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rs Telan 

seng 
——     

0, bea pemerik- 
awatan2 belum 

imana mes- 
  

  

  

a mali tidak mau 
datangkan ahli2 
pun dgn ongkos 

Sai (anta pebak Masjumi dan: 
Pra w 

apat kita mengirim baharui. 
egeri untuk mentja- . 

lam satulapangan, 
ak Gapat dilekukan 

. an. Lagi pula, 
waktu dan ra 5 

Gisetvdjui ialah antara lain menge 
nai soal Uni dengan Belanda dan 
hasil2 KMB jang digugat dalam mosi 
ushan Cs., pembentukan dewan2 

perwakilan rakjat darah jg digugat 
'£. oleh mosi Hadikusimo dan padjak 

peredaran jang digugat dengan mosi 
Rangkajo Rasuna Sard. 

Dalam pert mush antara pehak 
Masjumi dan PNI itu antara jain 
kabarnja Natsir tidak mengemuka- 
kan kon (suatu apa, tapi ne- 
nimbulkan .kesan, bahwa Natsir 
tidak akan j 
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n. biset ini. an 
1, jan : an . 

eran bukan hanjadari 
3 sadja? Hanja berapa 
ta jg sungguh? telah 2 HP 

hn militerchususdan 

“Delegasi ke konp. 
Timah Putih 

Dalam susunan Delegasi Indonesia 
“pada Konperensi Timah Putih di 
“Washington (peogumuman no. AI/ 

| AE/AL/74) diadakan perobahan sbb.: 
“Ketua: Mr. M. Ismael Thajeb, Com- 
mercial Concellor R. Is di New York. 

Anggauta: 3 A.P. Makatita Kepa- 
la Bagian Kerdjasama internasional 
dari Direktorat Hubungan E:0ocomi 
Luar Negeri. 2 Soedjetmoko angguu 
ta Delegasi Ik donesia di P. 8. B. 3. 
No. Vr. Th. Merjers, Trade Commis- 
sioner R.I. di New York, 4 J. B.M. 
Locntenberg, Kepala Djawatan Pen 
Gjualan hasil2 pertambangan negeri, 
dan sekretaris: Ir. A. J. R. Cornelis 
penanda Tingekai Den Haag. 

, sekalipun soal. 
soal jang pelik, 

: sekarang : ke- 
kkah kita men- 

ma ini masih 
Dan selandjut- 
Gee Montangkan 

  

Talia soal Tai sari 
: | Sekaliyun ora 

ga mereka 2 

INSTRUKSI KOMINFORM: 
Enitda ken Ko- 
mun Itelia- 

Harian Italis ,,II Tempo” jang 
. besar pengaruhnja dikalangar pem. 

“naa menulis padahsri Minggu, 
barwa sekretariat Komirform te- 

“Jah rengirimkan suatu nota kepada 
Partai Komunis Italia jang mene 
gaskan, bsh-4s partai tersebut su- 
“dah tidak perlu lagi mengumpulkan 

r. persediaan alat2 sendjata gelap. 

Menurut surat Kabar tersebut, 
thesis jang” dipegang oleh Komin- 
form ialeh, bhw djikaperang petjah 
Sovjet Rusia akan wenjerbu ke Bro 

“pa dim waktu jang demikian sing: 
1 baek sebingga kaum komunis di 

achirnja 
telah ikut serta. 

      
Tenaga ahli bangsa 

| FN an be- 

  

   
   
   
    

    

    

   
      

    

   

setengah. lingkaran didepan pang- 
gung kehormatan. Ketua Federasi | 
O!y npiade Asia, Mahor "3 
beserta .anggota2 dewan “federasi: 
tadi dan kepala daerah Delhi, tampil 
kepanggung. 5 f 

Kemudian bendera federasi Olym. 
piade Asia dinaikkan pada tiang te- 
ngah, diimpit oleb bendera? India dan 
bendera Filipina: bendera Filipina 
dinaikkan pula, karena negeri ini 
#kan mendjadi tuan rumah bagi O- 

aan Asia jang kedua KENA 

erdeka,' boleh 
elanda, atau 
Berg 

M8 misi militer 
kita, kitapun 
menerimanja 

' ternjata 

   

      

    

    

    

    

suatu cour. 
Tn, mahal 

“W.H. 

dil. gsungsan Kor perensi. der: 

ngadjar Dari kiri kekanan: Davis (nggeris) Jessup (USA), enpkg (Sov,et Rusia 
, dan Parodi (Perantia — Gambar ANE: 3 

Ronoh beloid ” tidak dapat 

ngan PNI kelihatan pes- 
Jatutint ia Galam peri soaiah sekitar ka- - 

. buka pada 

Gar 

Eropa Barat tidak perlu lagi me- 

“OLYMPIADE ASIA JANG PERTAMA BERACHIR 
Tahun. 1955 “diadakan di Manila 

LePIn ari 25.000 Kh hari Mingg ni telah mepfaksikan ber- 
Olympiade Asia ig 1 

Ketika selesai sudah. pertan i 
bongan2 dari Afghanistan, Burma, 
Djepang, Filipina, Singapura, Muang Thai dan India, mengadakan 
parade sekeliling gelanggang, seira : 

Para peserta berbaris: merupakan” h 

aa 

  

Pr an Ul “HARIAN UMUM ' 
| Diterbitkan adah Badan Penerbit Naa Kaka (Anggauta S.P.S.) 

    

       

  

   

        

        

  

weakil2 4 Negar“ 

N 

. SOAL KABINET BELUM | 
.ADA KEMADJUAN !..| 

as Sancang sekitar kabhugi etakar kabar, bahwa sampai ke- 
belum ada kemadjuan dalam usaha saling dekat mende- 

PNI, konkritnja antara Natsir/ 
lan Sidik/ uwirjo. Kabarnja PxI telah mengemuk kan 

'kehendaknja jaitu tidak bisa turut dalam kabinet dengan bele'd 
seperti sekarang ini. Djika PNI turu: maka kabinet harus diper- 

ngangkat sendjata. Dikatakan, bah- 
wa djika sebaliknja tidak terd'adi 
perang, muka usaha mengadakan 
persediaan sendjata gelap itu hanja 

akan menghindari propiganda per: 
damatan dikslangan rakjat sadja. 

(Ant. —AFP Roma) 

   

'Merentjanakan agressi 
terhadap Jugoslavia 

| Marskal Tito telah menuduh Ko- 
minform merentjanakan agresai ter 
'hadrp Jugosisvia dan ia wenjerukan 
"kepada bangsenja notuk memanggul 
sendjata guna “mfngh'ndarkan se- 

.rangan itu. 

“Berbitjara dimuka kongres djago2 
|tua peperangan, Tito mengatakan, 
bahwa Sov,et Uni adalah ,,negara 
imperialis jang tidak memberikan 
perdamatan kepada kita”. 

Tito menentang Goktrin' Komin- 
form tentang ,,peperangan sebagai 
daja upaja pentjegah” dan menga- 

takan ,,setiap orang jang hendak 
mendjalankan agressi terhadap kita 
harus mengetahui, bahwa djika perlu 
negara kita bersedia berlumuran 
Garah lagi, tetapi akan tetap meru- 
Jjakan negara 

Selandjutnja Tito Fa basa lan au. 
“18 & memperkuat pertahanan serta 
perekonomian negara. , 

Sementara itu dik: barkan, bahwa 
Grlam kampian: le pen ilihan di Liub- 
Ijens ibukota S lovenia, wakil perda- 
Tz meneri merangkap menteri luar 
negeri Jugoslavia,, EdwerA Kardeli, 
telih mengatakan. bahwa politik 
Soviet akan , lang: ng menuiju ke- 
peperangan”. 

    

   

Parglima pertempuran Jugoslavia - 
telsh mengatakan di Belgrado, bbw 
teatara Jugoslsvia akan ,,mematah- 
kan divisi2 musuhnja, djika Jugo- 
siavia diserang. Ant. UP. Belgrado. 

Bat 

Attlee peringatkan 
(3 Sovjet 
Ferdana menteri Attlee dari Ing- 

geris, rengatakan, babwa ,,s0112 
internasional jang penting” tidak 
akan dapat digelessikan apabila 
»poltik Sovjet, Jang relama 5 th. 
ig lalu ini bertlorak imperialisme 
jang agresif itu", tidak diiepaskan. 
Dalam konperensi Partai Buruh 

tadi, Attlee seterusaji mengatakan 
bahwa ,,bukan karena salah “Tagge 
ris, bahwa In eris tak berbrsil 
menjelssaikan So312 internasional 
jang penting.” 
Kemudian dipi 

rika Serikat. 
(Ant. Rtr) 

udjinja sikap Ame- 
terhadap soal Korea. 

  

Sidang D. P. R. D. P. R.   

  

-IDANG 'Dewan ang Rakjat 
195./1951 babak ke—IV akan 

     
belandja - tahun 1950/1951. 

Sidang babak ke iV tahun 195071951 
ini akan diadakan dari tg. 15/3 sam 
pai dengan 4/4 1951. 

“Dari djumleh Waktu ita 11 hari 

akan Giisi Geagen 21 ang terbu- 
ka, jaitu: 

A, membitjarakan keterangan pe- 
merintah ig diutjapkan o:eh PM da- 
lam rapat pleno terbuka DER tg. 
27IL 1951 jg akan Giudakan padu tg. 
“.. pogi Gan sore, kemudian pada 
tz. 22/3 pagi pemerintah akan mem. 
beri “jawaban atas pemand.ngan 
anggota2 dalam toal ini, kemudian 
meagambil putusan dan dilandjutkan 
sorenja kalau belum selesai. 

2 membitjarakan usul mosi Rang- 
kajo Rasuna said tentang undang2 
Garurat mengenai Padjak Peredar n 
jg akan diadakan pada tg. 21/3 pagi 

£ore, Kemudian psda tg. 27j3 
p:gi pewerintah akan memberi dja- 
weban atas usul mwosi ini, sesudah 
itu diambil keputusan dan dilangjut- 
(kan sore kalau belum selesai. 

3. membitjarakan usul mosi Huto- 
mo Supargan Igekan dilakukan pada 
tg. z8, 29 dan 3u13. 

4. 
nai usi 

  

  

poran Panitia adhoc menge 
perobahan pemeriatah ter 

hadap rantjangan undang2 usul ini 
sistif DPR tentang, 1. kedudukan 
keuangan ketua dan anggota2 DPR, 

Tan Ka surat2 DR jg tidak 

   
  

  

“dalam mana 11 bangsa 
     

   | g Kn maka rom- 
ndonesia, Iran, Nepal, 

  

Ya dengan. musik. 

Ja Bahasan India dan Fili- 
a diperdengarkan, Kemudian Ma- 
radja Patiala dengan resmi me- 

"ikan berachirnja Olympiade 

    

   
   iradja: Kepada kaum 

“pemuda tiap2 negera Asia saja se- 
Tukan, dupaja empot tabun lagi be- 
rama 1 dstapg ke Manila, untuk 
merajskan bersama-sama kami O- 
Yg ade Asia jang ke-2”. 

tua federasi menjerahkan ben- 
aga 1 Federasi Olympiade Asia dan 
51  menjalakan api Olympiade 

  

    
   

     
        

     

       
    

mana AKAN    
Piljan Indonesia tahun 

dimulai dengan rapat pleno ter- 
hari Kemis tanggal 15 Maret 1951 djam 10.00. 

pembukaan sidang itu “residen akan mengurjapkan pi- 
rkenaan dengan disampaikannja untuk pertama kali ren- 
ggaran belandja negara kepada DPR-RI, jaitu anggaran 

bolen digarggu-gugat, 3. hak chusus 
anggota DPR: b. memb'tjarakan 
Us3v12 perobahan pemerintah terhadap 

2 rantjangan undang2 usul inisiatif 
DFR tsb diatas. 

| Hal2 ini akan dibitjarakan padatg 
2, 3 dan 4 April, dengan mengambil 
keputusan pada hari jgterachir. Ant. 

Subharayan di Jogjakarta 
Yengan pesawat terbang duta be- 

sar India Dr. Subharayan kemarin 
pagi tiba dikota Jogjakarta Cari Dja- 

“Karta. Ia disertai oleh isterinja, dan 
disambut oleh para penbesar2 disi- 
ni. Sedatang dige jung Negara teris 
Ci3dakan resepsi sederhana, Sore 
harinja rombongan duta besar iri 
mengadakan kundjaungen |ketjandi 
Brambanan. Sedang malamnja we- 

ngadakan pertemuan dengan pendu- 
duk India dkota, 
Dalam rentjsna duta besar India 

akan tinggal di Jogjakarta selama 
3.hari. Hari ini rombongannja akan 
meneruskan kundjungannja ke Fono 
Budojo, terus Rorosudur. Rorenja 
menudju ke Silverwerk Tjokrosu- 
harto dan Taman Sari. Besok mwe- 
nindjau ke Taman Sisws, Gadjah 
Mada Kadipaten dan kedslam kera- 

“ton, terus menudju ke Kalivrang utk 
beristirahat sebentar. Kemisnja me: 
reka ak:n pulang kembali. 

itu, kepada kepala daerah New Dalh!. 

“Bendera akan disimpan daiam ge 
dung balaikota Delhi, sampsi datang 
saatnja untuk merajakan Olymplade 

jang kedua kalinja. 
Kemudian para peserta mening- 

galkan gelanggang, dan bendera fe. 
 derasi diturunkan, disertai bunji 

terompet2: 11 tembskan meriam di- 
lepaskan dan lagu kebingsaan India 
dipendengarkan. Ant. UP. 

Hasil2 pertandingan? 
4 penghabisan dalam 

O'ympicde Asia. 

Pertandingan2 penghabisan dalam 
Oiy apiade Asia di New Deihi. hari 

Minggu ini telah menbawa hasil2 

finale sbb: 
Waterpolo, India telah menga- 

lahkan Singapura dengan 6 lawan 4 
sampai pauze kedudukannja ialah 

« (Bersambung halaman 4). 

    

Mito tuduh Kania Perdjuangan Marokko: 

      

Sebulan . 9. 
Be eU bana RA 

1 Tan, 1 an sun 

   
Dkaukaka 

Dalam dan Luar Kota 

Pa Ma a 8 . Kena Na 4 

i 
.» 
Pa 

Adpertensi : 

f 0.70     
  

SELASA 13 MARET 1951 . 

  

Pukulan 

    

    

      

   

  

aan 
. Negara? progresip 'harus bantu. 
pERo) UANGAN - rakjat Marokko 

  

Ma 'menen- 

tang kolonialisme Perantjis Ka erat perhatian 

dari seluruh dunia progresip. Tindak Peme-    

rintah kolonial Perantjis di Marokko jang Naga 
kedjam terhadap pedjoang2 patriot bangsa dan 
rakjat 

progresip 

Pe Marokko telah menimbulkan kemarahan 
ikalangan negeri2 dan rakjat2 

terutama rakjat2 dinegeri djadjahan 
dan setengah djadjahan jang langsung 
menderita dibawah kekuasaan imperialisme, 

seluruh dunia 

masih 
ed 

kian Ir. Sakirman ketua fraksi PKI di D 

PKI sebagai partai klas buruh 
jang dalam keadaan apapun dju- 
ga selalu berdjuang untuk kepen- 
tingan massa jang luas dan bang- 
sa2 j'ng tertindas tidak akan 
bersikap netral dalam mengha- 
dapi masalah perdjuangan kemer- 

. dekaan bangsa2 jang terdjadjah 
atau setengah terdjadjah. PKI 
jakin bahwa perdjuangan kemer- 
dekaan sesuatu bangsa tidak ber- 
diri sendiri, tapi bersangkut-paut 
dan berhubungan rapat dengan 
perdjuangan umum untuk menen- 
tang imperialisme. 
Kemenangan perdjuangan-rakjat 

anti pendjadjah disesuatu negeri 
berarti suatu pukulan jang hebat - 
bagi. imperialisme dan sebaliknja 
berarti suatu kemadjuan atau ke- 
menangan bagi perdjuangan rak- 
jat anti pendjadjah dilain negeri. 

