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Selandi sihab dat cham, bhw 
bila P.N.I. ternjata menolak dja- 
lan demikian ita, tidaklah us:h 
orang lantas : abil konklusi 
pula, bahwa itu lantaran sentimen 
pemimpin2 P.N.I. semata-mata. 
Masuk dlm kabinet jg sekarang 

ini berarti, bahwa PNI bersedia 
menjesuaikan politik beleidnja dgn 
politik beleid jg sudah dipegang 
dan digariskan . oleh - Pemerintah 
ig sekarang. Penolakan atas per- 
timbangan2 demikian itu, dapat 
dimengerti dan harus dihargai. 
Demikian PM 'Natsi 

Kemungkinan ke-2 ialah bahwa 
kabinet Taka djatuh lan- 

taran apem, jal berdasarkan 

   

   

  

  

MANCHURIA BOM 

  

Ba “Pesan en Rhee 
kepada Mac J Arthur 

Dalam sebuah: utjapan selamat 

kepada djenderal Mac Arthur ber- 

nenaan dengan direbutnja keobali 
Seoul, presidon Korea Selatan Syng- 

man Rhee dengan “minta ke- 
pada PBB ahad Mengiabisi .perang 

Tiongkok d ler an mengebom sumber 

dari serdadu? ' F Ong 00: an bantuan 

alat2nja jg didat angkan dari ,per- 
indungan Marchurjia« 

Dalam djawabannia, @jenderal 
  

Mac Arthurm jatakan, bahwa ,,mu- 
suhs tidak mengalami “sesuatu ke- - 

kalahan jang menentukan se'el-h 
dibebaskannja kembali Seoil. dan 

mereka telah mengundurkan diri dag - 
teratur. 

Ditegaskan selanajutnja. bahwa. 

meski -un direbutnja Seoulitu mem- 

punjai effek2 psycbologis jang besar, 
tetapi itu hanja merupakan ,suatu 
insiden kampanje ja 
langsung bertalian den 
fandamunteel P3B”, 
dak mendjawab ke 3 
Syogman Rhee (untuk sngebom 
Manchuris. Ant.. 5 

agraria 

   

  

   

z2 Menurut pengumuman pemeri tat 
Djepang, djunlah kota Djeveng 1g 
penduduknja lebih dari 30.000 orang. 

un 1889, 

      

ada 253 busb. Pang t 
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Habsyi tan" 2 Pi mna 5 

adi engadakan reshuffle dim 

cap Kabtkak ig sekarang ini, dan 

EA ORANG2 BELANDA DI 

calah kesempatan utk mendudukj 

lowongan: 

1 berarti, 

pertentangan politik beleid atau 
program. Maka apabila partai jg 
sekarang duduk dlm kabinet dan 
memegang beleid jang berten- 
tangan dengan beleid oposisi, 
tidak “akan dapat turut serta dim 
suatu kabinet jang didasarkan 
kepada program oposisi. Itupun 
sama sekali tak berarti lantaran 

    
pemimpin - pemimpin partai tsb. 
ingin bertentangan sadja. Sikap 
demikian itu adalah suatu pendi- 
rian jang harus dimengerti me: 
nurut ukuran-ukuran politik jang 
I-zim. Bila segala sesuatu telah 
dipulangkan kepada ukuran? jang 
sebenarnja, demikian PM, njata- 
lah bahwa Band soal politik 
aemata - mata. 

Tjara penielesaiannja berkehen- 
dak kepada penjele aian politik 
pula, sedaxg kompetensinja ialah 
dalam parlemen, sebagai peme- 
gang amanat dari kidaulatan rak- 
jat. Visitulah diputuskan nasib 
salah satu kabinet, hingga terang 
pula, Dea mana jang - wadjib 

        

    
    
     

      

menanggung akibat-akibat dari 
kedjatuhan kabinet itu. 

- Tegasnja. demikian PM, me- 
ngusabakan menjusun kabinet ba- 
ru atas dasar beleid atau program 
jang dikehendaki oleh jang me- 
njebabkan djatuhnja kabinet jang 
lama. Soal ini bukanlah soal jang 
luar biasa, akan tetapi melekat 
kepada sistim Pemerintahan par- 
lementer jang sudah kita pilih di 
waktu pembentukan negara kesa- 
tuan dgn penuh kesadaran akan 
konsekwensi2nja. Kalau kita ber- 
kata begini, demikian PM achiri 
keterangannja, ini sama sekali ti 
dk berati seolah mempertadjam 
jang dinamakan. ketadjaman. itu, 
“akan tetapi adalah semata-mata 
mendudukkan perkara pada tem- 
anata Pt 

HAR IA N UMUM 
. Diterbitkan oleh Badan Pant Ap latin Rakjat" (Anggauta S.P.S) 

  

  

| “Siatruadin telah perta- 
hankan padjak 

peredaran 

Pertemuan antara pihak Pemerin- 
“tah Gem fraksi2 Pemerintah dalam 
Parlemen jg terdjadi kemarin dulu 
lebih tendjut dapat dikabarkan, bhw 
ketegangan politik belum “berubah 

sebagai jg diharapkan Pemerintah. 
Pertemuan jg dua setengah ijam 

lamanja sntara Menteri Keuangan 
Mr. Sisfruddin Prawiranegara dgn 
wakil2 fraksi Pemerintah itu tikak 
menghasilkan suatu apspun djuga. 
Menteri tetap berpendirian pada 

