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$ Matta ditunggu di 
Makassar ..:.& 

' Wakil Presiden Hatta ke Indone- 
“sia Timurakan tiba di Makassar nan- 

& Minggu besuk tgl.& 
Maret. Pada malam harinja rombo. 

an Hatta akan mengadakan pertc- 
muan tertutup dengan Pamong Pra- 
Gja. Tentara, Polisi serta para pe- 
mimpin party? serta organisasi? di- 
Gaerah tsb, Sedang esok harinja tgl. 
5 Maret rombongan Hatta menerus- 
kan perdjalanannja ke. Maluku Se- 
latan, Dalam rombongnn ini a.l. tu- 
rut serta Menteri Penerangan Pel- 
laupessy dan Mononutu, 

PERDJANDJIAN PERSA- 
HABATAN 

Hari ini digedung Kem. Luar Ne” 

geri Djakarta dilangsungkan penan- 
Ga.tanganan perdjandjian2 persaha- 
batan antara Indonesia dan India 
Gan antara Indonesia—Pakistan. 
Penanda- tanganan perdjandjian 

persahabatan dengan India akan 
Gilangsungkan pada djam 9 pagi, 
sedang penanda - tanganan perdjan- 
Gjian persahabatan dengan Pakistan 
akan dilakukan pada djam 12 siang. 
“ Dipihak Indonesia penanda-ta- 
nganan tsb akan dilakukan oleh 

- menteri LN. Mr. Moh. Rum, sedang 
India dan Pakistan akan diwakili 
oleh masing2 duta besarnja. RD. 

£ maka dam ma 

| Feeling antara Pemerin- 
tah dan DPR 

Tentang P. P. no. 39 
Di Kementerian Dalam Neger! 

kemarin dulu siang telah diadakan 
suatu pertemuan jang dihadliri oleh 
menteri dalam Negeri Mr. Assant, 
Menteri Penerangan A.M, Pellaupes- 
sy dan pembesar2 dari kementerian 
DN serta beberapa orang anggauta 
DPR. 
Menurut pihak jang mengetahui 

pada kementerian DN pertemuan 
ini untuk mengadakan ,,feeling” 
mengenai soal Peraturan Pemerin- 
tah nomer 39 diantara pihak Peme- 
rintah dengan pihak DPR. 

Sebagai diketahui beberapa wak- 
tu jang lala sewaktu DPR mem- 
bitjarakan peraturan itu, oleh 

menteri DN Mr. Assaat telah per- 
nah dikemukakan beberapa kon- 
sesi terhadap peraturan nomer- 
39 supaja dapat lebih disesuai- 
kan dengan perkembangan kea. 
daan dalam negeri Indoresia seka. 
rang ini. Dan rupanja oleh kalangan2 
Pemerintah adalah tjara jg demikian 
ini jang masih dianggapnja sebagai 
tjara jang dapat mengatasi perkem- 

“ bangan keadaan dalam negeri itu. 
Ant. 

DATAM: pedatonja pada resepsi di Sukabumi, pre- 
siden Sukarno telah menjinggung pula soal2 dise- 

kitar konperensi medja bunder. Kata presiden: ,,Ti- 
dak seorangpun jg setudju 100 pCt dengan perse- 
tudjuan KMB, tetapi persetudjuan itu harus dipan- 
dang sebagai djalan jang menudju ketudjuan bang- 
sa Indonesia jang terachir. Djalan -itu ditentukan 
oleh trace baru jg melalui Bangka, kembalinja Pem. 
Rep. Indonesia ke Jogjakarta dan KMB menudju 
ke penjerahan kedaulatan”. Demikian presiden. 

Kepada mereka jang menen- 
tang persetudjuan KMB itu pre- 
siden Sukarno menjatakan bahwa 
haruslah diingat ekonomi perdjo- 
angan jang dengan singkat dika- 
takan: Dalam waktu jang sing:- : 
kat mentjapai tudjuan dengan 

“hasil jang sebesar-besarnja. Apa- 
jang telah “kita tjapai sekarang 
ini, haruslah kita pergunakan 
sebagai modal untuk melandjut- 
kan perdjoangan kita, demikian 
presiden. 

Sjarat bagi kea- 
dilan sosial. 

Selandjutnja dikemukakan 
bahwa tidak adanja kapitalis- 
me belum berarti adanja ke- 
adilan sosial. ,,Didjaman du- 
lu tidak ada kapitalisme, 

akan tetapi pada waktu itu 
djuga tidak ada keadilan so- 
sial”, kata presiden. Diterang- 
kan selandjutnja bahwa sja- 
rat muthlak bagi keadilan 
sosial adalah produksi dan 
karena itu haruslah produk- 
tiviteit kita naik. Harus pula 
ada kesedaran dalam usaha 
kearah itu, karena hingga ki- 
ni produktiviteit Indonesia itu 
belum melebihi 40 pCt. dari ' 
tingkat sebelum perang. 

Kita bertang- 
gung djawab 

Achirnja presiden menjatakan, 
bahwa ada baiknja meniru tjon- 
toh kinrohoshi pada zaman pen- 
dudukan Djepang, walaupun itu 2 
berasal dari bangsa Djepang. 

  

-PEMBATASAN ALIRAN LISTRIK DI KEDU, 
JOGJA DAN SOLO 

Mulai Dj. 18.00 sampai Dj. 22.00 
(Oleh wartawan ,,KR" Magelang) 

EMIMPIN ANIEM N.V. di Kedu, Tn. Guldanaar, dalam inter. 

- 

view dengan wartawan K.R. berhubung dengan pembatasan ke- 
kuatan tenaga listrik dari sentral di Djelok (daerah Semarang) me- 
nerangkan, bahwa berhubung keadaan diatas maka diseluruh Kedu 
mulai malam tg. 4—5 Maart ini diadakan tindakan2 pula dengan 
djalan mematikan (uitschakelen) lampu2 listrik dikota2 di Kedu se- 
tjara berganti2 dari kampong satu ke kampong lain menurut kea- 
daan persambungan aliran kawat sesetempat (wijks-d .n lijnsgewijze). 
Kota2 di Kedu tersebut ialah Magelang, Muntilan, Pajaman, Se- 
tjang, Temanggung, Parakan, Kranggan, Purworedjo, Mertojudan. 
dan Kutoardjo. 

Tindakan demikian djuga didja- 
lankan di Jogja, Solo dsb. jang 
mendapat aliran listrik dari Djelok. 
Uitschakeling tsb. diadakan ber- 
ganti2 tiap2 malam dari kampong 
satu ke kampong lain, sedang pe- 

matian itu hanja selama 4 djam, 
jaini dari djam 18.— hingga dj. 
22.— Keadaan diatas menurut T. 
Guldenaar mungkin akan berlaku 
selama, 7 bulan, karena seperti di- 

  

DJANGAN HANJA FILM ROMANTIS? 
Kementerian Agama menjediakan konsepsi censor film 

(Oleh Korr. ,,K.R.“ sendiri.) 

KARANGAN Kementerian Agama di Jogjakarta menerangkan kepa 
da kita, bahwa suara2 dari pelbagai organisasi, terutama jang 

berdasarkan keigamaan mengenai censor film, makin hari makin ha- 
ngat. Hal ini adalah suatu bukti, bahwa benar2, masjarakat akan 
berusaha untuk memelihara atau mendjaga tetap baiknja kesusilaan 
bangsa kita, jang antara lain karena menonton film2 dapat djuga 
mengakibatkan jang tidak baik, 

Tidak mudah sebenarnja orang 
menjatakan pendapatnja mengenai 
soal2 jang ada hubungannja dengan 
censor film, Harus dilihat dari sega- 
la sudut, karena goal itu akan ber- 
hadapan dengan segala matjam la- 
pisan masjarakat. 

Censor film jg sekarang berlaku, 
mungkin tidak bisa terus diperta- 
hankan. : 

Kalangan itu selandjutnja menja- 
takan, bahwa Gjalan untuk menga. 
tasi soal2 seperti sekarang ini, dia. 
Gakan pembaharuan dan perobahan 

tentang ordonantie film jg sekarang 
berlaku itu jang sifatnja masih ber- 
bau koloniaal. : 

Sebelum diadakan pembaharuan 
Gan perobahan itu, harus diadakan 
pembitjaraan2 dengan wakil2 dari 
segala matjam aliran dan faham 
jang ada d! Indonesia, untuk meren- 
tjanakan pembaharuan ordonantie 
tersebut.. Dalam hal ini. djika Ke- 
menterian Agama diminta djuga 
bantuannja, sebenarnja telah siap 

sebab konsepsi tentang ordonantie 
film buat urusan2 censor, telah 
lengkap. 

  

Selain dari itu, susunan pengurus 
dlm Komisi Pengurus Film (censor) 
di Djakarta, sedapat mungkin harus 
ditindjau kembali dan harus disem- 
purnakan, 
Mungkin dgn adanja perobahan2 

itu, soal2 film dimasjarakat tidak 
begitu hangat lagi dibitjarakan. 

Soal2 jg harus diperhatikan oleh 
mereka jg berhubungun dengan film, 
jalah. bhw masjarakat Indonesia 
setempat keadaannja mengenai py- 
chologiefilm tidak sama. Seperti 
sebuah film barat jang diputar di 
Djakarta, belum tentu dapat dite- 
rima oleh masjarakat Jogjakarta A- 

tjeh dan lain tempat lagi. atau se 
baliknja. 

| Film2 jg diputar di Indonesia ha- 
| rus benar2 akan bermanfaat bagi 
pembangunan djiwa jang sedang 
dibutuhkan sekarang ini, djangan 
sampai gambar? itu membelokkan 
kita kearah dan tudjuan lain. 

Lebih baik film2 bersifat penge- 
tahuan daripada — jg hanjaroman- 
tisch belaka, Penonton mengeluar. 
uang utk kartjis sedapat mungkin 
kembali dengan hasil jang baik: 
djiwanja. 

  

Oleh perutusan Sovjet Uni, 

ketahui, di Djelok kini sedang di- 
adakan usaha untuk memperbesar 
tenaga listerik dengan mengadakyn 
2e electrische leiding antara Rawa- 
pening dan Djelok jg. diharapkan 
akan selesai bl. October jad. 

Atas pertanjaan, apakah dari pada 
mematikan stroom setjara wijks dan 
lijnsgewijze lebih baik diadakan tin- 
Gakan lain agar listerik tsb diseluruh 
kota dpt menjala seperti biasa, mit- 
salnja dg djalan mengurangi tenaga 
seroom jang mengalir kerumah2, 
karena para consumenten pun ber- 
sedia pula untuk dikurangi djumlah 

stroomnja daripada jang sekarang, 
T. Guldenaar menjataken. bahwa 
meskipun, ANIEM NV. di Kedu 
selalu menerima permintaan pe- 
ngurangan tenaga-stroom dari con- 
sumenten, tetapi titik berat bukan- 
lah terletak "pada pengurangan itu, 
melainkan pada tindakan? para 
Consumenten untuk menghemat pe- 
makaian listerik” itu, terutama di-. 
waktu malam hari antara dj. 13.— 
hingga 22.— f 
Diterangkan, bahwa fihak militer 

dan Polisi sudah pula diminta ban. 
tuannja untuk mengamat2i tempat2 
jang akan dimatikan berganti2 itu, 
berhubung keadaan terganggunja 
keamanan pada dewasa ini. 

Dr. Sudarsono Wk. Ketua 
Konperensi Ecafe 

Dikabarkan, bahwa Duta Indone- 
sia di New Delhi. Dr. Sudarsono te- 
lah diangkat mendjadi Wakil Ketua 
Konperensi Ecafe di Lahore (Pa. 
kistan). Dr. Sudarsono mewakili In- 
donesia dalam Konperensi tsb. Ke- 
tua Konperensi adalah wakil Pili. 
pina. RD. 

ECAFE TIDAK KOMPETEN 
Untuk membitjarakan 
keanggautaan KRT 

Dengan perimbangan suara 8 la- 
wan 5, ECAFE dalam sidangnja te- 
lah menjatakan tidak berhak untuk 
membitjarakan mosi jg. diadjukan 

jang 
minta supaja RRT dimasukkan da- 
lam ECAFE. 

Inggeris menjetudjui mosi tsb., 
sedangkan Indonesia tidak menge- 
luarkan suaranja. Ant. AFP. 

Yongki 

| Lemb: ga 

Mn sn ta Kansas 
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Dalam permulaan pedatonja, 
presiden menundjukkan bahwa 
kemerdekaan berarti tanggung 
djawab dan bahwa tidak. ada 
orang lain selain bangsa Indone- 
sia sendiri jang bertanggung dja- 
wab djika kemerdekaan itu belum 
sempurna. Demikian —R.D. 

  

  

  

Langganan : 
Dalam dan Luar kota 

Sebulan Sa na f 9.— 

TON TO PE NN APA Aa ejaan Una f£ 950 

e'. 