Demikianlah menurut PKI per- 
djuangan rakjat Marokko untuk 
menghapuskan sistim kolonialisme 
Perantjis berarti suatu tamparan jg 

“ hebat bagi imperialisme Perantjis 
Chususnja dan imperialisme Ame- 
rika-Inggeris pada umumnja jang” 
sekarang mendjadi pelopor dan 
pemimpin blok imperialisme dunia. 

Perdjuangan rakjat Marokko 
jang konsekwen »nti pendjadjah 
karenanja merupakan Suatu per: 
sekutuan langsung daripada per- 
djuangan rakjat Indonesia jang 
sedang berdjuang mengusir impe- 
rialisme Amerika-Inggeris-Belanda 

Karena itu PKI mengadjak se- 
luruh rakjat Indonesia, kaum bu- 
rub-tani, pengusaha nas'onal dan 
kaum intelektuil jang anti impe- 

rialis dengan tidak aeaidang 
agama dan kejakinan politiknja 
untuk bersama-sama Mntakan 
protes keras terhadap tindakan 

kolonial pemerintah Perantjis dan 
menuntut supaja selekasnja tentara 
kolonial Perantjis meninggalkan 
Marokko. Ant. 

Marokko dan Tunisia 
rentjana pertahan- 

an Atlantik? 
Dewan Nasional M.P.P (partainja 

djenderal de Gaulle) telah mengam- 
bil resolusi jang mengemukakan 
perlunja Marokko dan Tunisia dima- 
sukan dalam rentjana2 pertahanan 
Atlantik. 

Selandjutnja resolusi itu mengan- 
Gjurkan, supaja didalam usaha me. 
njusun organisasi komando dalam 
haj ini selalu didjaga, djangan sampai 
kekuasaan Perantjis di Afrika Utara 
mendjadi berkurang. (Art. Rtr.) 

PENGADILAN TINGGI AUSTRALIA 
KONTRA PEMERINTAH 

Sekitar 

perimbangan suara 6 lawan 

undang2 jang Mm 
terkenal sebagai ,Red A 

Sidang kabinet jg akan diadakan 
tadi malam diduga Seng) aa aa 1 

kan kepada parlemen Nari 
dang2 referandum. Ta na 

kekuatan dalam membul 
tai Komunis. 

Perdana menteri Robert aa ea 
mengumumkan, bahwa - putusan 

Pengadilan Tinggi Australia, Jang 
menjatakan undang2 pemer 

tai Komu- deral.untuk melarang Par 2 

nis itu tidak Layan adalah merupa 

kan “permulaan dar 1 .perdju angan 
melawan open 

,gjika kita tak 
Ditambahkannja,

 
: 

mempunjai kekuatan Dm ag 

rangnja, kita harus men Bak
u 

Pa Tea ketuanja sadja John 
Tinggi ituhanj 
Lattanni jang. 'menjatakan undang2 

itu sjah. $ 

Penerintah Manan at NN 

an emerints ra. 

Kesenian 1949 telah en 

akan melarang berdirinja aa 

Ko nunis. Rupa2nja Tn na 

bahwa ja akan memperoleh Ba 

jang besar sekali dari par p 

merintah. 

FONDS SAKIT DIBIAJAI OLEH BURUH 
I BANDUNG telah didirikan Fonds Sakit untuk 
tenun jang bekerdja pada perusahaan2 Preanger 

Untuk keperluan pendirian tersebut pihak buruh m 
pangkal dan uang premie masing2 sebesar 
upah bruto sebelum dipotong padjak upah, sedang P 
membajar uang pangkal 3 pCt. 
bulan (dipungut hanja 1 kali) dan selandjutnja we 
premie buat paberik mesin 21/2 pCt. dan PN bai 
tangan 2 pCt. dari djumlah uang upah tiap 

Menurut keterangan pibak Pretex 
uang premie dari madjikan dipergu 
nakan untuk menutup pengeluaran2 
jang semata-mata telah ditetapkan 
oleh urdang2 perburuhan Jjaitu me- 
rawat dan menurdjang buruh jang 
mendapat ketjelakaan ketika me- 
lakukan pekerdjaan, menundjang 
buruh jang tlelaka sampai tjatjat, 
npah buruh wanita selama 3 bulan 

kalau hamil dan hanja sebagian 
sadia jang dipergunakan untuk per- 
ongkosan perewatan dan pengoba- 
tan buruh jang menderita sakit.. 
Karena menurut peraturan Fonds 

Sakit itu hampir seluruhaja perong 
kosan perawatan dan pengobatan 
buruh jang sakit ditanggung oleh 
buruh jang diharuskan membajar 

membajar uang pangkal dan pre- 

kaum buruh 
Textielbond. 

embajar uang 
dari djumlah 

ihak madjikan 
h satu h uang upa dari djumlal mbajar uang 

paberik toestel 

bajaran. 
St. maka se- 

mie tetap - 
karang timbul Anggapan ikal Tt 
buruh tenun, babw 
Protex ita semata-mata ditanggung k ma- 
sendiri o'eh buruh dan 
djikan hanja dikatakan jon "One 

bantu sadja. 

lo amen, Gn Gas pa bahwa uang pan 
dari 1 boru Eu akan digunakan utk. 

liklinik2, 
ongkos pemeliharaan po | pem- 
ongkos pe'veriksaan an dlm. 
belian obat, ongkos P kejar 3 

1 pCt. 

ruraah sakit, tundjangan 
bulan sakit, "tundjangan, Le dpi 
penguburan, ongkos Te eluarga 
riksaan dan pengobatan, Kol SS 
buruh dan ongkos Pe 1 

ta pemeliharaan sewaktu alga 

  

1 

Duta Besar India Dr. Subbarayan ketika mengundjungi Jos 
12 Maret 1951 dan diterima @pakas 
Jogja.    

Bah Abe 

pada tg: 

presidenan oleh pihak resmi 

Maan SN tabah 

: | 
bantu SUREN Ie LN Siar AP yA 

"Red Act” 
Ga PERTI telah dikabarkan, Pengadilan Tinggi Australia dengan 

i telah menjatakan tidak sjah, 
elarang Sean Partai Kominis di Australia, 

Pengadilan Tinggi Australia ha- 
nja mempergunakan waktu 6 menit 
untuk mengumumkan ,,Red Act” itu 
tidak sjah. Tetapi alasan2 jang di- 
kemukakan dalam putusan itu ter- 
diri lebih dari 100 halaman jang 
memuat lebih dari 100.000 perkataan. 

Sidang kabinet akan menentukan, 
tindakan apa jg skan diambil oleh 
pemerintah. (Ant. AFP), 

Pesuliang iba Moerdn: 
Pasukan2 Perantjis telah menga- 

Gakan sorangan2 laut, darat, dan 
udara terhapap pasukan? Viet Nam 
Ho Chi Minh di Hatien, kira? 150 
mil sebelah tenggara Saigon, demi. 
kian komunike tentara Perantjis di 
Saigon mengumumkan hari Sabtu jt 
Pasukan2 Ho jg. diserang dengan 

tiba2 ini, 
ringan djuga, akan tetapi mereka 
kehilangan installasi2 ekonomi ter- 
masuk 4depot2 pakaian, stasiun ra- 
dlo, pabrik2 persendiataan dengan 
23 senapan mesin, 70 alat2 sendja- 
ta lainnja dan amunisi, demikian 
kata komunike itu seteruenja. 

Pesawat terbang Heelcat dan King- 
cobra bikinan Amerika itu telah 
menghantjurkan tempat? pemusatan 

.pasukan2 Ho disemenandjung Tin- 
vinh, kira2 60 mil sebelah selatan 
Saigon. 

Didelta Tonkin Jg. masih diduduki 
oleh Perantjis, pasukan2 udara Pe- 
rantjis telah membomi tempat2 per- 
tahanan pasukan2 Ho diatas pegu- 
nungan2 di Ngetyen, kira2 59 mil 
keselatan Hanoi. (Ant. Rtr.). 

Perundingan Inggeris.- Italia 
Soal Trieste mungkin 
dibitjarakan 

Duta.besar Inggeris di Italia. Sir 
Victor Mallet, tiba di London dari 
Roma. Ia akan mengambil bagian 
Galam perundingan Inggeris “Italia 
ig menurut rentjana akan dimulai 
pada hari Selasa j.ad. 

Setibanja dilapangan terbang Lon 
don Mallet menerangkan, bahwa ke 
mungkinan ada soal Trieste akan 
Gibitjarakan dalam perundingan itu. 

(Ant. AFP). 

Pengumuman. 
Seperti telah tersiar diradio dan 

beberapa surat kabar, pada redaksi 
»Kedaulatan Rakjat” telah terdjadi 
perbedaan paham jg, mengakibatkan 
4 orang mengundurkan diri jaitu 
sdr.2 I. Hutauruk, Agus Sujudi, Mar- 
tomo dan Suparto. 

Soalnja jalah pengutipan berita2 
oleh Kantor Berita ,/Aneta” dari 
s.k. ,Kedaulatan Rakjat” jg. sudah 
terbit dengan tidak menjebutkan 
sumbernja. Untuk ini Kantor Berita 
»Aneta” memberi kerugian. Hal ini 
disetudjui oleh Pemimpin Redaksi 
dan Pemimpin Umum, dengan 2 
tentuan, bahwa tentang pemaka' 

uang itu akan dibitjarakan le h 
landjut dengan anggota2,, redaksi. 
Tentang ini belum ada perundi- 

ngan dgn. anggauta? redaksi lain- 
nja, sedang pengutipan berita oleh 
»Aneta” sudah berdjalan 8 hari. 
Dengan perantiraan P:W.I, Jogja- 

karta hal ini dapit diselesaikan 
dgn. baik, sehingga keempat sauda. 
ra tersebut diatas mulai hari Sabtu 
tg. 9 Maret 1951 kembali bekerdja 
seperti biasa dan perdjandjian pe- 
ngutipan berita Oleh ,,Aneta” itu 
dihentikan. 

DIREKSI. 

   

memberikan perlawanan : 
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Sjahrir di Menado» ai 

  

  
. pemesintah dalam sidang parl 

dari kabinet Kalaupun tidak akan 

si 55 

diketahu” Siitan Sjahrir 
: mengadakan kundjungan 
“tindjauan ke Indonesia Timur. 

Dalam sidang sesudah reces jang akan menimbulkan kriminaliteit jg akan datang ini tampaknja Natsir 
—8kan minta mosi kepertjajaan dari 

| parlemen, tapi pum andai kata tidak 
mendapat tjukup suara, belum te- 
rang apa jarg akan terdjadi nanti 
ketjuali mengenai soal padjak per- 
edaran tersebut diatas, kata Sjahrir 
selandjutnja. 

Mengenai. pernjataan Mr. Jusuf 
"Wibisono beberapa hari jang Jalu 
jang menjatakannja 
saatnja bagi PM Natsir untuk 
menjerahkan mandaatnja: soal ini 
adalah bergantung pada faktor2 
dari pihak Masjumi jang sependapat 
dan menjokong pernjataan Mz. Ju- 
suf Wibisono, demikian Sjahrir. 

Selandjutnja di terangkan lagi, 
bahwa. politik pemerintah sekarang. 
fidaklah berdasar psrhitungan pen- 
Gapat politik dan bahwa pada 
tempstnjalah djika dapat "dibentuk 
suata kabinet koalisi. 
  

“ SBU, PROTES 
Berdasarkan atas kenjataan-ke- 

nfataan jang kami dapat di Djakar- 
ta dan Bandung, mengenai nasib 
pegawai2 rendah, menengah dan 
tinggi, jg dipindahkan dari Jogja- 
Karta ke lain tempat, akibat peng- 
gabungan R-ES.- R.I., maka Pengu- 
rus Besar Sarekat Buruh Pekerdja- 
an Umum (S.B.P.U.) di Jogjakarta 
menjampsikan protes ke- 

: pada Penitys Interdepartemental 

g: 
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Gi Jogjakarta mengenai beleid Ke- 
menterian Pekerdjaan Umum dan 
Tenaga jang merugikan pegawai? 
tersebut diatas. Tekanan hidup ba- 
gi pegawai2 tersebut semangkit 
lama semangkin meningkat. karena 
sjsarai2 jang primsir bagi penghi- 

Gupannja tidak atau kurang diper- 
“'hatikan oleh Kementerian 

Untuk menghindarkan akibat2 
jg tidak diinginkan, maka Pengu- 
rus Besar SB.PU. mendesak ke- 
pada .Panitya Interdepartementaf 
untuk mengambil tindakan seperiu- 
nja terbadap kemungkinan? pelang- 
garan atas pengumuman bersama 
Panitya Interdepartemental Jagja- 

karta dan Panitya Urusan Umum 
Pegawai di Djakarta tertanggal 16 
Oktober 1950 atag kemungkinan 
kepintjangan beleid dari Kemente- 
rian Pekerdjaan Umum dan Tenaga 
di Djakarta terhadap nasib pegas 
wal jang dipindahkan.- 

  

Pe 

Makam Deradjat Patjitan 
akan diperbaiki. 

Korresp. ki, mengabarkan, bhw 
Diawatan Ke. udajaan Dinas Pur- 
bakala di Jogjakarta menerangkan 
kepada KR, bahwatelah direntjana- 
kan dia tahun ini akan memper- 
baiki makam Deradjait di Patjitan 
Lemongan (makam “dijaman wali), 
Langgar kuno di Kudus dan makam 
Maulana Malik ibrahim di Gresik. 

Perbaikan itu adalah salah satu 
tegas dari Djawatan itu, karena 
tempat2 tersebut termasuk -kebu- 

Gajaan purbakala. ts : 

ilah jang akan dapat menimbulkan krisis kabinet Natsir, 
kitaja akan PNP akan Menteri Keuangan Sjafrudin tarik diri    

sudah tiba 

ISIS KABINET TIMBUL 
' Kalau padjak peredaran dipertahankan. : 

DADJAK peredaraan mungkin akan dipertahankan oleh pihak 
soal 
Sedi- 

emen sesudah reces, tapi 

meruntuhkan seluruh kabinet 
“Natsir, demikian dinjatakan Sjahrir, pemimpin umum PSI dalam 
Ae ra kepada wartawan harian . Pikiran Rakjat” Meoado 

minggu 

— Kesulitan-kesulitan. 

Mengenai kesulitan2 jang dihadapi 
pemerintah dalam lapangan ekonomi, 
Sjabrir njatakan bahwa salahsatu 
sebab adalah, bahwa perbelandjaan 

sesuai dengan 
pendapatannja. Ini djuga merupa- 

sungguh- 
pun kenjataan membuktikan bahwa 

pemerintah tidak 

kan suatu bahaja inflasi, 

inflasi memang sudah terasa de- 
wasa ini. 