. prinsipnja membela Undarg2 Daru- 
rat padjak peredaran sedang fraksi2 
Pemerintah menolaknja meskipun 
tentang hal sikap fraksi2 itu masih 
akao d bitjarakan lebih landjut dim 

Dewan Partainja masing2. 
Pibak fraksi Parinira menerang- 

“kan bshwa hari ini psrtainja akan 

berundiag. Pihak fraksi PSII tegas 
menjatakan bahwa padjsk peredaran 
bertentangan dengan priasipnja 
partainja dan ak n menolak 
meskipun andaikata soul tersebut 

akan didjadiksn soal kabinet. Pihak 
| fraksi Parkindo pin tetap menolak. 

SEKSI LN & RUM 
Hsri ini seksi LN Parlemen skan 

mengadakan pertemuannja dengan 
menteri LN Mr. Moh Rum, diantara 
pokor2 penisdjauan termasuk soal 
Marokko sekarang ini. Ant, 

Tmeanai 

Ir. Djuanda tjalon Ko- 
misaris Tinggi 

5 Di Nederland ? 

Dikalangan pemeriptsh kini sedang 
dalam pertimkangan jg. bertingkat 
tinggi soal pengangkatan seb-gai 
Komisaris Tinggt Indonesia di Ne- 
Gerlend, Gjabatan mana se'jak di- 
#ngkatoja Mr. Moh, Rum mendjadi 

Menteri Luar Negeti sampai kini 

masib kosDng. 
Berbagai nama telah pernah ter- 

siar sebagai tjalon #niuk djabatan 
itu, tetapi rupanja p'hhan jg. tepat 
memenuhi sjarat2njg ig, dikehen- 
Gaki masih belum Siserdapat. 

K ni disebut2 pula pama Ir. Djuan- 
da, Menteri Perhubungan & Pengang- 
kutan, ' 2ebagsi ,ernst'g candidaat” 
untuk Komisaris Tinggi itu.. Tetapi 
soalnja bukan Isgi terletak kepada 
siarat?nia ig memang sudah dapat 
dipen-hi oleh ir. Ujuanda, melainkan 
satu hal isilah, apakah Ir. Djuanda 
ssndiri bersendia dan epskah tena- 
gaaja dapat ditarik |. ari lapargan 

jg, mendjadi kepen an Galamne-- 
geri Indonesia sekarang ini, demi- 

      

  

“kian menurut keterangan kalangan? 
ig. biasanja dapat disertjaja. Ant. 

  

P. M. Belanda Dr. W. Direor: 
  

PERUNDIN SAN TA' MUNG- 
000 KIN LAGI! 

pm. BELANDA DR. WILLEM DREES kemarin telah me- 
njampaikan program kabinet Belanda jang baru kepada Twee- 

de Kamer. Drees menerangkan, bahwa ,,' emerintah Belanda jang 
baru akan berusaha sekuat tenaga untuk memadjukan kerdja sa- 

“ma jang bermanfaat diantara Indonesia dan Belanda. 
menurut ,, Antara“ —AFP dari Den Haag. 

Drees enerangkan betapa pen- 
| tingnja adanja perhubangan jang 
baik diantara kedua negeri. Seka- 
rang nampaknja Indonesia meng- 
gantungkan pembukaan kembali pe 

Demikian 

Barat pada adanja djaminan terle- 
bih dulu bahwa kedpulatan atas 

Irian B:rat akan dsershkan oleh 
Nederlard kepsda Indosesia. 
Terengiah kata Drees bai wa Par 

Nana, mengenai. masslah Irisn lemen Relanda tidak dapat memikul 

Kake EN. Mr Dot Pe 
dan serangan: jang terdjadi atas 

diri nan Belanda -di Indonesia. Langkah2 itu diambilnja setelah 

bermufakat dengan merintah Belanda, demikian diumumkan oleh 

Komisaris Tin : di Indonesia. 

  

   

    

| Janda dengan sangat menjesal he 

lum djuga melihat terliksananja 
djaminen2 jang dimaksud tadi dan 

| djuga tindikan2 "jang akan didjo., 
lankan oleh Pemerin Indonesia 

Ha 1 belum lagi mentjapai tudjuannja. 
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" Jjarg bertanja kepada d 

“ timewa apaksh jang : 

Oleh sebab itu sekali lagi dengan 
1. sangat diminta perhstian Femerin- 

tah Indonesia atas keadaan jing 
senantiasa tidak amansekarang ini 
Berhubung dengan itv. Pemerintah 
Belanda turut merasakan kebim- 
bangan orang2 Belanda dinegeri ini, 

   
bagaimana hari kelak mereka. 
Dalam nota Pemerintah Belanda 

Gdiadjukan pertanjaap, : 

oleh Pemerintah Indonesia “untuk 

mendjamin bhw orang2 Belanda jg. 
tirggal di Indonesia itu akan men- - 
Gapat perlindungan terhadap perbu- 
atan? kererasan. $ 

/N.. Langkah2 Komisaris Tinggi Be- 
Isnda tsb. adalah berhubungan dgn. 
pertanggungan kepada pembitjara- 