Adpertensi : 
1 milimeter, 1 kolom ..f 0.70     

SABTU 3 MARET 1951 

RRT akan ani pasukan PBB 
100.000 Tenaga baru ditunggu 

Menurut sumber2 dinas ra- 
hasia tentara PBB jang ke-8. 
tentara ketiga RRT jg mempu- 
njai kekuatan 100.000 orang 
dalam bulan ini akan dikerah- 
kan keselatan untuk mem- 
bantu pasukan RRT dan Ko- 
rea Utara dalam serangan 
besar - besaran jang segera 
akan diadakannja. 

Serangan2 tersebut untuk perta- 
ma kali akan dibantu oleh pesa- 
wat2 jet nic buatan Sovjet. Sum- 
ber tadi menerangkan bula bah- 
wa menurut keterangan seorang 
tawanan Tionghoa jg djuga me- 
megang pimpinan pasukan2 Ko- 
rea Utara berharap dapat meng 
gempur garis pertahanan pasuk- 
an2 PBB dimedan pertempuran 
tengah. RD. 

  

Amerika mendekati Spanjol 
EMERINTAH Amerika Serikat kini sedang mempertimbangkan 
pelbagai djalan untuk memperkuat kekuatan militer Spanjol seba- 

gai negara Sekutu Anti-Komunis, demikian U.P. dari Washington. 
  

' AMERIKA TURUT 
DG. RENTJANA 
COLOMBO 

Djuru bitjara kementerian keuang 
en Inggris membantah berita jg 
termuat dalam harian ,,Manchester 
Guardian“ bahwa Amerika Serikat 
tidak akan ikut serta membiajai pe- 

laksanaan rentjana Colombo utk 
emadjukan perekonomian di Asia- 
enggara dan Selatan. 
Seperti diketahui rentjana tadi 
embutuhkan 1868.000.000 dollar, 
jarubitjara tadi mengatakan sete- 
usnja, bahwa inti rentjana Colombo 

ialah pertukaran fikiran antara 
: jg ikut serta dalam rentja. 

“tadi mengenai soal2 kepentingan 
'bersama jang bersangkutan dergan 
kemadjuan ekonomi Asia Selatan 
Gan Tenggara dan Amerika Serikat 
ialah suatu negara peserta ponuh 
Galam rentjana tadi. 
Demikian djuru bitjara kemente- 

rian keuangan Inggris tadi. 
Ant. Reuter. 

OSCAR COLLAZO DIMINTA 
DIHUKUM MATI ! 

Jury Federal Amerika telah 
diminta oleh djaksa2, supaja 
Oscar Collazo, jang telah 
ikut serta dalam pertjobaan 
untuk bunuh Presiden Truman 
itu, dihukum mati atas kursi- 
listrik. Ant. Up. 

Tentara Kanada ke 
Eropa 

P.M. Kanada akan mengirimkan 
pasukan2 darat dan pesawat2 ter- 
bang ke Eropa Barat dan akan me- 
nempatkannja dibawah pimpinan 
Gjendral Eisenhower panglima ter- 
tinggi angkatan perang Atlantik di 
Eropa. 
Demikian keterangan PM St. 

Laurent delam kongres Partai Li- 
beral Kanada untuk mengadakan 
kerdja sama sepenuhnja dengan 
negara2 Pakt Atlantik, kata penin- 
Gjau di Ottawa. Ant. AFP. 

     

  

    

   

    

Tindakan2 kini sedang dipeladjari 
di Washington jg. akan menambah 
kekuatan angkatan2 darat, laut, 
udara dari negeri2 Laut Tengah jg. 
termasuk persekutuan Pakt Atian- 

tik ialah pertama mengidzinkan 
pengiriman alat - alat sendjata 
ke Spanjol dalam undang - undang 
baru untuk bantuan militer dan 
ekonomi sebanjak 11 miljard dollar 
kepada negara2 asing dan kedua 

pertimbangan oleh pemerintah2 A- 
merika, Inggeris, Perantjis dan ne- 
geri2 Barat lansia tentang kemung? 
kinan mengadjak Sepanjol kedalam 

suatu persekutuan lebih landjut dgn 
Barat. 

Kalangan2 jg mengetahui meduga 
bhw. Sepanjol akan menerima ban- 
tuan alat2 sendjata Amerika seba- 
njak 300:000.000 dollar jg menurut 
tanda2 akan dikirimkan pada achir 
tahun ini. , 

Tapi kemungkinan tipis Sepanjol 
akan dapat status dalam Pakt A- 
tlantik untuk sementara waktu ini. 

Baik Sepanjol maupun Yugosla- 
via mempunjai tenaga manusia ser 
ta letaknja geografis jg. mendjadi 
perhatian pembesar2 diplomatik dan 
militer negeri2 Barat. Ant. 

  

  

FRONT KELUARGA 
BURUH INDO. 

NESIA 
SEDANG DISIAPKAN 

DI JOGJA 

Persatuan Isteri Buruh Indonesia 
Pusat waktu ini sedang sibuk me- 
njelenggarakan pembentukan front 
keluarga buruh Indonesia. Adapun 
jang akan diadjak membentuknja 
ialah seluruh gerakan buruh dan 
gerakan peladjar. Dgn front keluar- 
ga buruh tsb. PIBI mengharap sela- 
in dapat memperbaiki nasib keluarga 
buruh jang lajak sebagai manusia, 
djuga mementingkan :inelandjutkan 
sekolah bagi anak2nja sampai sem- 
purna. Demikian kita dapat ketera- 
ngan dari Nj. Sardjono, ketua PIBI 
Pusat. 

Selandjutnja dikatakannja, bahwa 
setjara informil dgn beberapa peia- 
djar jg tergabung dalam IPPI telah 
didapat persesuaian, sedang dari 
GSBI didjandjikan bantuan sekuat2 
nja, dan dengan pihak SOBSI. se- 
Gang dalam pembitjaraan. 

Untuk kelandjutan usaha pemben- 
tukan front keluarga buruh tsb di- 
rentjanakan Senen tg. 5/8 menga- 
Gakan pertemuan dgn beberapa pi- 
hak, dimana oleh Njonja Sri Ma- 
ngunsarkoro dan Dr. Buntaran (GS 
BI) memberikan preadvis2nja. 

BERITA2 PENTING 
—Pagi ini di Kem. LN di Dja- 
karta akan ditanda tangan! per- 
djandjian persahabatan Indonesia- 
India dan Indohesia-Pakistan. 
Menteri Rum dari Republik. dan 
duta2 besar India dan Pakistan 
menanda tangani perdjandjian 
jang bersifat bilateral iyu. 

—Mungkin dalam bulan ini akan 
tiba di Djakarta duta2 Mesir 
untuk Indonesia, 

—Fraksi2 besar diparlemen Be- 
landa sedang mempeladjari pro- 
gram jang disusun oleh formateur 
Romme. Besar kemungkinan Rom- 
me akan berhasil membentuk 
suatu kabinet nasional. 

  

Nota Sovjet kepada Tiga Besar. 
Tempat konperensi Big Four. 

NIA djawaban Sovjet Uni kepada negeri2 Besar telah diterima 
oleh Kementerian Luar Negeri Perantjis pada hari Kemis dan 

nota tersebut kini sedang dipelad 
menterian tersebut- 
Kalangan2 Perantjis jang menge- 

tahui mengatakan bahwa negeri2 

Barat akan menjetudjui akan diada 

kannja pertemuan permulaan Empat 

Besar pada tanggal 5 Maret jang 
akan datang itu bila nota balasan 
Sovjet itu tak memuat sjarat2 jang 
tak acceptable, 

AFP, mengabarkan dari London 
djuga bhwnota djawaban Sovjet me- 
ngenai konperensi permulaan Empat 
Besar di Paris itu telah diterima 
oleh kementerian LN Inggeris, demi 
kian diumumkan dengan resmi pa- 
Ga hari Kemis, Nota Sovjet itu ki- 
ni sedang dipeladjari oleh pembesar 
Kementerian LN Inggeris. 

jari, demikian kata pembesar2 ke- 

Dari . London UP mengabarkan 
diplomat2 Barat dalam interpreta- 
sinja tentang persetudjuan 8Bovjet 
terhadap akan adanja konperensi 
Gi Paris itu sebagai persetudjuan 
Moskow terhadap sjarat2 jang  di- 
kemukakan negeri2 Barat. 

Amerika, Inggeris, Parantjis dim 
nota2nja berturut2 mengatakan ke- 
pada Sovjet persendjataan Djerman 
kembali dalam rangkap pertahanan 
Barat adalah-akibat dan bukan dari 
ketegangan internasional sekarang. 
Walaupun Sovjet menjetadjui per- 

temuan permulaan di Paris itu di- 
plomat2 Barat tadi tak mempunjai 
harapan besar akan hasilnja kon- 
perensi jg akan datang itu, Ant.UP, 

  

INDIA MENOLAK TIAP2 TENTARA ASING 
DI KASHMIR 

| Tidak usah ada tjampur tangan fihak luar 
IS DIA. telah menjatakan menolak rentjana Inggris Amerika guna 

menjelesaikan soal Kashmir dan diadjukannja suggesti supaja PBB 
minta kepada kedua pihak jang berkepentingan untuk menjelesaikan 
sendiri masalah tadi. 

Seperti diketahui, rentjana Inggris 
Amerika jang diadjukan dlm minggu 
jl menghendaki diangkatnja seorang 
perantara baru PBB dgn kekuasaan 
lebih besar dari kedua perantara jl. 
Disamping itu, supaja Kashmir di- 
Gemiliterisasi sama sekali dan su- 
paja diadakan plebisit guna menen- 
tukan apakah Kashmir akan diga- 
bungkan dgn India ataukah Pa- 
kistan. Kepada India dan Pakistan 
diminta supaja kedua negara tadi 
menjelesaikan perbedaan2 faham 

mereka tentang Kashmir dlm tempo 
tiga bulan, : 
Sebagai instansi terachir rentjana 

tadi mengandjurkan supaja kesuli- 
tan2 jang kedua negara fadi tak 
mampu wmengatasinja diserahkan 
kepada arbitrage PBB. Diantara 

sebab2 India tolak usul Inggris 
Amerika terdapat hal2 sebagaimana 
diadjukan oleh Raux sbb: Menurut 

resolusi Agustus 48 Pakistan harus 
menarik kembali pasukan2nja dari 
Kashmir, .sedangkan “India harus 

BA mane 
K ebudejaan Indonesia Eni Barbvia ian 
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menarik. kembali sebagian besar 
tentaranja jang ada disana. 

Utk selenggarakan 
keamanan. 

Sebagian ketjil pas. India diting. 

galkan di Kashmir utk menjeleng- 
garakan keamanan. Akan tetapi 
perantara PBB Sir O. Dixon kemu- 
dian mengusulkan supaja diadakan 
demiliterisasi. Hal mana adalah 
berbeda dgn rantjangan semula. 

Pada suatu ketika Dixon karena 
berbagai sebab menghendaki pasu- 
kan2 Pakistan perlu tetap ada di 
Kasmir, walaupun dalam rentjana 
dihendaki supaja pasukan2 tadi 
ditarik kembali jang termuat dalam 
resolusi pertama tadi jang dianggap 
sangat penting oleh India. 

Dan pula telah diterima baik oleh 
komisi PBB India dan Pakistan 

Pakistan 1g serbu 
dulu ke Kashmir 

Ditegaskan, India sama sekali 

tidak dapat menjetudjui diki- 
rimkannja pasukan? asing ke 
Kashmir atau dibagian India 
manapun djuga. 

Mengenai pasukan2 Pakistan 
di Kashmir, Rau katakan mula? 
jang menjerbu ke Kashmir tadi 
anggota2 suku2 bangsa, kemu- 
Gian tentara Pakistan dan hing. 
ga kini mereka masih menduduki 
sebagian besar dari Kashmir 
hal mana merupakan pelang- 
garan hukum internasional. 

Pas. India sudah di- 

kurangi. 

Menurut Rau djumlah pasukan 
India di Kashmir telah dikurangi 
dengan 20 sampai 25 pCt. Seterus- 
nja Rau menerangkan dalam bebe- 
rapa hari jl ini pemerintah2 Pakis. 
tan dan India telah menandatangani 
persetudjuan perdagangan dan dgn 
demikian maka dapatlah diharapkan 
kedua negara ini akan mentjapai 
persetudjuan2 dilapangan lainnja, 
walaupun terdapat berbagai kesu. 
litan dan tiada bantuan dari fihak 
lusran. Demikian Ant. Up. 4ari Wa- 
shington. 1 
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    Demikian a.l. ketei 
»Dewan Ekonomi 

an sdr. S. 
   