Karang adalah, bhw rakjat merasa 
kehidupannja tidak. tentu. Hal ini 

betul2 merupakan kriminaliteit se- 
benarnja dan bukan suatu kedok, 

Tentang rasionalisasi jg diadakan 
dikalangan tentara jg akan meng- 
akibatkan penampungan mereka 
jang dirasionalisasikan kedjurusan. 
Kepolisian dan transmigrasi, Sjahrir 
katakan, bhw itu belum tentu lagi 
Gapat mengembalikan keamanan dan 

' ketenteraman, sebab semuanja itu 
tergantung pada keadaan ekoncmi 
dan jang mendjadi kenjataan se- 

     "K 
Bana 

suatu paham" atau aliran. Djuga 
mereka jg dirasionalisasikan paling 
banjak akan dapat Ik. R. 100:- se- 
bulan, djumlah mana tentu tidak 
akan mentjukupi keperluan kehidu- 

. pan mereka, demikian Sjahrir sete- 
rusnja. $ , 

Suatu soal lagi jg mendjadt sum- 
ber kesulitan dan ig berbahaja lagi 
Galam perekonomian pemerintahan 
adalah bhw import barang? dimasa 
Ini tidak mentjukupi keperluan para 
konsumen sebab devisen tidak tju- 
kup ataupun tidak ada lagi. 
Demikian a. 1 diterangkan oleh 

Sutan Sjahrir.— Ant. 

mL 

Wanita Kendal tak suka 

dipoligami ? 

Pada rapat umum memperingati 
hari Wanita Internasional baru2 ini 
di Kendal dalam atjara penjambut. 
an oleh salah seorang penjambut 
laki2 tih disinggung? soal poligami. 
Sambutan tsb oleh pemimpin Rapat 
Gibantah, tidak suka. kalau diandjur- 
kan kepada para wanita untuk ber- 
poligami meskipun menurut tuntun- 
an Agama. 

Salah seorang wanita djelita dgn 
tangkas tampil kemimbar menen- 
tang keras 100 pCt, lebih baik ti- 
Gak bersuami dari pada dipoligami. 

(Im). 

  

13 PERKEBUNAN KARET BANGSA 
ASING DIKEMBALIKAN PADA 

PEMILIKNJA 
PERKEBUNAN karet kepunjaan bangsa asing sedjak bulan 
Djanuari jl jarg letaknja di Djawa Barat telah dikembalikan 

pada pemiliknja, 
Barat. - 

Perkebunan2 karet jang telah.di- 
kembalikan itu dari Purwakarta 5 
buah jaitu Tjikuja, Antjolvictoria, 
Pasircarolina, Sukadingin dan Sin. 

panon: dari Tasikmalaja 3 buah ia- 
lah Negla, Pasirkodja dan Adawar- 
na, dari Madjalengka 3 buah ialah 
Tjikamuning, Sadarehe dan Sigra 
sedang dari Kuningan 2 buah jaitu 
Padatjukup dan Papaherang. 

Selandjutnja diterangkan, bahwa 
sebelum perkebunan? itu, dikemba- 
likan pada. pemiliknja, diusahakan 
oleh penduduk disitu. Pada umwum- 
nja mereka mendapat kerugian dari 
pemilik, sedang djumlahrja tergan- 
tung dari persetudjuan kedua belah 
pihak. Dapat pula diterangkan, bah- 
wa perkebunan teh Margawindu di 
Sumedang kepunjaan firma ,,Masha- 
bi” jg luasnja 150 ha pada pengha- 
bisan bulan Desember 1950 telah di 
kembalikan pula kepada pemiliknja 
semula. Orang2 jg tadinja menger- 
Gjakan Kebun teh tsb mendapat 
penggantian kerugian dari pemilik. 
nja tiap ha R. 550.— Ant. 

—Rapat anggota SSKDN Kediri 
jang meliputi ranting2 disegenap 
ketjamatan dalam daerah.Kotapra- 
dja dan Kabupaten Kediri pada tg. 
4 Maret ini memutuskan ikit ser- 
ta non-actief dalam DPRDS. 

demikian keterangan kantor Perkebunan Djawa 

EDAULATAN RAKJAT" : 
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SELASA 13: MARET 1951 
          

ajaa 4 MANA aa Kama 

VERRIPS 
PEMBUNUH 

Daiam penjelidikan surat2 Verrips 
jang dapat disita oleh fihak jang 
berwadjib, serta hasil sementara 
atas pemeriksaan dirinja, kini dida- 

pat ketentuan bhw selain tersang- 
kut perkara penggeioran Javase 
Bank Surabaja jang menggempar- 
kan itu, ia djuga tersangkut dalam 
perkara suatu perbunuhan” anak 
buahnja” sandiri, seorang pemuda 

Indonesia. Perkara jang belakangan 
ini akam lebih memberatkan hukum 
Verrips. daripada perkara, pengse- 
dorannja pada Jayase Bank Surabaja. 

Lebih djavuh wartawan ',Yudra 
Merdeka” - menjiapat keterangan, 
bahwa hadiah uang jang disediakan 
oleh Javase Bank untuk perkara 
ini, akan diterimakan kepada Ko 
misaris Sudjono, kepsls P,A.M. Su- 
rabaja dan Major Praiogo dari 
CPM Semarang: (Suara Rakjat). 
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Bunuh diri 
Dari kalangan jang mengetahui di 

Gapat keterangan, bahwa baru2 ini 
seorang pegawai tinggi. Polisi di 
Purwokerto telah mentjoba bunuh 

diri dgn djalan menembakkan pistol- 
nja sendiri kearah tubuhnja. Untung 
tidak sampai adjalnja, dan kini pe- 

gawai tinggi tsb telah dirawat di- 
rumah sakit umum Purwokerto, dan 
kabarnja sampal sekarang luka2nja 
masih belum sembuh. 

Apa. sebab peg. tinggi itu men- 
tjoba bunuh diri, kini sedang men- 
Gjadi penjelidikan jang  berwadjib. 

Pesanggrahan Baturaden 
At3s usaha Djawatan Kehutanan 

Benjumas kini telah dapat didirikan 
suatu rumah ,,pesanggrahan«“ . di 

vscantie-oord . Baturaden. Rumah 
»pesanggrahan“ itu dibuat dari ka- 
ju, dgn biaja kl. f 60.000,— 
Pembukaan ,.pesanggrahan“ tsb 

akan diresmikan pada tg 11 Maret 
1951 dan kabarnja “akan dikan- 
Gjungi pula oleh Gubernur Djawa, 
Tengah (Budiono) dan Kol. Gatot 
Subroto, 

PAK LURAH & MAS TIARIK DALAM 
KOTA SEMARANG 

»Gadjihnja” masing2 hanja R50 & R20... , 
(Dari Wartawan K. R. Semarang) 

U 
daerah Recomba dan PPDI #jb: 
djadi Tjabang Semarang dari PPDI jan 
malam minggu tg 10/l1 Maret, dan. harinja Minggu, 

NTUK melebur organisasi "Persatuan Pamong Desa Indonesia” 
Pusat Djawa-Tengah jg dahulu terdiri dari organisasi2 PPDI 

Semarang Kota, jg selandjutnja 
g “berpusat di “Malang, 

oleh PPDI 
Tjabang:Semarang Kota telah diadakan malam resepsi dan rapat 
umum. $ 

Pada, malam resepsi, nampak ha- 
dlir Wakil Gubernur Djawae- Tengah, 
Pak Residen Milono, Pak Walikota 
Mr. Kusubijono. Dari Pengurus 
besar di Malang jang datang adalah 
sir2: Dasuki dan Imandonorahardjo. 

Belum diakui sebagai 
"pegawai negeri”, tetapi 
ta'at. 

Didalam uraiannja membuka ro- 
sepsi, Sdr. Subroto . Lurah Milati- 
hardjo (Semarang Kota) selaku Ke- 
tua organisasi di D.awa. Tengah dan 
Tjabang Kota Semarang, al. mene- 
kankan kata keterangannja, bahwa 

  

Orang2 Amerika ketjewa 
Tidak diperbolehkan memotret 

M 
kaum wanita Bali. 

ENURUT berita Reuterdari Singapura, orang Amerika Serikat 
jang datang kemarin dengan kapal pelantjong "Stella Polaris” 

di Singapura dari Indonesia menjatakan keketjewaannja terhadap 
kundjungan mereka kepulau Bali, karena dipulau tsb srereka tidak 
diperbolehkan memotret wanita2 Bali dengan dada terbuka. 
Sebagai diketahui 'oleh pemerintah 

daerah Bali diadakan larangan ter- 
hadap pengambilan gambar wanita2 
Bali dgn. dada terbuka, karena hal 
tsb dipandang sebagai merendahkan 
Geradjat kaum wanita Indonesia: 

Senator W. White North Carolina 
jg. ikut dgn. kapal ,,Stella Polaris” 
itu, menjatakan, bahwa kaum wani- 
ta Bali adalah tergolong wanita di 

Gunia jg. mempunjai bentuk badan 
jg baik, Kata senator White: ,,Saja 
telah melihat dan memotret orang2 
perempuan di 49 negeri dan saja 
berani menanggung kata2 saja, ka- 
lau saja katakan bahwa orang2 
perempuan Bali adalah bagussekali.” 
Dinjatakan oleh White, bahwa 

peraturan baru mengenai larangan 
memotret wanita Baii dengan dada 
terbuka itu, adalah »memalukan”. 
Ia menjatakan, wafaiipun demikian 
ia dapat memotret .djuga ketika 
mengambil gambasnja pemandangan 
Gjaianan. 5 

69 Orang djanda din 
. 30 1aki2. 

Reuter menambahkan dalam beri- 

ta itu, bahwa dgn. kapal pelantjong 
»Stella Polaris” itu ikut 60 orang 
Gjanda. Menurut keterangan seorang 
gjanda: njonja H. Bbriich deri Rus- 

sel (Kansas) dikapai,,Ster'a Polaris” 
itu djuga terdapat 30 orang laki2 
jg, tidak beristeri, Ant. 

TIDAK ADA ,,CEASE FIRE“ ANTARA TNI-DI 
ALAU diberitakan ,,cease fire" ' antara TNI dengan DI ini 
seolah-olah TNJ atau Pemerintah sedang berhadapan dengan 

sesuatu balatentara negara musuh. Padahal jang sebenarnja tidak 
demikian. TNI kita dari Rayon Tegal/Pekalongan jang dipimpin 
oleh Overste Bahrun hingga kini masih-tetap giat mendjalankan 

Di Losari sepasukan 
T.II. menjerah. 

Di Losari, daerah jang “mendjadi 
competensinja Overste Bahrun, 
memang pada waktu jang hampir 
bersamaan deprgan jg tersebut dia- 
tas, satu kompidaripasukan teratur 
jg terkenal dgn nama T.L.I, (Tentara 
Islam Indonesia) telah menjatakan 
untuk menggabungkan diri kedalam 
Apri. Djumlah anggauta mereka 
ini-semuanja-ada 122 orang, dengan 
sendjata2nja jang berupa 170-sena- 
pan, 6 brengun. satu watermantel 
dan 16 pistol. Tindakan mereka itu- 
jalah sesusi dengan pidato—seruan 

  

Mangunsarkoro: 
main danbo 

PENGGANTIAN ANGGOTA 
BDPD-SROBOTAN 

Peladjaran. agama disekolah penghalang agama2 lain 
OT (OLEH KOR: KR: KEDIRI) Nun 

ALaM kundfingawaja kedaerah 
nja baru? ini Mangunsarkoro D 

lasan kepada pers, a.l. tentang 

Kediri untuk keperluan partai- 
dari Dewan Pimpinan PNI dan 

Si bekas Menteri P. P,K. Rep. Indonesia dulu, memberikan pendje-. 
peladjaran agama disekolah dan 

sekitar mosi Hadikusumo dan akibat2nja. 
Peladjaren agama itu dapat di 

berikan ditisp2 kelas jang djumlah. 
demikian Mangunsarkoro. . 
Berkenaan dengan mosi Hadiku- 

murid pemeluk sesuatu agama se. sumo ditegaskannja, bahwa dengan 
kuranganja 10 orang, sehingga dgn. 
denikian mengurangi hak serta soeluja sebetulnja 

penerimaan mosi itu oleh parlemen 
“sudah selessi, 

menghalangi kemadjuan agama2 jg tinggal memutuskan: parlemen stau 
ketjil djumlab pengikutnja, tetapl kabinet 1g bubar. Tetapi Pemeristah 
mungkin masih akan dapat berkem- ternjata menghendaki tjara lain. 
Lang. PNI tidak menjetudjui pela- 
Gjaran agama. disekolah, 

Penggantian anggota2 PNI jang 
karena non-sctief dalam DPD dianggapnja 

merupakan susti dualisme jang suatu srobotan, pelanggaran hak 
mengakibatkan perpetjahan bangsa, demokrasi dan tindakan jg faskistig, 

aka Pk aa Un Segek Matp PL hh     Ba Seno 9 Kes Maba sngt Kaka PE Kebo habis intai BALI 

tindakan2 terhadap beberapa golongan grombolan bersendjata. 

WK. P.M. Hamengkubuwono IX ke- 
tika tg: 14—11 tshun ji. Sudah ba- 
rangtentu Overste Bahrun dengan 
bantuannja pihak Psmong-Pradja 
setempat2 jang bersangkutan, dise- 
lenggarakan . tindakan2 seperlunja 
untuk menerima penjerahan mereka 
itu. : ea ia 
Selama ini, pasukan tab djuga diper 

lakukan sama seperti kepada korang2 
T.N:I. sendiri. Peristiwa inilah jang 
kiranja oleh: salahsatu harian di 
Semarang dikatakan ,cease fire” 

£ 
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antara T.N.I. dan D.I, Gerakan2 jg. 
dilakukan oleh T.N.I. terhadap D.I. 
Gan isin2 pasukan2 liar bersendja- 
ta didaerah Rayon Tegal—Pekslong- 
an hingga sekarang terus diadakan. 
Demikian keterangan pihak ten- 

tera pada suatu pers konperensi. 

»Menjala» terbit 

Atas usaha Djapen Kab. Kendai 
bag, Pewartaan mulai permulaan 
Maret ini telah dapat menerbitkan 
madjalah tengah bulanan berbaha- 
sa Indonesia jang dibsri nama ,,/Me- 
njala” Isinja a.1. mengenai berita? 
daerah soal pembangunan, pendi- 
dikan. kewanitaan dil. sedang harga 
lengganan sekwartasi -R. 3,50 atau 
1 nomer R. 0,60. (Im). 

surat2 tuntutan kepada .fihak ata. 
san untuk meminta perhatian me- 
ngenai status dau nafkah pari Pa. 
mong-Desa, hingga sekarang belum 

ada tanda2nja akan mendapat per- 
hatian. Mengingat, bahwa ,,desa” 
adalah fundament structur negara 
sungguh djanggal apabila status 
Gan nasib serta nafkahnja ,,pamong 
desa” masih seperti dalam masa 
koloniasl. 

Disampingnja teman? pamong-desa 
(lurah serta  pegawsi?2nja) didesa. 
Gesa luar kota ada jang mempunjai 
bengkok mulai IO sampai 20 bahu 

tanah. maka didalam kota Sema- 
rang Lurah2 Desahanja . bergadjih” 
R.50,—, sedang tjarik2nja hanja 

R'30,— dan lain2 psgawainja hanja 
R.20,—. Kalau teman2: Lurah Desa 

serta segolongannja kaum pamong- 

Goesa dengan nasib hidup jang sede- 
mikian itz masih dapat mendjalan- 
han tugas2/kewadjibannja dengan 
baik, itulah karena keta'atannja. 
Dan walaupua hingga sekarang ma- 
sih tetap begitu, sambil menunggu 
perhatian jang lebih djauh dari 
fihak. Pemerintah, kami pamong- 
Gesa masih selalu ta'at dan selalu 
siap-sedia untuk menerimaperintah. 
Demikianlah Pak Lurah Miatihardjo 

menekankan Kata keterangannja. 