. an2, baik dengan Pemerintah Indo- 
| nesia mavpun dengan pembesar? se- 
tempat tentang peristiwa2, jg me- 

cakra ser djiwa dan barta benda 
Ta Malang dinegeri ini, Ant, 

il pertin, 

tanggung - djaweb untuk membuka 
kembeli perundirgan atas sjaratitu. 
Oleh sebab if kibiset Belanda ti. 
dak mx enpuajai siternatief Isin dari 

  

pada medunggu,sadja bagaimana 
menjadine edigdian dimasa datang. 
Apabila t Y perubaban2 penting 
dalam keadaah itu maka kabinet 

“Belanda skan dpt mewpertimbeng- 
kan apakah sudah tepat masanja 
untuk  merob h status Irian Barat, 

Setidak- tidaknja Parlemen akan 
diminta bersidang untuk menjatakan 
pendapsataja mengenai masalah ini 
kata Drees. 
Program Pemerinteh Pelanda se- 

landjutnja menurut AFP mengensi 
rentjana belanda untuk lebih besar 
memberi sokongan kepada perta- 
hanan Eropa Barat, tentang usaha2 
mentjapsi keseimbangan dalam be- 
groting Belanda dan bagaimana 
djalanpja untuk menutup keku- 
reng2nja. 
P.M Drees mengatakan bahwa 

Pemerintahnja akan mewmperpan- 
Gjang lamanj1 dinas militer dari 12 
bulan sampai 18 bulan dan menam- 

bah pvls djumlah dipisi2 
dari 3 mendjadi 5 dipisi. Ia mera. 
mulkan tentang adanja padjak? 
baru dan pindjaman? baru untuk 
menghadapi kekurangan2 didalam 
@pggaran belandja negara dan mem- 

,Produksi gusa perbaikan 
keadaan Skono mi Belanda. Ant, 

ta Daan pes 

. Panitya Negara dan 
. Drees 

Kemarin pagi ditusngan Kemen- 
terian Luar Negeri Sub Panitya 
"3 litik dari Panitya Chusus Negara 

telah mengadakan kerabali rapatnja. 
Didalam pertemuan itu sub Pa 

nitya Politik tersebut djuga menga- 
dakan ,hosring” aga an, Belanda 
Dr, aa yr : $ 

  

Belanda 

Kas dasar penjerahan Irian pada Belanda 

  

P.M. DREES 

Menunggu kediadian2 dimasa datang. 

Mena 

Sanu EM Pen MAA PAPAN 

  

ultu siasat saja" kata 
Rasuna Said 

Mengenai sikap Pemerintah ter- 
: h hadap usul mosi pembekuan padjak 

peredaran Rangkajo Rasuna Said 
pengusul mosi tersebut dalam per- 

tjakapan dengan ,,Antara« mene- 

rangkan bahwa Pemerintah dalam 
menghadapi soal tersebut berdiri 
pada dasar pikiran jang salah, 

Menurut Rasuna, Pemerintah, jg 
sampai kini masih bersikap .,me- 
makaakan«- Uadarg2 Darurat itu, 
berpikir bahwa seolah2 
anggaran belandja negara sudah 
Gisetudjui oleh . Parlemen sebagai 
akibat untuk mengisi kekurangan 
dalam anggaran belandja itu. Pa. 
jak peredaran masih dapat dila 
kukan tjara lain, jang malah dapat 

menghasilkan pemasukan uang ne 
gara jang lebih dari pada kemurg- 
kinan hasll psdjak peredar.n.  - 

Atas pertanjaan apakah penggan- 
ti2 itu ia Men aRAn. sItu siasat 
saja!” - ! 

   

rentjana- 

  

  

   

  

Langyjanan: 
Dalam dan Luar Kota 

Sebatan  a Ate 
Eljeran , ... » «1... 40.50 

Mapan: 
1 milimeter, 1 kolom... u. 40.70 

  

  

    

  

' “TT SENEN 19 MARET 1951 

  

 MANAI SOPHIAN: 

SOAL IRIAN 

  

BISA BERES 
Hanja kalau Indonesia pilih blok Amerika 

ANGGOTA. parlemen dan DP PP. N.I. Manai Sophian sekers- 
balinja dari penindjauan daerah2 Minahasa -Sulawesi Utara 

dan Tengah terangkan kesan2nja mengenai perkembangan peme- 
rintah daerah tersebut antara lain sbb: 

Kesan pertama jang saja peroleh 
ialah bahwa kekuasaan dari peme- 
rintah pusat belum sampsi didaerah2 
itu disebabkan terlalu banjaknja 
peraturan2 jang berlaku disana dan 
tidak sampai dikalangan 'rakjat. 
U rpamanja sadja, rakjat umumnja 
berpegang pada UURI tapi disam- 
ping itu berlaku djuga UU dan pe- 
raturan? pemerintah N.I.T., federal, 
R.1.8. dsb.nja. Disampingitu terlalu 
banjak instansi2 jang harus dide- 

DJIKA PERUSAHAAN MINJAK 
IRAN DINASIONALISIR 

Negara2 Barat akan menanggung akibatnja, 
demikian pendapat orang di London 

pra Iran melaksanakan rentjananja untuk menasionalisir peru- 
sahaan minjak di Iran itu, maka negara2 Barat akan menanggung 

kekalahan besar dalam perang dingin dengan Rusia. 