   
    Pusat Konsulat Dja 

Selandjutnja mengenai “soal om- 
:zetbelasting diter 

pe | bila Pemerintah 

  

   
sahakannja, pemungutan F 
redaran itu enAaaIa dap: 

  

LA NgA 

Djuga Sobsi Ma an 
e protes 
Es “Dalam rapatnja tg. 28/2 sore di 

Magelang, maka SOBSI Magelang 
B3 telah memutuskan djuga mempro- 
aa tes atas pengusiran Pemerintah Pe- 

rantjis terbadap W.F.TU. dengan 
tuntutan agar Pemerintah Perantjis 
segera mentjabut pengusiran itu. 
Surat protes tsb. segera oleh SOBSI 
Magelang telah dikirimkan pada 
Kedutaan Perantjis di Djakarta. se- 
Gang tembusannja dikirimkan pada 
P.M. Moh. Natsir dan Centraalbureau 
Bobsi. 
Dalam pertemuan tab. diputuskan 

Gjuga, mengadjukan protes kepada - 
adanja larangan pemogokan jg. te- 
lah dikeluarkan oleh Pemerintah. 
Mengenai kedalam diputuskan un- 

tuk segera membentuk Panitya Pe- 
rajaan 1 Mei jg. akan menjelengga- 
rakan peringatan Hari Raya 1 Mei 
j.a.d. di Magelang, sedang ketjuali 
itu Glputuskan pula untuk segera 

: mengadakan Cursus Kader Buruh 

jg. sedapat2nja akan dimulai dalam 
bulan Maret 1951 ini. 

1 ——— 

x 1 Kg tjandu selap 
dibeslag 

Atas kegiatan Folisi di Mage- 
lang, maka pada tgl. 27—2 petang 
dikota tsb. telah dapat dibeslag se- 
banjak 1 kg. tjandu jarg akan di- 
Gjual seharga R 7500.— oleh seorang 
Tionghwa bernama T.T.K. dengan 
setjara gelap Sebelum pendjualan 
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Segan 

niat Tionghwa tersebut dan segera 
bertindak serta dapat membeslag 

, tjandunja. 

Kuntji brandkas ta" didi 
hilang. 

E Malam 25.2 jl. seorang aa 
— Pemerintah Drh. Kota Magelang bg. 

Air minum waktu berdjalan disalah 
satu Gjalan ketjil dikota, mendadak 

. Kepergok seorang dgn “bersendjata - 
pistool jg. minta dgn paksa tas jang 
dibawa olehnja. Dim. tas tsb. ketju- 
ali berisi surat2 djuga jg. penting 
ialah kuntji brandkas Air - Minum 

3 Magelaag. 
Sesudah dilaporkan pada polisi, 

maka polisi segera bertindak dan 
ta- lupa memperkuat pendjagaan di 
sekitar tempat brandkas itu, Tapi 
pada tg, 272tas tsb masih com- 
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bali ditempat jang tidak djauh dari 
pembegalan diatas. 

Nasib buah diendias 
angkan.: 

DALAM rapat pleno staf Pengu- 
rus Persi Paw. Desa Indonesia Mage- 
lang jg. diadakan di Magelang pada 
tg. 24 dan 25 Februari jl antara lain 
telah diputuskan, memperdjoangkan 
nasibnja Lurah2 desa jg. diberhen- 

" tikan pada permulaan revolusie th. 
2 1946 jl. 

- Djuga diputuskan, mengadakan 
Studiofons untuk membeajai anak2 

dari anggota2 P.P.D. I. jang kurang 
mampu, agar anak2 mereka ini dapat 
melandjutkan peladjarannja, mem- 
bangun activiteit anggota PPDI se- 
“luruh tjabang Meugelang: turut 

  

  
sjarakat dan diputuskan djuga 
memperkuat keputusan2 Conferentie 

F3 CD. IEPDI Djawa tengah jang dia. 

-? dakan di Salatiga tg. 10 11 Februari 
jbl mengenai tuntutannja, agar Pam 
Desa AN sebagai Pegawai Negeri. 

Bataharat dipelosok2 
Hasil pemberatasan butahuruf di 

Bulukerto Wonogiri, dalam 6 bulan 
ada 500 Kaani 345 laki2 dan 155 
wanita. 

    

“Kini hampir pada tiap kelurahan 

ada PBH. particulier 1 sampai 3 

tempat. s 
Katutidaa Buluredjo dan Bleder 

terdapat tidak kurang 100 wanita 
jang beladjar... - 

  

      
   
   

  

    

   

    
    

   

semwati Indo- . 
Il dan telah sekian 

meninggalkan 

(Oelh Mom K. R. «agan 

Maa sana STELSEI “ atau Kau. berlipat - lipat didalam. 
» Len pemungutan padjak peredaran (omzetbelasting) menje- 

“barang2 praktis mapdjadi naik mulai rata2 20 sampai 
uc h tentu jang demikian ini selainnja sangat membe- 

“ratkan rakjat djuga tidak. dikehendaki oleh fihak Pemerintah sendiri. 

itu fihak polisi sudah mengetahui 

pleet isi2nja telahdiketemukan kem 

membantu usaha pereconomian ma- 

. Untuk menempuh Udjian ke III, 

Tedjasukmana Sekretaris Djendral 
ndonesia' “Pusat didalam perskonperensi dengan 

. para wartawan di Semarang ketika habis resepsi Konperensi D.K.I. 

wa-Tengah di Semarang pada tgl. 26/27-2 j.l. 
Giatur dari fihak jg pertama, se- 

“ hingga para pedagang jg langsung 
melajani consumen?2 tidak perlu me- 
naikkan harga2 melalui peraturan 
omwzetbelasting tadi. Bahwasanja jg 
demikian ini mungkin didjalankan 
adalah telah kenjataan djuga “pada 

— pihak B.P.M., kepada siapa systeem 
.eenmalige heffing” dari padjak pe- 
redaran dapat dilakukan. Fihak B. 
P.M. dalam hal ini hanja tjukup di- 

pungut 5 pCt omzetbelasting, dan 
selandjutnja tidak ada lagi pemu- 

ngutan2 ditempat tempat pendjualan 
benzine. 
- Lebih djauh diterangkan, bahwa 
Dewan Economi Pusat” di Djakar. 
ta barw2 ini telah memadjukan usul 
kepada Menteri Keuangan Sjafrud- 
“din Prawiranegara. supaja ,,meer- 
voudige stelsel“. dari pemasukan 
omzetbelasting tadi dapat ditindjau 
kembali dan selandjutnja diatur se- 
tjara sekaligus Gari instansi jang 
pertama, jaitu dengan tjara ,,een- 
malige heffing”' 
Adapun bahaja jang dapat timbul 

dari adanja ,,meervoudigestelsel” ta- 
di jg terang adalah dapat mendidik 
dan memberi kesempatan kepada 
perbuatan2 jg tidak djudjur dalam 
kalangan orang2 atau pedagang2 jg 
bersangkutan. 

: Kendaan/tjito2 D.EI 
Diterangkan dalam konperensi ini 

selandjutnja adalah bahwa D.E.I. jg 
terbentuk sedjak bl. Desember 1949. 
di Djokja, hingga sekarang sudah 
mempunjai 13 tjabang2 jang resmi, 
jJaitu di: Medan, Padang, Palembang, 
Djakarta sebagai Pusat, Bandung, 
Semarang, Surabaja, Den Passar 
(Bali), Ambon, Menado, Bandjarma. 
sin, Samarinda dan Balikpapan. 

| Faculteit Pharmacie 
di Semarang 

Hari Rebo jl. di Semarang telah 
dibuka dengan resmi fakulteit phar- 

- macie dari Universiteit Gadjah Ma. 
da oleh Dr. Bahder Djohan Menteri 
“PP & K jg dafam pidatonja menja- 
takan, bahwa sek lipun di Jogja 
Gadjah Mada menemui kesulitan 
soal alat dan tenaga2 tapi di Sema- 
rang berkat kerdjasama antara be- 
berapa golongan dapat diselengga- 
rakan bagian Perguruan Tinggi jg 
penting bagi pembangunan masja- 
rakat dan jg perlu mendapat ban- 
tuan sepenuhnja dari Pemerintah. 

| Ikut hadir pada upatjara tsb. Prof. 
Dr. Sardjito dan pembesar2 sipil 
militer setempat. Banjaknja maha- 
siswa jg. sudah tertjatat untok fa- 
kulteit tsb 20 dan dipimpin oleh 

.L. Kol. Dr. Suhardi. Ant. 

»Kantorpos pembantu" 
: — partikelir 

Banjak terdapat di 
Semarang 

Ketjuali pendjual2 rokok jg mem- 
pergunakan perangko untuk uang 
kembalian sebagai pengganti uang2 
ketjil, belakangan ini banjak djuga 
orang2 lain jang mendjusl kartu2pos, 
warkatpos, dan benda2 pos Ilsinnja 
sampai .gebungan” lembar, sehingga 
merupakan ,,kantorpos pembantu”. 

Mereka memperdagangkan itu 
dengan mangambil tempat dimuka 
gedung kantor pos, mulai djam 8 
pagi sampai djam 4 petang. Dida- 
pat kesan, bahwa dengan usaha itu 
jang kian hari makin banjak dila- 
kukan orang, sungguh meringankan 
pekerdjaan pegawai pos jang tiap 
ihari melajani ribuan pembeli, se. 
Gangkan bagi publik sendiri meru- 
pakan pertolongan besar, karena 
Gengan hanja membuang uang 5 
sampsi 20 sen untuk selembar ben- 
da pos misalnja, tidak usah berde- 
ret dimuka loket jg biasanja ber- 
djam2 lamanja. 

Bagaimana hubungan kantorpos 
“»partikelir” itu dengan kantor pos 
resmi tidak diketahui, jang terang 
adalah bahwa menaikkan harga 
benda? pos tidak tertera daftar ia- 
rangan Djawatan Pengendalian 
PARA Ant. 7 
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Bekerdja | Belati Bekerdja ! AdaLh suatu Nan pertama bagi 
“ummat manusia didunia ini. Bukanlah bekerdia untuk hanja uang, tapi 
diuga untuk creen sesuatu jang belum terdapat o'eh manusia. Sedijak 
ketiil manusia sudah selalu tjari .bezigheid” jang kiranja dapat mem- 
bangun kefjerdasannja. (U.S.L.5.) 

Ingin menjumbangkan Menaga utk pembangunan 
Sat (Oleh Wartawan K.R. sendiri) 

HINGGA saat ini, selain pdra 'peladjar jang bar 
masih ada 500 orang bangsa Indonesia jang 

pada beberapa waktu jl. masih dalam keadaan 

500 ORANG INDONESIA DI AMERIKA 

        

keterangan Imam Pamudjo kepada wartawan »K. ha 

Mereka itu sekaralid telah menjata- 
kan mendjadi Warga negara Ameri- 
ka. Dan mereka teiah giat turut 
mengambil bagian dalam peladjaran, 
sehingga sekarang tidak lagi buta- 
huruf, 

Sementara itu dinjatakan, bhw di 
antara mereka itu ada ig bekas 
soldadu Amerika ketika perang du- 
nia kedua, Sekarang ini banjak di- 
antara mereka jg mempeladjari so. 
212 radio dan lain2 soal tehnik listrik. 

Walaupun mereka telah menjata- 
Siram sebagai warga negara Amerika, 
tetapi perhatian terhadap tanah air- 
nja masih tetap besar, Mala- 
han mareka masih besar keinginan- 
nja utk kembali ke Indonesia, me- 
njumbangkan tenaganja utk pemba- 
ngunan negara. 

  

Beium dirasionalisir 
sekarang 

Berhubung dengan tersiarnja be. 
rita dalam pers tentang keterangan 
Mr. Marsoro, Kepala Kantor Urusan 
Pegawai, mengenai rasionalisasi pe- 
.gawai2 Pemerintah, maka meng 
kan bahwa: 

Memang benar Ba rasfonalisa- 
si pegawai2 Pemerintah . mendjadi 

perhatian Pemerintah, akan tetapi. 
penjelidikKan akan kemungkinsn2 
Giadakannja rasionalisasi sebagai 
Giberitakan masih pada tingkatan 
permulaan. 

Berita jang mengatakan, bahwa 
sedikitnja 50pCt dari djumlah pe- 
gawai akan dirasionalisasi 
dalam lima termijn, dan bahwa | 
telah dibentuk suatu panitya chu- 
sus untuk melaksanakan hal Sa 
tidaklah benar. 
Pemerintah memang telah mem- 

bentuk suatu panitya jarg diketuai 
oleh Sekretaris—Djenderal Kemen 
terian Perdagangan dan Perindus- 
trian, tetapi panitya ini mempu 
njai tugas jang lain, jakni a.l. me- 
mikirkan kebutuhan akan tenaga 
ahli (experts) jang diperlukan utk 
pembangunan Negara. 