Ne nanang anna 

  

Sri Mangunsarkoro : 

FRONT WANITA NASIONAL AKAN DI- 
. BENTUK DI JOGJAKARTA 

(Oleh Kor. K.R. sendiri) 
N: SRI MANGUNSARKORO Ketua Party Wanita Ra'jat 

Indonesia menerangkan kepada wartawan kita, bahwa tidak 
lama Jagi di Jogjakarta akan dibentuk Front Wanita Nasional 
jang akan terdiri dari kaum wanita nasionalis revolusioner. Or- 
ganisasi itu akan berazas tudjuan anti pendjadjahan. 

Atas pertanjaan, diterangkan bbw 
maksud untuk mendirikan Front Na: 

sional itu, karena wanita sebagai 
salah satu golongan jg kuat djuga 
dslam masjarakat, harus ikut serta . 
membantu.dan menjehsatkan Peme- 
rintahan di Indonesia in... 
Kaum wanita belakangan ini tih 

lebih .madju dalam: organisasi, baik 
jig bersifat. politik maupun sosial. 
Mereka.telah banjak djuga mempe 
ladjari organisasi2 wanita: Interna- 

sional dan mendasarkan perdjuangan- 
nja ke internasionalan. Padahal Per- 

Gjuangan Nasional masih belum se- 
lesai. t$ 

Lebih baik, kite mengambil 'pela- 
Gjaran2 Internasional itu jg baik2 
untuk didjadikan djuga' dasar-dasar 
memperkuat. perdjvuangan. Nasfonal 
kita. Inilah sebabnja Front Nasional 
Wanita akan dibentuk. Demikian 
Nj. Sri Mangunsarkara. 

Bendungan air di kali 
Semojo selesai 

Dengan gotong rojong, baru2 ini 
bendungan Kali Semojo- di.kep3ne- 
won Patook (Gunungkidul) telah se 
lesai. Untuk keperluan itu pemerin- 
tah telah memberi bantuan uang se 
banjak R.2010:— 
Dengan demikian. maka diharap- 

kan tanah2 disekitar kali itu akan 
memberi hasil tanaman jang memu 
askan sekali. 

Kongres S. B.T.I. 
Serikat Buruh Tambang Indonesia 

pada tg. 5 s/d. 7 Mei jad akan me. 
langsungkan kongresnja di Jogja- 
karta. 

Panitya Kongresnja sekarangtelah 
dibenttik dengan diketuat oleh Sdr. 
Sukudus. alamatnja Bintaran Lor 
22 Jogja. 

Konperensi Kem. Sosial 
Dalam bulan ini di Jogjakartaakan 

dilangsungkan konperensi dari Ke- 

menterian Sosial, jang“akan' dihad- 
iri oieh wakil2 bagian2 dari kem. 

fsb dan djawatan2 sosial. 
Kabar selandputnja menjatakan. 

bahwa dalam konperensi'tsb, akan 
turut berbitjara ahli urusan sosial 
Gari luar negeri, Siapa namanja, be- 
lum bisa diketahui. 

  

KEGELISAHAN KAUM ” KIRI” 
TIDAK MASUK AKAL 

aa pertanjaan, seorang overstejg bertanggung djawab mene- 
rangkan kepada K.R. bhw rasa kegelisahan jg terdapat dikalangan 

sebagian orang2 jg “mengaku dirinja sebagai orang kiri” didaerah 
Klaten dan terutama dikota Salatiga dan sekitarnja, jg mempu- 
njai perasaan, bahwa gerakan pembersian ini mempunjai djuga 
tudjuan indirect untuk “membasmi" aliran kiri, itu sama sekali bo- 
hong, satu fluistercampagne jg. provocatis belaka, 

Begitu pun salahsangka setengah 
orang2 di Salatiga jg merasa bahwa 
pembersihan diarahkan djuga kepada 
»Oorang2 bekas pedjoang / pembantu 
pedjoang” ketika alam gerilja, sam- 
pai setengah mereka itu menjingkir 
kesans-.sini dan setengahnja ada jg 
tidak berani melihatkan diri dika- 
largan masjarakat, itulah hanja 
hantu malam” jang timbul didalam 
cbajalnja sendiri. 

Kata Overste tadi lebih landjut, 
saja sendiri jang dahulu. pernah di 
Salatiga Gan Surakarta, dan pernah 

mendjadi bapaknja golongan orang2 
ig antaranja sama mengaku ,,kiri'" 
dan ,,bekas pedjoang/pembantu pe- 
djoang” itu, keadaan telah saja ke: 
tahul dengan djelas. Dalam so'al 
pembersihan kedjahatan jg merusak 

tata-tertib masjarakat, jg sifatnja 
Cchasus kriminil, ini alat alat negara 
tidak pandang ,,kanan” atau kiri.” 

Sersan Major sendiri 
djaga dibekuk. 

Salah seorang anggsuta kesatuan 

T.N.I. kita didaerah itu, baru2 ini 

S 
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Pada Asiah Olympic Games di New Delhi, para atlit berbaris dimuka tribune, dimana berada Presiden 
Republik India Dr. Prajendra Prasad dan pembesar2 Isirnia, all- Paku Alam. 
Gambar: para atlit jang akan turut serta dalarn permainan tsb. (dimuka) Thailand (belakang) India. 

3 

PANAS Os Ta AR STA rm BUSA BA SEA 

Foto: Aneta. 

ja 

HAN Be Mi AKAN Us 

ijuga tidak luput dari tindakan 
»pembersihan kita”. Ja berdosa, mem- 
bantu perbuatan? kedjahatan2 dg 
Gjalan memindjamkan sendjatanja 
kepada kaum grajakiperampok tadi. 

19 Undang? darurat 
blm disampaikan ' 

Kepada DPR 

Anggauta parlemen J.P. Snel telah 
memadjukan pertanjaan tertulis ke- 
pada pemerintah, mengapa sampai 
pertengahan Pebruari masih ada 19 
undang2 darurat belum diadjukan 
kepada DPR. Ia bertanja, apakab ini 
tidak bertentangan dengan maksud 
dan djiwa jg sebenarnja dari pasal 
97 UUD Sementara? Ant, 

Bureau ekonomi ex pe- 
djuang di Kediri 

(Oleh kor. .K.R." sendiri) 

Kalau nasib bekas anggota ang- 
katan-perang diurus dan diperdju- 
angkan oleh tidak kurang dari '8 
matjam badan pembangunan jang 

berdiri gendiri2, seperti Badan Pemu: 
puk Bekas Anggota Angkatan Pe. 

rang Rep. Indoresia (PP BAAPRI), 
Persatuan Bekas Tentara Rep. Indo 

nesia (Perbeterin), Persatuan Bekas 
Tawanan (Perbeta) dan Usaha Pem- 
bangun Ksatria (U£ Ksj, maka be. 

kas pedjuang jangtidak terikat dim 
tentara puda' umumnja masih ter- 
lantar. ' 

Untvk menampung golongan jeng 
teracbir itulah dengan diam2 telah 
berdiri di Kediri tjabarg Bureau 
Ekonomi ex- Pedjuang Indonesia, 
dibeweh pimpinan ex major Siwadi: 
dari TNI. BEPI itu di Djawa hanja 
terdapat dibeverepa tewpat di Dja- 

wa Timur jg berpusat di Surabaja, 
tetapi tjabang2inja j ng 'terbanjak 
ada didserah gerilja kalimantan dan 
S lawesi. : 

Di Kediri telah terdaftar lebih dari 
200 orang terdiri dari bekng duggo 
ta2 kader desa, perggempur dalam 

dan lasjksr serts gerilja pd umum- 
nja. Sebagian dari mereka tih dapat 
dipekerdjakan diperusahaan kopra 
dil Keras (selatan kota Kediri) dan 

penggergadjian keju di Kertosoao: 
Modal untuk perusihaen?Z itu diper- 
oteh dari pendjualan saham dtantara 

mereka sendiri jg agak mampu, 

Persatuan. Peladjar De- 
mobilisant 

Bentuk »,NV .Assosiatie 
Indonesia”. 

Dalam rapatnja dua hari jg lalu, 
Persatuan Peladjar Demobilisant 
Pusat di Jogjakarta telah berhasil 
membentuk ,,NV Assosiatie. Ltd.” 
dengan modal pertama sebesar R.- 
100.000,-. Pimpinan sementara dipe- 

gang oleh sdr. Amir Sambasi. 
Kantor tjabang segera dibuka di- 

Djakarta, Semarang dan Surabaja. 
Keuntungan dari NV itu antara 

| Idin akan digunakan utk fonds bagi 
peladjar jg didemobilisir jang tidak 
menerima sokongan dari Pemerin- 
tah. 

Dapat diterangkan, bhw Persatuan 
Peladjar Demobilisant itu telah.ber- 
hasil djuga mengadakan perkumpu- 
lan dagang (jg sekarang didielma- 
kan mendjadi NV), houtzagerij, pe- 
nerbitan madjallah Pionier Peladjar 
dsb nja. | 
Untuk mempertinggi pengetahuan 

umum, akan diusahakan djuga men- 
Gatangkan film2 berdasarkan pendi- 
dikan dan pengetahuan umum jang 
akan dipertundjukkan chusus utk 
anak2 sekolah. 

Golongan Tionghoa ban- 
tu Maluku Selatan 

Untuk sekedar meringankan pen- 
Geritaan korban pertempuran di 
Maluku Selatan, di Jogjakarta telah 
dibentuk Panitya jang diselenggara- 
kan oleh CHTH untuk maksud itu. 
Selama tanggal 18 hingga tanggal 

20 Maret jang akan datang, di Gedung 
bioskoop ,,Rex” akan diputar film 
untuk umum jg. keuntungan bersih 
akan dikirimkan ke Maluku Selatan. 

60 Warung - 6 kwintal 
beras 

“Jajasan Bahan Makan tjabang 
Jogja tiap herinja mengeluarkan 6 
.kwintal beras kepada: warung-wa- 
rung, Djawatan2 dan Kabupaten2: 

60 Buah warung dikota ini 
harinja menerima 6 kwintal 

Gengan harga rata2 R. 1,25. 
Bedangkan guna Djawatan didju- 

al dengan harga R. 1,30. 
Jajasan Bahan Makanan mene- 

rangkan pula, bhw dalam bulan ini 
sebanjak 500 ton beras akansegera 
didatangkan dari daerah Semarang: 
dan ini akan didjusl untuk umum, 
Diduga pula, tak lama lagi 100 

ton garam akan membandjiri kota 
Jogja. 

Sekolah Teknik Negeri 
8 tahun 

17.18 Jad ini Sekolah Tehnik Ne- 
geri Jogja dengan bertempat di gs- 
dung C.H.T.H. akan melangsungkan 
hari ulang Tahun ke 8, 
Malam gembira akan dirajakain 

dengan pertundjukan sandiwara di- 
mainkan oleh peladjar2 sendiri, dan 
beberapa petilan wajang orang. 

PMI tjabang Jogjakarta 
tunda konperensi 

Menjambung Berita tentang akan 
diadakannja konperensi Perwakilan 
P.M.I. seluruh daerah Jogjakarta da 
lam bulan Maret Ini. lebih. landjut 
KR mendapat keterangan, bhw kon 
perensi itu ditunda waktunja hing- 
ga sehabis Kongres PMI bulan April 
jang akan datang. 

Seperti diketahui, semula konpe- 

rensi perwakilan itu akan membi- 
tjarakan tentang usul2 ke Kongres 
di Bogor. 

S.B.H.I. mogok? 
Rapat anggauta S.B.H.I, (Sarekat 

Buruh Hotel Indonesia) tjab. Jogja- 
karta baru2 ini telah mengambil 
keputusan, tetap menuntut resolusi 
jg. telah diadjukan pada tanggal 
28 2-1951. 

Selandjutnja dalam rapat diben- 
tangkan pula, kalau pada tgl. 13- 
3 1951 belum djuga mendapat kete- 
gasan, maka hari.itu djuga djam 
10 segenap anggauta S.B.HI. tja- 
bang Jogja akan mengadakan de- 
un. onstrasi didepan direksi N.V. Grand 
Hotel. Djika hari itu belum djuga 
berhasil, esok harinja 14 Maret se- 
lama satu djam akan mogok, dan 
andaikata belum djuga dikabulkan 
8.B.HLI. akan melakukan pemogokan 
Gitempat sampai adanja pentjabutan. 

tiap 

beras 

  

SENISONO: They were not 
divided, EdwardUnderdown, Ralph 
Clanton, Helen Cherry.— 13 th. 
REX: The man who came to 
dinner. Bette Davis, Ang Sheri- 
dan, Ricbard Travis. — 13 tahun. 
LUXOR: Inspektur Rachman, 
Cbatir Harro,  A. Hamid: Arif, 
Nana Madjo. 17. th. keatas. 
INDRA: The return of the vam- 
pire. Bela Lugosi, Nina Foch, 
Frieda Inescort. — 17 tahun, 
SOBOHARSONO: The Figh 
ting O'Flynn. Douglas Fairbanks 
Jr., Helena Carter —13 tahun, 
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Auriol akan mengun-        
KENA ANE 

Presiden Perantjis, Vincent Auriol, Oleh 
akan disambut dengan 
batnja di Washington, apabila ia 
sampai di Washington | - pers 
kun .pre: (Dru-     

Semilkian dapat diketahui di Was 

    

    
   

hington. AE Na 
. Penerimaan jang Ne 
paan dengan ! jang: Ni 

Ditungannpan Denata wagon Et 
senhower se » kemenangan 
serikat di Eropa “dan p butan 
jang diperliha sepada presidea. 
Truman se. ja. ia dipilih kem-. 

bali jadi n dalam bulan 
. Nopembe: AG AN Sapa Ep 

shington sekarang 
uk mengatur pe- 

aa ve ton). 

1 Lte sii Rs Maa 

Gueville berhatsil 
Henri Ousulile dari partai sosialis 

'. berhati 
| Perantjis dan mengadjukan susunan Tua pa peng itu kepada presiden Vincent Auriol 
mendjelang tengah malam. Daftar 
kabinetnja diselesaikan segera se- 
telah partai sosialis dengan peran- 
taraan tilpon menjatakan persetu- 
Gjuannja untuk ikut serta dalam 
pemerintah baru.” 

Kabinet- @ueullle sekarang ini 
merupakan kabinet jang ke-14 se 
telah Perantjis dibebaskan dari 
pendudukan Djerman dalam perang 
dunia-ke-2, (Ant. AFP Paris). 

——— s t 

St. 4 1 

Delegasi penindjau RRT 
ke Malaya 

Menurut siaran Radio Moskow 
pada malem Minggu j.l, RRT akan 
mengirim suatu perutusan ke Ma- 
laya, untuk: dapat. memberikan la- 
poran ,,kepada rakjat Tiongkok Jan 
seluruh dunia, tentang keganasan2 
jg. dilakukan oleh pembesar2 Ing- 
gris, terhadap. bangsa Tionghoa jg. 
tinggal di Malaya. (Ant. Rtr.). 

  

15 hari besi 
Karena menghina 
Presiden Panama 

6 Orang dari golongan oposisi di 
Panama, Giantaranja bekas presiden 
Rialdo Adoifo de la Guardia, telah 
Gidjatuhi hukuman pendfara selama 
15 hari, karena merekatelah meng- 
hina Presiden. Ranulfo Arias, jaitu 
presiden Panama jang sekarang ini. 
(Ant. Reuter)... PE 

  

Geak bumi di Pasific 
Selatan 

Terdjadinia gempa bumi jang se- 
Gang kexuatannja didaerah Pasifik 
Selatan telah tertjatat pada malam 
Minggu jl. oleh alaf pentjatat.gem- 
pa kepunjaan Baisi Perguruan Ting- 
gi Colombia. Menurut keterangan 
pihak laboratorium ig. bersangku. 
tan, jg. tertjatat itu iaiahhanja sa- 
tu gelombang getaran jang terdjadi 
pada djam 22.16 GMT, 2. 
Menurut perhitungan, pusat ter- 

Gjadinja gempa itr terletak dalam 
diarak kira2 8500 mil dari New 
York. (Ant. Rtr.) . 