Mengingat suatu tindakan Iran 
Sematjam ini, kalergan2 jg menge- 
tahui menerangkan, bahwa Inggeris 
tentu akan mengadjukan perkara ini 
dihadapan Mahkamah Internaslonal 
Gi Den H:ag. 

Inggeris sebenarnja tak ingin un- 
tuk melepaskan kekuassannja dari 
tambang2 minjak jg menghasiikan 
hampir seperempat dari persediaan2 
dunia dan karena dipandangnja se 
bsgai urat nadi dari angkatan la- 
utnja. 

Sov'et dibelakang 
Iran? 

Selain dari pada itu Inggeris tak 
mau melepaskar tambang2 minjak 
Gi Iran itv, karena ia takut, kalau2 
pengaruhnja sudah berkurang di Iran 
itu, mska ini akan membuka djalan 
begi Rusia untuk menguaisainja. 
“Beberapa pembesar2 regara Berat 
berpendapat, bahwa Rusia tidak 
akan mentjeburkan dirinja dalam 

peperargan, djika ia masih belum 
merpunjai persediaan minjak jang” 

Lfjukvp. 

Demikian djuga Inggeris berke- 
pertjajasr, bahwa Iran tak akan 
dapat mempertahankan kemerjekaan 
tambang2 minjsknja jang terletak 
tak berdjauhan dari perbatasan 
Rusia. 1 

Menurut persetudjuan Rusis-Iran 
jang berlsku sekarang, Rusia dspat 
menggerakkan pasukan?nja kedae- 
rah Iran dalam waktu kedjadian hu- 
ru-hara dalam negeri Iran. 

Inggeris terkedjut. 
Pembesar2 Inggeris sebenarnja 

terkedjut mendengar keputusan jg 

diambil oleh parlemen Iren itu dan 
Inggeris hingga kini masih belum 
mengambil keputusan tentang tin- 
dekkan2 jang lebih landjut. Akan 
tetapi kemungkinan besar, bahwa 
perkara ini penti akan diadjukan 
Inggeris kehadapan Menkaang In- 
ternasionsl. 

Penindjau2 Inggeris mene- 
gaskan, bahwa tindakan na- 
sionalisasi ini mendapat so- 
kongan dari gerakan dibawah 
tanah Partai Komunis dan 
golongan2 lainnja jang me- 
njetudjui rentjana nasionali- 
sasi tersebut. 
Amendemen jg dimasukkan 

dalam rentjana undang2 na- 
sionalisasi ini jang meminta 
supaja ahli2 bangsa asing su- 
paja membantu nasidnalisasi 
ini menimbulkan” “djuga ke- 
chawatiran dalam kalangan2 
pembesar2 di London, kare- 
na dengan begini mungkin 
Iran akan meminta ahli2 da- 
ri negara2 asing termasuk 
djuga Rusia. 

Modal Inggeris berdju- 
malah 2013000 pond. 

Maskapei Minjak Inggeris-Iran 
jarg tambang2 minjaknja dapat 
menjediakan seperempat dari pro- 
duksi minjak Gunia bermodal sedju- 
miah 20.137.000 pond sterling dan 
pemerintah Inggeris sendiri mempu 
njai modal dalamnja 1.250.000 pond 
sterling. 
Peserintah Iran menerima seti. 

ap tahun dari perusshaan minjak 
tersebut hanja sedjumlah 750.000 
014. 

: Semua dari hasil2 perusahaan mi- 
njak ini disediakan untuk negara2 
Barat atau negara2 jang berssaha- 
bat .Gengan Barat seperti Australia. 

Ant.—UP. 

ngar alah rakjat setempat2, ada 
kepala pemerintah negeri, ada mo- 
bile brigade, ada territorium dll, 
Gimana batas2 kekuasaan masing2 
itu tidak ditegaskan dengan djelas. 
Dalam pada itupemerintah sudah 

Gikatjaukan oleh keadaan jang tim- 
bul dari pertentangan anasir2 pro- 
gresif dan jang hendak pertahankan 
keadaan lama. Dalam hal ini elemen? 
ajat2 kekuasaan negara dengan ti- 
dak sadar dipergunakan oleh orang2 
jang bertentangan dasar politiknja. 
Satu?nja Gjalan untuk atasi ini ia- 
lah tindakan tjepat dari pemerintah 
pusat untuk angkat gubernir. Apa- 
bila keadaan ini terbiarkan sampsi 
beberapa bulan lag' suasana akan 
lebih sulit. 

Kegontjangan jang telah timbul 
dikalangan pemerintah daerah Sula- 
wesi Selatan dan partai- partai di 
rini Gjvuga hanja dpt diatasi dengan 
adanja pengangkatan gubernur, 

Ditanja pendapatnja apa- 
kah dengan kabinet Belanda 
baru ini ada kemungkinan2 
perobahan sikap Belanda ter- 
hadap soal Irian, dikatakan- 
nja bahwa akan sama sadja. 
Ditambahkan pula bahwa ke- 
sannja sebagai anggota misi 
parlementer untuk urusan 
Irian ke Nederland ialah, 
bahwa orang disana masih 
pertahankan Irian katanja un- 
tuk kepentingan pertahanan 
Pasifik. Selama keadaan du- 
nia masih gontjang, adalah 
sulit untuk masukkan Irian 
dalam wilajah RI, ketjuali ka- 
lau kita pilih blok Amerika, 
Irian bukan djadi soal lagi. 
Demikian Manai IN nlaan. 
Ant. 