Ditegaskan disini bahwa Kepala 
Kantor Urusan Pegawai :sekali kali 
tidak memberikan keterangan ten- 
tang akan dialirkannja 8.000 pega- 

wai bangsa Belanda dalam tahun 
ini, sebagaimana tersiar oleh.pers, - 
Gan berita itupun tidak benar. De. 
mikian berita resmi, 

. Djepang, 

S5. B.H.I, .- 

BURUH HOTEL ,,6GARUDA” MENUNTUT 
R 259.200..- 

AREKAT Buruh Hotel Indonesia Tjabang Jogjakarta dlm rapatnja 
baru2 ini, 

status Buruh2 Hotel ,,Garuda” 
setelah membitjarakan dengan seluas-luasnja tentang 

(N.V. Grand Hotel de Djocja) se- 
mendjak djatuhnja Pemerintah Hindia Belanda disusul dengan mele- 
tusnja revolusi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 
1945, hingga pada saat Hotel tersebut di kembalikan oleh Pemerin- 
tah (Kementerian Perhubungan Rep. Indonesia) kepada pemilik asli 
jaitu N.V. Grand Hotel de Djocja, maka ternjata bahwa: 

Hotel tersebut pada waktu dja- 

tuhnja Pemerintah Hindia Belanda 
an dikuasainja oleh Pemerintah 

Gengan tiada penjerahan 
dan pemberian kerugian kepada 
Buruh2nja, direksi dari pada Hotel 
tersebut (Direksi N.V. Grand Hotel 
de Djocja) meninggalkan begitu 
sadja Buruh2nja, gedung berikut 
inventaris2nja. 

Sedangkan gedung berikut inven- 
taris2nja dapat terdjaga dengan 
sebaik2nja. 

Pada saat meletusnja revolusi Ke- 

merdekaan Indonesia Hotel tersebut 
telah direbut oleh Buruh2 dari ta- 
ngan Djepang (Direksi Asahi Hotel), 

sehingga gedung berikut inventaris 
diserahkan kepada Buruh2 dalam 
Hotel itu. 
Pendjagaan dan pemeliharaan atas . 

“barang2 berikut gedung dari N. V. 
“Grand Hotel de Djocja selama 

  

Upatjara pembukaan : : 

ALDJAMIATUL ISLAMIAH AL INDONESIA 
Peladjaran dgn ukuran internasional 

KE PAGI jl. digedung Sasono Suko di Solo tlh dilangsungkan 
pembukaan Kuliah hukum Perguruan Tinggi Islam Indonesia dan 

peresmian penggabungan UII di Jogjakarta dan PTII di Solo men- 
djadi Aldjamiatul Islamijah al Indonesia. Upatjara ini a.l. disaksikan 
oleh Menteri Kehakiman Mc. Wongsonegoro, Menteri PPSK Dr. 
Bahder Djohan, Menteri Agama Wahid Hasjim, Susuhunan dan 
Mangkunegoro. Diterangkan dalam pembukaan tsb., bahwa kulijah- 
hukum ini berdasarkan nasionalisme dan agama Islam, tapi .semua 
peladjaran mempunjai ukuran Internasional, 

Menteri Bahder Djohan dim kata 
sambutannja mengatakan, bhw um. 
mat Islam Indo opesia merupakan 

- bagian terbesar" dari masjarakat 
ndonesia, mempunjai tanggung dja 
wab besar pula terbadap kemadjian 
masjarakat. Usaha pendirian pergu- 
ruan Tinggi tsb, adalah salah satu 
usaha berdasarkan keinsjafan akan 
tanggung djawab terhadap masjara- 
kat itu dan karena itu harus dapat 
penghar an semestinja Menteri 
mengharap agar perguruan Tinggi 
Islam tsb. dgn Perguruan Tinggi 
“lainnja merupakan rangkaian sem- 
purna dalam usaha, mempertinggi 

ana Gan deradjat 0 nba 
a 

Menteri Wahid Hasjim menjatakan 
« &l. bhw kekurangan bangsa Timur 
umumnja termasuk Indonesia, jalah 
mereka dalam mempergunakan: fi- 
kirannja belum dapat setjara krisis 
dan Ta Dgn adanja Pergaru- 

an Tinggi tsb. diharapkan keku'd 
ngan tsb. dalam waktu singkat dA- 
pat dihilangkan. 

Menteri Kehakiman menjatakan, 
bhw sesudah kita mentjapai kemer- 
Gekaan. kita mempunjai kewadjiban 
jg. tidak ringan, jalah membangun- 
kan masjarakat kita kembali. Adat 
kebiasaan semasa bertempur harus 
sesuai dengan masa pembangurn. 
Adat kebiasaan semasa bertempur 
itu kini sering mendjadi rintangan 
dalam usaha pembangunan. Ketaat- 
an kepada Pemerintah sering masih 
kurang. Semangat bekerdja untuk 
mengisi kemerdekaan jg telah kita 
tjapai itu perlu dibangkitkan, (Men. 
teri mengharap supaja mahasiswa 
tidak hanja mendjadi orang jang 
pandai akan tetapi betul2 mendjadi 
pemimpin bangsa jang djudjur jg 
sangat dibutuhkan dalam masa 
pembangunnan dewasa ini. Kuliah 
tsb. akan dimulai tanggal 15 Ma-ret 
jad ini. Ant. 

DALAM NEGERI SEMINGGU LEPAS 
(Oleh redaktur KR) - 

. 

Naa djelas djuga sekarang ini pertegangan jang timbul abtara 
partai2 pemerintah dengan partai2 opposisi dengan diterimanja 

' mosi Hadikusumo baru? ini. Pembentukan DPRDS memang djalan 
“ djuga, tapi sangat lambatnja. tidak seperti jang direntjanakan semula. 

Dan anggota2 dari partai PNI 
pada pemboikotan sidang. Tapi ak- 
si ini menimbulkan reaksi dipihak 
lain, jaitu partai2 pemerintah meng 
gantikan lowongan tsb, seperti jg 
sudah terdjadi didaerah Surabaja, 
Tulungagung dan Malang. 

Selama parlemen reces ketegang- 
an tidak kentara, atau boleh dibi- 

- Ilang diam sadja. sebab tidak ada 

kesempatan untuk mengeluarkan 
apa jang terkandung dalam hati. 
Tapi serenta parlemen sidang nan- 
ti pertengahan bulan ini, maka me- 
nurut gelagatnja ketegangan ini 
akan makin mendjadi, kalau tidak 
ada tindakan sebelumnja dari pihak 

sadja mosi2 menge- 

ap, Haa m9. 

gok dlllagi jang sangat merun- 
tjing. Mosi mengenai padjak pore- 
daran ini sebelumnja sudah dapat 
dipastikan tidak akan ditarik kem- 
bali oleh pemeritah, seperti jang 
pernah didjelaskan oleh menteri 
keuangan Sjafruddin. 

Djika kalah suara, maka mung- 
kin.Sjafruddin minta berhenti seper- 
ti Assaat tempo hari. Tapi kabinet 
berdiri dibelakangnja. Djika demi- 

kian maka persoalanpun tidaklah 
akan berachir. 

Tapi bukan itu jang penting pada 
waktu ini. Melihat: apa jang njata 
sekarang. 'Maka partai opposia 
—nampak hanja ingin mendjatuhkan 
kabinet 
kelihata 
hankan kedudu 

  

, sedang pemerintah 
ingin terus memperta- 

p WA angsa Dt 

  

iknja djika ada sistu kemauan da- 
ri pihak pemerintah untuk menga- 
dakan reshufle kabinet, agar ada 
suatu kebulatan untuk menghadapi 
situasi dalam negeri, djuga dari 
luar, Djadi tidak usahlah sampai 
parlemen (lagi) mendjatuhkannja 
ingat 'mosi Hadikusumo—tapi tidak 
mau mendjalankannja, meskipun 

menteri jang bersangkutan sebetul- 
nja menjerahkan kursinja. 

Extra winstbelasting 

Dalam keterangannja di Padang 
kepada pers, menteri keuangan Sjaf- 
ruddin menjatakan, bahwa untuk 
menutupi ketekoran anggaran be- 
landja sebanjak kira2 1 1/2 miliard 
rupijah, sangat mungkin akan dia- 
adakan extra winst belasting jaitu : 
mengenai keuntungan jg luar biasa, 

Ini tentunja jang dimaksudkan 
Gari para pedagang, concer2 jang 

.besar, big five dll jang gede. Semua 
itu baik. 
Tjuma soalnja sekarang ialah, 

- djam 04.00. Lain dari itu, 

Hotel itu dikvasai oleh Pemerin- 
tah Djepang hingga pada saat 
dlkembalikannja Hotel tersebut 
oleh Pemerintah Repubik Indonesia, 
kurang lebih 8 tahun, jaitu mulai 
tahun 1942 hingga tahun 1950, per- 
lu segera diberikan kerugian? ter- 
hadap Buruh2nja. 

5. Pemberian kerugian kepada Bu 

ruh2 itu seimbang bila dibandingkan 
dengan pekerijaan2 jang selama itu 
Gikerdjakan oleh Buruh2 dalam Ho- 
tel tersebut. 
Berhibung dengan ito, 8.B,H,I. 

Jogia menuntut kepada Direksi 
N.V. Grand Hotel de Docja untuk: 

Diberikan kerugian2 kepada Bu- 
rub2 Hotel tersebut sampai pada sa- 
at kembalinja Hotel kepada N. V. 
Grand Hotel de Djocja, sebanjak 

R 259.260 (dua ratus lima puluh sem 
- bilan ribu dua ratusrupiah) dangan 
perhitungan sebagai berikut: 

a. Banjaknja Buruh jang bekerdja 
semendjak djatuhnja Pemerintah Hin 
dia Belanda pada N,V. Grand Hotel 
Gde Djocja mulai th. 1942 adalah 90 
orang. 

b. lamanja bekerdja dihitung dlm 
tuntutan ini mulsi tahun 1942 sam- 
pai tahun 1950 Ik. 8 tahun. 

Cc. Tuntutan untuk tiap2 anggauta 
Buruhtiap hari af1.— (saiturupiah) 
Djadi: 8th x12p1x30 hari x90 Bu- 
ruhxf1.-—— 

8x12x30x90xf 1,—5 f 259200.— 
Tantutan ini, ditunggu balasannja 

selama delapan hari. 

Djam malam di 
Kaliurang 

Sedjak tanggal 16 Pebruari jang 
lalu, djam malam berlaku djuga di 
Kaliurang antara djam 19.00 hingga 

beberapa 
tempat lagi jang dipandang perlu 
dalam lingkungan kabupaten Sleman 
Gikenakan djam malam. 

Seperti diketahui, daerah kabupa- 
ten Sleman sebagian besar di utara 
berada dilingkungan Merapi komplex. 

aan er an MAN mM x 

Harimau ditembak 
mati 

Di Kalurahan Golo Bulukerto, Wo. 

  

nogiri (Solo), dekat dengan hutan - 
tutupan di Gunung Lawu, terdapat 
gangguan Harimau. 

Kemudian atas usaha Sir. Sutar- 
Gjo dan Pusposarmono dgn Poitie 
Negara Purwantoro dan Bulukerto, 

Gengan dibantu Rakjat, seekor Ha- 
rimau jg sedang ada dipohon Nang- 
ka di Kalurahan Geneng untuk 
mentjari mangsanja, telah ditembak 
mati, dengan delapan kali tembakan. 

Dikatarkan bahwa Harimau sudah 
makan kambing, pedet, dan andjing 
beberapa ekor. 

bagaimanakah mendjalankannja, ba- 
gaimana menjelidiki berapa banjak 
keuntungan jarg luar biasa itu. 
Apakah tjukup kekuatan, tjukup 

alat jang diperlukan untuk menje- 

lidikinja dan mewudjudkannja? Se-” 
bab jg kita lihat sampai sekarang, 
maka kekuasaan perdagangan um- 
pamanja dgn. luar dimonopoli terus 
oleh big f.ve tadi. Tindakan pemerin- 

tah tidak dirasakan mereka (atau 
mungkin tidak ada tindakan). 

'Djadi dalam mendjalankan extra 

winstbelating ini, djangan lagi hen- 

. Gaknja pedagang bangsa kita sadja 
jg mendjadi sasaran, jg menanggung 
kerugian. Sebab mungkin dari paras 
penjelidik padjak, lebih gampang me- 
njelidiki buku2 dan segala matjam 
jg ada pada pedagang Indonesia ini 
Gari pada jang dipegang oleh peda. 
gang asing umpamanja. 3 

Pedagang2 besar bangsa asing ti- 
Gak sedikit keuntungan luar biasa- 
nja jg didapatnja selama ini. : 

Dalam hal ini pegawai pemerintah 
haruslah bersikap djudjur terhadap 
Girinja sendiri dan terhadap negara. 
nja jang pada wektu ini kekurang- 
an uang, 2 

    

    
   

    

     

    

  

   

       
      

  

Rombongan Stan 
rika Serikat jg rentjar 
waktu ini sudah sampai di Jo 
ternjata belum djuga datang. 
Menurut keterangan ig | 

pat, mereka mengur ag 
djungannja ke Jogjail re 
dapat keterangan bl an ana 
lalu lintas Semarang Jos 
aman. 2 

Djika benar demikian halnja, 
tut disesalka ang Sebab lalu 
antara kedua daerah tsb 
aman kembali, dai Aa aa 
diperoleh pelant ta tab adalah ke 
terangan jig bertentangan dengan 
keadaan sebenarnja. OP 

    

Konferensi D.P.D 

Pada tg. 

