazi- Soviet ditanda- 
tangani dalam tahun 1939 dan bhw 
sedjak itu ia mendjadi spion dari 
Gjawatan rahasia Perantjis. 

Dikatakan, bahwa Clementis diu- 
ga anti ,,pembebasan” Ukraine oleh 
Sovjet. (Ant. Up. Praha), 

Planet ketiil jg baru di- 
ketemukan 

Dr. William Markowitz, astronom 
pada observatorium Natal, Ameri- 
ka Serikat, mengatakan bahwa pia- 
net ketjil jang untuk pertama kali- 
nja kelihatan ketika malam Minggu 
Jbl ini, »berkeliling dengan tak ber- 
ketentuan arahnja” dan mungkin 
akan mendekati Gunia, sampai dja- 
rak jang sama dengan Gjarak antara 
dunia dan bulan. 
Kata Markowitz, planet atau -sa- 

teroid jang belum diberi nama tadi 
mungkin akan ,,melalui” dunia sam- 
pai djarak 245, 000 mil, djarak dari 
bulan kedinia ialah 238. 857 mil. 

Planet tadi dengan kebetulan sa- 
dja diketemukan, ketika Markowitr 
memotret kelompok bintang Pleia- 
den dan katanja penampang planet 
baru tadi antara »beberapa mi1” 
gan kira2 100 mil: penampang (Gia- 
meter) bulan ialah 2. 160 mil. 
Menurut Markowitz, kem ungkinan 

bahwa planet ketjiltadi akan bertu- 
brukan dengan bulan, hanja sangat 
ketjil sadja, (Ant. UP. Washington) 

Pidato radio Presiden 
Sukarno 

Untuk menjongsong akan berlang- 
sungnja Asian Olympic Games di 
New Delhi pada tanggal 4 bulan ini 
maka Presiden Sukarno tadi malam 
mengadakan pidato radio jang an- 
tara Jain menjerukan kepada para 
pengikut. supaja satu sama Isin 
mengadakan kontak untuk mem- 
bentuk suatu persahabatan antara 
negara2 Asia.ini. 

Na 

Siang kemarin dari Kemajoran 
Djakarta telah bertolak ke New 
Dsihi beberapa officiala, penindjau2 
dan wartawan2 jang mengikuti para 
atlit2 dan pemain sepak- bola. Se- 
mua ada 16 orang, jang dipimpin 
oleh Dr. Halim. 
Mereka menumpang Constellation 

Curacao dari KLM. 

  

Achir babak pertama stand 1—1. 
Budah terang dalam detik? pertama 
kalau pehak Sino Malay dalam 'ke- 
unggulan. Bola terkekang dilapang- 
an gawang FSIM. Sangat mem: 
bahajakan bagi Han Siong.  Ten- 
Gangan Awang Bakar dan Garhan 
meluit terus menerus diatasgawang 

/ Han Siong. 

(Bersambung halaman 4)



  

ket
at 

lal
 at

 al
at
as
, 

Se
a 

ag
aa
gg
 n
e
e
 

O
R
A
 

na
h 

R
A
M
A
 

S
a
 

A
N
 

  

“Menjsai Keuangan Sjafruddin Prawiranegara : 

    

   

. EXTRA - WINSTBELASTING AKAN 
D.DIADAKAN 

— Padjak peredaran untuk tutup ketekoran. 

ENTERI Keuangan Mr. Siafruddin Prawiranegara dengan rom- 

Ii ea 
“ Dalam pertjakapan dengan pers dilapangan terbang Menteri 

“Keuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara menjatakan, bahwa keda- 
tangannja di Sumatera antara lain untuk mengadakan penindjauan - 
didaerah2 dan menghadiri pembukaan kebun (onderneming) teh jg 
terbesar di Indonesia, milik HVA (Handelsvereniging Amsterdam) 
di Kajo Aro. Sad 

Lagi grajak membunah 
Pada Djum'at malam jang lalu, 

antara djam 23.00 saudara Karto- 
dibroto, Pengurus BT.I. Ranting 
Gergunung, Ketandan (Klaten), jg. 
Gjuga mendjabat Tjarik Desa tsb. 
rumahnja didatangi oleh beberapa 
orang jang tidak dikenal, berpakai- 

.| “Dalam rombongan Menteri Kena 
ngan ikut serta thesaurier- djendral 
“Mr. Sutikno Slamet, penasehat u- 
mum Kementerian Keuangan Drs. 
A. Oudt dan djuga Mr “Latif, Ikut 
pula dalam rombongan Menteri Ke- 
uangan itu direktur HVA di Indo- 
nesia Ir. J.A. Vertregt. 

Extra winstbelasting. 

“Samanar 

A 

PTN Konsen sia SA 
1 “3 Sean 

»KBDAULATAN RAKJAT” KEMIS 1 MARET 1951 

Missi parlemen di 
Magelang 

Wartawan 'K R. memberitakan, 
'bahwa missiparlemen jg terdiri dari 
anggota parlemen Lolo dan Arifin 
Gari.DPR Djakarta pada tg 27 Fe- 
bruari telah tiba di Magelang dengan 
Giiringkan oleh 2 opsir dari divisi 
Diponegoro, : 

Setelah mereka bertemu dengan 
residen Kedu, kemarin pagi rom- 
bongan tsb mergundjungi beberapa 
tempat didalam kota, antara lain 
Singgah djuga dimarkas2 tentara jg 
ditemui oleh para opsir dan anggota 
tentara. 

Sorenja rombongan tsb melandjut- 
kan perdjalanan ke Jogja dan Solo. 
Sebagaimana diketahui, kedatang- 

an mereka menindjau beberapa 
tenpat diDjawa Tengahadalah atas 
undangan divisi komandan Gatot 
Subroto. : : 

  

P.K.I. Djember 

Partai Komunis Indonesia Ressort 
Konite Kota Djember dalam rapat. 
nja telah memutuskan reorgani- 

satie, dan menjusun pengurts bz- 
yu sebagai berikut: 

Menteri Perburuhan Suroso: 
  

PEMOGOKAN BUKAN SADJA 
ARBEIDS - CONFLICT 

Tapi soal sosial - ekonomis disegala lapangan 
MENTERI Perburuhan Suroso sementara itu dalam pertjakapan” 

menerangkan, bahwa segala usaha sampai sekarang dilakukan 
untuk menjelesaikan soal pertikaian buruh - madjikan dgn sebaik2nja 
Dikatakan, bahwa pada umumnja pemogokan di Djawa telah dapat 
dihentikan dan penjelesaian pertikaiannja sedang diurus. 

Mengenai pemogokan buruh per- 
kebunan di Sumatera Timurdikata- 
kan, bahwa mestinja mereka sudah 
masuk x?dja kembali hari Selasa 
tg, 27 2 etas perintah pihak Sarbu- 
pri sesudah berunding dengan pihak 
Panitia Penjelesaian, tetapi sampai 
semalam belum terdapat kabarnja 
bagaimana kefjadiannja, 

Atas pertanjaan mengenai djami- 
| 'manburuh diterangkan, bhwaturan2 
senentara jang digunakan, misal- 
nja dalam soal penghentian pemo- 
gokan Sarbupri. a.l. mengenai tjatu, 
adalah lebih baik dari pada peratu- 

jarg achir2 ini, sekalipun ini belum 

memusskan. 

Mengenai pengendalian harga itu 
ditegaskan sekali lagi, bhw memang 
soalnja tidak mudah. Pemerintah In 
Gonesia mengoper Kekuasaan dgn 
beban2 jg berat. Keperluan hidupjg 
a.l. dibutuhkan oleh buruh sebagian 
harus didatangkan dari luar negeri, 
a.l. textiel, malah Gjuga beras. jang 
harganja tidak dapat ditetapkan di- 
Galam negeri. Hasil2 produksi dlm 
negeri, sebagai akibat naik turunnja 
harga2 barang import itu, sulit pu- 
la utk ditekan kebawah tiada dgn 
merugikan rakjat (misainja petani) 

  
  

  

Nasib buruh akan dibitja 
rakan 

Dari kalangan pimpinan Gabang- 
an Sarekat Buruh Indonesia (GSBI) 
Gi. Jogjakarta, didapat ketera- 
ngan, bahwa dalam bulan Maret 
jang akan datang, perwakilan GS 

BI akan mengadakan sidang di 
Djakarte. Sidang itu akan membi- 
tjarakan Soa12. pelarangan mogok, 
gadjih pegawai baru, padjak pere- 
Gdaran dan hal2 lain jang mengenai 
nasib buruh. 

51 Bekas pedjuang ma- 
suk polisi 

Bl Pemuda jg diasramakan dalsra 
Asrama Balapan (bekas mediuang 
Jang tasat kepada maklumat Wakil 
Perdana Menteri tentargpenjerahan 
senjijata), baru2 ini telah masuk 
kelatihan kepolisian Djawa Tengah. 
Pemuda2 itu ada jang dilatih di 
Medari, dan Banju Biru... Pemuda- 
pemuda lainnja jang akan masuk e bersendjata : . ran2 jang dulu. Mengenai pengenda- 3 . militer dan s'pil, hingga sekarang 2 an he jean Ae Kepada pers Menteri Sjafruddin Secretaris Umum, Sir. £. Ma' lian harga diakuinja bahwa ini me- jg menghasilkannja. masih dalam Saran menunggu CARA: g selandjutnja menjatakan, bahwa jg Sir. mang mendjadi Kebutuhan buruh, Pendek kata, demikian Suroso, se- masuk kedalam rumah dan mem-. 

bawa keluar saudara Kartodibroto. 
Tidak antara lama, terdengar tem- 
bakan sendjata berat (bren-gun) 
dan pistol. : 

Esok harinja, jam 07.00 pagi, 
majatesaudara Kartodibroto terda- 
pat dipekarangan tetangganja ti. 
dak djauh dari rumah saudara tsb. 
dengan luka2 bekas tembakan dan 
pedang dikepalania. . 

Siapa jang mendjalankan pembu- 
nuhan dan apa maksul. pembunuh- 
am tsb. belum dapat diketahui. 