SEKITAR »ONWEITTIGE OCCUPATIE” DI 
AMBIL TINDAKAN 

Beberapa putusan sidang ke XIV D.PRD.S. 
(Dari Wartawan K.R. Semarang) 

Spa KE XIV dari D.P.R.D.S. Kotabesar Semarang jg di- 

adakan mulai tg.14/3 telah selesai pada tg.15/3 djam 18.00. Dian- 
tara beberapa keputusan jang penting adalah-so'al mosi jang di- 
berikan oleh DPRDS Kotabesar itu kepada Walikota utk mem- 
berikan kuasa bertindak seperlunja terhadap penempatan? tanah2 
milik negara dan partikelir oleh orang2 jang tidak berhak (on- 
we ttig occupatie), dan penggantian anggauta2 DP Dari golong- 
an P.N.I. jang non-actief karena terkena oleh discipline partainja. 

Mengenai so'al ,,onwettige occu- 
patie” D. P.R. D.8. dengan mosi 
telah memberikan kekuasaan kepa 
da Walikota guna bertindak seper. 
lunja memindakkan orang2, jg ter- 
sangkut kelain tempat jg sudah di- 
tundjuk dgn tidak diberi kerugian. 
tetapi orang2 jang dlm pandangan 
fihak pemerintah memarg tidak 
mampu, akan diberi djvga uang 
bantuan beaja pemindshan. Dalam 
hal memindahkan orang2 itu, Wali- 
kota diberi kuasa djuga utk (dima- 

na perlu) minta bantuan alat2 ne- 
gara. 

Perumahan rakjat : 

Tempat2 jg diputuskan utk tja- 
lon perumahan/pekampungan rak- 
jat, telah ditetapkan jaitu di: Pa. 
kusden. Wetan, Redjosari-Kidul, Djl. 
H.wa, 8SeteranMiroto. - Pleburan 
dan tanah2 disebelah Selatan Sta- 
dion. Orang2 jg berhak menerima 
pembrgian2 tanah ini. masing2akan 
mendapat 10x15 meter buat tanah2 
“jgletaknja ditepi djalanan besar. 

sedang jg ada diadalam hanja 5x8 
meter. 

Dalam pada itu Walikota Sema- 
rang menerangkan, bahwa dalam 
tingkat pertama mengenai pemin- 
dahan2 gubug/rumah2 jg. ,,onwettig” 

berdirinja itu terhitung djuga 10 
buah runah/gubug jg. terletak di. 

sebelah Selatan" Pemandian Umum 
Kotapradja. Djawatan Pekerdjaan 

Kesan selama Asiade 
Tudjuan .Persatuan se Asia" dengan djalan 

Olah Raga terijapai 
Tidjuan Asian G:mes untuk mem 

persatukan pemuda /pemudi se Asia 

Geagan @djalan berolah raga, telah 
tertjapai. Selama pekan olah raga 
itu pemuda (pemudi Asia meropakan 
suatu keluarga dan mengadu kepan- 
daian mereka dalam lapangen keolah' 
ragaan dengan semangat persauda- 
rain. Selama di New Delhl disana- 

sini sering tampak wakil2 India be- 
ramsh-tamah dengan wakil2 dari 
negara Djepang, wakll2 dari Iran 
bersanda gurau dengan utusan2 dari 
Indonesia, utusan2 dari Burma ber- 
tiakap2 dengan orang2 Pilipina dsb. 
Walaupun dalam lapangaa keolah- 
ragaan masing2 memperdjoangkan 
keopandaiannja dengan semangat jg 
bergelora, namun sehabis pertandi- 
ngan mereka kembali sebagai kawan. 
Ini dibuktikan dengan djelas dari 

Kk sjaan Indonesia | 
on    

ale "NG er 

pertandingan basketballantara iran 
dengan Djepang jang berlangsung 
sangat serurja dan dimenangkan 
oleh Djepang. Walaupun pemudu2 
Iran menderita kekalahan, tepi me- 
reka tetap memperlihatkan Ke-sporti 
fin dengan djalan mentjium (adat 
istiadat orang? dari negara2 Ardb) 
lawannja sehabis pertandingan se- 

wektu meninggalkan Irpangan. 
Begitu djuga halnja dengan wakil2 

basketball dari Djepang sewaktu 
berhadapan dengan utusan utusan 
dari Pilipina, Pertandingan antara 
kedua team itu ketika itu akan me- 
nentukan siapa jang achirnja akan 
mendjadi djuara dari torne basket 
bail. Kesudahan pertandingan adalah 
untuk kemenangan team Pilipina. 
Sebelum pertandingan itu dimulai 
pemain? dari Djepang menjampaikan 

tanda mata berupa peniti jang di- 
tjantumkan seodiri oleh masing2 
pemain Djepang didada pemain2 Pi- 
lipina. Betul ada djuga terdjadi hal2 
jang keluar dari batas-batas keolah 
ragaan ssperti pertandingan sepak 

bola antara India dengan Afghanis- 
tan jang dilakukan oleh pemsin2 
Afghanistan dengan kasar sehingga 
2 orang pemainnja dikeluarkan dari 
lapangan, tapi kefjadian ini tjuma 

“terbatas sampai disini sadja. 