RAKJAT" Daerah V (Dja 
akan mengadakan Kor 
Jogjakarta, jang akan di 

oleh segenap wakil2 Tjaba 
seluruh Djawa Tengah, b 
misaris Daerah Demisioner. 

Diantara atjaranja ialah: 
1. Pelaksanaan patusan | 

dan pembentukan D. P.D, Djawa 
Tengah. maan 

2. Program djangka pandjang dan 
pendek. 

  

Bung Sopir, pelan sadja! 
Dewan Pemerintah Kota Jo- 

gja telah  engeluarkan pene- 
tapan peraturan lalu lintas, 
a.l, sbb: 

Perbatasan ketjepatan bust 
segela kendaraan. 

Didalam Kota 49 Km. (em- 

pat puluh kilo meter) setiap 
Gjam, sedang di djalan Tugu 
Malioboro, Patjinan dan Mar- 
gomuljo 30 Km, (tiga puluh 
kilo meter) setiap djam. & 

Dilarang memutar untuk 
segala kendaraan, didjalanTu- 
gu, Malioboro, Patjinan dan ' 
Margomuljo. Line Ya       

40 Pesawat 
rimbu 

Sedjak beberapa: wakta telah ai 
bagi2kan kpd kapanewon2 didaerah 
Istimewa Jogjakarta, sebanj 
buah pesawat radio rimbu ja: 
Gatangkan oleh Djawatan Pener 

an Daerah Istimewa Jogjakarta 
dari Kementerian Penerengan 2 
karta. 

Djumlah sebanjak itu belum aan 

tjukupi, karena seluruh kapanewon 
di Jogjakarta sebanjak 60. Kabarnja 
30 buah radio rimbu akan Kn 
kan lagi, untuk mentjukupi keku » 
rangan2 itu, sedangkan sisanja akan 
Giberikan ke beberapa Kemantren 

dalam Kotapradja jang belum aa 
punjai aliran listrik. 

    

   

  

  

  

nDjapendi" “srbikak ma- 
djallah lagi 

Dslam bulan Maret in', Djawatan 
Penerangan Daerah Istimewa Ka 
karta akan mengelusrkan Marah 

bernama ,,Permata” dalam bah: 3 
Indonesia. Madjallah ini akan me- 
njampingi mingguan »Dirgabaju” jig 

diterbitkan dalam bahasa Djawa. 

  

Adikarto dan Kulon Progo 
Diganti nama asa? 

Sidang DPR kabupaten Kulon 
Progo di Sentolo baru2 ini utk 
membitjarekan sosl maksud Peme- 
rintah Daerah Istimewa Jogjakarta 
menggabungkan kabupaten Kulon 
Progo dan Adikarto, telah | diterima 
dgn bulat oleh sidang. 
Penggabungan itu disetudjai, te- 

tapi diusulkan supaja nama kabu- 
paten gabungan itu Ka 

   

  

  

Progo, sedangkan Ibukot: se- 
tudju djika diadakan di Wates. 
Dengan demikian. mai ka maksud 

adanja gabungan telah Gisetuajui 
oleh ra'jat.kedua kabupaten, hanja 
sekarang soal nama kabupatennja. 

Adikarto dalam sidang DFRnja 
telah memadjukan, supaja : nama ka 
bupaten itu Wates, dgi 
Wates. 
Sekarang tunggu ke 

merintah Daerah Istimewa ' Jogja- 

karta lebih landjut dan bila peng- 
laksanaan pengeahungen itu akan 

    

diadakan. 

HN Ini        

LUXOR: (The Big Noise”, 
Stan Laurel Oliver Hardy, se- 
gala umur, 
SENISONO: River Lady, Yyon- 
ne de Carlo, Dan Duryea, Rod 
Cameron, —17 th. 
SOBOHARSONO: The Vigi- 
lantes return, dgn Jon Hall, Mar- 
garet Lindsay, Andy Devine— 
REX: Fighter Sguadron, dgn Ed- 
mond O'Brien, Robert Stack.— 
INDRA : The Three Muskuteers 
dgo Lana Turner, Gene Ta 

s 2 
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»KEDAULATAN RAKJAT”" SABTU 3 MARET 1951- 

    

Menangkis serangan? ,,pengikut Sovjet" 
PSLAM suatu pertjakapan interyiew istimewa dengan Reuter di 

Belgrado hari Rebo jl Marsekal Joseph Tito dari Yugoslavia me- 
njatakan bahwa Yugoslavia tidak akan mendapat kesulitan istimewa 
dalam usaha menangkis serangan bersama2 negeri »pengikut Sovjet,, 
jang berbatasan dengan negerinja bila serangan itu dilakukan. 
  

Lagi protes terhadap la- 
rangan mogok 

Dengan mengambil tempat dige- 
dung bioscoop ,.City Theater” Pur. 
Wokerto pada tg. 25 Februari 1951 
Jtl telsh dilangsungkan rapat £08sI 
tjab, P Ookerto, dikundjungi oleh 
34 utusan dari organisasi? S8/38 
jang terdiri dari 1000 orang, djuga 
Gihadliri oleh Sir. X, Werdoja (wa- 
kil buruh dalam Perlemen). 

Setelah menerima pendjelasan2 
seperlunja, maka rapat tsb memu- 
tuskan a.l, sbb: 

1. Protes kepada jang berwadjib 
terhadap peraturanlarangan mogok, 
gn alasan2 bahwa peraturan tsb 
bertentangan dengan UUD RI KMB. 
fatsal 20 dan 21, jg berartipula me- 
ngekang hak2 demokrasi, dan men- 
desak supaja peraturan tsb ditjabut 
selekas mungkin. 

2. Memperkuat usul Mosi S. Hadi- 
kusumo cs jg telah diterima oleh 
Parlemen, dan mentjabut P.P. No. 39 
Ogn segera 

3. Menuntut kepada Pemerintah, 
agar ,menifest Politik th. 1945 dan 
K.M.B." ditjabut sekarang djuga, 

4. Mendesak agar undang2 Kerdja 
th. 1948 No. 12. U.U Ketjelakaan 
th. 1947 No. 33 U,U. Pengawasan 
perburuhan No, 43 dilaksanakan dgn 
keterangan, bahwa buruh suiah la 
ma.menunggu atas perbaikan2 hi: 
dupnja, “is 

5. Menuntut agar dlm waktu se- 
singkat2nja .,mentjabut“ segsla ma- 
tjam padjak ig bersifat” menambah 
beratnja beban rakjat all, ialah pa-. 
Gjak peredsran, 

Sidang D.P.R.D. Sulawesi 
Selatan 

Kemis pagi il. sPR Dserah S.la 
wesi Selatan tih bersidang kembali 
a,L untuk membitjarakan suasana 
Dewan Pemerintah Daerah Sulawesi 
Selatan. Dalam hubungan ini Kepala 
Daerah Eatji Saleh Daeng Tompo 
dlm suatu keterangannja menerang- 
kan, bhw sidang ini diadakan berhu- 
bung dengan adanja pernjataan ke 4 
orang anggauta Dewan Pemerintah 

Daerah Sulawesi Seiatan. Ditegaskan 
clehnja, bahwa tugas dari kepala da- 
erah ialah mengadakan pengawasan 
atas djalannja Dewan Pemerintah 
Daerah dan D.P.R.Daerah. Pun pula 
Dewan Pemerintah Daerah seluruh 
jg bertanggung djawab atas beslit 
kepala Daerah. 

« Sementara ita seorang wakil dari 
Persatuan Indonesia Raya sir. Pato- 
poi mengatakan, hendaknja Dewan 
Pemerintah Daerah sekarang ini di 
tiadakan dan mendjadi tanggung 
Gjawab acting Kepala Daerah. 

4 Perampok Belanda di- 
tangkap tentara 

Baru2 ini kesatuan infanteri 428 
Indonesia telah berhasil menangkap 
4 orang Belanda jang telah melaku- 
Kan perampokan didaerah Salatiga, 
malahan menurut tanda2 “mereka- 
lah jarg memimpin perampokan itu, 
Seorang diantara mereka telah me- 

ngaku melakukan perampokan dan 
pembunuhan. 
Menurut dugaan2 pusat organisa- 

  

si kedjahatan itu ada di Semarang. 

Ant. 

& 55 2 

    Maa 
ERHUBUNG dengan tulisan Sdr 
Sastrosuwignio jang termuat dlm. 
Fikiran Pembatja S.K. Kedaulatan - 

Rakiat hari Selasa tg. 27 Februari 1951, 
tentang pendjualan bahan perak jang 
dilakukan oleh Javase Bank, dengan 
ini kami andjurkan kepada penulis bah- 
wa soal tersebut diatas sebaiknja dibi- 
fjarakan dengan kantor kami jang sela- 
lu bersedia memberi penerangan atau 
pendjelasan tentang seluk beluk jang 
mengenai perusahaan perak seluruh 
Daerah Istimewa Jogjakarta. 

Kantor Keradjinan Daerah 
Istimewa Jogjakarta. 

Atas pertanjaan Tito selandjut- 
nja menjatakan bhw untuk waktu 
sekarang tidak perlu diadakanper 
Gjandjian resmi mengenai maksud 
negeri2 Barat utk membantu Yu- 
goslavia, manakala negeri2 Blok 
Sovjet menjerang Yugoslavia. 

Tito memberikan keterangan jg 

pertama itu dim djawabannja atas 
pertanjaan mengenai kemampuan 
bertempur pasukan2 Honggaria. Bul. 
garia dan Rumania. Dalam pada itu 
Tito menekankan maksudnja pen- 
tingnja persiapan2 politik. psycho- 
logis dan moral dari suatu bangsa 
Gan dalam hubungan ini dinjatakan: 
»Saja rasa mereka (Honggaria Ru- 
manja - Bugaria) lidak demikian. 
Sedangkan rakjat merekapun tidak 
suka perang”. 

Ketika ditanja mengenai kemam- 
puan bertempurmereka bila mereka 
dibantu oleh pasukan2 sukarela, 
Tito mendjawab: ,,Itu soal lain la- 
gi. Itu akan berarti serangan jang 
langsung dari Sovjet”. 
Dalam pada itu Tito tidak mau 

mengatakan apakah,: djika terdjadi 
suatu serangan disokong SovJet ter- 
hadap negerinja Yugoslavia akan 
Gapat menangkisnja seperti dilaku- 

kannja dalam perang dunia kedua 
terhadap pasukan2 jang kuat dari 
negeri2 As. Ia hanja mengatakan: 
»Ssja harap ini tidak akan terdjadi. 
akan tetapi bila ini terdjadi djuga 
maka itu bukan salah kami. Rakjat 

Yugoslavia sudah —barang tentu— 
siap sedia untuk bertempur dalam 
hal ini dan mereka tidak akan 
membolehkan orang lain mendjadjah 
kami”, 

Atas pertanjaan bagaimana djika 
sekiranja K suatan pasukan? Sovjet 
Gjika dipergirakkan untuk maksud 
agressif diluar daerah Sovjet, Tito 
mendjawab: ,,Jang saja ketahui pa- 
sukan2 Sovjet bertempur dengan 
baik sekali dalam perang kemerde- 
kaan. Djika dipandang dari sujut 
ini maka menurut pendapat saja 

pasukan2 Sovjet adalah baik sekali. 
Sesungguhaja saja tidak mau me- 
nafsirkan akan tetapi saja dapat 
mengatakan antara perang jang 
bermaksui mendjadjah dan perang 
jang didjalankan untuk mentjapai 
atau mempertahankan kemerdekaan 
terdapat perbedaan besar. Sudah 
barang teniu perbedaan ini sedikit 
banjak djuga mempunjai pengaruh 
terhadap angkatan perang Sovjet”. 

Keterangan apakah menurut pen 
Gapatnja ada bahaja perang dalam 
waktu singkat Tito mendjawab : 

»Keadaan sekarang ini adalah sede- 
mikian rupa sehingga kemungkinan 
sematjam itu ada dan dalam pada 
itu kita harus hati2”, 

  

      

Sidang Dewan ECOSOC 
Sjarat2 bakerdja di Sov.et 
dielek. 

Para delegasi Inggeris dan Ame- 
rika dalam s'dang lengkap ECO :0G 
(Dewan Ekonomi dan Sosial PBB) 
minta sekali lagi 

Sovjet Uni, supaja menerima- di 
adakannja penjelidikan internas'o 
nal mengemai tujuhan2 tentang a1a- 
nja pelanggaran hak2 serikat se. 
kerdja di Sov.et Uni. 