DPRDS Temanggung di 
belakang Pemerintah 

Dalam sidangaja jang ke-V DPR 

DS. Temanggung telah menerima 

usul mosi sir2. Amin Kanapi/Pra- 

jitno tentang mosi Hadikusumo c3. 

jalah menjatakan berdiri dibelakang 

Pemerintah dan mendesak kepada 

Pemerintah supaja berusaha seke- 

ras-kerasnja untuk menghilangkan 

ketegangan antara Kabinet dan 

. Parlemen: pula mentjela keras tin- 

dakan tergesa-gesa dari Parlemen 

dan menuntut supaja pemilihan 

umum segera dilaksanakan. Kepu- 
tusan -keputusan Isinnja jalah: 

a. Mengesahkan putusan Bupati 

tgl. 29-7- 1950 no. 1/Bptiot ten. 
tang pembikinan penjiaran, padjak2 

sepeda, kendaraan, penerangan, an- 
djing, pemberian air minum dan 
pemotongan chewan. 

b. Mengesahkan peraturan ten- 
tang lowongan dalam keanggautaan. 

DPRD3 dan tjara mengisinja jang 

a.l. dikatakan, bahwa seorang ang- 

gau a jang berhenti dari wakil su- 

atu partai politik, penggantinja di 
serahkan kepada partainj:, selang- 

kan wekil organisasi diganti dgn 
menetapkan seorang dari tjalon2 jg 

Aalam pemilihan mendapat suara 

paling banjak langsung sesudah 

arggauta DPRDS jang dalam 

pemilihan mendapat suara paling 

sedikit. 
€c Menjetudjui peraturan tentang 

uang kehormatan DPD jalah f 850,- 
sebulan. 

Djawa Timur masih dalam 
keadaan pertumbuhan 

sosiaal 

paling penting bagi Indoresia pada 
waktu ini ialah berusaha memper- 
baiki keperluan penghidupan rakjat, 
terutama sekali dalam soal makanan, 
pakaian dan perumahannja. : 
Atas pertanjaan mengenai angge- 

ran belandja, diterangkar, bahwa 
kekurangan dalam anggaran belan- 
Gja negara sekarang ini ada 1 mil- 
jard, Djika dimasukkan pula ang- 
garan belandja-tambahan (aanvul- 
lende begroting) maka mungkin 
ketekoran itu mendjadi satu sete- 

-ngah.miljard rupiah. Untuk menu- 
tupi inilah, maka a.l. diadakan pa- 
Gjsk peredaran. Padjak peredaran 
itu didjalankan dengan Undang2 
Darurat, « 
Melshan, kata Menteri Sjsfruddin, 

mungkin djuga akan diadakan pa- 
Gjak baru lagi jaitu extra-winstbe- 
lasting (padjak dari keuntungan 
jang luar biasa), 

lertanjaan: bagaimana djika pa- 
Gjik peredaran nanti ditolak oleh 
parlemen. Menteri Sjafruddin men- 
Gjawab: silahkan memilih Menteri 
Keuangan barus. 

Tentisng tenaga 
bekas pedjuong, 

Soal bekas2 pejjuang dkatakan 
bahwa untuk sementara urusan Ik. 
80.000 bekas pedjuang dimasukkan 
dalam organisasi tentera. Mengenai 
bekas2 pedjuang jang telah menje. 
reahkan sendjatanja di Djawa ada 
7000 orang, Menteri katakan, buat 
ini telah diadakan training centrum. 
Dim pada itujg 7000orang ini belun 
lagi dihitung jang di Sulawesi, Ka- 
mantan dan ditempat2 lain. 
Diterangkan lebih djcuh, bahwa 

tidak lama lagi akan dikeluarkan 
oleh pemerintah uang logam dari 5 
sen, 10 ser, 25 sen din 50 sen. Mata 
uang dari mesing25, 10 dan ?5 sen 
akan terbuat dari almuniun. —Ant. 

Gadji djangan rendet. 
DALAM corferentienja pada tg. 

24 dan 25 Februari jbl. bertempat 
Gi Kutoardjo, jg. dihadlirl oleh utu- 
San2 seluruh tjabengnja di Kedu 
Gan wakil2 Pengurus Besar dari. 
Jogjakarta, maka Consulaat Pere- 
kat Buruh Pekerdiaan Utum dae- 
rah Kedu telah memutuskan, agar 
gadji buat para pegawai Djawatan 
Pekerdjaan “Umum  diterimakan 
tiap2 bulannja pada waktunja ke- 
pada mereka itu. 

mun, Secretaris Organisatie: 

Abdullah: Secretaris Agit/Prop, Sir. 
S8. Suhartojo, Secretaris Buru"/Tani: 
Sdr. Bambang Sumarto. Secretaris 
Perbendahara'an: Sdr. Ma'ruf. 

dan pemerintah benar2 mengusaha- 
kan, supaja harga keperluan hidup 
dapat turun. Suatu buktijangnjata, 

jalah turunnja harga beras diwaktu 

  

  

Kemarin dulu oleh Presiden Sukarno telah dilakukan penjumpahan terhadap 
Mr. Tirtawinata jg diangkat mendjadi Duta Besar di Irak, menggantikan Hadji 
Dahlan Abdullah jang telah meninggal dunia pada tahun jang lalu. Ubatjara 
penjumpahan dilakukan di Istana Merdeka dan dihadiri antara lain oleh 
Menteri Luar Negeri Mr. Rum. 
Pemandangan ketika Mr. Tirtawinata melakukan sumpahnja. Gb: . Antara" 
  

B. I.N., B. T.N. DAN B.E.T. MENDJADI 
KOPERASI ?! 

(Oleh Wartawan OK.R Magelang.) 

Aa PERTANJAAN wartawan K.R. Magelang mengenai nasib 
Badan2 Hukum jg dibentuk Pemerintah sebelum aksi militer ke- 

dua, jaini Badan Industrie Negara, Badan Textiel Negara jg. kedu- 
anja hingga kini masih berpusat di Jogja serta Badan Exploitatie 
Tambang Negara jg. berpusat di Magelang, dan jang ketiga2nja ki- 
ni dalam keadaan likwidasi, maka Sdr.. Mudigdjo Kusumoatmodjo, 
Pimpinan Pusat B.E.T. di Magelang menerangkan, bahwa ketiga 
badan tsb. oleh fihak Kementerian Perdagangan dan Perindustrian 
akan disusun mendjadi suatu koperasi primair, dgn Badan Koperasi 
sebagai pusatnja. 

Putusan tsb. diambil, sesudah pa- 
Ga tg. 13/2 51 jl. di Djakarta terdja 
Gi konperensi Directoraat Pereco- 
nomian Pusat dgn, wakil2 Buruh 
»N” jg dihadliri oleh 14 Directeur jg 
bersangkutan dari seluruh Indo- 

lan utk membangun kembali peru- 
sahaan2 tambang dsb. jg. termasuk 
Glm. 3 badan tsb., agar baik peru- 
sahaannja, maupun pegawai-dan 
buruh2nja djangan sampai terlan- 
tar. 

gala sesuatu begitu kekal sangkut 
pautnja, sehingga soal pemogokan 
Jg harus dihadapi itu bukan sadja 
merupakan suatu arbeids-corflict, 
tetapi soal sos'al-ekonomis jg. me- 
ngenai seluruh lapsngan. £ekalipun 
Gemikian pemerintah dgn sekuatte 
naga berusaha vtk mengatasi kesu- 
karan ini, dgn mergingat pula ke- 
pentingan burth, baik dlm penjele- 

sajian soal pertikaianburth maupun 
foal pengawasan harge. Diharap- 
kannja, supaja peraturan pelarargan 
mogokdan lock.out ini hanja berlaku 
sementara dim waktu jg tidak ter- 
lala pandjang. 
Demikian Menteri Suroso. Ant. 

Sidang Kabinet. 
Didalam sidangnja jarg berlarg- 

sing Selasa jl djam 17.00 sampai 
dam 23.00 kabinet telah membitja- 
rakan peraturan2 tentang pemben- 
tukan Dewan Perantjang Negara, 
tentang perubahan ,,Grondhuuror- 
donnantie" Gan ,,Vorstenlandsch 
Grondhuurreglement“ dan aain2. 

Selain daripada itu kabinet djuga 
telah membitjarakan dan menerima 
usul2 perubahan terhadap usul2 ini- 
tiatif DPR mengenai kedudukanhu- 
kum dan keuangan Ketua dan Ang- 
gota DPR”, demikian pengumuman 
resmi dewan menteri. 

P.M. Natsir atas pertanjaan2, me- 
nerangkan lagi sehabis sidang kabi. 
net tersebut, bahwa Dewan Reran- 
tjang Negara itu adalah bersifat 
tetap. Soal2 jang lainnja mengenai 
hal ini PM belum hendak lagi mem- 
berikan keterangan2nja. 
Tentang perubahan2 mengenai 

»Grondhuurordonnantie dan ,,Vor- 
stenlandsch Grondhuur“ itu dite- 
rangkan oleh PM, bahwa.isinja ia- 
lah untuk menjesuaikan peraturan2 
itu dengan suasana dan keadaan di 

dalam lingkungan peraturan2 sewa- 
tanah di Indonesia dewasa ini. 

Pertanjaan mengenai perkemba- 
ngan keadaan setelah dikeluarkan- 
nja peraturan larangan mogok dan 
loekout baru2 ini, didjawab oleh PM 
bahwa dapatlah kini dikonstatir jg 

masing2 pihak mempunjai pengerti- 
annja didalam duduk dan tudjuan. 

nja soal itu. Ant. 

Kongres Besar P. P.K.I. 
bulan Djuli 1951 

panggilan lebih landjut. 

Kereta api Jogja-Djember 
Tadi pagi perdjalanan kereta-aji 

tjepat Jogja -Djember jang ditem- 
puh dalam sehari telah dimulai. Dari 
station Tugu berangkat diam 5.46 
sampai di Djember djam 17.35. 

Dari Djember berangkat ajam 7.00 
sampai di Jogja djam 18.28 

Selanijutnja dspat diberitakan 
adanja perobahan perdjalanan kereta 
api jarg berlaku sedjak tanggal 1 
Maret ini, jakni kereta &pi tiepat 
Jogja — Surabaja berangkat dari 
Tugu djam 1247 sampai di Surabaja 
djam 19.19. Sedang jang dari Sura- 
baja berangkat djam 06.01 sampai di 
Jogja djam 1?.30. 