"Organisasi memuaskanfdjuga 

Organisasl dari Asian Games, me- 
ngingat opzet jang harus dikerdjakan 
setjara besar besaran, dapat dikata- 

kan memuaskan djuga. Semula tam- 
pak pekerdjaan tidak berdjalanlan- 
tjar, 

(Bersambung halaman 4) 

Umum Kotapradja telah diberi in- 
struksi seperlunja oleh Walikota 
untuk melaksanakan perintah pe- 
mindahan itu. Orang2 jg. berkepen- 

tingan diberi kelonggaran waktu 
dalam tempo 2 minggu. 

Mengenai pengganti- 
an anggauta2? D.?.D. 

Berhubung ke nonsctievannja 2 
orang anggauta D. P. D. Kotabesar 
terkena oleh discipline partsinja 
(P.N.L), mak: sidang DPRDS Ko- 
tabesar telah “memutuskan untuk 
memberhentikan dua orang tab., 
Jaitu sdr.2 Moenadi dap Gitosajono. 
Jang tersebut belakangan ini sebe. 
lumnja mendjadi anggauta DPRDS/ 
DPD mendjabat sebagai Kepara Dja- 
watan Urusan Masjarakat Kotapra- 
dja. z 

Kini ia kembali kepada peker- 
Gjaannja di Djawatan tsb., tetapi 
apakah ia kembali ke djabatannnja 
jg. semula, sebagai Kepala Djawa- 
tan itu, ataukah sebagai pegawai 
biasa belum ada kepastian. 

IEV akan diubah 
Kalargan jg bersangkutan didapat 

.kabar, bahwa Indo Heropeesch Ver- 
bond (ILE.V.) skan mengadakan 
kongres di Surabaja tgl 24 Maret jad 
a.l. akan dimadjikan sebuah usul 
Panitya jg kini dibentuk untak me- 
robah IEV mendjadi suatu perkum- 
pulan terbuka bagi umum, dim mana 
semua warga negara Indonesia baik 

Indo maupun bukan dan warga ne- 
gara lainnja jg ingin masuk akan 
diterima merdjadi anggauta. 

Selandjutnja ILE.V, akan diijadi- 
kan suatu perkumpulan jg bersifat 
sosiaal jg akan isesuaikan dgn AD 
jg baru. RD. 

MASIH TETAP 
GADIS ? 

Thabet Pasha, anggota kabine) 
radja Farouk, menjangkal berita2 
jg. mengatakan, bahwa radja Warouk 
telah menikah setjaradiam2 dengar, 
Narriman Sadek. Dikatakan, berita2 
ig mengatakan, bahwa perkawinan 

  

Te MI anna 

1» 

itu telah dilangsungkan oleh seorang, 
ulama jg tidak dikenal adalah ka. 
bar bohong semata.mata. Dikatakan 
pula, bahwa djika perkawinan itu 

benar didjalankar, maks itu hanja 
akan dilangsungkan menurut tradisi 
Islam. 
Nona Sadek, jg. baru? ini diopera-' 

si karena penfikit appendicitis (blin- 
de darm), ki'l telah dalam keadaan 
baik dan su akan meninggalkan 
rumah sakit “alam hari2 jang akah 
datang int. 4'nt. Reuter, 

    

 



      

    

     
       

    

  

   

'  Pernjataan
 Taputan 

Te Teh Top. 
| Yang bersikap n 

  

  

| Dbwan Tjabang Semarang ,,Par- 
| tai Nasional Indonesia” (P. 

  
  

DNLL) dalam Sidang plononja tang- 
| gal 12 Maret “951 Men ba an 

. pembitjaraan tentang putusan De- 
. wan Perwakilan Daerah Sementara 
(PPRDA) Kota emarang 
barihal pemberhentian dua orang 

| anggauta Dewan Pewerintah 
ota besar Semarang 
'ndhaCtief dalam DP 

RDS- tsb. al. berpendapat bahwa: 
a. Keputusan DPRDS Kota besar 

Semarang . (memberhentikan dua 
orang anggauta DPD) adalah tin- 
dakan jang tidak sehat (onsportisf) 
dan bertentangan dengan politiek- 
fatsoen, Na an anna 3 

D. Oleh karena alasan jang dta- 
Gjukannja itu tidak mempunjai da- 
ser-bukum, maka keputusan DPRD8 
kota Semarang tersebut tidak mem- 
punjai kekuatan hukum pula, Gjadi 
tidik sah TEA EN 

ea £ 

:Mutasi2 Missi Katholik 
diIndonesia 

“Kedutaan Vatican “di Djakarta 
memberitahukan, bhw Paus Pius XII 
telah “membagi Apostolis Vicariat 

“dari pada keppisung Sunda Ketjil 
Galam 3 Vicariat jg baru, sedangk 
Bapak Sutji Paus telah mengangkat 
pvia 3'“bishop baru, -j 
Ssbagat Apostolis Vicaris di Ka- 

deh telah ditempatkan Pater Thijs- 
sen jg. sekarang .mendjadi Overste 
Regional daripada missi di Flores. 