Delegasi Sovjet tidak langsung 
memberikan djawabannja atas per- 
mintaan tsb, tetapi tetap memper- 
tahankan bahwa sebagian besar 
buruh2 di Sov,et Uni memperoleh 
sjarat2 jang baik. Dinjatakannja, 
bahwa di Amerika Serikat 14 dajuta 
orang jang menganggur tidak mem- 
peroleh pembagian sesuatu apapun. 

Delezasi Amerika mengulangi 
lagi, bahwa menurut delegasi Nor- 
wegia jang mengundjungi Sovjet, 
tingkatan hidup di Sovjet Uni ada- 
lah sangat:rendah dan upah disana 
tak memungkinkan kaum buruh 
untuk membeli barang2 jang vital. 
Ant Aftp. : 

Manan 

kepada delegasi" 

|   

ve 

BOBOTSA 
gg , 7        

| SUMBER GULA KELAPA 
KTA Bobotsari jg letaknja kl 15 km sebelah Utara Purbolinggo 

masih dihiasi dengan puing2, akibat taktik humi hangus. Semua 
gedung belum dibangun kembali. 

Sedjak pemerintahan kembali su- 
asana perdagangan kembali ramai, 
Dgn berlakunja kenaikan padjak 
suasana tadi berubah Gjadi ramai- 
nja orang tjari bahan makan. Ter- 
utama kaum punja uang segera 
menjebarkan orang?nja. Rakjat u- 

INGGRIS TIDAK SETUDJU 
Atas kenetralan Mesir, 

Dari kalangan Kementrian 
luar negeri Mesir didapat 
kabar, bhw Pemerintah Ing- 
gris dengan perantaraan ke- 
dutaannja di Mesir telah me- 
njampaikan kepada masing2 
pemerintahan Mesir, Trans- 
jordania dan Irak, bahwa Ing- 

  

Pemandang- 
andimDewan 
PBB jg selalu 
mendengung 
kan- suara2- 
nja, karena 
memang du- 
nia baru sibuk 
mengatur ke- 
amanan dunia 
Tampak dari 
kiri kekanan 
dimuka keha 
dap:n kelens, 
Wk Norwegia 
Bredo Stabell 
wk Rusia Ja: 
cob A. Malik, | 

wakil United 
Kingdom Sir 
Gladwyn Jebb 
dan wk Ame- 
rika Serikat 
Waren Austin 
USIS. 

Pemogokan buruh Mesir 

sebagai protes 
Menentang  Perdjandjian 
Mesir dengan Inggeris 

Kalangan instansi2 resmi sedang 
mentjari djalan tengah untuk men- 
tjegah meluapnja pemogokan? bu. 
ruh di Mesir. jang kian hari ber. 
tambah banjak. Tadinja di sangka 

kedjadian ini adalah disebabkan olh 
tangan luar jang bermaksu1 me- 
lumpuhkan djalannja pemerintah- 
an. 

Tetapi setelah pemerintah Mesir 
mengadakan aturan2 larangan pe- 
mogokan serta penjel'idikan2, 
njata pemogokan? itu adalah di. 
sebabkan tidak adanja perseti- 
Gjuan kaum buruh terhatap per- 
Gjandjian Mesir- Inggeris jang belum 

lama dirantjang aleh Solachuidin 
Menteri Luar Negeri dan Mr. Be- 
vin Menteri Luar Negeri Inggeris. 

Demikian keterangan kalangan 
instansi resmi di Mesir. 

Kini, kata kalangan itu soal pe- 
mogokan telah selesai tjuma sadja 
masih ada dibeberapa tempat lagi 
jang masih berdjalan. Apb. 

  

USUL BARU MENGENAI 
PAKT KEAMANAN 

BERSAMA. 
Samir Arrifai Basja Perdana Men- 

teri Transjordania telah memadju- 
kan usul baru pada Liga Arab me- 
ngenai Pakt keamanan berssm4. 

Usul mana menerangkan, bahwa 
jang memegang. kendali dalam pak 
ini hanja 4 keradjaan, jaitu Mesir, 
Irak, Transjordania dan Sjjria, dgn 
alasan keradjaan ini adalah jang 
terkuat di Asia-Tengah. Dan Saudi 
Arabia, Jaman Gan Libanon adalah 
sebagai anggauta kedua dalam pak 
ini Demikian usul itu, APB. : 

  

BUMI AKAN DIBENTUR PLANIT LAIN 
ELAMA 24 diam dimatahari telah terdjadi ledakan2 jang dapat dilihat oleh 
observatorium untuk menjelidiki bintang2 di Tokio. Selandjutnia diberitakan 

bahwa ledakan2 itu dianggap biasa sadja. 

Ledakan pertama dilihat pada hari 
Minggu jl, sedangkan pada Senin 
petang pun masih dapat dilihat. 

Observatorium tersebut selandjut- 
hja menerangkan bahwa dari mata- 
hari telah keluar gelombang2 elek- 
tris, jang 100 kali lebih tjepat dari- 
pada elektris biasa. Letusan2 dimata- 
hari tidak djarang terdjadi, tetapi 
ledakan jang berturut-turut adalah 
sangat djarang terdjadi. 

Dunia akan giamat? 

£ementara itu observatorium ang- 
katan laut Amerika Serikat di Was. 
hington menurut Afp menjatakan 
bahwa sebuah benda jang agak be- 
sar dan bergerak sangat tjepat— 
mungkin sebuah asteroide atau bin- 
tang ketjil— dalam waktu jg tidak 
lama lagi akan melanggar bumi. 

Para astronom Argkatan Laut 
Amerika telah melihat djuga sebuah 
benda jang sangat luar biasa ben- 
tuknja ditjakrawala, diduga sebuah 
planit jang belum dikenal oleh ma- 

  

nusia. Benda tersebut bergerak tje- 
pat mengelilingi matahari, Mereka- 
pun menduga bahwa kemungkinan- 

: nja besar bahwa pada waktu singkat 
planit itu akan melanggar bumi. 

Benda jg aneh itu mungkin djuga 

sebuah bintang jang tidak berekor, 
Gan untuk-pertama kalinja kelihat- 
an pada hari Sabtu dan Selasa pada 
sebuah plaat pemotretan. 

Berapa ketjepatannja? 
Selandjutrja dikatakan bahwa se- 

karang ini astronom tsb sedang 
menghitung berapa ketjepatan benda 
aneh itu, sehingga djika perhitungan 
itu diketemukan akanbisa diketahui 
bila benda itu membentur bumi. Jg 
terang, ketjepatan benda itu ditak- 

“sir 2 a 3 kali lebih besar dari pada 
ketjepatan sesuatu planit jang ber- 
gerak bebas dan telah dikenal oleh 
manusia, 
Dalam pada itu dugaan bahwa 

benda tsb suatu raket interplane- 
ter, disangkal oleh para astronom 
tersebut, 

” 

L Es 

  

ter- 

  

DJERMAN BARAT PERKEMBANG 
INDUSTRI2 PENTING 

Diantaranja utk -keperluan pertahanan 
PEMERINTAH Djerman Barat telah mengumumkan suatu. ren- tjana untuk memperkembang perindustriannja jang penting2, dlm tempo -2 tahun jad. ini. 

Diantara pabrik2 tadi, terdapat 
pabrik2 jg. akan memproduksi untuk 
keperluan pertahanan negara? Barat. 
Perkembangan industri ini akan 

memakan biaja sedjumiah 6 000 dju- 
ta Mark atau 1.429.000.000 dollar. 

Rentjana ini disusun oleh pemim- 
pin2 koalisi 3 partai jang duduk 
Galam parlemen, ahli2 perekonomian 
Gari ketiga partai tadi telah me- 
ngadjukan usul2 mereka dalam si- 
Gang2 jg. berturut2, dgn. wakil2 ke. 
menterian2 Djerman Barat dan Bank 
negara2 bagian Djerman Barat, di 
Niederbreisig dekat Bonn. 

Sementara ini ,,Rentjana Nieder- 
breisig' tadi belum dipeladjari se- 
tjara teliti oleh pemerintah Djerman 
Barat. 

Perkembangan industri tadi ialah 
mengenai perindustrian2 badja, ba- 
tubara, pembuatan kapal, perumahan, 
tekstil syntetis dan produksi eka- 
port pada umumnja, 
Akan tetapi, satu babak dari ren- 

ftjana tadi kini telah didjalankan. 
jaitu ditindjaunja kembali import 

jg. tak terbatas dari negeri2 Ren- 
' fjana Marshail itu. 

Hal ini tertjantum dalam mak- 
lumat pemerintah, untuk menunda 
semseatara politik ,,pembebasan per. 
dagangan.” Ant. UP. 

KOMUNIS AKTIP 
DI ISRAEL 

Harian ,,An Nasr” jang terbit di 
Aman telah memberitakan bahwa 
Galam usaha Israil untuk memben- 
tuk kabinet jang baru akan men- 
Gjumpai kesukaran2, 

Selandjutnja kata ,,An Nasr”, me- 
nurut keterangan orang2 jg. baru 
datang dari daerah kekuasaan Israil 
menerangkan, bahwa Komunis Israil 
sudah berdaja upaja akan mengam- 
bil bagian jg aktip dalam pemilihan 
umum. Dan sangat ditakuti oleh 
partai2 lainnja. Demikiar ,,An Nasr”. 
APB. 

Tjampur tangan dim soal2 
politik 

Rombongan ke 2 dari Djepang jg 
akan ikut serta dalam Olympiade di 
New Delhi, akan menjerahkan 8 
pertanjaan jang tertulis kepada 
perdana menteri Nehru, dalam mana 
antara lain ditanjakan bagaimana 
sikap India terhadap diadakannja 

perdjandjian perdamaian jg tersen- 
diri dengan Djepang dan bagaimana 
Gjika pada suatu ketika Djepang 
akan dipersen djatai kembali. 

Pertanjaan2 tadi disusun oleh 
Hideji Kawasaki dari Partai Demo- 
krat Djepang, jang mengatakan bhw 
perbuatannja tadi “bukan sebagai 

seorang anggota partai,“ melaihkan 
sebegai “pemuda Djepang"”, 

Ant UP, Tokio. 

AR : 9 d Sa 1 2 Pa & 2 S8 FE Eu AAA ane Sa Sa « i 7 
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Belandja di Sovjet Uni. 
Turun dgn 15 pCt. 

Radio Moskow katakan. bhwhar- 
ga daging dan roti di Sovjet Unite 
lah turun dengan 15 pCt. 

Radio Moskow dalam siarannja itu 
mengemukakan penurunan harga ba 
rang2, diantaranja 10 pGt. utk har- 
ga sutra dan tembako dan 10 pCt. 
pula untuk Veika dan barang2 mi- 
numan lainnja. 

Selandjutnja dikatakan, harga ga 
ram akan diturunkan pula dengan 
21 pCt. hasil kedele dengan 15 pCft. 
sabun dengan 15 pCt. bedak (par. 
fum) dengan 10 pCt, dan alat2 ru- 
mah tangga seperti medja kursi dan 
sbg.nja diturunkan dengan 20 pCt. 
tempat tidur besi dengan 20 pCt de- 
mikian pula barang? glas seperti pi- 
ring, tjangkir dan sebagainja. pula 
lampu (listrik) dan tjermin dengsn 
10 pCt. 

Selain itu djuga barang2 lairn'a 
harganja dikurangi. seperti kopi de- 
ngan 10 pCt, daging dengan 10 pCt. 
kedju dengan 15 pCt telor ajam de- 
ngan 10 pC:. geretan dengan :0pCt. 
minjak tanah dengan 20pCt. rad'o 
Gengan 10 pCt, sepeda dengan 10pCt 
Gjam dengan 10 pCt. alat untuk b'- 
kin rumah dengan-20pCt. dan me- 
sin Gjahit dgn 10 pCt: Ant. Up. 
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Transjordania dan Irak 

gris tidak setudju dengan pen- 
'dirian kerietralannja masing2 
pemerintahantadi dlm meng- 
kadapi peperangan di - Asia 
dan Eropa. Karena dim per- 
djandjian masing2. dgn Ing- 
gris memustikan mereka itu 
turut serta tjampur tangan 
dim segala kedjadian2 di Asia 
dan Barat. APB. 

PENJELUNDUPAN KOMUNIS 
Kementerian ,,Pemelihara 
Perdamaian” Djepang 

Pemerintah Djepang sedang mem- 
pertimbangkan untuk menbentuk 
suatu kementerian baru, jaitu ke- 
menterian ,,Pemelihara Perdamaian”, 
Jang akan mengoper kekuasaan atas 
kepolisian.tjadangan dan kepolisian- 
laut, kata kalangan jg mergetahui. 
Kementerian tadi akan bertang. 

gunz djawab terhadap ,,kegaduhan2 
jang ditimbulkan oleh kaum Komu- 
his,” mengawasi immigrasi dan dju- 
ga mengamat.amati kedatangan dan 
keberangkatan orarg2 asing. 

Menuru: kelangen tadi pula, telah 
terbukti bahwa sudah beberapa k:li 
terijadi, bahwa ,,agen2 Komunis z- 

sipg” berhasil menjelundup ke Dje- 
pang. Ant. Afp. 