Hari Sapth jl terasa gempa bumi 
diberbagai bagian Sepanjol, dianta- 
ranja di Madrid. 

Pegawai2 observatorium di Toledo 
menerangkan, bahwn djarum2 seis- 
mograf dalam observatorium tadi 
telah patahsebagai akibat dari gem. 
pa jang hebat itu. Data 

Getaran tadi berlangsung 5 detik, 
tetapi hingga kini belum ada kabar2 
mengenai korban manusia. (Ant.UP) 

— Afrika Selatan telah menolak re- 
solusi PBB jg. menjerukan supaja 
diadakan konperensi: medja bundar 
mengenai masalah perlakuan pen: 
duduk bangsa. India di Afrika Sela. 
tan. Dikatakan, bahwa menurut 
pendapat pemerintah Afrika Sela- 
tan, masalahitu adalah diluar juris- 
diksi Perserikatan Bangsa”, 

  

SELASA 13 MARET 1951 

# 
Ka 
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langan-kal 

man dalam achir bulan Maret ini, 

    
  

  

    

  

gp mei IRAN “sekarang berada dalam keadaan babaja jang akan mend ja- 
! di Korea kedua, demikian kalangan? pembesar pemerintah Ing-. 

'geris menerangkan. . 
Mereka itu menerangkan, 
sebab 

besar2 pemerintah Iran dalam 

"Pembunuhan atas diri Rszmara 

itu kabarnja-mempunjal backgrouad 

jang bersedjareh jang oleh pemerin. 

tah Inggeris telah diamat2inja ee- 

djak pengangkatan Rezmara seba- 
Bi perdana menteri bulan Djuli jl. 

- Menurut. nasehat2 jang diterima 
dari kalangan diplomatik di Teheran, 
pengangkatan Razmara itu segera 
Giikuti deagan pertewusn antara 
Razmara dan duta Sovjet, Sadchikoff, 
jang telah membentangkan garis2 
besar dari maksud? Bovjet di Iran. 
Jang setengah dari maksud2 Sovjet 

Uni itu sekarang sudah dilaksanakan... 

Menurut nasehat? diplomatik itu, 
| Sadchikoff membentangkan garis2 
besar politik Sovjet di Iran itu me- 

-mnrut garis? ini: 1. Rusia tak dapat 
melihat Iran ikut tjampur tangan” 
dalam usaha2 hasutan perang Ing- 
geris-Amerika, karena Iran menje- 
diakan minjak dan bensin bagi im- 
perialis tersebut. 2. Rusia tak mem 
punjai maksud permusuhan. terha. 
Gap Iran, akan tetapi Gjika Iran 
masih terus memberi pertolongan 
kepada musuh2 Sovjet Uni itu, maka 
Sovjat terpaksa akan menindjau 

kembali politiknja terhadap negara 
tetangga jang baik itv dan akan 
mengambil langkah2 jg berpatutan. 
3. Rusia memang merasa menjesal 

melihat.keaisan ekonomi Iran jang 

sangat menjedihkanitu dan peranan 
penting dlm ekonomi nasional Iran 

jang dipermainkan oleh industri mi- - 
njak itu. Djika Iran bersedia untuk 
menasionalisir perindustrian minjak 
itu, maka Rasis akan -menjediakan 

njak itu dapat berdjalan terus iga 
tidak suatu kerugian .bagi Iran. 4 
Rusia-bersedia djuga untuk membe- 
rikan b ntuan ekonomi bagi Iran. 

"Ant. UP London. 

Bekas Pres. 
ditangkap 

Polisi rahasia Panama hari Sab- 
tu jang Istu ferah menangkap bekas 
presiden Republik: Panama, - Daniel 
Dhanis, dan &.orang pemimpin cpo- 
sisi Isinnja. : 2 

Keempat orang tersebut ditahan 
untuk diselidiki. 
Penangkapan merekasini adalah 

gerakan jang penghabisen dulam 
gerakan penangkapan? "jang telah 
dimulai hari Djumat jang JIalu 

  

“sewaktu bekas presiden Panama 
lainnja, Ricardo Adolfo de LaGuar- 
dia. ditahan oleh polisi sewaktu-ia 
hendak berangkat dari rumahnja. 
LaGuardia malam Sabtu jg Ialu 

teleh diangkut kerumah: sakit, dan 
diduga, bahwa ia telah mendapat 
juka-luks sewaktu ia -bergumul 
Gengan polisi-polisi jang berpakaian 
biasa itu. Ant. AFP. 

baru? ini telah Giputuskan, 

bahwa. kekatjauan jang timbul- 
mbunuhan perdana menteri Ali Razmara itu 'dibenar: 

: sehebat-he- kan telah bertambah-tambah buruk jang berpusat dikalangan pem- 
beberapa bulan belakangan ini, 

terlebih lebih mengenai soal industri minjak di Iran itu. 

Tidak dapat 

didamaikan 
Perdana menteri-Attlee menjata- 

kan, bahwa'pertikaian Timur.Barat 
tak akan dapat diselesaikan, sebe- 
lum Rusia. meninggalkan. politik 
pagarsasip Jwperialismenjas. Attlee 
menjatakan kemudian kepada Par- 
tai Buruh Inggeris, bahwa Inggeris 
haru menghadapi kenjataan, bahwa 
aggresl komunis memang ada dan 
Inggeris herus bersefia, .fjika. per- 
Yu untk mempertahankan kemer- 
Gekaannjas Ant. UP... , 
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DJEPANG BENGKEL AMERIKA ! 
Untuk memenuhi : rentjana. anti- komunisaja 

KALANGAN pembesar tinggi 
Amerika Serikat bermaksud mengirim. bahan2 strategis ke Died 

ahli2 dan alat? supaja produksi mi- pang, utk memungkinkan negara tsb, membuat barang2 untuk mem-: 
bantu peperangan, jang dibutuhkan oleh negara2 Barat dalam ai 

K
B
K
.
 

5 Amerika mengatakan, bahwa 

x 

' 
1 

4 

siapan2 pertahanannja terhadap kemungkinan agressi dari Sovjet 
ni. ak 

Dikatakannja, bahwa dalam per- 
temuan dewan keamanan nasional 

untuk 
memberikan. Hsensi exsport  tiaps 
bahan strategis jang mungkin di- 
butuhkan, agar Djepang dapat mem- 
buat sepenuhnja barang2 jang me- 
rupakan setengah militer. 

Dalam sidang tersebut ditegaskan, 
bahwa menurut keputusan - Komisi 
Timur Djsuh, Djepang tak dapat, 

Gengan langsung - membuat. alat2 
peperangan, tetapi keafaan demiki- 

an itu akan berachir dengan ditan- 
Ga-tanganinja perijandjian perda- 
maian, jang menurut Join Foster 
Dulles dapat tertjapai dalam tahun 
ini. 

Sementara itu dewan keamanan 
hasional Amerika telah memutus- 
kan, untuk mengizinkan “pengang- 
kutan dengan tiada terbatas ke Dje- 
psng bahan2 “besi, batu-bara dan 
“Iain2 jang dibutuhkan bagi pemba- 
atan barang2, "jang dapat .memban- 
tu kepertjajaan terhadap Amerika 

  

PASUKAN RRT MENJERANG DGN FANATIK 
- Tidak indahkan tembakan2 meriam 

MENURUT kominike pasukan angkatan udara ke-5 PBB jang 

« 

Ca Ka dikeluarkan pada hari Minggu jl penerbang2 angkatan "udara 
Gempa bumi di Sepanjol PBB jang mengadakan “penerbangan penjelidikan pada malam 

Minggu telah: melihat adanja gerakan ' kendaraan 
'besaran menudju ke Seoul. 

Menurut tafsiran para penerbang 
itu, Kira2 1.1000. buah kendaraan 
kelihatan bergerak menudju Seoul 
pads malam itu, 500 buah diantara- 
nja bergerak dari arah “daerah 
Kaesong dan Sariwon. f 
Sementara “itu dalam gerakan? 

offensif disepandjang garis front 
jg membentarig sepandjang 60 km. 
antara dasrah pertempuran sungai2 
Han dan Pukhan Hoengsong, pasu- 
kan? PBB padahari Minggu dengan 
lambat tetapi pasti berhasil mende 
sek mundur pasukan2 ,,komunis”. 
“'Disalah satu sektor pasukan2 
RRT mengadakan serangan pemba- 
lasan sengit, akan tetapi disektor2 
lainnja mereka “mengundurkan diri 
untuk menjusun kedudukan? baru 

dengan tilak melepaskan satu tem- 
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AMBIL LALU kemarin 

TMPERIUM PERANTNS ———— 

MENGHADAPI ARUS KEMERDEKAAN MAROKKO 

Oleh: AGUS SUJUDI — 
sudah saja singguna Bahwa Sultan M3zrokko setja- 

ra Yormeelnia mendijadi kepala negeri, tetapi jang sebenar benarnja me- 

megang kemudi pemerintahan adalah Juin resident general Perantjis. , 

WALAUPUN Sultan endapat 
kedudukan enak dan selslu merda. 
pat jang serba istinewa selama, 
mau mangikuti kehendak Perantjis, 
namun ia tak dapat menbendung 
aliran 1risionalisme jang dipimpin 
oleh Partai Ist gisl, epx lagi partai 

Istigtal dapat memperganukan set- 

Gi2 agara Islam. selangkendi Ma 
rotko nempunjsi penduduk jarg 
94 pCt memeluk agama Islam. 

Marokko jg Tuasnja 420.000 Kk .m. 

persegi | bampir seluruhnya terdiri 
dari 85 000 djiwa berartitiap2 ki- 
lo neter persegi Kxda 205 djiwa peng. 

huninia. (Menurut tjatjah djiwa tu- 

hun 1949, 

Kalau dalam uraian ini saja sebut 
sebut borituk dkereh dan sesaknja 
pendud: IK di Marokko, besar sekali 

faedabnja, sebab Marokko jg pernah 
mengalami berontak melawan peri- 

djadjah, ?ampir sadja menumbang- 
kan tiang bendera Perantilis. 

Pada waktu perang dunia perta- 
m4 selesai, jani dalam tehun 1921, 
BUKU Kabylah telah memberontak 
malawan Perentfjis dibawah pimpi 

yan Abdel Kerim. Pemberontakan 
itu sendirinja ditudjukan kepada 2 
"pendjadjah, jakni Perantjisdan Spa 
njol, Bezapadjaa sederhenanjasalat2. 
jang @ailliki pewberontak, hatun 
perberontakan “itu berdfalan Ihiag: 
g» 5 tahun lebih, Itu menundjukkan 
hasrat bangsa Murokko “ustut Ie 
pas'dari perdjadishah, Ingis berdiri 
sedjadjar dgn I“in2 bungaa dipshig 
guog dunia sebegai bangsa jang 
merdeka. Kang 
Untuk membenarkan bahwa pem- 

  

setjara besar: 

bakanpun Gerakan tjampuran ini, ja" 
lah disatu tempat menjerang dan di 
lain tempat mundur, telah membi- 
ngungkan djurubitjara Korps ke IX 
jg menjatakan, bhw dim keadaan jg 
Gemikian .tidak “mungkin baginja 
utk mengetahui maksud? pasukan2 
Utara. : 

Dalam suatu gerangan pembalasan 
pasukan2 RRT dgn setjara fanatik 
telah menjerbu garis pertahanan 
PBB jang dipertahsukan oieh pasu- 
ksn2. Junani disebelah timur Isut 
Yongiu, dimana mereka sama seka- 
HN tidak mengindahkan tembakan? 
meriam. jang |ditudjukan mereka. 
Setelah terdjadi perterspuran sengit 
5 menit, pasukan2 RRT mundur, 
sedangkan “pesukan3 Junani kira2 
11/2 Km. (Ant, AFP Front Korea). 

safa. jakni Petain, seorang jg 
sangat terkenal namanja pada pe- 
perangan duniw pertarsa. Djendral 

: Petain dikirunkan ke Marokko un- 
tuk ” memimpin pasukaonja jang 
pala saat itu kedudukannja sudah 
sangat terdjepit.. $ 
Tetapi, pada sehirnja pemberon- 

takan itu mengalami kekalzhan, ka- 
rena kekurangan peluru dar sen- 
Gjata, Ribuan djiwa telah melajang, 
Garah telah mengalir membasahi 
bumil Marokko uantuk mentjapai ke 
merdekaannja. Demikian pula maha 
pemimpin Abdel Karira, achirnja. 
oleh Perantjis. dipendjarakan' dan: 
kemudida dibuang kepulau R6 u- 
ni 0 daun KI Ig 

Semiudian dalam tahun 1947 Ab 
Gelkarimn dapat melotoskan diri da- 
ri pulau pembuanganoja dan sedjak 
saat itu hingga-sekarang tinggal di 
Murosko. Semangat kemerdekaan- 
pja masih dimiliki Hisraft menjala 
itu ditambuh Iagi dengan vadanja, 
potusan Kongres Islain belum 1 
ma iri jangimenjajakan “djika ada. 
serangsti terhadap satu, negara 
Islam akan dianggap sebagai suatu 

| serangan “terhsdnp semua. negara 
Istatm, 

"1G KA 
4 SIN 3 

" kebutuhan 

dalam mempertahankan Asia terha- 
Gap komunis. 

Program Amerika 
Amerika akan mengangkut ke 

Djeparg bahan2 mentah, guna pem- 
buatan salal2 perbubungan bermotor, 
sepeda dan lain2 barang, jang da- 
pat dibuat oleh Djepang dengan 
mengimport bahan2 mentah jang 
minimum dan ea yanglnakan bu 
ruh Djepang setjara maximum. 

  

   

  

Selandjutnja kalangan pembesar 
tinggi itu mengstaka x bahwa ren- 

tjana jang lengkap belum dapat di. 
uraikan, mengingat keadaan jang 
belum tentu, tetapi pengusaha2 Dje- 
pang akan segera menerima tam- 
bahan pesanan? barang "jang dapat 
Gibuatnja dewasa ini. : 

Ig telah didjalankan 
Sementara itu, Amerika sedang 

mengirimkan bahan2 besi dalam 
djumiah jang tfjukup ke Djepang, 
guna pembuatan sedjumilah besar 

jang bertempur di Indochina. Alat2 

»KEDAULATAN RAKJAT" 
  

Statement dan demonstrasi 
pada hari wanita 

Internasional 
Di Kediri. 

Para pengundjung rapat peringa- 

tan Hari Wanita. Internasional di 
Kediri pada tg 8 Maretintjg terdiri 
dari wanita dan peladjar, setelah 
mendengarkan uraian tentang: arti 
hariinternasionalitu, bersama sama 

: u aa m La an S 
: # Fi 4 , 2 ab 

“menudju Kerumah wali kota untuk 5 An 3 : H 

menjampaikan statement jang mak- AN 3 1 NE , i 1 
suinja: 6 

1. menuntut pembatalan perdjan. 

Gjian KMB, PP 39, larangan mogok 
Gan padjak peredaran 

2. mesuntut pentjabutan PP 16 
pasal Y-ajat'2. $ 

3. mendesak supaja Pemerintah 
memikirkan nasib keluarga korban 
revolusi: 

4 menjetudjuf dan mengadjak ac- 
tief dalam komite perdamian dunia 

Mereka membawa sebojan2 jang 
antaranja ada jang berbunji: ,,Poli- 
gami-danpoliandri adalah sifat mur- 

ka”, Lapangan mogok membantu 
usaha pendjadjah”, ,,Anti. perdng, 
anti lapar, anti imperialis”,..,,Bela 
perdamaian, pertahankan kemerde- 
kaans, dan ,,Antiperangatom,tjin- 
ta kemerdekaan«. & 
Kepada duta Perantjis di Djakar- 

ta dikirimkan kawat jg memprotes 
pengusiran WFTU dari Perantjis, 
sedang kepada pasisn? dirumsh sa- 
kit disampaikan bingkisan2 hiburan. 