Pater CG. Manek, Rector daripada 
Semwenari-di Atambua (Timor), Gi: 
angkat mendjadi Apostolis Vicaris » 
dg! Larantuka. tg Eun 

Pater W. van Bekkum mendjadi 
Apostolis di Ruteng, dimana ia hing- 
ga sekarang mendjadi Deken dida- 
erah tersebut." (OR 

Mgr. Manek, jang dilahirkan di 
Timur, ialah bishop Indonesia jang 
ke-2. Mgr. Thijssen dan Mgr. Bek- 
kum masing2 telah bekerdja di In- 
Gonesia semendjak 1933. dan na 

5 Ant. 
bkn 

— Baru? ini Masjumi anak tjabang 
Parakan telah mengadakan konfe- 
rensi jang dikundjungi oleh utus2na 
Geri ranting dan pula utusan dari Gjalankan, 
tjabang. Konferensi tsb, dibuka dgn 
resepsi jang dihadliri para undang. 
an a.i. Kepala Daerah dan Kepala 
Kepolisian. Atjara terpenting hara | 
akan diperbintiangkan jalah ole 
Muktamar ke V dan tjara pelaksa- 

naannja.- (Ant) ai 

ISASI LISTRIK BISA ZONDER UANG 
:$ Na nasionalisasi perusahaan? listrik bukanlah sama sekali 
nM soal berat dan sulit seperti digembar-gemborkan Pemerintah. 

Y 

asal Pemerintah benar2 hendak melaksanakan program nasional dan r 
mementingkan ekonomi nasional”, demikian Kobarsi, ketua umum bernama Kerkboven mati tertembak 
PB Sarekat Burah Listrik dan Gas merangkap anggota Parlemen 
dari front buruh, memberikan pemandangannja tentang nasionali- 

isasi perusahaan2 -listrik kepada pers di. Kediri tg. 14 Maret ini. 
Ia ada dikota tsb untuk keperluan organisasi SBLG, sesudah me- 

.ngundjungi Malang dan Surabaja untuk kepentingan jang sama 
pula. 
.Pernjataannja itu dibuktikannja 
Gengan menundjukkan bahwa keka 

jaan perusahaan? asing listrik dan 
as diseluruh Indonesia adalah IL. k. 

: 276.000.000, dari mana menurut 
kenjataan jung 20pCt merupakan 
instalasi jang seluruhnja sudah af- 
geschreven seharga 20pCt x R2176 
Gjuta — R55,2 djuta, dyadi kekaja- 
an tinggal R 220.8 djuta, Nilai ba. 
ngun2 ansepertipusat tenaga listrik 
dsb adalab setinggi2 nja 50 pCt dari 
harga baru, djadi harus afgeschre- 
ven Gjuga dan tinggal 50pCt x 
R 220,8 ajuta — R 110,4 djuta. 
Useha nas'onalisasi itu didjalan- 

kan dalam waktu 10 tahun, djadi 

tiap tahunnja diangsur 1/10xR110,4 
djuta 5 R 11.04 djuta, pada hal se. 
papdjang pendengarannja pada ta- 
hun 1949 perus Ustrik dan gas 
dapat membagikan dividend sebesar 
6pCt, atau 6pCtx R276 djuta — 
R16.56 djuta, Djadi kalau Pemerin- 
tah tiap tahun ja harus mengangsur 
R1104 djuta, maka keuangan peru- 
sehaannja sadja setahunnja sudah 
R16.56 djuta, sehingga menurut per- 
Gjandjian intornasional Pemerintah 
tidak perlu membajaraps2 utk me 
nasionalisirnja. demikian Kobarsih. 

   

Terganiung dari Pe- 
merintah. 

Kata Kobarsi:. ,,/Saja heran men- 
Gengarkan suara2 Pemerintah jang 

agaknja kurang berkemauan untuk 
menasionslisir perusahsan. listrik 
Gan gas, benar2 merupakan vitali- 
teit untok wasjarakat “dan suatu 
instelling ekonomi jang tertentu. 

Ia berpendapat, dari pada Negara 
hanja hidup atas dasar padjak, se- 
harujnjalah Pemerintah setapak 
demi setapak muilsi memikirkan 
sumber penghasilan jg merupakan 

kenjataan jg lebih konkrit. 
'Ditanja sampai berapa djauh mosi 

tentang nasionalisasi itu svdah di 
Kobarsih menerangkan 

bahwa kabarnja Pamerintah sedang 
menjusun panityanja, tetapi lambat 
atau tjepatnja usaha itu berhasil 

banjak bertalian dgn kemiuan Pe. 
merintah sendiri, apakah ia keras 
atau lemah, karena pemerintah pa- 
da hakekatnja mempunjai pengaruh 

  