Gandum 2 djuta ton 
Seksi Luar Negeri dari Madjelis 

Rendah Amerika Serikat pada hari 
Kemis menjatakan, telah menjetu- 
djui program pemerintah berupa gan 
dum sebanjak 2 djutaton. Utk mem. 
biajai pemberian bantuan tsbmenu- 
rutrentjana undang2 jg diterimabaik 
itu memberikan kekuasaan kepada 
Pemerintah utk mengeluarkan fonds 
sebanjak 149 djuta dollar dan untuk 
mengambil sebanjak 50 djuta dollar 

dari fonds ECA guna ditambahkarn- 
nja. Ant. AFP dari Washington. 

Tak mengherankan, bila dalam 
“kota ketjil tsb sorl perumahan mendjadi probleem djuga, 

mum nampak gelisah. Harga perda 
.gangan makin hari makin memun- 

tjak. Misalnja: 

Beras perkilo .........R.2,50 
Djagung perkilo. ....... R.1,50 
Kopi MA ma anon Gn R.6,00 
Lam bok rawit aa R.6,09 

Gulakelapa ,, ....... R.7,00 

Dalam keadaan demikian itu pi- 

hak Pamong Pradja mentjari dijalan 
mengatasi kesulitan? tsb, Kalangan 
tadi menjatakan sangat sulitnja 
menghadapi perobahan2 ekonomi jg 
sangat menekan penghidupan rak- 

jat itu. 
Dikatakan pula, bhw dim keadaan 

ekonomi jnag sulit itu kaum-punja- 
uang bergerak mengumpuikan ba- 
han2 makan kefjesa2. Daerah tsb 
menurut pihak tadi merupakan sum 
ber gula kelapa. Dari tempat itu 
sadja tiap harinja tidak kurang dari 

5 ton belum jang didjual keluar 
daerah. 

Penghasilan gula rakjat sekian 

banjaknia itu kebanjakan jg mene- 
rima ialah pedagang2 Tionghoa. 

Atas pertanjaan diterangkan, bah 
wa bantuan njata kepada petari2 

belum ada. 
Bila keadaan tsb ta' ada peruba- 

han kemungkinan besar rakjat ter. 
timpa kekurangan bahan makan. 
Dan tidak akan mampu membelinja 

Perhubungan 

Kantor pos belum ada. Untuk ke- 
perluan tsb telah ada pos pertolong- 
an. Medja satu dan tiga kursi meru 
pakan kantor din masih djadi satu 
ign kantor Kawedanan. Untuk ke- 
perluan kantor “pemerintah telah 
disediakan telpon, walaupun sering2 
terganggu (storing). Mana alat? 
tehnik dari Pilipina? 
Perhubungan bus dgn Purbolinggo 

Gan Purwokerto-sudah berlangsung, 

PERDJANDJIAN DA. 
GANG PILIPINA- 

DJEPANG 
Kementerian Luar negeri Pilipina 

mengumumkan, bhw. pembitjaraan2 
di Tokio mengenai pembaharuan per- 

Gjandjian dagang atas dasar barter 
antara Pilipina dan Djepang mem- 
peroleh kemadjuan jg men uiskan. 

Tudjuan dari pembaharuan perdj:n 
Gjian dagsng itu jalah, utk memung- 
kinkan mengeksport lebih bsnjak ba- 
rang2 jg dibutuhkan di Djepang, dan 

mergimport ke Pilipina lebih banjak 
barang2 jang dibutuhkan dari Dje- 
pang. Ant. UP. 

  

      

  

Mempermaklumkan, bahwa nanti pada tgl. 15 Maret 1951, | 

pukul 10 pagi, akan mengadakan rapat pemegang sero, ber- 

tempat di Djl. Sandiloto 2 (Lodji Ketjil) Jogjakarta. 

Djika para pesero tidak memenuhi undangan ini, maka se- 

sudah tg. 15/3-51, direksi akan mengambil putusan jang pen- 

II ting untuk mengadakan perobahan2 jang dianggap perlu. 

Neratja dan Perhitungan Laba/Rugi th. 1950, dapat di- 

| lihat tiap hari kerdja pada alamat tersebut diatas. 

MS 
A
o
 

  

Jogjakarta, 1 Maret 1951 

Dewan Direksi 
  

  

  

  
  

  

Dalam nomer ini dihidangkan kepada 

« APA SIAPA mBakju SRI SULANDJARI MANGUNSARKORO: 

« FB. I. LAWAN ,MAWAR MERAH" 

«  GAUNG SHAY ANAK BURMA 

« PULAU MADURA... 

« Dan lain-lain artikel jang menarik seperti biasanja.. 

Datanglah pagi-pagi di TUGU 42, JOGJA. 

sidang pembatja a. |. 
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Naaaa, itu aturan baik Png ber: 

laku “nalag kota Ngajogiai Pak, 
| Kendaraan diatur dimana 

harus Na 'dimana harus pera 
dimana harus again dimana. h harus 
ngombor. 

Kendaraan kemis andong dan 
betjak tdak boleh begitu sadja putar 
di Malioboro. Dan lain2 lagi aturan, 
jang maksudnja djaga ketentraman 

  

“dan ketertiban, Pun dijaga tubrukan. 

|” Dalam segala hal Jogia harus pe- . 
' lopor deh", kata bung Kriting. 

»Asal aturan didjalankan dan dikon- 
— drole betul", dijawab teman Berabe. 

Selamat kerdja bung Polisi ! 

BERABE. 

  

Rombangat: olympic 
1 sampai. 

Rombongan pertama panitia Indo- 
nesia diketuai 9.0. Pakualam telah 
tiba di New Delhi tgl 28 Pebruari jl. 
Kedatangan mereka didjemput oleh 

    

De Merlow direktur organization 
Commitee Asian Games (Ketua pa- 

nitia organisasi olympiade Asia), Mr 
Mani sekretaris bagian protokol, Ke- 
menterian LN India, Gan Binoe ke- 

nap stafnja. 

Upatjara Hakan dilangsung- 
kan distadion Asian games dengan 
menaikan bendera Merah Putih dan 
bendera India serta lagu? kebang- 
saan masing2 negara. Pedato sam- 
butan diutjapkan oleh Maharadja 
dari Pataudi sebagai ketua Fanitia 
Penerimaan. Dalam pedatonja Maba- 
radja antara lain mengemukakan s0 
al persahabatan antara Natanesta 
dan India. Dikatakan bahwa AOG 
tidak sempurna djika “Indonesia ti- 
Gak turut serta. Maharadja menga- 
takan djuga bangsa Indonesia tidak 
asing lagi bangsa India. 
Pedato ini disebut oleh SP Paku 

Alam dengan mengatakan terima 
kasih atas undangan AOG dan ter- 
harap dengan pertandingan Asian G 
Ames dapat mempererat persaha- 
batan antara bangsa Anta jang tu- 
rut. Ant. 

Li 
£ 

Tjatat : 
Di MAGELAN GC, 

Djl. Kerkopan 9 

Tib. ..WONGSOATMODIO" 
Kursus Mengetik. 20—3 

ma 1001 MATJEM - 2 

  

Ii NJONGSONG PamuKaAN 0 OLYM- 
PIADE ASIA 

    : (Oleh redaktur K.R.) 
Olympiade Seluruh Asia akan dibuka dan 
istadion ,,Nehru” di New Delhi India, jg. akan 

UARET BESO 
terus dimulai 

AB oleh 10 Negara, diantaranja Indonesia. Negara2 lain adalah 
India, Birma, Ceylon, Afghanistan, Iran, Singapura, Pilipina, 'Thai- 

“land dan Djepang. Mereka masing2 menundjuk djuara-nja nasional 
“untuk 'ditempuhkan kegelanggang Olympiade, untuk turut dalam 
tjabang2 olah raga jg sudah ditentukan dalam atjara2 pertandingan. 

Umum mengetahui, bahwa Olym- 
jade Asia ini baru pertama kali 
mengadakan perlombaannja. Di- 
kala ini India jang mengambil ini- 
siatip penjelengggaraannja. 
Menurut berita terachir dari New 

“Delhi dlm beberapa hari ini ditunggu 
kedatangannja rombongan atlit2 
Gari RRT, jg akan mengikuti Olim- 
piade djuga. Kalau ini betul, maka 

ada 11 negara jg mengambil bagian 
dalam SN OG. : 

Dalam 'hal ini Indonesia telah 
mengirimkan djuga 17 atlit2 dan 
18 pemain sepakbolanja. Dua tja-. 
bang sport jg diikuti oleh Indone- 
sia, meskipun ada 24 tjabang jang 
diatjarakan. 

Perlu diketahui, bahwa dalam AO 
G Ini akan turut Ik 600 Atlit2 dap 

' pemain2 sepakbola. Diantara .pasu- 
kan2“ ini India dan Djepang keli- 
hatan giatsendiri jang akan memun- 
tjulkan djago?nja dengan prestasi2 
nja jang telah pernah diadjukan da- 
lam Olympiade di Djerman dan Lon- 
“don tempo jl. Jang terang, rombo 
ngan Djepang jang dikirimkan ks 
New Delhi tidak sembarargansadja 
memilihnja. Sungguh? pilihan isti- 

.mewa. Pendirian D epang ialah tak 

mau mengambil risiko bila djago2- 

nja.tidak akan mengambil djuara 
Galam pertandingan? ini. Maka se- 
perti tjabang sport renang, jang 
telah dipertundjukkan dalam Olym. 
piade Djerman bahwa prestasi2 tja- 
bang sport tersebut masuk dalam 
nomor kejjuaraan, kini Djepang 
tak berani mengirimkan rombongan-. 

nja renang, karena dipandang oleh 
Djepang, bahwa latihan2 sebelumnja 
belum sempurna sungguh. Baginja 
lebih baik tidak muntjul, Kalau di- 
tilik demikian maka diago2 Djepang 
jang diadjukan di AOG ini terang 
tidak gegabah begitu 'sadja. 
Saingan Djepang ialah India sen. 

diri, jang kini mendjadi Tuan Ru- 
mah, jang dalafh segala tjabang2nja 
akan mengikuti. 
#& Indonesia hanja 2 tjabang jang 
akan diperlihatkan, 
atlatik. Atletik memang kelihatan 
Iadoresia blm begitu kelihatan pres- 
tasinja dipandang dengan hegeri2 
lain. Tapi njata kesepakbolaannja 
tidak akan mengetjewakan dihadap- 
kan terhsdap kesebelasan  lain2nja. 
Malahan ada harapan akan turut 
mendapat kedjuiraan, djika tidak 
Pengen te PN ROmor satu AN ngga AOG. 

    

.. T—... 
SPOED PHOTO-CURSUS 

Theorie dan Praktek | 

» Pendaftaran dan keterangan 

5 Tedi na Indonesia Tugu. 58. hn 

  

POLIKLINIEK P. K. O. KLATEN 
Dr. HENDRONOTO 

praktyk Umum 

di Randualas 13, 

mnt 8-11 sore: 5— 6 
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sepakbola dan 

Mengenai perlombaan voetballen 
ini jang mendjadi saingan bagi In- 
Gonesia ialah India, Iran dan Ceylon. 

Lebih2 2 negeri jang terachir  me- 
ngingat bahwa mereka sampai se- 
karapg mendapat latihan2 penuh da- 
ri djago2 pelatih Inggeris, jang su- 
dah mempunjai nama baik dilapang- 
an sepakbola.      
Meskipun kita mengharapkan su. 

paja djago? kita djuzra akan meng- 
gondol Gjuara2 darl AOG ini, tapi 

prinsipieel bukan itu jang mendjadi 
tudjuan mengadakan Asian Games. 
Seperti dikatakan oleh Presiden Su- 
karno sendiri, P.M. Nehru dari India 

. dalam menjambut akan berlang- 

sungnja. Olympiade ini tempo bari, 
dan ketua Panitia Penerimaan sen- 
Giri Maharadja Pataudl diwaktu 
rombongan Indoresia sampai di New 
Delhi kemarin dulu itu, bukanlah 
kemenangan jang mernijadi tudjuan 
Olympiade ini, tapi Ldanja kontak 
antara beberapa negeri jang Ikut, 
untuk pererat persahabatan negeri2 
masing2. Kata seorang pendiri Olym- 
piade Games dikala lampau ialah: 
It's not the glory, but the partici- 
“pation of the games is of importance ! 
(Bukan kemenangan, tapi turut ser- 
tanja dalam perlombaan2 Olympiade 
itulah jg. terpenting). 
“Kita do'akan utjapan2 dan peng- 
harapan para pemimpin? ini akan 
tertjapai maksudnja Kalau tertjipta 
apa jg dimaksud tersebut, bukanlah 
akan ternjata apa jg telah ditulis 
oleh pengarang Eropa, bahwa pada 
sekutika negara2 Asia akan muntjul 
mendjadi satu. Dan ini akan berarti 
»Die Untergang des Abendlandes" 
(Hari Sendja bagi'negara2 Eropa). 