Kereta api tjepat Jogja- Diember 
itu masih bisa disambung Isgi dgn 
kereta api Djember — Bondowoso ig 
berangkat dari Djember djam 17.45 
sampai Rondowoso djam 19.13. Ke- 
reta api pagi dari Bondowoso jang 
bisa sambung dengan kereta api 
tjepat ke Jogja dari Bondowoso 
djam 5.05. 

Tindakan Instansi Militer 
Tindakan penggrebekan jang dila- 

kukan beberapa hari ji dikota Jogja 
ini, adalah tindakan militer. 'Demi- kian keterangan Jang kita dapat dari 
fihak jang berwadijib. 

Selandjutnja Gapat diberitakan, 
beberapa orang jang perlu diperiksa 
lebih landjut, bukannja ditahan di- 
kantor polisi, tetapi di C.P.M. 
femua tindakan? penggerebekan 

sekarang ini adalah tindakan instan- 
si militer. 

Dokter dari G.M. 
Hari Senin jl dilangsungkan pd” 

njumpahan Sebagai “dokter lulusan 
dari  Universitet ,,Gadjah Mada” 
Jogjakarta Drs, R. Supandji, ditem- 
pat Fakulteit Kedokteran Gigi dan 
Farmasi di Kadipaten. 

Pegawai Kementerian Per- 
buruhan dikembalikan. 

Didapat keterangan dari pihak 
Djawatan Sosial Jogjakarta, bahwa 
beberapa pegawai bantuan jang di. 
berikan dari Kementerian Perburuh 
an kepada Kantor Penempatan Te- 
haga Daersh Istimewa Jogjakarta, 
telah dikembalikan kepada Kemen- (Otohe: Korek aaanana. Disamping resolusie tsb. diadj Ta Mean ne Kr ap Aa na megan Bana ah ka si M is Ep Tenan 

s sb. adju- rasi. Perindus - 7 rapkan kebidjak aan P K. I. jang dilangsungkan di Malan 2 Sarjokusim6 “dari, Bamuntarian kan pula resoiusie, agar jg. ber- Organisesi2 Usaha Rakjat, B.I.N. 3 pang PN JaDg Na " Pegawai2 itu ditempa'kan oleh Sosiasl Jogjakarta jg. selang me- 
lakukan tugas untuk mengadakan 
penindjaiuan2 dibeberapa tempat di 
Djawa Timur dan kini sedang ber- 
istirshat di Jogjakarta, menerang- 
kan kepadakita, bahwa pada umum- 
nja soal2 sosiaal di Djawa Timur 
masih dalam keadaan permulaan 
jg. harus dipupuk. pertumbuh .nnja. 
Kelambatan pertumbuhan ini an- 

tara lain disebabkan, karena sedjak 
revolusi, daerah Djawa Timur telah 
merupakan daerah perdjuangan ig. 

banjak mengalirkan darah. Diwaktu 
Gjaman pendudukan, boleh dikata- 
kan dserch jarg tertekan, jang ta' 

mungkin untuk mer ghidupkan djiwa 
sosial dikalangan masjarakat. Dem 
kian £ urjokusumo. : 

Di Djawa Timur umumnja, orang 
belum dapat mengartikan tentang 
arti fatsal 34 dari Undang2 Dasar 
Republik Indonesia mengenai kese- 
Gjahteraan sosiaal. Mereka menung- 
gu bantusn2 dari Pemerintah, se- 
dangkan Pemerintah sendiri belum 

. Gapat mentjukupi keperluan in!. 

Eurjokusuxo dgn. rombongannja 
mengadakan penindjauan djuga ke 
beberapa asrama fakir miskin, pe- 
santren dan asrama bekas pedjuang 
Gi Madura, 

Dalam kesannje, umumnja tjukup 
baik, tetapi akan lebih sempurna, 
djika antara ra'jat dan Pemerintah 
masing2 memberi bantuannja untuk. 
keperluan itu. 

  

  

Tanggal 3 kembali. 
Para mahasiswa dan mahaguru 

dari Sekolah Akademi Seni Rupa 
Bandung, jarg sedjak permulaan 
bulan jl berkundjung kedaerah Jog- 
ja, berharap pulang kembali tg. 3 
Maret Ini. : j 
Mereka .telah mengundjungi dan 

melihat hasil2 kebudajaan disini, 
misalnja tjandi2, serimpi dll, Telah 
diadakan pula pertemuan ramah 
tamah Gengen mahasiswa2 dan gu- 

ru2 ASRI di Jogja, 

wad!ib mempertjeput pembajaran 
uang pemulihan, menindjau kem- 
bali kedujukanpegawai2 dlm. P.G.P. 
1943 dan melaksanakan perdjalanan 
tetap bagi para pegawaibg. tehnik. 

Kepada P,B. SBPU Jogja didesak, 
agar resolusi2 pada kongres ke 2 di 
Jogja pada tg. 1i—14 Nov.'1950 le- 
kas dapat dileksanakan. $ 

Conterentie telah mengadakan 
reformasi pengurus SBPU Kedu dg. 
keputusan Sir. O. Pranoto dan Sa- 
mail sebagai Pimpinan dan Wk. 
Pimp. Umum, Sir. Samadun Pimp. 
bg. organisasi keuangan, Sir. Dario 
bg. Fendidikan penerangan dan Sir. 
Sutjipto Pimp. bg. perburuhan- 
sosial, : 2 

B.T.N. dan B,I.T. Selain itu Peme. 

rintah telah membentuk sebuah In- 
stansi jg chusus mengurus saluran2 
itu. 5 

Koperasi2 tsb ada didalam correct 
Pemerintah, baik pengawasan mau- 
pun kesulitannja, sedang Pemerin- 
tah akan memberikan credit pada 
usaha tsb. : 
Atas pertanjaan, Sir. Mudigdjo 

menjatakan dim. prinsipnja setudju 
berdirinja primaire koperasi diatas, 
asal koperasi2 itu betul2 dibentuk 
buat membimbing dan mengactiveer 
kembali perusahaan2 “jg. dulunja 
tergolong didalam 3 badan diatas. 
Jg. primair, ialah tindakan Pemerin. 

tah dgn segera, guna mentjari dja- 

  

D.I. INGIN DAERAH DE FACTO 
Sikap tentara masih defensiet. 

KERUGIAN jang diderita penduduk dari daerah timur djalan 
Tjitjalengka — Madjalaja selama bulan Djanuari dan Pebruari 

ini ditaksir kira2 sedjumlah f 500:000,—, sebagai akibat dari se. 
rangan2 dan penjerobotan2 
pegunungan daerah tsb. - 

Demikian keterangan Bupati Ban- 
dung Malo Wiraratikusuma kepada 
»Antara”, 

Dari daerah jg makmur itu seka. 
rang sudah banjak penduduk jang 
mengungsi gn meninggalkan ta- 
nahnja, kolamnja, sedang hartaben- 
Ga jg dibawa oleh penduduk tidak - 

seberapa djika dibandingkan dg 
jg digarong atau dibakar oleh ge- 
rombolan itu, p 

. Ditambahkannja pula, bhw dian- 
tara gerombolan itu ada jg berpa- 
kaian seragam dan bersendjata mo- 
Cern, seningga penduduk sering2 

keliru menjangka mereka tentara. 

Sesudah menjatakan, bhw telah 
diadjukannja kepada pimpinan ten. 
tara utk mengadakan pembersihan 
jg radikal, maka Bupati itu telah. 
mendapat pula keterangan dari We 
dana Tjitjalengka, bhw penduduk 

te ah menjatakan kesanggupan utk 
membantu tentara, 

Sebagai diketahui, mungkin ber- 
hubung dgn keadaan politik, sikap 
stentara masih defensif dan baru 

v 

gerombolan bersendjata dari bagian 

bertindak kalau ada serangan dida 
erah2nja masing2 dan belum meru- 
pakan aksi pembersihanjg meliputi 
seluruh daerah jg dianggap sarang 
gerombolan. 

Gerakan D. 1. hendak 
mengadakan daerah 
de facto? 

Berhubung dgn berita2 jg mensi- 
njalir geromkolan2 bersendjata di- 
sebelah selatan kabupaten Bandung, 

Bupati mempunjai laporan2, bahwa 
gerombolan2 itu menudju kearah 
timur dan diduga gerombolan D.I. 
Menurut dugaannja, sekarang a- 

Ga tendens pasukan2 D.I. gerombol- 

an2 bersendjata Jlainnja hendak 
menduduki daerah2 disebelah sela- 
tan kabupaten Garut, 

dan Tjiamis dgan maksud supaja 
mereka bisa menjatakan bhw ,,Ne- 
gara Islam Indonesia” itu mempu. 
njai daerah de facto, Sebagai dike. 
tahui sampai sekarang gerombolan 
ita terpentjar2 dan mengadakan 
.pengatjauan2 disana-sini, tapi tidak 
menduduki sesuatu daerah, 

Tasikmalaja : 

terhadap industri timah di Bangka 
jig mendjadi hak milik Pemerintah 
agar industri tsbmulaith. 1952 jad, 
pimpinan dan stafnja dipegang oleh 
bangsa Indonesia. 

Tiap koperasi desa dapat 
3 . Ia 

kridit 

Menjambung berita kita tentang 
akan Giberikannja kredit oleh pe- 
merintah kepada koperasi- koperasi 
Gesa di Djawa Barat, didapat kabar 
selandjutnja bahwa untuk seluruh 
Djawa Barat di sediakan kredit 
R1.500000 dan akan dibagikan ke- 
pada kira-kira 150 buah koperasi 
desa. 

Berhubung dengan itu, Nitisuman 
tri dan Muchtar dari Koordinasi 

“Koperasi Djawa Barat telah menga- 
Gakan perdjalanan keliling ke Suka- 
bumi dan Tjiamis untuk mem- 
berikan pendjelasan kepada pemim- 
pin2 koperasi desa tentang kredit 
tersebut. Menurut keterangan, ko- 
perasi2 jang mendapat kredit itu 
ialah jang telah dapat dinjatakan 
bahwa pembukaan dan pexerdjaan 
administrasi selurihnja baik. Kredit 
itu dimaksudkan untuk didjadikan 
»Stootkapitaal“ dan dikembalikan 
kepada pemerintah dalam tempo 
lima tahun. 