Hari berikutnja ada perutusan jg 
mengundjungi asrama invaliden di 
Blitar untuk menjampaikan berba- 

| gai madjalah lama sebagai hiburan 
dan pernjataansimputi dan ada pula 
jang menindjau penghidupan buruh 
dibeberapa persil. 

Panitya Harl Wanita Internasio- 
nal itu terdiri anggsuta2 Perwari, 
SOBSI, PPI, Komite. Perdamaian 

Dunia, Pandu Rakjat PWKI. dan 
walikota serta EMK sebagai pena- 
sehat. 

Harimau mengganas 
Rakiat takut turun kesawah. 

Diwaktu jeng achir2 ini radja 
hutan sangat hebat mengganas da- 
lam dan sekitar kawedanan Musra- 
tebo (Djambi)- Dalam setengah bu- 
lan jang: pertema dari bulan 'Pe- 

bruari didaerah ini sadja jang di- 
ketahui sudah 4. orang jang. men- 
Cjadi korban. Semuanja adalah  pe- 
njalap getah. Didapat kabar, bhw 

djuga Gidaerah2 kawedanan.. lain di 
Djambi rakjat : menderita karena 
gangguan? harimat ini. . 

Menurut. Ilaporan2 pihak tentera, 
hsrimau2 ini telah sedemikian . be- 
raninja, hingga diwaktu sendja su- 
dah. berani. masuk “di: los pasar 
Muaratebo dan dihalaman2 rumah 

orang, ,,menggedor” kandang? sajam 
dan kambing. Karena terror” radja 
hutan ini, ketjuali peronda jang 
keliling beramai-ramai dgn pihak 
tentera dan polisi, orang takut di- 
Waktu malam keluar rumah, ja bah- 

kan diwaktu.siang orang turun ke- 
ladang atau sawah dengan mengan- 
Gung rasa takut. Ant. 

X 

8 

: 

  

     

. DIDORONG LAGI 
Harga hasil bumi sudah kuat. 

KT EANG perdagangan di Djakarta menerangkan kepada war 

tawan KR, bahwa andjuran Teijasukmana, sekretaris: djenderal 

D EP, supaja middenstands.import adalah semata2 hak bangsa 
Indonesia dam djangam diberikan pada modal asing, djuga dalam 
prakteknja masih sulit didjalankan djika Pemerintah (termasuk Bank 
Negara Indonesia) tak memberikan kredit dan 
newcomer Indonesia dalam middestandsimport. 

4 

Mengenai soal2 tsb kalangan Ke- 
menterian-Perdagangan dan Perin- 
Gustrian. menerangkan, bhw. pada 
nmumnja export Indonesia. tak per- 
lu didorong lagi dengan peraturan 
inducement, jang seperti diketahui 
sudah dihapuskan mulai.tg. 1 Maret 
1951, karena harga hasil2. bumi nak 
jat seperti karet, kopi. teh, lada, 
dan tembakau dipasar2 dunia men- 
Gapzt harga jang baik sekali. 

tuntunan pada 

  

Kerusakan djalan raja 
sangat hebat. 

Djalan raja. antara Teluk Betung 
dan Kalianda jang berdjarak Ik 65 
km. sangat. rusak, terutama dise- 
babkan turunnja hudjan- jg 4 
Juar biasa, dan kedua disebabkan 

usaha2 perbaikan oleh jang .berwa- 
ajib kedjurusan tersebut, sangat £e 
dikit. sekali. Semua ini menjebab- 

Singgepora- penting kan merosotnja ekonomi rakjat dan 
Dalam pada itu diterargkandjuga, 

bbw Singgapore bagi Indonesia ter- 
njata masih tetap penting keduduk- 
annja sebagai pasar bagi hasil2 bu. 
mi Indonesia, 

Singgapore adalah pusat. perhubu- 
ngan di Asia. sama pentingnja dgn 
Inggeris bagi Eropah. Dari Singga- 
pore hasil.bumi-Indonesia selandjut- 

nja dikirimkan ke EBropah.dan.UJ3A. 
Kerea..politik Pemerintah dianta- 

ra lain bermaksud memadjukan per. 
dagangan. Indonesia, maka diusaha- 
kan supaja Indonesia dapat pasar 
langsung di luar negeri dengan tak 
melalui Singgapore, diantara lain 

dg mengadakan pardjapdjian2 da- 
gang bilateral, dan multilaveral. 

Hasil produisi disem- 
purnskan 

Untuk itu perlu para produsen 
Ginegeri kita lebih menjermpurnakan 
hasil produksi dengan. mengadakan 
seleksi, sorteering dan membikin 
halffabriekaten supaja. dipasar du- 
nila lebih laku dan lebih. menarik. 
Seperti diketahuihal2 tsb sekarang 
kebanjakan. dilakukan @i Sirgapo- 
re: Penjempurnakan hasil. produksi 
Indonesia itu menurit rentjana Pe- 
merintah dilaraskan dgn rentjana2 
industri Indonesia. Dengan. djalan 

Gemikian diusahakan supaja pem. 
bentukan kapital (kapitaalvorming) 
jang seperti diketahul hingga se 
karang terdjadi..di Singapore dgn 
mengadakan perdaganganilim hasil2: 
Indonesia, sebagian dapat didja- 

lankan dinegeri kita. sendiri, demi. 
kian kalangan Kementerian. Perda- 
gangan dan Perindustrian. 

  

Iianja Untuk seniaa resa PARLEMEN IRAN TOLAK KHALIL FAHIMI 
tab tak dibajar dark dang bantuan 
Amerika, tetapi merupakanpesanan 
Perantjis di Indochina kepada Dje- 

peng. ' : Uti, 

Pembesar2 di Washington menga- 
takar, bahwa pesanan2 sematjam 
itu dapat diharapkan dilain2 negara 
dari Timur Djauh, dimane- terdapat 

akan “tehnik Djepang 
Gga bagaimana tjars mengisi keku- 
rangan itu dalam hubungan negara? 
anti-komunis. 

Kalangan resmi Amerika menga- 
takan, bhw Djepang selaku ,,beng- 
kel demokrasi di Timur Djauh siap 
melakukan peranannja memperieng- 
Kapi sekutu Amerika didaerah tab”. 

Karenanja, demikian kalanganitu, 
akan timbul sedikit tentangan dari 
Inggeris,- Australa. dan .Pilipina 
terhadap usul. Amerika mengenai 
perdjandjian perdamaian Djepang. 
(Ant. Up. Washington). 1 

— Sovjet. Tertinggi telah menerima 
Tn B perbelandjaan untuk tahun 
1951 

Anggaran perbelandjaan jg. sudak 
Girobai kemball oleh Komisi ke- 
uangan Soviet Uni kabarnja akan 
berdjumlah 458.716.500.000ruble de- 
ngan pengeluaran 451.503.000.000 
ruble. 1 

meluk sgama' Islam, Djadi,” bukan 
mustahil kaisu belakangan ini Ab- 
del Karin meminta bantuan nega- 
ra2 jg tergabung dalam Jiiga Arab, 
jang “Liga Arabpun sebagian besar 
merupakan negara Islam. 

Belita2 awan belakangan ini 
menundjukkan bahwa banjak nega- 
ra? jang menjatakan merkea berko- 
wsdjiben membantu Marokko. . Ma- 
laben Mesir sudah  menjatakan 
ajandjinja akan” memberi baruan, 
'Sememangnja, orang adakalanja 

pessimistis melihat kesanggupan 
sesnatu negara Arab—seperti Mesir 
—kalsu menjatakan suatb djendji 
mengenal peralatsn dan perleng- 
kapan perang. Sebab, seiagi dalam 
perang Palestina sudah membuktikan 

bahwa arti kemiliteran Mesir dan 
lain2 negeri Arab itu tidak banjaku 

Apslagi kalau kita pallngkan se, 
beritar melihat gelagat Perantiis. 
Tiada sekevipg hati Perantiis untuk 
hiat  memerdekaken Marokko. Ka. 
rena kalam Perantjis memerdekakan 
Msrokko,  sendirinis ia barus me- 
lepaskan Tania, Algeria, Madagaskar 
dan “Gjvuga “Irdo China, - Padahal, 
Peresijis terhadap indo. Cbina pun 
tiada tanda2 akan undur selangkah 
untuk melepaskannja. Karena me- 

berontakan Marokko' pada gaat itu. Pendu'uk asli Marokko bisa di: lepiskan Indo China akan menggonr 
bukan suatu pemberontakan ketjli? 
an, ternjate Perantjis terpaksa me- 

anggap terdiri dari suku tjampuran 
Arab-Berber dan tiampur Negro. 

tjangkan kedudukannja “di Tunis, 
Kligeria, Marokko dil-nja. Perantjis 

ngirimkan pahlawannja jang nomor Tadi sudah saja sebut 94 pCt. me- roelihat negeri2 djadjahannja satu 

  

Krisis politik 

M3 (parlemen) Iran pada hari Minggu telah menolak utk 
memberikan mosi kepertjajaan 

masih terus 

kepada 'Khalil. Fahimi, tjalon 
pengganti perdana menteri “Ali Razmara jang dipilih dan dima- 
djukan oleh Shah Mohammad Reza Pahlevi, 

Dari djumlah: 103 orang anggota 
jang menghadiliri sidang tertutup 
Madjlis utk menetapkan Fahimi 
sebagai pengganti Razmara jg te- 
lah dibunuh baru2 ini, hanja 39 
orang jg menjetudjui pilihan Shah 
tersebut. Anggota2 Iainnja semuanja 
memberikan suara blangko. 

Sebagian besar dari anggota par- 
lemien kabarnja lebih suka memilih 
bekas perdana menteri Ahmed Gha- 

yam ata Shyed Ziaeddin Tabatapai. 

Sementara Madjlis bersidang, ista- 
na Shah didjaga dengan kuat untuk 
mentjegah terdjadinja pembunuhan 
atas diri Shsh oleh orang2 Islam 
ig fanatik. Seperti telah dikabarkan, 
organisasi agama ,,Fidaiyan Islam”, 
jang salah seorang anggotanja te- 
lah melakukan pembunuhan terha- 
hap perdana menteri Ali Razmara 
baru2 ini: telah menjampaikan an- 
tjaman, bahwa Shah Pahlevi “akan 
dibunuh diika pembunuh Razmara 
tidak dibebaskan dlm waktu 3 hari. 

Gan lain mempunjaf hubungan. Me- 
rupakan lingkaran jg tiada udjung- 
pangksinja. 

Dengan Iain perkataan, terhadap : 
goal Msrokko pun bagi Perantjis 
merupakan soal hidup-matinja im- 

perium Perantjis: 

“Kedudukan Perantjis dengan. tim- 
bulnja tjita2 kemerdekaan Marokko 
jang dikiranja ekan padam selama?- 
nja, sangat sulit, Sebab, kedudnkan 
Marokko, penting sekali bagi Pakt 
Atlantika. Amerika sendiri mem- 
butuhkan psngkalan perang di Ma. 
rokko. Wasbington kalau akan tuttip 
mats terhadap gerakan Marokko 
tidak mungkin legi, sebab partai 
Istiglaipur berusaha menarik perha- 
tian Amerika dan negara2 jang 
berkepentingan dengan Pakt Atlan- 
tika. dengan menjatakan, djika Ma- 
rOoKKo mendapat kemerdekaan akan | 
tetap membantu politik pakt Atlsa- 
tika, 

“Barang sirpa mengikuti segala 
peristiwa dunia achis2: ink sudsh 

mulsi tjemas, karena sesuati wak 
tu bandiir. darah akan membasmi 
bumi Marokko jang sedang menfja. 
pai kemerdekaannja. Apakah saat 
demikian itu. akan sampai pada 
tingkat robobnja imperiim Peran- 
tjis, rasanja dapat dibenarkan da- 
lam satu dua minggu mendatang 
Ini, 

Ken dak DM 

Kabarnja pemimpin2 politik Iran 
menolak untuk menjusun pemerin- 
tahan baru. karena takut skan me- 
ngalami nasib seperti Razmara. Ant 
UP. 

— Dewan Keamanan PBB telsh me- 
nunda perdebatannja mengenai ma. 
salah: Kashmir “hingga tanggal 15 
Maret j.a,d. : : 

menghambst semua. usaha. ' 
Kerusakan? jang terbesar ialah 

diantara km 40 dankm 58, bahkan 
ada jang sampai 2.meter dalamnja. 
kubangan ditengah” djalan raja tsb. 
Truck. dan auto jang tidak memba- 
wa alat pengangkat (derekan.Ka- 
trol) tidak bisa melalui djalan tsb 
sebut dan sekalipun bawa alat itu 
pimun mereka terpaksa bermalam 
ditengah djalan, Demikian pula dja- 
lan raja disekitar Gunting Radjaba- 
sa sangat rusak. djembatan2 jang 
ada tidak bisa dilalui lagi oleh ken. 
Garaan. Ant. 

Hari Wanita Intern. dan 
padjak peredaran 

Seperti dilain. lain tempat, djuga 
Gi Delanggu pada tanggal 8 Maret 
baru2 ini dise'enggarakan peringa- 
tan ,,Hari Wanita Internasionsls. 
Upatjara peringatan dibadliri oleh 
kl. 200 orang “wanita gan wakil2 

organisasi /Pemerintah. 
Disamping mengadakan peringat- 

an itu, rapat. para wanita tersebut 
membuat 2 buah mosi. 

Mosi pertama minta kepada Pe- 
merintah supaja padjak peredaran 
dan padjak peralihan ditjabut, ka- 
rens ternjata padjak-padjak 
memberatkan: beban para Ibu, dan: 

-Rakjat. : sk 
Mosi 'kedu mendesak. kepada 

Pem. supaja hari 8 Maret diakui 
sebagai hari Besar umum. (Sn.) 

Serombongan I.I.H. ke 
Tempel 

Sumber jang boleh dipertjaja me- 
nerangkan kepada kita, biw achir2 
ini sedjumlah 200 orang anggauta 
IIH (Imam Islam Hak) dari daerah 
Benjumas menuiju ke Tempel (se- 
belah selatan Muntilan). Iring2Zan 
itu dapat dilihat di Kebasen, bi- 
langan Banjumas. Daw kabarnja 
rombongan 1.I.H. itu akan mengha- 
dap pemimpin besarnja jang berna- 
ma: Imam Machdi Slirodiwisrio jg 
bertempat di Tempel, 

Aps maksudnja 200 orang angg. 
IIH dari daerah Banjumas jg pergi 
menghadap itu belum diketahui. 
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Pada surat2 putusan harya No. 

garine dan minjak masak. 

Sabun "FLAG” 
Lk 

: sebungkus 

Sabun. mandi “LIFEBOUY“ - besar 
Sabun mandi “COLIBRITA" : 
BLUE BAND MARGARIKE : 

BLUE BAND MARGARINE. 

Minjak masak “FILMA" :   111-73 

PENGUMUMAN. 
Menurut surat putusan Menteri Pendidikan, 
Gajaan tanggal 12 Pebruari 1951 No. 25475/Kab peladjar edjoang 
mendapat pembebasan uang sekolah Shes ra aka we Gal Untuk memperoleh kembali uang udjian jang 
torkan, Kepala Sekolah memadukan permintaan ke Kementerian P.P, 
dan K. bg. Penjelenggara Dil. Tjilatjap 4. Djakarta: 
putusan pembebasan "uang: sekolah Gan. keterangan 
mor surat tanda penjetoran (stortingsbewija). 