: 
. 

Komentar, pandangan mata 
dan sebagainja di 

New Delhi 
Banjak pertanjaan diadjakan ke- 

15... Data kita, apakah pertandingan2 dl 
sasa anna 2 

  

R E X7 malam ini i dan berikutnja. 
“2 MM BERWARNA. 
“—— HGHTER SAUADRON 2092”: 

Sebuah film jang menundjukkan pengeboman? jg. sangat 

. Gahsjat. Penggempuran, perkelaian, jg. segala?nja dgn.aia- 
“sat jg. djitu. Apa jg mendjadi sasaran, mendjadi lautap api, 

  

ut 

Djam: 5.7-9 
13 TAHUN. 

EDMOND O'BRIEN— 
ROBERT STACK - dil. 

  

  

an ' SAKSIKANLAH DJANGAN KETINGCGALAN. 

Malam penghabisan ,,STATE FAIR” 
Starring : JEANNE CRAIN—DANA ANDREWS 
MUSIC. SONG. 

BERWARNA. 13th. KEATAS  DJAM: 17 - 19 - 21 

Mulai dengan mating” minggu tg. 4-II djam 10. 

x Baru otadkangnan naiani. Tao Tngik lelaki Gan prempuan, 

. Model jang paling baru dan Kleurwyzerplaat Istimewa, 
aa Gateng dan saksiken sendiri, djangan sampai keabisan. 

5 : .. Semua Horloges dapet tanggungan.penuh 10 tahun. 

F 3 Harga pantes dan Service selalu Memuasken. 

  

  Ketawa ! 85 Ketawa t 

An oa aa —— Ea Segala Umur. 

  

Ketawa 

Selandjutnja djam 17-19 - 2. 

  1 : . RADIA - HORLOGES 

OK IMB Horloger 
JOGJAKARTA — SEMARANG. 

  Juwelier      
Mahal Mas22K? ... Mana bisa! tidak lebi mahal dari laen-laen 
barang, Wanita Wanita lebi sehat pakeilah mas 22 kart dan ber- 
lian jang berharga, suda disediaken Perhiasan model baru baru, di- 

Pasar Mas ,,JONG” Malioboro 37 Jogja. 
Djuwal, dan beli barang jang berharga, trima pakerdjaan alus Tje- 
Nan ongkos Pama, Obral kaen batik” tjorek baru2 F25,—F45,—. 

  
    

  

   

  

  

, 

MESIN TULIS Remington Rand Standaard dof, Underwood 
Champion Standaard, Burroughs Standaard. 

DUPLICATOR Geha 10 Rotary, 

New Delhi akan direlay .oleh radio 
dl Indonesia. Soal ini didapat kete- 
rangan oleh Maladi kepala Djawat- 
an Radio jang kini turut Spa aut 
rombongan Olympiade ke India, bah- 
wa 2 bulan sebelumnja Indonesia 
telah mengadakan pembitjaraan dan 
persiapan dengan All India Ta: 
Dikatakan oleh Maladi sebelum be 
rangkat dari Kemajoran tempo bari 
itu, bahwa oleh All India Radio : 
kan diadakan ulangan siaran? me- 

  

Setjara beran | kuran 
ngenai komentar2, pandan, ng aah, | Fiat akan membaa 
dan laporan2 perlombaan di pa, 
Delhi itu jang akan ditangkap ol 
Radio Djakarta, dalam bihasa “Indo: 
nesia. Dalam waktu? jang tertentu . 
maka penerimaan2 ini akan disiar- 
kan oleh Radio Djakarta jg mung- 
kin akan direlay djuga oleh peman- 
tjar2 diseluruh Indonesia, » 
Ditambahkan oleh Maladi, bahwa 

siaran9 dari Ail India Radio itu a- 
kan memakan tempo 20 menit untuk 
komentar2, 10 menit untuk laporan2 
pertandingan? Gan 1 djam utk pan- 
dangan mata sepakbola. Na. 

Pan American Olympic 
ames 

Presiden Juan Peron dari Argen: 
tinia (Amerika Selatan) dgn resmi 
telah membuka perlombaan? Olym- 
piade Pan Amerika hari Ming- 
gu jl distadion Peron, sesudah dia- 

dakan pawat diikuti oleh 1500 atlit2, 
Gan disaksikan oleh Ik 100.000 pe- 
nonton. Pawai didahului oleh orkes 
jang menjanjikan lagu nasional Ar- 

gentinia. 200 Atlit2 jang beruniform 
Gjalan dimuka diikuti lain2nja. Rom. 
bongan Argentinia jg mendjadi tuan 
rumah dibelakang sendiri. 
Rombongan Olympiade jg terbesar 

adalah dari Argentinia jg berdjum- 
lah 300, sebaliknja Frans Nieuw 
Guiana hanja mengirimkan Wwakilnja 
s2orang atlit. JR. 

(aman VULPEN   

KRAMERIJEN 

. pertama akan di 

0 . 

Delhi jang bersea h 

| Asisn Games ini Glm kopere: 

makan ,/Asiane. 

Jang kehabisan tinta, lekas bawak di TOKO kami. 
Kami sanggup MENGGANTI dan DITANGGUNG menu 

ONGKOS R. 3.— , 
Dan selalu sedia matjem2 VULPEN, dari segala MERK. 

Buktikanlah WARGA selalu MELAWAN!!! 

  

Petjinan 112 JOGJA Telepon 784 
N.B. Ini Minggu tg. 4 Maart 1951 tutup 1 hari. 
Selandjutnja saben Minggu buka setengah hari. 

ak Pn "2 

' Menurut berita dari N 

(besok pagi) di N. 
2 amasi Presiden India 
. Waktu itu burung2 di 

skan dan bendera" foderasi 
s dinaikan. 

9 50 B3: 

dari Red Fort (benteng merah) di Naa 

         
   

  

nasional dengan n 
denga n meliwati d 
dikota itu. ". 2 

Paling achir jg a 
itu kestadion adalah brigadir Wp 
Singh atlit tertua di India. ata 

As Demello jang mer    

  

mengatakan “tudjuan pertama dari 
first Asian Games ini ialah berusa- 
ha meluaskan perdamaiar#. Ia men- 

. nambahkan As'a Gamesini akan di 
“djalankan menurut Saga 1 jg erla- 
ku bagi olympiade du 'per- 

|lengkapannja pun akan serupa de- 
“ngan apa jg akan digunakan dalam 
olympiade dunia di Helsinkitaun de- 

n. 
First Asia Games ini akan di na. 

Demello mengata- 
- Gergan ,,Asiad“ ini akan dibe- 

kpd Asia apa jg oleh ,,Olym- 
Madan telah diberikankepada Eropa. 
“Seluruh pertandingan akan diiasar- 
.kan atas program Olympiade Gunia 
Gan tlap2 rgcord baru akan di terima 
sebagai record pena Bon, “Ant. 

"RALAT 
Karena kechilafan, k 

view dengan Imam Pi 
"KR." kemarin dihalam 
taan ,,Perwakilan Ame 
MP naciaa Amerika”. 

ndaknja dimaafkan. 

ATOOM 8 

  

  

   
   

    

     

    

  

SIN HORLOGER 

  

  

PEMERINTAH KOTA PRADJA 
JOGJAKARTA. 

Gula pasir 

Sjarat - sjaratnja : 

Saptu djam 9 sld 12.00. 

dja Jogjakarta. 

PENGUMUMAN Pa 
No. 2/1951. ka 

Diumumkan kepada Pengurus Rukun Kampung “dalam 
Kota-Pradja Jogjakarta, bahwa mulai tanggal 5 Maart 1 51 s5 
akan dibagikan gula pasir sebanjak 1 kg. tiap2 kepala Somah 
(consument) dengan harga tiap? Kg.: 

Gula pasir S.H.S. — f 1,95. : 
H.S..— f 1,86. « ai 

1. Permintaan dengan surat jang disebutkan angka barjakaya” 
kepala Somah didasarkan pada tutup bulan Djanuari 1951 
dan diperkuat oleh sdr. Mantri P.P. jang bersangkutan. 

2. Dengan angka tersebut, dapat minta toewijzing dikantor Kot 
Pradja Jogjakarta, bagian Kemakmuran Djl. Mesdjid No:: 

3. Pembajaran di B.P.K.R. Djalan Tandjung No. 65. 

4. Pengambilan gula pasir digudang ,,Suroredjo“ Djalan Sr " 
Jogjakarta dengan membawa karung sendiri- : 

PE
N 
a
a
 

EN
 
A
P
 

ya 

  
    
      

      
     

    

    

       

   
    

      

        

  
    

lum 2 ta Kliniek Hakan RAHAJU" Tugu 
c ditutup oleh bidan Christine pada tg. 1. 

1, ajang. di K.R. ttg. 
d SKA Saing mager Bersalin .RAHAJU" dibawah 
6, aa 

Februari 1951, dibuka 

2 

. Pengurus, 

TE suJOro. | 

   

    

  

POMPA 

5 tulis-kertas2 

Sosrokusuman 8 
Harga melawan.   

tjat duco-compleet. dan lain2 alat2 kantor- 
serba 

Toko ,, MADIJO" 

Compleet, tersedia di : 

Jogjakarta. 

28—3. 

aa 

  

    UI oran BUKU2 PEKGETANAH 
2 DALAM SEGALA BAYASA. SEDIA" 

| MADJALLAN aan 
BARU dan LAMA. 

SARANG PENJAKIT! 
'Diperut jang kotor bersarang 
bermatjam2 bibit penjakit. 

Djika perut bersih, badan se- 
lalu sehat dan tida mudah 
terserang penjakit. Perlu urus2 
saben 3 atau 4 bulan sekali, 

- Pil ASIASEN harga R. 0,50. 
Pil urus2 ini 'bekerdja dengan 
sampurna dan bikin bersih 
dengan tida merasa sakit, 

  

   

  

   

    

      

    

    

    

Dapat beli di: 

  
   2 DAKATAN/ 

RAPI: 
TJEPAT .— 

D. PUAS: 

ecusahamn ' 
PENDJAIT & PENATU 

JUDONEGARAN 78 DK 

  

      

  

BROSURZ POLITIK | 

  

na 
| murid baru, untuk pela- 
| djaran potong-memotong 
| pakaian wanita dananak2 

oleh Costumiere jg. ber- | 
| idjazah. 
| Pendaftaran Hap2 sore dj 4-6 

di Nagan-Tengah 33 (dalam 

  aa Tn ini untuk bulan 

a.n. 
Mengetahui : 

a.n. Djaw. Kemakmuran Daerah 

Istimewa bag. P.K.R. 

ttd. 

(Surjaningrat) 

   
Tetain, Ha PP 

PA 

2     
5. Bekerdjanja kantor2 tersebut pada hari kerdja mulai djai 

9 sid 13.00 ketjuali hari Djumaat djam 9 s/d 11.00 

6. Keterangan jang djelas dapat diminta dikantor Kota Pras 
“ 

Penak 1951. 

Jogjakarta, 5 Maart” 1951, 

Pemerintah Kota Pradja T 
Kepala Dinas Lain2 

ttd, 
(Judaningrat) 

ai 

PA 

  

sa 3 

      | beteng) Jogja. 312—2 

SAKTI TANG MENGAGUMKAN kirim t 
berikut umur, pekerdjaan, dalam satu emplop tertutup dengan satu pos. 
wesel R. 12.50 kepada OCCULT INSTITUTE, kotakpos159, BAN! : 
'Emplop asli dikembalikan dengan tidak dibuka. Tuan/Njonja akan ter- 
Ilengang tentang djawab-djawab jang tjotjok. Rahasia dipegang. Ha 1 

38—3 £ 'Rambut Putih Gjadi Hitam R. 5.—. 

      iga pertanjaan tentang ari 

  DUNG. 

   
  

    

mena 

  

jang diminta.   
DITJARI 

Pertjetakan .KEDAULATAN RAKJAT” mentjari dengan segera: n 

A. 2 Orang drukker jang tjakap dan berpa 
ngalaman untuk mendjalankan mesin tjetak 
besar, vlakdruk-rotatiepers (duplex). 

SEG 

6 sampai 9 orang intertypis (tukang zet 
mesin) jang pandai-dan berpengalaman 
untuk mendjalankan mesin2 intertyp model 
jang terbaru. 

Pelamar2 dari luar kota supaja mengadjukan permintaan tertulis 
defigan memberi keterangan jang djelas tentang pengalaman serta gadji 

Pelamar2 dalam Kita dapat datang sendiri dikantor : 'SKEDAU: k 
LATAN RAKJAT" Tugu 42 Jogjakarta tiap hari kerdja antara spukul 
10.00—12-00 siang. 

DIREKSI | 
N.V. Badan Penerbit na Ta 

»KEDAULATAN RAKJAT”. 2 " 

ERA   
Ri 

     

in aa ba obor 

5 : 
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