Koperasi2 desa jang mendapat 
kredit itu ialah jang terutama ter. 
dapat didaerah Sukabumi, Tasikma- 
laja, Tjiamis dan Bandung, sedang 
Tjiandjur Kabarnja masih belum di 
bangunkan kembali dan di Purwa- 
karta masih lemah keadaannja. Di 
Tasikmalaja koperasi.koperasi desa 
itu antaranja sudah mempunjai ba- 
gian2 peternakan, perkebunan, se- 
dang di Bandung telah ada jang 
mempunjal penggilingan beras, Ant. 

— Baru2 ini desa Tjangkring Ke- 
fjamatan Ngadirodjo(Patjitan), ter- 
serang bandjir besar jang mengaki- 

batkan beralihnja sungai Lorog ke 
desa Tjangkring, hingga menimbul- 
kan kerusakan 3 buah rumah hanjut, 
6 buah rumah roboh (iusak berat), 
27 buah rumah (rusak ringan), 
dan Ik. 30- 40 ha. sawah dan tegal- 
an jang rusak, kerugian ditaksir 
16.000, 

baru2 ini a.l memutuskan: Kong- 
Tes Besar Persatuan Pemuda Ke- 
risten Indonesia jg ke V akan di- 
langsungkan tg. 3-6 Djuli tahun 
ini bertempat di Semarang atau 
di Surabaja. 

Kongres besar tsb. akan dikun- 
Gjungi oleh Tjabang2 dan daerah2- 
nja diseluruh Indonesia, organi- 
sasi2 pamuda Keristen jang hingga 
Kini belum tergabuvg dalam P. P. 
K. I., demikian djuga oleh wakil2 
Geredja diseluruh Indonesia. 
Undangan untuk kongres besar 

tsb. akan disampaikan pula kepada 
The WorlofCouncil of Churches Youth 
Department, Worlds Young Men's 
Christian Association, World's Young 
Women's Christian — Association 
ketiga tiganja berkedudukan di Ge- 
neva. " 
Adapun Kongres tsb. selain mem- 

bitjarakan perkembangan organi- 
sasi sesuai dgn . masa pembangun- 
an Geredja dan Negara pada de. 
wasa ini, akan mengambil djuga 
atjara chusus jaitu soal Keagama. 

an, preadvies mana akan diberikan 
oleh Mr. A. M. Tambunan, 

— Mulai tgl. 21 s/d tgl. 25 bulan 
ini telah dilangsungkan Pekan Pan- 
du Rakjat Indonesia Tjabang Te- 
manggung jang berlangsung dengan 
meriah dan memuaskan. Antara la- 
in dalam pekan tsb, diadakan per- 
tundjukan, permainan, perlombaan 
dan exposisi. : 

  

'Kursus Kader Sosial 
Wanita 
Mendapat perhatian pesat 

. Kursus kader sosial Wanita jang 
Giadakan utk pertama kali di Jogja- 
karta atas usaha Djawatan Sosial 
Daerah Istimewa mendapat perha- 
tian besar. 
Menurut rentjana, utk 14 keman- 

tren dalam kotapradja Jogjakarta 
akan dikundjungi oleh 400 orang, te 
tapi baru di 11 kemantren, djumlah 
pengikut sudah 480 wanita. 
Umumnja jg mengikuti kursus ka 

der itu terdiri dari kalangan mene- 
ngah. 

Seperti diketahui, kursus kader 
tsb. diadakan dalam bulan Pebruari 
ini dan lamanja 6 minggu. 

Setelah kursus dikota itu selesai, 
akan diteruskan dikabupaten2, 

pihak Kementerian dibeberapa tem- 
pat luar Jogjakarta, antara lain Su 
rakarta, Kiaten dsb.nja. 

Rakjat Adikarto minta nama 
Wates dengan Ibukota 

Wates, 
Wartawan KR mendapat keterang- 

an, bahwa sidang DPR kabupaten 
Adikarto jang dilangsungkan kema- 
rin dulu di Wates telah menjetudjui 
maksud pemerintah daerah Istimewa 
untuk menggabungkan kabupaten2 
Adikarto dan Kulon. Progo. Disam- 
ping itu, mereka menjampaikan be- 

-berapa usul, antara Jain minta su- 
paja nama kabupaten gabungan itu 
Wates dengan ibukotanja Wates 
Gjuga. Djika pemilihan umum jang 
akan diadakan di Jogjakarta belum 
terlaksana, anggauta2 DPR kabupa- 
te. baru, supaja terdiri dari bekas 
anggauta2 DPR kabupaten kedua 
belah pihak, 

——um 

Sekolah .Pertukangan 'Perta- 
ma di Bantul dan Kalasan. 
Didapat kabar, bahwa dalam ta 

hun int di Kabupaten Bantul dan 
Kalasan akan dibuka sekolah? Per- 
tukangan Pertama 2 tahun. Ini me- 
ngingat malin derasnja anak2 seko 
lah ra'jat jang telah tamat untuk 
melandjutkan kesekolah2 vak. Per- 
siapan2 pembukaan telah dimulsi: 

   
SOBOHARSONO: The Vigi- 
lantes return, Jon Hall, Margared 
Lindsay, Andy Devine—17 th. 

SENISONO: River Lady, Yvon- 
ne de Carlo, Dan Duryea, Rod 
Cameron, —17 th. 

REX: Fighter Sguadron, Edmond 
O'Brien, Robert Stack.—13 th. 
INDRA « The Three Muskuteers 
Lana Turner, Gene Ke'ly—17 th. 

LUXOR : State Fair. Dana An- 
drews, Jeanne Crain.—13 th, 
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1 enta tu Hkntarkani bahwa 
k j Korea Utara 

1 akin besar ce- 
membuat 'pertahanan2 baru 
u fr 

mil dari Seou t hingga kepegu. 
nungan? disebelah utara Chongchon 
ditimur. Ditaksir bahwa pasukan? 

an Korea Utara mempunjai 
kurang 130.000 serdadu dise 

djang garis pertempuran itu. 

Berhadapan dgn pasuka 
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ETRRT 
- dan Korea Utara ituterdap: prak- 

tis seluruh kekuatan Tentara ke 8 
| Gjendgral Ridgway. untuk bersiap2 
terhadap kemungkinan pertempu. 
ran2 jg menentukan diwaktu jang 
singkat nga Menurut pengumuman 

| Tentara divisi tentara laut 
kel. Amerika Un kembali dia- 
5 jukan @imedan pertempuran te- 
ngah untuk bertempur disamping 
Korps ke 9 PBB. Sebuah divisi Ko 

| rea Selatan Sena difloat . 
- tersebut. 

MA EN | Pesukan PBB dipukul 
“ -—m 

Pasukan- pasukan PBB lainnja 
mengambil kedudukan - kedudukan 

4 . — €igaris-garis pertempur. n disebelah 
“sangagan barat -laut, selatan, tenggara daa 

sebelah timur Seoul. Pasukan? RRT 
dan Korea Utara hingga kini telah 
memukul mundur segala pertjobaan 
pasutan2 P38B untuk menjeberangi 
sungai Han, demikian pula serang- 
an2 jang d:ilikukan dari kedudukan 
pasukan. pasukan PBB disebelah 
tenggara seoul, 

    

   

    

   

   

aum wanita itu meng 
C usus utk 

wanita sadja. Tidak eh ditjam- 
puri ksum leleki. 'Mbakju Man 

sarkoro mendir ajian 
Rakjat. Partai: politik, #ibus k 

« ksum wanita. Meskipun mas Ma 
ngunsarkoro su 

! tai politik P.N.1, | 
Sodrono pikir2. Mema 

itu Isin dengan laki2- Ada 
Ye Wani 

   
   

     

     
   

  

    

  

Disektor timur. medan 'pertem- 
2 puran tengah pasukan? PBB dapat 

e wanita mempsroleh kemsdjuan 2: 'ngga 3 
a peribuha. mil, tetapi disektor sektor lainnja 

Yara Mana nga hanja. terdapat perobahan sedikit 
stau tidak ada perobahan sama 
sekal!i dalam keduduka»2 pasukan2 
P3B. 

. dalam - , », 

TAK Nanah 
" — KERUGIAN PERANG 

Perdana “mebbari Djepang 'Shige- 
ru Yoshida mengatakan dalam par- 

'Djepang tidak akan 

Te tua £ : 

ENDENGAR diatas" mbok So 
M .drono marah. Katanja, 

stik wanita ti ah 
5 hn an. Selalu dibelakangkan 

A Kaum lelaki memegang prioriteit 
dalam segaia hal. Dunia inidimono- 

0 Ang dim “Aturan2 dan 
dat jang membikin laki2. 

ta hanja disuruh tanduk. 
ak Ta aturan? dan 

      

PA gaaak kan” kaum 
ja, lelaki dan hang re 

it. Tapi wanita sendi 
kenja. Mengan- 

ian “ menjusui 

Biarpun Djepang diminta memba. 
si Kerugian sebesar 8.000.090.090 

ollar n, Djepang tak akan dapat 
memenuhinja, kata Yoshida. 

Me Toxio) 

  Pp membajar kerugian ' 

nda kar Selasa jl melakukan sera- 
ga 5 kali terhadap offensif pasukan2 

suran tengah jang telah berdjaian satu 
mua serangan2 itu ditudjukan terha- 
a jang mengambil kedudukan2 bebe- 

| tenggara Hoengsong. Serangan2 itu dapat 
Ini dianggap sebagai suatu tanda bahwa 

“kini sai mentjapai garis tak MN” pa- 

sarah itu untuk pertama 
kali dalam beberapa hari ini di 
kabarkan tentang adanja .gerakan2 

pasukan2 Komunis dipant4i timur, 

"Menurut komunike Tentara ke-8 
pesawat-pesawat pengintai PBB te- 
lah melihat kira-kira 1400 serdadu 
Komunis jang sedang . bergerak 
kearah barat- daja 17 mil se elah 
barat - laut Kangnung tidak « 
Gari garis lintang ke-38. Pasukan2 
RRT Jang sedik t2nja mempunjai 
kekuatan 1 divisi di kabarkan 
sedang di pusatkan di sepandjang 

   

n
j
 

“ djalan jang membudjur dari Yang- 

pyong melalui Yongduri ke Hong- 
chon. Ant. UP: Tokio. 