PEMBERITAHUAN. 
dagangan dan Perindustrian adalah mulai 6 Maret 1951 wotuk 
seluruh Indonesia ditetapkan harga2 maksimum tsb. dibawah 
(terhitung padjak-peredaran) masing! untuk sabun dan mar- 

Sabun "SUNLIGHT” : sepotong dari' 400 gram . 

Sabun mandi "LUX" : sepotong dari 100 gram . 

Untuk disimpan dalam kamar-dingin : sekaleng dari 1 Ib 
Minjak masak “DELFIA" : sekaleng dari 2' kg. 

(en Rs LO 
p ANU aa ta an OA 
dari 350 gram “. 140 

Na KAN 
Aa San ah nan LAN UN 

sepotong dari 100 gram , , 1,25 
sekaleng dari 2 kg. ata doa 

” 1 1 kg. . » . 1, 9, — 

12 2 1/2 kg. , 2 « ». 5, — 

1 4, — 

Ke ai 
1 ” 1 kg. . , ' ” 8, — 

sebotol dari k.1. 700 gram...» 7,— 
sekaleng dari 2 kg. OUR Ona 
(nan un at 

Tentang potongan2 jang diberikan serta keterangan2 selandjut- 
|nja, dipersilahkan melihat pada vurat2 putusan harga tsb diatas: 

: KEPALA KANTOR PENGENDALIAN HARGA. 

Pengadjaran dan Kebi- 

sudah dibajar dan dise- 

disertat salinan 

Kem. P.P. Ika K. 
Bag. Penerangan. 
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| Sesudah benkanDA! lamanja dikota 
(banana tak terdengar letu- 

| san?, maka dua malam berturut2, 
| jnitu pada malam Kemis dan Djumat 
jang lalu, terdengar letusanja ketjil. 

sg Atas pertanjaan wartawan K. R., 
. : Djuru bitjara ketenteraan ten- 

£ tabu tema tang letusan tersebut, antara lain 
33 “diterangkan bahwa itu adalah ketjil 

| Gjalannja pembersihan2 ssdja dimana kurena tjuriga, ter- 
sanak kaum pengatjau dengan paksa fihak ketenteraan jang ber- 

r disekitar Merapi/ Merbabu. Ojaga di kampung Teluk Dalam jg 
x dipimpin oleh fihak 'Ten- termasuk dalam batas Kotopradja 

n semendjak berlakunja Bandja: 
. Giperkeras, kriminaliteit kan beberapa kali. “ 

" Merapi | Merbabu complex — Selandjutnja mengenai suasana di 
pesat sekali. Hingga Hulu Sungai, wartawan K.R. menu- 

1 ang ini paling banjak tinggal lis sbb: 

50 gn Angka2 mengenai djum- Bur tiodyayia kita ke Hulu 8u- 
ta2 grajak jang sudah gni selama 4 hari baru? ini, dapat 

gkap ditempat-setempat, akan « akan, bahwa suasana disana 
5 1 diumumkan oleh Staf Pene. : 

| engan Divisi Diponegoro. SE ma nga GApAK “Dikatakah pi 
0 ALL diterangkan, bahwa daerah - 
Hg : . Gerombolan di Barabai, masih sa- akarta- Utara, jang .. 

Nana 40 kejjahatan dja mendjalankan aksinja, dengan 

  

   

  

  
    

  

   

    

  

sekarang ini hanja ting. mentjulix, membunuh dan minta 
| Di Salatiga jg tadinja derma paksa. 

iap bulan rata2 221 kali, sekarang Sedangkan diibu kota Hulu sangan. 
tinggal 75 pCt. nja. Di Klaten, ter- (Kundangan) biarpun kegiatan ge- 
'utama didaerah Kemalang dimana rombolan sudah berkurang benar, 
terdapat pasukan 'jang menamakan tetapi ketakutan dan ketjemasan 

| dirinja ,, Brigade 'Mowow, djuralah rak'at masih ada. 
kedjahatan2 Jjuga sudah turun pe-  Fihak jang bersangkutan disana 

Ta : : | sat sekali, 'Didaerah karesidenan antara lain memberikan keterangan- 
Semarang orang2 djahat jang su- nja kepada wartawan K.R. bahwa 

PmikkaanT textiel Nun dah ditangkap hingga ini waktu sangat disajangkan pertolongan se- 
- dapi krisis snidah lebih dari on orang, sedang luruh rakjat Hulu Sungai jg. dise- 

Dari djumlah 70 buah Perusahaan 9! Tegal ada 220. TO ben ag Deng ap Gpbaa Maja Textiel jang ada dikota ini, hanja Be P U pada fihak ketentaraan masih belum 
130 sadja jang dapat berdjalan, Hal kas emimpin mum tampak. Jang ada hanjalah perto- jang demikian itu, menurut kas Pesindo ditangkap longan perseorangan sadja. 
langan jang dapat dipertjaja, kare- Pertolongan rakjat banjak tenta na sampai sekarang harga Nang ' bari Surabaja diwartakan, Nan Ba Aap eat an 
meningkat sampai 150 pCt, Benang dalam Kan pembersihan jg. : 

. jang Satu maag dibeli Lay harga kan oleh fihak tentara beberapa Ba an aan 3s ag aa 
R 110 tiap 4 setengah kg dari nomer hari jl., turut tertangkap bekas Pe- Iu turban atau ag Aha Kepo 

42 2, kini didjual dengan harga R270. mimpin Umum III Dewan Pusat Ita .. »aenanhpatar : YP, 
Dengan keadaan jang demikian ,,Pesindo” Rudhito. Berhubung Ru- be ia Tet 1 yafhaa. ana un 

itu, andai kata pihak Pemerintah dhito masih “mendjadi anggauta Perikan keterengannj 
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. OLYMPIADE ASIA JI JANG: 
PERTAMA BERACHIR 

. (Sambungan halaman 1). 

2—3 buat Singapura. Pertandingan 
ini satu2nja pertandingan waterpolo 
selama Olympiade Asia ini. 
Menjelam No.1 K.P. Thakkar 

(India) No, 2. Asghari (Iran). 
“Balap sepeda 190 KM. No.1. 
Tomiko Kineo, No. 2, Tachiro Yuji 
Gan ke-3 Sato Takeo, semuanja dari 

Djepang. Ha 
'(ATHLETIEK: 
Lari Gawang 110 meter pu 

tera No. 1. Ng Liang Chiarg (St 
ngapura) dlm tempo .,, 15.2 dStik 

rmasin mengadakan temba- “No, 2. Kinami Michirata (Dje»wang) 
| dalam tempo .... 153 detik No. 3 

LG. Te 1Singapura) dlm tem- 
poni 1tO1 detik. 

Lart 400 meter, putera. 

No. 1 Okano Eitaro (Djepang 
Baam tempo 50,7 detik No. 2 Shri 
Galkhsi (India), dalam tempo 50,8 
Getik No. 3 Govind Singh (india), , 
Galam tempo 51,4 detik. 

Lari 100 meter, putera 

No. 1 Lavy Pinto (India), dalam 
tempo 10,8 detik No.2 Omashi Tos 
hishio (Djepang) dalam tempo 11 
detik No.3 Hosoda Tomio (Djepang) 
dalam tempo 111 detik. 

Lempar Lembing, puteri 

No. 1 Yoshida Toyoro (Djepang) 
Gjarak 118 ft 975 irch No. 2 Kato 
Miyoko (Djepang) djarak 115 ft 
10,25 irch No. 3 Berbara Webster 
(India) djarak 84 ft 6,75 incb. 

Lari Gawang 80 meter: puteri 

No. 1 Yoneda Kiyoko (Djepang), 
dalam tempo 12,8 detik No.2 L. 
Dow'dswell (Singapura), dalam tem- 
po 13,2 detik No. 3 Sato Tako (Dje- 
pang), dalam tempo 135 detik 

Lari 200 meter: puteri 

No. 1 Okamoto Kimiko (Djepang), 
dalam tempo 26 detik No. 2 L. 

Dowdswall (Singapura), dalam tem- 
po 27.2 detik No. 3 dari Indiadalam 

tempo 28 detik 
  tak dapat menentukan sikapnja mi- ,,Pemuda Rakjat” maka kabarnja : 

salnja menurunkan harga, menurut Dewan Pimpinan Pusat ,,Pemuda MEXICO BELA KEBEBASAN PERS: 
kalangan itu, semua perusahaan Tex- Rakjat” akan mengadjukan perta- - 
tisl di Jogja akan ditutup dalam per njaan2 kepada. Menteri Kehakiman. 
tengahan bulan iri djuga. Hingga sekarang belum diketahvi 

Dikatakan, walaupin perusahaan dengan djelas sebab2- dari penang- 
itu ada djuga jang memakai benang- kapan itu, demikian dikabarkan ke-. 
benang buatan dalam Negeri tapi pada kita. Ant, 3 

| persediaan jang telah ala itu belum Tag : 2 NK , : Kapat mentjukipi k kebutuhan jg di- kursus S. M. untuk — diadjukan dlm ECOSOC 
"Sebagaimana diketahul, perusaha- Polisi di Kedu. Wakil Mexico pada konperensi 
an jang ada di Jogja, kebanjakan | Atas usaha Persatuan Pegawai Po- Dewan Ekonomi dan SZosiai PBB 
Tepus benang2 dari Luar Ne- lisi(P.P.P.) daerah Kedu, “Gi Megelang (ECOSOCJ telah mengadjukan per- 

C ERA sedjak beberapa hari jl. diruangan Kera suratkabar Argentina ,,L2 

“o. 3g L Solo dan Joe Kantor Kepolisian Kedu telah dimu- Frensa” kepada sidang dewan tadi. 
gja lai dengan resmi Kursus Sekolah  S,perti diketahui, serekat2 buruh 

disatukan. Merengah. Kursus tsb. diadakan 3 Argentina jang menjokong peme- 
Kedua universiteit Islam” Indo- kali dalam setiap minggunja, sedang rivtahan Djenderal Peron telah me- 

“nesia (Solo Gan Jogja) atau jang dalam pembukaan permulaan ini, mutuskan ekan »mmelenjapkan” ha- 
Gisebut devgan nama ,,Al Djamiah maka djumlah pengikut ada Ik. 35 rian jang tak berpartai tadi. 
al Jelamjjah al Indonesia” sekarang orang anggauta2 kepolisian ikaresi- Akan tetapi ketua dewan, Hernan 
telah dipersatukan. denan Kedu. Santa Cruz dari Chili, memutuskan 
Perundingan mengenai usaha mem-  Djumlsh guru2nja ada 3 orang bahwa tiada sesuatu dlm perkara 

persatukan dua universiteit itu di- Peni TEA NARN ea sendiri. suratkabar tadi jg akan mengizin- 
landjutkan beberapa hari jang lalu kan Bean untuk bertjampur 
dikantor Muhammadijah Jogja. jang adung engaanti beras ts kekale jang Gadung pengg: antara lain telah.dipati 
Kedudukan UII di “Jogjakarta. | Berhubung harga bahan - bahan 

Fac. hukum dari PTII Solo jang makanan (beras, djazgung, gaplek 
pada saat ini -hanja mempunjsi satu Gan kara) terus meningkat, sehing- suratkabar »La Prensa” tadi 
feculteit itu, didjadikan tjabang. ga orang tik kuat membelirja, tup, Ant. Reuter. 
Selandjutnja Giputuskan memben- maka pada waktu ini di daerah - 

tuk dua panitis, jakni panitia orga- 'Djember terdapat banjak orang ma- 

  

| Perkara surat kabar 

na Prensa" 
Lagi 

  
Ben nas minggu. ini, .pe- 

Tebalan federal Argentina telah 

  

Gitu. 

  

Federasi Buruh Djepang 
Menghendaki perdiandji- 
an Perdamaian Umum 

Federasi Serikat2 Buruh Djepang 
jang terbesar, ,Sohyo”, menjatakan 

berdiri dibelakang program Partai 
£Sosialis Djepang dalam usahanja pe- 
njelesaian perdjandjian perdamajaa, 

jang antara Isin menghendaki supa- 
ja: 1. perdjard ian perdamaian meru.- 
pakan perdjsndjian perdamaian u- 
mum dan tidaktersendiri, 2. Djepang 
tidak dipersendjatai kembali dan 3. 
'Djepang harus lekas diberi kemer- 
dekaannja. 

»Sohyo”, jang djumlah anggotanja 
tidak kurang dari 4 djuta orang bu- 
ruh, kini sedang mengadakan kong- 
res di Tokyo jang akan beri ngsung 
3 hari iaumanja. 

»Sonyo” diuga telah menerima ba- 
ik suatu mosijg xesghendaki pe- 
njusunan suatu gerakan perdamaian 
Gunia jang berdasarkan ,,kekuatan 
ketiga”, dan |jang mengandjurkan 
perdjuangan melawan kaum fascis 
dan komunis, karena menurut pen 

memerintahkan supaja pertjetakan dapat »Sobyo” kedua kekuatan ter- 

sebut tjondong. kepada perang. Ant 

AFP. 4 

  

nisasi dipimpin oleh Mr. Sunarjo, kan nasi gadung: 

. anggota2nja K. H Farid Ma'ruf dan Gadung harganja lebih murah 
Musa Machfadl. : dari pada bahan.bahan makanan 
Panitia Perguruan @pimpin oleh lainnja tersebut diatas. 

Rector Uil. 5 Dalam pada itu mulai swal bu- 
Anggota Ketua Fac. Ur “Prof. lan ini didaerah Diember telah 

Abutari atau prof. Notosusanto dari tampak ada petani jang menge 
Ekonomi, prof. Mr. Dr. Kusumah tam padinja, sebab itu beras tutoa 
Atmadja atau prof, Mr, Kasman jang baru telah mulai djuga 

 Singodhimedjo . dari fsc, hukum dan tampak dtdjual orang, tetapi har- 
tuan Sulaiman 2ctirg Ketua Pendi. gania masih terhitung tinggi, jalah 
Gikan. Dari pihak PTII Solo tuan R140 soktlo, padahal harga beras 
Mr. iR.M, Tirtodiningrat dan K. Hi en no. 2 R1,85.— Ant. 
Chozali. FI 

. Panitia Korea Aksi 

    

— 

Pertietakan suratkabar 
Pin Ae bun Malaya ,,Melayu Raya” 

Dalam Tisai P.L.B.I. jang dikun. tetap tutup 
djungi oleh beberapa organisasi dan Ketua pengadilan singapura S'r 
partai, diambil putusan membentuk Charles Murrsy Aynsiry telah me- 

- PANITIA KESATUAN AKSI Dae. nolak permintaan pimpinan surat- 
rah Jogjakarta menentang Padjak kabar ,,Melayu Reya", supaja perin- 
Perederap, Pelarangan pemogokan, tah sekretariat koloni Singapura 
mosssa ontslag dll. jg berarti meru untuk membatalkan Hisensi kantor 
gikan masjarakat pada umumnja. pertjetakan, dimana ,,Melsya Raya” 

  

      
BETTE DAVIS 

REX Malam ini dan berikutnja. - 

13 TAHUN. 

    
ANN SHERIDAN 

WARNER BROS." HAPPIEST HIT 

| am. 5-7—9. 