    

  

Menolak Natar” 1 
Nobel 

Sir Hartley Shawcross, 

  

Ban 
agung Inggris, telah minta kepada 

Supaja na- panitya Hadiah Nobel, 
manja dihapus dari daftar tjalon 
penerima hadiah tadi untuk tahun 
1951. 

Sebagsi alasan 
bahwa ia tiada merasa bahwa tin- 
Gakan2nja dilapangan urusan luar 
negeri, patut mendjadi sebab untuk 

  Mean (Ant. vP London) 

   
Atap geredja roboh 

100 Orang     
mendapat luka2, ketika atap gere- 
dja Gi Pasto, Colombia, roboh pada 
waktu orang bersembahjang ketika 
hari Selasa ini. 

  

'Kedjadian tadi datangnja dengan 5 
mendadak, hingga orang2 jang ada 

dalam gedung tadi tidak “sempat 
menjelamatkan diri: diantara kor- 
ban2 tadi terdapat sedjumlah besar 
murid sekol:h menengah puteri, 
Ke UP) & 

  

MASSA DEMONSTRASI SELURUH TIONGKOK 
Menentang dipersendjatainja Djepang kembali 

Maa Temon Sean menentang dipersendjatainja Djepa: 
telah diadakan oleh semua lap'san rakjat Tiongkok. 

  
kembali    

Lebih 100.000 "pemuda di Hankow, Wuchang da Bajang "3 
telah mengadakan demonstrasi tg 25 Pebruari jang lalu Men ra 
dipersendjatainja Djep:ng kembali. 

Lebih 60.000 penduduk Changsha 
telah mergadakan deronstrasi pula 

menentang remiliterisasi Djepang 
itu. 200 golongan Katholik, missi 

kathol k dan non ikut serta dalam 
demonstrasi itu. 

Lesih 110.000 petani baru2 ini te- 
leh adakan demonstrasi djuga di 
Gaerah2 distrik Taiyuan, Nanking, 
Wuhu, Hengyang dan Sanchiso dari 
kabupaten Changan -. di propinsi 
Shenshi 
Pasukan2 pertahanan tani di 36 

kabi paten sebelah utara Szechuan 
telsh adakan demonstrasi pula tg 
17 Pebruari jang lalu. Mereks ber- 
Gjandji akan menggunakan sendjata 
mereka untuk mempertahankar 
Gaerah2 petani mereka dan untuk 
menentang dipersendjata:nja Dje 
pang kembali. 

Di Foochow lebih 80,000 pendu. 
duk dari tanggal 16 hingga 20 Pe- 
bruari telah adakan demonstrai 
Gjuga melawan dipersendjatainja 

Djepang kembali. Semua pasukan2 

  

ngannja pada sepotong kain dan 
menulis ketegasan niat mereka 
untuk melawan aggresi Amerika, 
membantu Korea dan mendjaga ke- 
slamatan tanah air mereka. NI 
NCNA Pekipg) 

  

    

   
    

  

    

u, ksum wa- 
"mengadakan perkumpul. 

“Chusus utk kaum wa. 
usus utk membitjara- 

kan un mempan iaa kepen- 
tingan2 kaum wanita. Jg tidak da- 

INTERVENSI NEGERI2 ARAB DI MAROKKO? 
Andjuran Abdul Karim 

patiLawan Marokko, Abder Krim (Abdul Karim), 
Selasa jl berseru kepada pemimpin2 negeri2 Arab supaja menga- 

pada hari 

dakan intervensi di Marokko Perantjis atas nama Sultan Mohammad t dimengerti Girasak leh 
- AN Na ke-V. Seperti telah dikabarkan, Sultan Marokko pada malam Senen kaum Jlelaki- Kalau perlu, untuk    

    
    

    

   
     

  

   
  

menentang p asan "lelaki, “jl telah terpaksa menanda-tangani persetudjuan jang disodorkan oleh 
itu... ae Hg an pemerintah Perantjis untuk melarang kagiatan2 partai Istiglal jang 

Ku EA gt aa memperdjuangkan kemerdekaan Marokko, setelah pemerinaa Pe- 
RONO  mendj Kaum rantfjis mengantjam kedudukan Sultan Hem Hai Bin 

La an Nanga | Sementara itu tersiar berita2 Meng nng nana 
ngerti serta tidak d at. bawa Lembaga Arab mu Saka bulat untuk Stalin. 

  

   
    

          

        
        

    

   

   
    
     

   

    

   
   
   

   

  

      
   

      

  

akan memajjukan soal ini 
“Dewan Keamanan PBB. 

. Abdul Karim, pemimpin gerak 
erdekaan di Afrika Utara ang 
“tinggal di Kairo, menja 

eko seruannja itu kepada rad 
presiden2 dan perdana menteri2 Lae 

| geri2 Arab. 
2 

Kan 
Sekretaris Gjenderai 

menjokong Sultan Marokko, Tn 

  

. Tidak Nat” me akan 
ut Kadin Wa. penindasan 

kai wanita, 
hO tambah marah. So- 

bab, marahitu 

    

adi Pn 
angnja Sofrono tahu. Wani- 

1 golongan lemah. Alam jang 
tapkan begitu. Tana Tn 

“Arab, Azzam Pasha, 

bitjaraan mengensi soal ini deng. 
Tashan Yusuf Pasha, pembesar. 
manah Mesir jang bertugas n 

soal tsb. Demikian 
: Kairo). 

“Duduki pos2 : dipo” 
aa labuhan? Marok 

BE Rabat & Fez. 
Pemerintah Perantjis di Marokko 

Fe "mengerahkan pasukan? Pe- 
ntjis jg berdjumlah 20.000 orang, 

- untuk menduduki pos2 semuanja 
Gipei, an2 Marokho dan 

| dan Rabat. 

    

  

       
  

. £ 

    

     

   
   

malam Selasa jl. mengadakan pem- - 

yet T 

  

“Menurut sisren kantor berita So- 

  

100. 000 ORANG 
PASUKAN RRT 
Antara Kanton Hong- 

kong-Swatow 

:Menurut kalangan Inggris di 
- Hongkorg RRT telsh menempatkan 

“tentara sedjumlah 30.000 orang lagi 
didaerah pantai dekat Hongkong. 
Menurut kalangan tadi, pada wak- 

tu ini djumlah pisukan Tiongkok 

dladjukarinja, 1 

  

1 djadi korban. 
Kira? 100 orang telah tewas atau 

tiap2 peperangan hanja m 
menang belaka, sehingga pa 
djalan, tidak ada satu pihakpu 

cnja menang, baik dari sudut ek 

2 enatang SER Dauh kitk Kelba 9 
“kakan angka?, aa kebutuhan 

beras Indonesia. Djika hasil panen 

  

'normaal, maka kebutuhan beras i! 
akan mentjukupi, tetapi tidak b 
mengexport setjara besar2an. 

Pada waktu keadaan seperti '8e- 
karang, dimana keamanan terantjam 
ole 'bahaja | 

selain be 
    

alat2 perang, djuga berusaha meng- 

import bahan makanan untuk per- 

sedan rakjatnja. 
| Demikian djaga Indonesia, djika 
'keadaan mengidz'nkan, tentanja ber 
napa mendatangkan bahan2 maka. 

Kita masih ingat, pada tahun 
lang lalu Indonesia menjatangkan 
350.000 ton beras. » 

Tahun ini, produksi beras Indone- 
sia merosot. Karenanja, kita mesti 
mendatangkan beras dari luar negeri 
lebih banjak. Kabarnja pemerintah 
telah memesan 700.600 ton. 

Suatu pertanjaan. Apakah pesan. 

an sebanjak itubisa didapat ? Sebab, 
lais2 negeripun memerlikan pesan. 

barang itu. Terkstjuali kalan bar- 
ternja dergan karet. Faktor lain, 
apakah pengangkutan mentjukupi? 

Pesanan2 sebanjak itu, selain utk 
menutup kekurangan persediaan 
.beras jang disebabkan proigksinja 
turua, pun dapat kita artikan, ka- 

didserah segitiga Kanton Hovgkong- " lau2 perang petjah. Tetapi djangan 
ESwatow mendjadi 100. 000 Tang le- 
bih. 

Dikatakan seterusnja bahwa pa- 
siukan2 baru tadi merupakan bagian 
dari tentara ke-3, jang dipimpin 
oleh Djenderal Chen Yi itu. (Ant. 

: Rtr Hongkong). 

ahanan petani di daerah Chan. 
“pan telah menempatkan tanda ta- 

t 

vjet ,,/Tass« jang diterima di Lon- 
don, pemilih2 di Kiev dengan susra 

bi ma telah memilih marsekal Stalin    

    

   

  

ari Republik Sosialis Sovjet 
ine. (Ant. Rtr. London).   

Buruh listrik Saigon 
: mogok 

Semua na pabrik tenaga. 
listrik di Saigon pada hari Selasa 
mogok 
sebesar 30 pCt. Pemogokan ini di- 

| “lakukan oleh 

menuntut kenaikan upah 

Ik. 500 orang, 300 

Giantaranja telah mulai mo: 
“hari Senen. 
hnik dari pasukan2 Pe- 

orang 
   
    

“Sok. terpaksa dikerahkan untuk 
memung 
duduk Saigon mendapat tenaga lis- 
ag jang diperlukan sehari hari. 

(Ant. Rtr. Saigon.) 

an 2 djuta orang pen. - 

lupa, itu hanja persediaan untuk . 
tahun ini Das Glika perang dunia 
petjah dan berdjalan lebih dari sa- 
tu tahun, kita akan mengalami 
Kesulitan. 

Orang terlalu optimistis. 

  

  

  

   KEMENTERIAN 

KRISIS KERTAS SELURUH DUNIA ? 
Hana terlalu tinggi. 
er Batuan dan Perindustrian menaiear aa 

keterangan mengenai keadaan persediaan kertas koran di Indonesia. 
Dalam keterangan ter: 

sediaan kertas di Indo 
waktu dalam hal itu ki 

  

    

    

ut dinjatakan, bahwa walaupun per- 
ia tidak begitu besar, tapi untuk sementara 
'masih dapat berdjalan. Telah dilakukan 

pesanan? besar untuk kertas itu diluar negeri dan sebagian dari 
pesanan tersebut-kini sedang dalam perdjalanan. EA 

Dinjatakan, bahwa semakin lama 
datangnja ,,levering” kertas itu. de- 
ngan harga semakin mahsilpula kita 
Gapat mendapatkan kertasitu achir- 
nja. karena dengan adanja clausule 
»barga terbuka” (open prijs) maka 
harga ,levering” akan sedjalan na- 
iknja dengan harga di pasar. Bah- 
wa ini suatu kemungkinan jg mu. 
dah terdjadi, ternjata, bahwa dalam 
Waktu kurang dari tiga bulan harga 

| dari empat matjam kertas ig pen- 
ting naik masing2 dengan-53 pCt, 
74 pCt, 46 pCt dan 62 pCt. 

Kita tidak dapat me 
nahan hurga. 

Dalam pada itu pemerintah skan 
berusaha sekuat2aja iintuk pemasu-. 
kan kertas ke Indoresia, tapi meli- 
hat permintaan pasar internasional 
pada waktu in?, harga?nja tentunja 

akan tetap tinggi. 
Selanijutnja dinjatakan, behwa 

perhatian umum jig semakin besar 

terhadap harga jg tinggi dari ker- 
tas itu disebabkan, karena kenaikan 

harga abonemen koran dan disam. 
ping itu kenaikan harga adpertensi. 

Orang Indonesia sebetuinja tidak 

Gapst berbuat ban'ak utk menahan 
.kenaikan harga kertas itu. Indone. 
sia sangat tergantung dari laar ne. 
geri utk pembelian kertas itu. Di 
dalam negeri kita sangat 'kekura- 
ngar dalam soal kertas itu, dan ha- 
rus menbelinja diluar negeri dgn 
hakga “ana: tinggi. Ini Ta 

  Se laniah bunji kawat 
, sekretaris-djenderal 
Arab Abdurrahman 
Gari Allal el Fashi, 

artat Istiglal Marokk. 

      

  

    

   
    
       

      

  

in    
su besar 
orapg Te mM. V 
    

    

: hatinja | N ng 
Bodrono : 5 

g Mesir : itu demiklan 4 c 

     

    

   

   
      

  

    

  

   
   

    

      

        

    

   

anebut: 

- P. Lokoll6 jang beberapa waktu 
jang lalu sebagai menteri jang di- 
eri kuasa oleh ,,Republik Maluku 

“Selatan” datang di Nederland dari 
Ambon, sebagai pembesar jang ter- 
nggi dari RMS memetjat njonja 
in Dr. Nikijuluw, Kayadu dan Ds. 

'Tutuarima sebagai anggauta2 dari 
“Biro Maluku Selatan di Den Haag. 

Menurut keterangan2 jang didapat 
oleh harian ,,/Trouw”, maka Dr. Ni- 
kijuluw tidak mau menerima peme- 
tjatan tersebut dan memindahkan 
sekretariatnja dari Den Haag ke 
Rotterdam. p 
Pertentangan paham itu menusuk 

    tgl Feb 4, Sa   

    

   

   
og Pte tand 
oleh regu2 w Ifa 

  

     

   

| kaum Na k 
impulan : mena,    mungkin lantas 

menuntut: Tetap 
ta 

      
     
    

  

“0 sebabkan adanja perbedaan paham 
1 politik antara kedua golongan. Dr. 

— Nikljuluw dan pengikutnja meng- 

    
- harian ,,Trouw'' sebagian besar di- 

    
      
       

  

RMS” Di NEDERLAND an g 
Mega perpetjahan jang terdjadi antara orang2 Ambon di 

: Nederland, harian Belanda »Trouw” (Anti Revolutionai di Pn 

berbulan2 jang HpuA kalangan 

Inginkan terdapatnja otonomi untuk. 
Maluku Selatan dibawah bendera 
Merah Putih. Ini bertentangan dgn 
pendirian golongan Lokollo dan Patti 
jang berpendapat, tidak mungkin 
lagi adanja kerdja-sama antara me- 
reka dengan Republik Indonesia. 

Badan ,,Door de eeuwen trouw" 
berpendirian bahwa orang berasal 
dari Ambon harus menentukan sen- 
diri status politiknja dan bahwaper. 
bedaan paham dalam soal politik 
tidak boleh melemahkan bantuan jg 
akan “nega kepada rakjat dl 

. Ambon. 

      

   bedan »Ambonin Nood” 
iri dibelakang golongan Dr, 

Tapi Men aa harian pTrouw', 
. ni 

£ 2 ta 

  

“an rupa. 

  

nerena perbandingan anraba per- 
mintaan dan tawaran sangat tidak 
menguntungkan bagi sipembeli. 

|. Pengaruh akibat perang. 
Perang dunia jang baru lalu mem 

punjai pengsrah2nja terha dap pro- 
Guksi kerias. Sebagian dari paberik- 
paberik kertas di Eropa hantjur se ' 
Isma perarg dunia jbi. sebagian la. 
gi rusak daa kini pembetulannja be 
lum sampsi ditingkat jang Gemiki- 

sehingga Gapat ditjapai 
penghasilan sebelum perarg. Di Pin 
landia dan Swedia orang sangat ke 
kurangan tenaga pekerdja dalam in 
dustri kertas itu. 

Pengaruh jang merugikan bagipa 
ra pembeli kertas itu kini ditambah 
lagi dengan kendaaninternesional Jg 
semakin genting. 

Misalnja sadja bahan yhtuk pem- 
bustan kertas (houtcell:lose) kini di 
butuhkan pula uniuk perindustrian, 
perang lsinnja, Berbagai negara2 ki 
ni mengadakan persediaan2 kertas 
untuk keperluan perang nanti den 
Gengan den.ikian permintsan untuk 
bahan tersebut didunia lebih besar 
dari pada djumlah jang dibutuhkan 

5 untuk konsumsi pada waktu ini. 

Indonesia perlu kertas 
banjak. 

Disamping itu semua kini pema- 
kaian kertas di Indonesia djauh le- 
bih tinggi Gari pada sebelu an perang ' 

. dunia jbl. Djumlehnja pembatja2 ko 

ran dinegeri ini kini djeuh lebih ba 
injak dari waktu dulu Dalam pada 
itu banjak pula timbul perusahaan2 
penerbitan baru, Itu semua" menje 
babkan sukarnja untuk mendapst. 
kan kertas dan kalau dapat. maka 

(harus dibajar dengan harga mahal. 
Kesukaran untuk mendapatkan ker 
tas itu mempunjai pengaruh djuga 

1 terhadap waktu melever barang2 ta 
Gi, Dipasar dapat dikatakan tidak 
ada persediaan kertas. Akibetnja ia- 
lah bbw kini paberik2 keitis mem- 
butuhkan termijn untuk melever ba. 
han-buhan itu lebih lama. 

Pemilik2 paberik itu serdiri tidak 
mengetahui, sampai dimana perkem- 
bangan kenaikkan harga bahan? un- 
tuk pembikinan kertas dan perkem- 
bangan faktor2 lainnja dan karena 
itu mereka hanja mau melepaskan 

barangnja dengan  clausule ,,harga 
terbuka”, Ini berarti bahwa harga 
pada waktu melever bararg2 itu se 
Gjalan dengan perubahan harga di- 
pssar dupia Gan harga itu beberapa 
bulan lagi tentunja lebib2 tirggi da 
ripada tingkat pasar dunia pada wak 
tu ini. Tidak mengheranksn, bahwa 
harga Kertas jang ditswarkan dari 
persediaan di Singapura atau Hong 
kong (kadang2 speculatief) lebih 
tinggi daripada jang dapat diharap. 
kan pada waktu ini, Demikian kete- 
rangan tsb. menurut Antara, 

! keset aa kena 
tungkan, haruslah dipandang s 

   

    

   

  

   
          

   

  

   

  

      

  

perang, semua negara 
jaha mendapat bahan2 

mentah untuk keperluan pewbikinan 

| traktor untuk keperlusn 

Sering 
mengatakan Gjangan takut un 

    

jg mengenai export 
serang mengun- 
2 “Sebab, 

   

    

  

    

   
             

    

  

    

  

     

    

  

   

   

  

   
    

   

   
      

    

  

   
     

        

   
   
   

  

   

    

   
    

       
   
    

        

n rretta menga- 
tasi, tiada faedahnja werentang, pan 
djang lebar sesuatu soal. 
Namun, kenjataan kesulitan? de- 

mikian ini memang benar. Pokok 
Gari kesukaran2 itu adalah disebab- 
kan tenega memprodrceer beras di 
Indonesia memang masih kurang. 
Ban sebenarnja masih bisa di 
Upatgandakan. 

Faktor2 jg mendjadi sebab adalah, 
petani lebih sika memburuh dike. 
bun2 karet, teh, kopi dll Karena 
hasilnja lebih banjak. Keamanan 
masih terganggu, Dua faktor itu jg 
paling utama. 

Disamping itu, masih ada lagi co 
al jg karus diakui, jakni pertanian 
di Indonesia masih dengan alat2 jig 
sangat sederhana. Kita lihat dibebe 
rapa daerah, tanaman padi jg tidak 
bisa subur karena terganggu rum- 
put alang2. Untuk membasmi alang2 
kalau hanja dgn tjsngkul dan sabit, 
tidak projuktip. Menghadapi tanah 
jang tandus Gemikisn mesti dengan 
alat modern. 

Kita harus memulal dgn pertanian 
1g modern. Usaha2 mendatangkan 

tani, masih 
ketjil sekali harapannja mendjad! 
kenjataan. Barang? luar regeri lebih 

      

- banjak jang didatangkan berupa 
mobil. Kita tidak menjangkal beta- 

“pa p ntingnja mobil b   1 Indonesia, 

  

E tetapi h sebenarnja akan lebih 
' berharga djika sebagian uang pem- 

belian mobil itu Gibelikan traktor? 
Atau alat? Isin jg bisa menambah 
hasil produksi: 1 Indonesia ? 