  

    

    

   
   

    
   

   

. Susunan Pengurus sbb : Ketua ditjetak. ditarik kembali. 
P.I,8B.I (Persatuan Istri Kaum Bu- Perintah Sekretaris Koloni tadi 
ruh Indonesia)  Wk. Ketua Partai Gikeluarkan, karena suratkabar,,”e 

'Murba Daerah, Sekretariat P.N.I. layu Raya” disrggap,,dgn rengadja 
Bendshari Partai Wanita Rak: t, Can tetap menjiarkan,h?12, jang me- 
Komisaris Umum ' G,3.BI. P.K.I. rugikan usaha untuk memelihara 
Gan SO3sI akan menguatkan Ra- perdamaian dan ketertiban.” 
nitia ini dengan Ka bantuan  Buratkapar tadi sedjak tanggal 19 
sekuat2nja. ja 3 Januari tidak terbit. Ant. Renter, 

TERSEDIA BUKU2 BARU, .tjabang kami dengen resmi: 

  

UNDANGAN. 
Dengan segsla hormat, 

' Bersama ini kami mengundang dengen hormat kepada Tuan 

Gengan Njonjah untuk turut serta menga jung pembukaan 

Juwelier aKSinG Hardasr 

Bodjong 64 — Semarang — Telf. 646 

(Sebelah tikungan Bodjong/Duwet). 

  

| aan PERLU Di? 'UNJAI 
- 
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“ Dewetan Tinggi, putra: No.1 A 
Frauco (Filipina), tinggi lontjat 6 
ft 4,25 inch No. 2 Ishikawa Yukio 
(Djepang), 6 ft 35 inch No. 3 Su- 
darmadja (Indonesia), 6 ft 2,5 inch 

Lontjat Djangkit (Hink-stap- 
sprong): No. 1 Muro Mosshio 
(Djepang), dengan djarak 49 ft 9,25 
inch No. 2 Takashi fDjepangj, dg 
Gjarak 46 ft 9 inch No. 3 Heundar- 
sin (Indonesia), dgn djarak 46 ft 
8,5 inch 

Lari pakai rintangan, 3.000 meter: 
No. 1 Takehashi Susumu (Djepang), 

dlm tempo 9 menit 34 detik No. 2 
Bashbanbashi (Iranj, dlm tempo 9 
menit 31,8 detik. No 8 Ajit Singh 
(India), dim tempo 9 menit. . ?, 
Ant. Rtr. 

- 
« 

Lari marathon dim 
Olympiade Asia 

Dari 9 orang peserta dalam Lari 
Marethon sedjauh 42 km pada hari 
M nggu ini, 7 orang berhasil men- 
tjapai garis finish. 

Sebagai djuara dalam perlombaan 
ini, tampil Chota Singh dari India, 
dalam waktu 2 djam 42 menit 58,6 
Getik. 

No. 2 Nishida Katsuo (Djepang), 
dalam waktu 2 djam 49 menit 3 de- 
tik. 

No.3 Surst (?) Singh (India), 
dalam waktu 2 djam 53 menit 49,8 
Getik. 

Perlu diterangkan, bahwa Dalip 
Singh dari Jndonesia ketika mema- 
susi mil ke-7, terpaksa keluar, di- 
sebabkan luka2 pada kakinja. 

Rekord Dunia dalam Lari Mara- 
thon, pada waktu ini jang pegang 

islah Kitai Son dari Djepang: tem- 
Ponja 2 djam 29 menit 19,2 detik. 
Ant Rtr. 

Rombongan Indonesia gondol : 
5 medali perunggu 

Achirnja dapat diberitakan, bahwa 
Rombongan Atlit Indonesia “pulang 
dengan membawa 5 -buah medali 
perunggu jang diperoleh dalam per- 
tandingan2: Lempar tjakram puteri 
oleh Annie Salamun, 
Lempar lembing putera oleh Bram 

F, Matulessy, 

Djangkit langkah lompat putera 
oleh Hendarsin, 

Lompat tinggi putera oleh Sudar- 
madja, 

Lari 4X 100 meter puteri. Semua. 
nja sebagai pemenang ketiga. De- 
ngan demikian Indonesia mendu 
Guki tempat ke 6. menuru: sngka. 

Patut djvuga diterangkan, bahwa 
Sudarmadja dalam Olympiade Asia 
ini telah memetjahkan rekord Indo 
nesio di PON. dan Pekan Olah Raga 
Gi Bandung dengan TOR 1,89 se 
tengah meter. Ant. 

  

menonton Tila 

Anak2, batjalah ini. 

AKU INGIN 

  

Sebab nesa untukmu... 

DJADI .... 
Sajembara karangan untuk anak2 kelas 6 

Sekolah Ra'jat 

Ma membuka ruangan untuk anak2 tiap hari Sabtu, harian 
,Kedaulatan Rakjat" 

jembara utk kamu semua. 

. Salah ini. Sebetulnja bukan untuk 
. kamu semua, melainkan hanja urk 

anak2 jang duduk didalam kelas 6 
Sekolah Rakjat. ! 
Anak? dikelas 6 sadsh besar. Su- 

Gah hampir masuk sekolah landjutan. 
Djadi sudah harus memikirkan, ingin 
djadi apa kelak, kalausudah dewasa. 

Nah, harian ajahmu ini membuat 
sajembara karangan. Karangan itu 
harus membentangkan, kamu ingin 
Gjadi apa kelak. Djadi kepala ka- 
yanganmu itu misalnja begini bu- 

njinja: Aku ingin djadi guru. 
Kalau kamu ingin djadi dokter, 

atau insinjur, atau saudagar, atau 
bupati,.... atau. presiden, tentu 
kepala karanganmu harus menje. 
butkan itu. 

Didalam karangan itu harus di- 
sebutkan, menyapa kamu ingin 
djadi guru, atau dokter atau sauda- 
gar. Apa sebabnja, kamu ingin me- 

milih pekerdjaan itu Kamu tidak 
memilih setjara serampangan sadja, 
bukan. 

Sajembara ini boleh diikuti oleh 

semua murid kelas 68.R. Jang akan 
memeriksanja bapak-bapak Brodjo- 
nagoro, Latip Kartasubrata, 
Notobroto, Sastrowirjo dan 
Tjokrosuharto, serta beberapa 
bapak2 guru jang semuanja Ingin 

tahu kamu ini ingin djadi apa kelak 
Nah, sekarang sjarat2-nja. 
1. Karanganmu sependek - pendek- 

Siaran RADIO 
Selasa 13 Maret 1951 

Jogja. Gelb.: 59,2 dan 11,4 m 

12.15 Ujoo2 siang oleh G. S8. Dojo- 
mardowo... g 
Taman Putra. 

Nj. Tjokro bermain piano, 
Ruangan kesehatan oleh Wa- 

kaf P5. 

Taman Pemudi oleh IPPI Da- 
erah Jogja. 

Aneka Suara oleh ,,Sarinas, 
Rajuan pulau Hiwai 
Obrolan Pak Besut. 

Penglipur Lara ,,Penghibur 
Hati 

17.00 

17 45 
18.15 

1830 

19.30 
20.30 
21.20 
21.30 

  

Uu INDRA 

      

  

Bela LUGOSI, 

dal m: 

» MADAME Akan datang: 

Ini malam dan berikutnja. 

Nina FOCH, 

»IHE RETURN OF THE VAMPIRE” 
suatu tjeritera jang sangat menggemparkan. 

ntuk 17 th. keatas. 

Djam 5,7 & 9.- 

Frieda INESCORT. 

115—3 

BOVARY”. Makar   

jang dilanggani ajahmu ini membuka sa- 

nja' 'harus satu halaman kertas buku 
tulia, sepandjang pandjangnja 1 sete 
ngah halaman. 

ai Karangan harus pikiranmu sen. 
diri. 

3. Harus ditulis sendiri, dgn tinta. 
4. Sebutkan @. hamamu, b. jaki2 

atau perempuankah kamu, c, umur. 
mu, d. nama serta pekerdiaan ajah- 
mt, e, sekolahmu sekolah Apainisal- 
nja S.R. latihan Djebres, Bolo), tem: 
pat tinggalmu. 
Petunjijuk: Kalau kamu belum 

pernah mengirim karangan kesurat 
kabar, mintalah petundjuk kepada 
pa' guru (kepala). Kalau didalam sa 
tu kelas banjak jang mengirim ka- 
rangan sajembara, kirimleh bersama 
sama, agar prangko murah. (Mintak 
lah petundjuk pa: geru kepala). 

Tanggal. ditutup: Sajembara 
ini ditutup tgi. 15 April 1951. 
Hadiah: Tiap2 sajembara ada ha. 

diahnja. Untuk sajembara ini dise- 
diakan 20 buah hadiah, 

Hidiah pertama: Satu setel pakai 
an pandu Iril bagus atau barang la- 
ia menurut keinginan si pemenang 
seharga R 65.— 

Hadiah lainnja akan diumumkan 
hari Saptu muka, 

Karangan jang terbaik akan al- 
umumkan didalam surat kabar ini: 
nama pengarangnja serta sekolahnja 
akan diumumkan pula. 

PANGGILAN 
kirim post wesel f 2.— dinat 
les Pertjobaan - Schriftelijke | 

Cursus ”" MODES" 

(Po'ongan pakaian anita) 
Sekolah Mendjahit Indoposia 

bagian Modes. Dijalan Alhambra 67: 
116-3 : DIAKARTA. 
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SAJEMBARAZ. 
Badan Usaha Rakjat Bagian Bank »PEMBANGUN" 
mengadakan SAJEMBARA tebakan dengan 
untuk pemenang sebagai berikut : 

1. Hadijah Ia BR. 1500— "— R 
L, si Ia 1000 
:. s$ na 

25. s AN Nela hh 
50. S3 : Haag ena Sala 

nBagaimana bunjinja tebakan-2 dan apakah Bank , PEMBANGUN” itu?” 
Silahkan Sdr.2 minta keterangan pada: B.U.R. bag. BANK 

Kotak Pos 24 — Bandung, 

Bandung, 7 Maart 1951. 

Direksi 
112-3 Bank ,PEMBANGUN." 

Hadijah-hadijahnja 

1500, — 
1000, — 
500, — 

1250, — 
1250, — 

              

Kursus Tertalis ”ASTERIA” 
memberi peladjaran utk. 
mentj. idjazah 1 SMP bg. B 
2. Bh.  Inggris-I (SMP) 
3. Bh.  Inggris-II (SMa) 
4. Bh. Indonesia. 

Alamat Dir. Dj. Tjimanuk 6 
115—3 Bandung. 1 

  

100 pCt. Barhasil !!! 
Dalam peladjaran tuan dan 
garantie berhasil atau uang 
kembali! Beladjarlah: BOE«- 
HOUDING (A), PAPAN HI. 

TUNG, MENGETIS, INGGRIS, 
BELANDA dan KUO YU. 
Prospectus dan Nee 

gratis, 

Sekolahan dg. surat «J.C.S." £   

  

   

  

     

  

     
    

  

   

    

  

  

| Pesanlah dengan: tes Ne, 1 

Fi | Ongkos kirim 10pCt, seng: kong Te 

Tata roko TOKO BUKU, K.R.” 
2 Tugu Kidul 42. Jogjakarta. ) 

it. le 

x Ya d0 3   Juwelier. en Horloger       
“ 5. s8 

3G Dengan persetudjuannja Bapak Wal! Kota, kepada para seba 
Maha dengan hormat supajalah diangan mengirim karangan 
bungah dan lain-lain, akan tetapi berupa UANG jang aken kami 
serahkan kepada Kotepradja untuk ,,Pembangunan Perumahan” 

| Jang waktu ini ada sangat dibutuhkan, 
riman.Kiriman Uang dapat diterimaken pada Liem Bro'bers 

| Trading Company Bodjong 64 ratas) atau dengan langsung kepada 
. Meoratarinat Kotaprsdja di Rogjang Tg Semarang, 

     

       
        

   

    

  103—: 

Kotakpos 166 — Bandung. - 
  

IL Ha na si saktek Lt Rustam Effendi R Si 12 iwan tarakan SN 

3 5 Aoa Demokarie aa : . TN Saka |. fenggal 15 Masrt 1961, djam 17 tepat. | sem BARU TERIMA : mm. 
: k t l » — : 3 Nan Merem Kapak 

7 Soat2 disk Krisis Ka ma ar 5, 2 kt Resepsi: djam 18 digedong Stadatuin, Bodjong 66 Semarang. . 
5 Ka li 3 5 Atas kundjungan Tuan dengan Njonjsh sebelumnja kami 

I Ga : Div aederhan pitalis . . » e menghaturken diperbanjak terima kesih. 
P 1 . Islam an Sosialisme H. O.S. Tjokroaminoto 14.50 Hormat Kabhi, 

. Politik Juar Negeri 2m 3 LIEM HAN TJING Lo. Pan Nasional. Lustrum Pp wi. jang pertama 2-11 8 
10. Tan, Tap peranan dagang Be 10. 50. 

TERAS TATA NEGARA... R 3,50 
Ilmu Tubuh Manusia 

(bergambar) ,. 
Pedoman Gadis Remadja ,, 4,50 
Hamka's, TJAHAJA BARU ., 8,50 
KUPASAN MARXISME .. ,, 8,50 
Undang2 Dasar Semburan » 315 
Ongk. kirim 10 pt, Sedikitnja R1,- 

6,25 

  

RANGKAIAN MELATI. 

noot “No. 126 m1 17518 Apt 
PRANGKO SELURUH INDONESIA 

Bookstore ,,MERCUUR" 
Phone 715. 

57 Tugu Kidul — Jogja. 
106 —3       

        

2 Ma 

Tokok2 sigaret xerek “@UILL« “STELLA dan “SIX: UP“ (jang namakan kwaliteit C) psling tinggi boleh ditawarkan atau 

rangan2 selandjutnja, 
tsb. diatas. 

109—3 

tungkan R. 0,90 setiap 20 batang, 
dipersilahkan 

PEMBERITAHUAN. 
Pada surat putusan hargu dari Menteri Perdagangan dan Perindus- trian No. 338 adalah ditetapkan bahwa mulai 

terhitung bungkusoja. Untuk kete- 

KEPALA KANTOR Pa HARGA. 

  

5 Maret 1951 et 

Hera 

melihat pang surat Purnaan harga 

  

PEMBERI TAHUAN. 
Gari Menteri Perdagangan dan Perindustrian. 

Pada surat putusan harga No. 334 tentang kartjis2 bioskop, 
adalah mulai 6 Maret 1951 untuk seluruh Indonesia 

Harga2 tab. Giatap, adalah terhtking padjak-peredaran dan kera maian serta berlaku untuk bioskop2 jang Ngranaag. batu dan an 

Isi 10 lagu pakai noot R 4,— 
Isi 50 lagu tida yakai 

ditetapkan harga2 maksimum sbb: . 
Kelas Ba KN AR ra . R.3— 

KE ag aa R2, 
III R..1,— 

tutup diatasnja. 
Untuk lain? bioskop berlaku harga2 maksimum sejumlah TA 50, G 
R.1l— dan R 050 (terhitung padjak-peredaran dan- 
uttuk masing2 kelas TJ, II dan III. 
Perbandingan antara djumlah tempat duduk pelbagai kelas, sebagai- mana pada berlakunja surat putusan in! telah Gitetapkan, tidak boleh Atubah dengan tidak seidzin dari Kepala Kantor Pengenda- lian Harga. 
Untuk keterangan? selandjutnja, 
putusan harga tsb. diatas: 

110-—3 

keramaian) . 

dipersilahkan melihat pada surat 

Kepala Kantor Pengendalian Harga. - 

  

PENGUMUMAN. 
1. Udjian masuk Sek. Landjutan tingkat Pertama dilangsung- : 

kan pada tg. 23 dan 24 April 1951. Tu 

2. Para tjalon supaja segera mendaftarkan diri kepada Ten 
Sekolah Rakjat jang bersangkutan. 

Si Lang udjian R. 2,50. 

Inspeksi S,R. Daerah VI, 

Jogjakarta — Surakarta. «   
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