“Mengenai Me “heran jg kita 
paparkan diatas, ada hubungannja 
Ggn nilai export ig kita uraikan dim 
E.R. kemarin, Bukan maksud kita 
ingin melipatgandakan produksi be- 
ras kemudian merentjanakan export 
beras. Utk sementaza, tjukup kalau 
kita mempunjai produksi beras utk 

kebutuhan dalam 1 negeri, tidak usah 
mesti mengimport dari luar: sekali- 
pun peperangan mendahsjat Gilautan 
perbatasan Indo « 

Djalan mengatasi “ita bisa disim- 

   

  

- pulkan dim beberapa kata2, jakni: 

prodursi dipergiat. Keamenan dibe- 
reskan. Sjaratnja, bekerija keras 
zonder mogok jg sifatnja »main2", 

Djika djalan ini ditempuh, musta 
hil Indonesia tidak makmur! 
Rupanja ruargan ini belum me- 

ngidzinkan utk memaparkan sosi2 
textiel. Baiklah jg mengenai textiel 
itu kita paparkan esok. 

  

  

gang rokok jang menamakan 
Girinja Wagjjo tulis dalam Fi 

kiran Pembatija bulan Nopember Ai 
bahwa rokoknja Jang tidak pakai 
banderol (rokok gundul”) tidak ada 
jang beli. Maka dia terpaksa djual - 

rokok ,gundul” meskipun tempat 
pendivalannja itu didekat kantor 

tjukai! $ 
Itu namanja terus terang! Dan 

memarg begitu. Dimana? pedagang2 
rokok berani (melanggar aturan 
tjukai Gengan ti g2an. Apalagi 
dilorong2 dipekampungan. Sedang. 
kan disepandjang Malioboro dan 

GTA masih ingat. Te an 

  

   

  

  

'Tigu dekat kantor tjukai mereka 
berani melanggar aturan! 

Sebentar pihak jang berwadjib 
kelihatannia bertindak hingga 'ro- 
kok ,gundul” agak berkurang, Tapi 
kemudian pelanggaran aturan tju- 
kai meradjalela lagi sampai 34 a- 
rang! 

Jang salah terutama pabeenn ro: 
kok jang keluarkan rokok zonder 
banderol. Kalau pelanggaran itu 
mau dibaami, terutama sumbernja 

- Jang harus dibrantas. Adapun peda- 
garg2 rokok sepsndiang djalan dan 
warung rokok itu hanja alat2 pa. 
brik2 rokok (thauwkeh2) sadja. Ka. 

lau psbriknja tidak melanggar, ten- 
tu d!djalan tidak ada rokok ,gfin- 
duls! 

Soalnja sekarang kembali kepada 
pihak kantor tjukal, bagaimana ha- 
rus brantas pelanggaran aturan tju 
kaiitu ? 
Kerugian pemerintah karena pe- 

larggaran aturan tjuksi itu ksebar- 
nja 100 (seratus) djuta rupiah! 
Waah, kelau ini vang bisa masuk 

kas negeri, kan bisa dibuat mengu- 
rangi ketekoran pegeri jg redjum. 
lah 1 setengah milltar4d (1500 djuta)! 
Barangkali Bung Sjafruddin tidak 
perlu udakan padjak peredaran! 

SASTRODARMODJO 
Jogja, 

     



1 
P3 

    

Naaaaa, itu pertandingan ,internasi- 
onal” antara Sino/Malay Team dan 
PSIM sudah berlangsung kemarin sore. 
Angin baik, hari baik, tidak hudian. 
Djadi lain halnja dengan pertandingan 

| di Djakarta, Solo dil, dimana terus hu- 
djan datang. Hingga tanah lapang be- 
tek, teknik permainan tidak bisa keli- 
hatan. Dan di Solo terpaksa separo 
main (Harga kartiis tentunja tidak di- 
kembalikan separo). 2 
“nLihat", kata Bung Kriting, .Jogia 

kan istimewa. Hudjan tidak turun, geri: 
mispun tidak ada”. : $ 

. Sudah menang dia totoan katanja 
duapuluh lima rupiah. Dia pilih tidak 
turun hudian, 5 : 

«Untung djuga sampejan”, kata Be- 
rabe. 

. 

. 

Bung Kriting turut adu nasib dalam 
pool. Dibikinnia dua. Satu diantar ke: 
kantor Berabe hari Senen. dengan 2-1 
untuk PSIM. Jang satu hari Selasa dgn . 
3-1 buat Sino/Malay. 
Degdegan djantungnja- Kakinja tidak 

@ruan, gemeter, tidak tenteram. Stand 
djadi 1-1: Bukan main teriaknja. 

»Ajo PSIM ajo PSIM, tambah satu 
lagi. Masa tidak bisa satu lagi. Ah, ter- 
lalu bung Djawad, sekali ini kok kurang 
serem. Dan itu Sing Kay tendangannja 
ketinggian. kena palang”. : 

Kemudian stand djadi 31 buat Sino 
Malay. 5 

Bung Kriting gembira. 
-Ajo Sino Malay, ajo Singapura, 

pertahankan benteng, djangan kasi ke- 
sempatan sama musuh, tendang sadija 
keluar garis. Ajo, Awang, djangan ter- 

slalu tiape, djaga sadja. Kalau perlu 
labrak dari belakang.” . 

Bola bunder dan sebentarlagi meng- 
gelundung didjala Sino Malay, stand 

Bung Kriting maki2. . Terlalu itu pen- 
dijaga gawang, bodoh, bola gitu kok 
tidak bisa ditangkap.” 

-Ini bukan pertandingan internasio- 
nal," katanja sambil tinggalkan lapa- 
ngan. 

Dasar bung Kriting. Tidak tentu pen- 
dirian, sebentar kekiri, sebentar keka- 
nan. 

-Dan bangsa kita terlalu banjak bung 
Kriting,” kata mak Berabe. 

: Berabe. 
  

4.000 orang korban 

tjatjar 

Di Calcutta terdapat banjak 
kematian karena penjakit tjatjar, 
Gisana dilakukan suntikan berhu- 
bung dng adanja penjakititu. Pem. 
besar2 menaksir bhw dim minggu 
H banjaknja orang jg mati karena 
penjakit itu ada 500 orang, Sedjak 
penjakit itu timbul dim bulan No. 
pember tahun jl orang jg mening- 
gal karenanja ada 4 ribu orang. 
Penjakit tjatjar di Calcutta tisp2 
tahun tentu ada. Dalam 2 tahun 
ini penjakititu adalah jg paling 
hebat didaerah tsb. R. As. 

  

TOKO BUKU: 
GARUDA 
TUGU KIDUL 105 

JOGJA 

F$ 
-— Agen Besar U. P. GAPURA - 
ALMANAK NASIONAL 1951. 

Berisi Susunan Pem., Kementerian2, 
petundjuk2 resmi dll. jang 

penting, Umum. 
Dengan sajembara berhadijah 

f 3000, — 
Tebal 322 katja. Harga f 6,25 

— ROMAN LAJAR PUTIH — 
Tjerita film lengkap 
per buku f 3,60. 

— ROMAN GAPURA — 

    

Solo diwaktu malam . £f 875 
Pertjikan- Revolusi, £ 75 
Dokter Haslinda. £. 38.75 
Djaman Gemilang . Ea 
Akibat Perang”... | .£ 360 
Tidak ada esok. . '. f 7,25 
Si Djamal K3 If 515 
KAA Ll 1 (C3 

Penuntun Peng. Motor . £ 2,10 
Mulai dengan senjum f£ 2,60 
Finansiel.Ekonomi, f 1,60 

PEMBELIAN: 
25 ex.—49 ex. korting 20 pCt. 

dari 1 matjam, 
50 ex. —99 ex. korting 25 pCt. 

Gari 1 matjam. 
100 ex.—keatas korting 30 pCt, 

dari 1 matjam, 
Ongkos kirim 10 pCt., min. f 1,—     
  

Hasil pool sepakbola jang 
diadakan oleh harian ,, Kedau- 
latan Rakjat”, sbb: 

—.. Jang masuk 599. 
si jg tidak sjah 47 (luar ko 
ta 

Jang tepat 56. 
Hari ini akan diundi, dan 

besok diumumkan siapa2 jg 
beruntung. 2     
  

SINO MALAY—PSIM 3 - 2 
(Sambungan dari hal. 1). 

Dalam 10 detik Naruchman dapat 
menggulingkan bola kedalam ga- 
wang Usman, karena barisan bela- 
kang Sino Malay diwaktu itu lalai. 
Pemasukannja bagus. Tapi kemu- 
Gian Hadji Garhan tak mau kalau 
stand itu tetap. Maka kesempatan, 
Giwaktu ada kekeliruan perhitungan 
Gari barisan belakang PSIM, dipa- 
kainja dengan sebaik?nja, Stand ' 
berubah 1—1. 5 
Sesudah teh PSIM mengaktivir 

serangannja. Bola mondar mandir 
Gari lapang lawan kelapang kawan 
Tidak ketentuan siapa jarg akan 
membikin goal. Serangan dari kedua 
belah tjukup dan membingungkan 
keepernja masing2. Kurang lebih 
Galam 10 detik, dengan kepalanja 
Awarg Bakar dapat menelorkan 
satu goal. Sepuluh detik lagi ke- 
menangan Sino Malay ditambah 
dengan tendargan jang tidak ter- 
sangka2 oleh Tsian Chee. 
PSIM tak mau putus asa. Dengan 

serangan jang dipersengit Kong 
Ging memasukkan satu doelpunt. 

/Ia mendapat voorzet dari Karta- 
wa, jang dipergunakan dengan ba- 
gusnja. Stand terachir mendjadi 
3-2 untuk kemenangan Sino Malay. 
Dalam detik2 jang terachir se. 

sungguhnja permainan lebih seru. 
Tapi serangan2 dari kedua pehak 
tak menghasilkan apa2. 

- 

Tendangan pertama dari perma- 
inan ini telah dilakukan olen S.P. 
Hamengkubuwono jang masih sem- 
pat berkundjung ke Jogjakarta un- 
tuk melihat pertandingan jang ter. 
achir daripada Sino Malay .ini di 
Indonesia. 

Pertandingan bola-basket 
Tanggal 27-2 dilapangan Sin Sheng 

Sheh Jogjakarta, telah diadakan 
pertandingan bola basket antara 

»KEDA 

sekolah Tiong Hua ke 2 lawan L.P, 
P.I, dengan kesudahanja dapat ber- 
hasil 47—30, kemenangan buat se- 
kolah Tiong Hua ke 2 Notojudan. 

Inauguratie peladjar2 
baru 

Panitya Masa Pertjobaan Facul- 
tet2 Kadipaten Jogjakarta gore ini 
akan melangsungkan inauguratie 
(peresmian) dari para peladjar ba- 
ru fac. jang tergabung di Ngasem. 
Inauguratie itu selain dihadliri 

pada peladjar tsb akan hadiir djuga 
para undangan. 

. Kawat dariluntuk 
L.N, lambat ? 

Disamping kenaikan tarip tele- 
gram ke Lusr-Negeri dgn. 50 pCt. 
mulai tg. 1/3 ini, maka Pimpinan 
P.T.T. Magelang mintakita siarkan, 
bahwa berdasarkan kawat ddo. 24- 
261 “dari P.T.T. Pusat Bandung, 
maka kawat2 dari/untuk Luar Ne- 
geri akan menderita kelambatan 

besar sekali. Sebab2 dan dalam 
. Waktu kapan kelambatan itu tidak 
diterangkan. 

Siaran RADIO 
Kemis 1 Maret 1951, 
Jogja. Gelb.: 59,2 dan 122,4 m- 

09.00 Ujon2 dari Puro Pakualaman, 
1815 Pengadjian Algur'an oleh Sir. 

Buchori. 

18.30 Peladjaran njanji Pemuda oleh 
Pak Muradji. 

19.30 Irama Malam ORJ Suwandi. 

20.15 Krontjong dan Langgam oleh 
»Mustika Warna”. 

  

. 21.30 Montjopat oleh sdr. Bandjaran- 
sari. 

22.15 Diseling siteran oleh G. $. 
Dojomardowo. Gending: 8Sri- 
katon wetan slendro, Srike- 

tarto P1. bem. Ketw. Subokas- 
towo, Pesinden : Nji B. Langen- 
Gjiwo, Nji Tjarnorini. 

  

Minta tukar dengan lekas 
| 1 rumah tinggal gedong dg. 
| 3 kamar compleet terle- 

|. tak didekat Lempujangan 
| . dengan 

1 rumah toko di djalanan | 
Gondomanan. 5 

Surat-menjurat No. adp. 1—3 
Pe EN La .   

  

RE X malam ini dan berikutnja. 
mmm FILM BERWARN 

aa : 'BRIEN— | FIGHTER SOUADRON Pers: EDMOND OBRIEN 
Seorang patriot, namanpja tetap terkenang, meskipun.......o..... 
Hingga tetap semerbak, 

bagi teman2 pedjoang angkatan baru. 

SAKSIKANLAH dalam film ini! 

  

Djam: 5-7-9 
A. 13 TAHUN. 

mendjadi tauladan dan pendorong 

  

  
  

6-8 

aw ND RA 
KOMENTAAR TIDAK PERLU. 

BUKTI MENDJADI SAKSI. 

PERHATIAN ! PERHATIAN! 

PAGI DJAM 10.— 

FILM BERWARNA, DENGAN 
SAKSIKANLAH | 
6—3 

:” PERHATIANI PERHATIAN! 5 
AKAN DIDJUAL Gengan lekas 
rumah2 lodji ditepi djalan be- 

sar Ign—harga murah: 

| 
| 
| 
| 

1. djalan Sindunegaran no. 18. | 
2. Gjalan Sindunegaran no. 20. | 

3. djalan Kranggan No. 8,dan | 

4. Gjalan Padjeksan No. 45. | 

Dapat minta keterangan ke- | 

pada No. afvertensie dari ini | 

| harian. | 
         
  

R A L AT Dalam adp. No. 291—2tg. 26-2-1951 mengenai: 

PENDJELASAN Angkatan Darat Co. T.D. TH./Div. Dipo- 
negoro Staf Penerangan, 

  

fatsal 12 harus ditambah dengan kalimat : $ 
Peraturan tersebut adalah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat 

Kepala Staf Penerangan 

  

HARSONO 
"4 : Kapten Inf. 

  

   

    
     

   

  

« : Bulan ini! 

»hiLMU UKUR MELUKIS" 
Untuk kelas I dan II SMA, STM, 8GA, Dab. 

oleh: MOH. SADLI cci dan SUFAAT Guru 
Harga sebelum terbit: R3,— (TIGA RUPIAH) termasuk ongkos kirim. 

Pesanlah berikut uangnja kepada 
U. P. P. PRAPANCHA 

TAMAN BAUSASKRAN No. 9 — JOGJAKARTA. 

  

djl. I 

SMA B Negeri Jogjakarta   

UNTUK 17 TH. KEATAS 

MULAI INI HARI DAN BERIKUTNJA. 

TIAP HARI DIADAKAN PERTUNDIUKKAN 4 KALI 

SORE DJAM 5.— 

THREE MUSKETEERS. 
(TIGA PAHLAWAN) 

  

  

MALAM DJAM 7.— DAN 9.— 

TEKS BAHASA INDONESIA. 
BUKTIKANLAH ! 

DIREKSI.     
gp 

, | i ULATAN RAKJAT" KEMIS | MARET 1951 

—56 JANG KENA— 

  

mna gann 

Perlombaan sepeda menge- 

lilingi batas kota Malang 

Balapan sepeda merebut djuara 

1951 mengelilingi batas kota Ma- 
lang jang diselengarakan oleh ha- 
rian Malang Post pada tg. 25 Fe- 
bruari pagi diikuti oleh 171 orang, 
3 orang antaranja wanita antara 
lain terdepat Nj. Dr. Sartono jang 

sudah berusia 40 tahun lebih dan 
Seorang gadis peladjar Sekolah Ke- 

pandaian Putri Hartini umur 16 th. 

Djuarapertama djatuh pada Kwee 
Tjong Kian, kedua Loeke de Boer, 
ketiga Sabar Hamit masing2 dalam 
ajarak waktu 38, 39 dan 39.5 menit 
atas djarak Ik 20 km, naik turun 
kade732 melalui djalan2 jang tidak 
beraspal. —Ant, 

   
  

  

  

Mulai ini malam dan berikutnja. . 

ss 

FILM BERWARNA. ( 

aa JON HALL 
MARGARET LINDSAY 

ANDY. DEVINE 

  

  

    
  «Bagaimanakah kira- 

nja, djika kita bisek 
bertamasja?” 

  

      

  

     

    

     
  

an, 

  

« Kulaht Aku 
1 ekan membuat Sandwich: 
| Peimboom Jang Enak . ., 
IL Bu mudah sekali" | 

  

  

    

     
     

   

  

   

          

   

      

   
    

  

  

.Paimboom Itu memang 
bukan main 

Tiap erang suka benar j 
akan rasa jeng lezat 1 

(2 Ing, pula besar 
faedah makanannja dan k 
kaja akan vitamin." f 

1 

F Palmboom senanftass manfjiptekan. suatu hidangan 

istimewa. Margarins tulen Berwarna kening-emas ini 
meninggikan rasa asli dari Hap makanan dan membusi 
hidangan mendiadi hidangan pesta. ....... : 
ketjuali dari itu la sungguh, menjehetkan elufi kerena 
kekajaannja akan vitamin? A dan 9, 

. 

ANN NN Nasa Santai 

10—3 

  
Kursus : PEGANG — BUKU A 
Ona 

f BAHASA INGGRIS. — 
| Romb. baru (ke-15)dimulaitg. | 
| 0 Maret '51 jad. Temp. beladjar | 

didji. LodjiwetanTengah No 11 | 
(Sek. Ekonomi Men. Negeri | 
Surakarta). Pendft./Ketr. dari | 

| 
! 

   

| sekarang pd: INSTITUT DAGANG 
| “MUCHTAR:, djl. Slamet Rija- W 
| Gi (Ai. Purwosari) 307-8OLO. |   

  

  

IK NN 

obat adjaib untuk memberantas selaput gigi 

dan membikin gigi putih berkilau-kilauan. 

  

   

    
       
      

       

   

     

  

    
   

    

  

  
  
  

Jogja 
Kertesono 

  

      

Ke Tulungagung b. 11.21 

Kertosone 
Surabaja 

Ke Malang 

Surabaja 
Djember 

Ke Bondowose d. 19.13 dari Tulungagung 

B. K.a. Tjepat JOGJA - SURABAJA p.p. 

  

      

  

  

ba: SAG 
d. 10.21 

0. 1345 

b. 10.26 
die 

hb: Iaas 
d. 14.50 

b. 13.05 
d. 1735     

  

      

K.a. No. 26 

Jogja 'b. 1247 
Kertosono dia   

Ke Tulungagung b. 17.40 

Kertosone 
Surabaja 

Ka-Ka tersebut berh 
Ketjuali ka-ka tjepat 

dan sebaliknja beran 
Jogja djam 17.51. 

d. 

Bb 1733) 

19.26 

d. 19.19 

enti djuga di Klatten, Solo, Madiun. ' 
tersebut diatas ada djuga ka biasa : berangkat dari Jogja djam 4.28 sampai di Surabaja djam 16.20 

gkat dari Surabaja djam 

  

KEPALA EKSPLOTASI TENGAH. 

- 

C3 MAN an maan AN 1 

DJAWATAN KERETA API | 
Mulai tg. 1 Maret 1951 pada lintas Jogja—Surabaja— Djember 
diadakan perobahan perdjalanan kereta api- kereta api (k.a) 

a. 1. diadakan : 

A. K.a. Tjepat JOGJA - DJEMBER p.p. 

K.a. No. 24) 

1 

ja. No. 27 
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dari Bondowoso bs: 15,05 

Djember bi. 7.00 

dari Malang he “333 

Surabaja b. 1201 
Wonokromo | d. 12.17 

dari Malang ob. 10.35 
Wonokromo d, 12.12 

Wonokromo | b. 12.19 
Kertosono d.. 13.47 

ho 11 52 
Kertosono Be 13152 
Jogja d. 18.28 

| 
K.a. No. 25 | 

Surabaja b.. 6.01 
Kertosono d: 7.47 

dari Tulungagung b. 524 
Kertosono 5E.:752 
Jogja d. 12.30   

6.44 sampai di   
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