USUL MOSI MENTJABUT LARANGAN 
. MOGOK 

SUL mosi untuk mentjabut larangan mogok, telah diadjukan 

U oleh K. Werdojo cs kepada sekretatiat parlemen. -Bunji usul 

mosi sbb: ,,Mendesak kepada pemerintah mentjabut Peraturan 

Kekuasaan Militer Pusat 1/1951”. Kat 

Putusan itu didasarkan pada per- 
| imbangan2 sbb: 'I. Bahwa hak mo- 

Usul itu ditanda tangani oleh 17 
anggauta, jaitu Werdojo (Buruh), 
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gok adalah salah satu hak azasi Asrarudin (Partai Burah), Ahem 
ra'jat jang telah diakui dalam UUD (Buruh), . Djokosudjono (Buruh), 

sementara negara Republik Indone- Kusnan (PNI), Abulhajat (Buruh), 

sia pasal 21. II Negara Republik Arudji (PSII), Iwa Kusumasumantri 
Indonesia belam mempunjai Undang? (tidak berpartai), Achmad Sumadi 

Perburuhan jangtjukup lengkap dan (PKI), Sakirman (PKI), Mustapha 
sempurna guna mendjamia dan me- (Partai Buruh), Tedjasukmana, Par- 

lindungi hak2 dan djaminan hidup tai Buruh), Sardjono (BTIy, Dewan- 
buruh sebagai manusia. III. La- toro (tidak berpartai), Moeis (PNI), 

rangan' pemogokan jang dikeluarkan Abdurachman (Tani), Tjugito (PKI). 

aleh pemeriptah dengan nama ,,Per- Ant. 5 
aturan Kekuasaan Militer Pusat no. 

mempertiepat atau “sebaliknja me. 
ngerem nasionalisasi. 5 : 

Atas pertanjaan, tidakkah perusa- 
haan Listrik dan gas sesudah nasio- 
nalisasi kelak hanja merupakan so- 
ciale Instelling seperti pengslaman2 
jg sudah8, ia berkata, bahwa jang 
dichawatirkaa rakjat . sebenarnja 

bukanlah sociale fnstelling itu, me- 
lainken lebih tegas lagi: korupsi, 
tetapi ia sebagai promotor pardiu- 
angan buruh sedjak proklamasi ta- 
hu dgn benar?, bhw bshaja korupsi 
dikalangan listrik Ketjil sekali, ka- 
rena adanja keinsjafan buruhnja, 
tjara bekerdja jg zakelijk dan taat 
kepada peraturan. “ 

Berbitjara tentang hasil usaha S8 
LG jang konkrit. Kobarsi menegas 

kan, bahwa ketika perdebatan ke 
naikkan tarip Aniem dalam Parje- 

men. ia menjoktong mosi Sidik, seka 
Upun achirnja ditolak dan diterima 
sebagai gantinja nosi Sadak, Dalam 
pada itu'atds usahanja sewa insta- 
Jasi listrik tidak djadi dinaikkan. ka 
rena.pada hakekatnja sudah afge- 
schreven. La 

Adalah hasil nsaha SBLG pula. 
Gjika pada waktu ini Kk 1500 orang 
pegawai Djawatan Listrik dapat di 
pertahankan statusnja sebagai pe 
gawal negeri, sekalipun “kedudukan 
mereka sebelum clash masih sete- 
ngsh resmi dan sesudah clash pe- 
ruaghaans kembali kepada pemilik- 
njs, sehingga mereka sampai seka- 
rang non-sctie. dgn menerima gadji 
renuh bagi mereka itu Pemerintah 
sedang mengusahakan lapangan pe- 
kerdjaan lain, terutama dalam iing- 
kungan Djawatan Pekerijaan Umum, 

SBLG. meliputi 55 tjabang dengan 
kl. 25,000 orang buruh Histrik dan 
gas diseluruh Indonesia. jang beker 
dja pada Pemerintah. Aniem, Gebeo, 
Ozem dsb. dengan Jogjakerta seba- 
gai tempat kedudukan PB.nja. 

Hasil Indonesia ke 
Asiade tidak buruk 

Kata Hamengku Buwono 

Ketua Komite Olympiide Republik 
Indoresia (KORI), Suitan Hameng- 
ku Buwono IX atas pertanjaan me- 

nerangkan, bahwa hasil2 utusan in- 
Gonesia ke Olympiade Asia1 di New 
Delhi itu tidaklah dapat. dikatakun 
buruk. : 

Berkenaan dengan langkah perta- 
“ma beserta hasil2nja dari pihak In- 
donesia itu Sultan mengandjurkan 
untuk seterusnja mengadakan lati- 
han dan memupuk semangat tjinta 
olah raga (aportminded) terutama 
Gikalangan para pemuda Indonesia 
sebagsi harapan buat olympiade2 jg 
akan datang. 

Dan Sultan berpendapat, bahwa 
Indonesia didalam masa jang akan 
Gatang ini akan dapat memainkan 
rol jang penting didunia keolah ra- 

gaan sedjaigad, djika latihan dan 
organisasinja dapat lebih “iigiatken 
setjara lebih teratur, dan didalam 
hal ini pengalaman2 dalam langkah 
jang pertama ke New Delhi ini ada- 
lah berharga sekai! Ant. 

  

171961” atas dasar -S.O.B. adalah -— 
bertentangan dengan UUD semen- 
tara Republik Indosesia dan melang- 
gar dasar? demokrasi. IV. Larangan 

mogok sangat me ugikan kaum bu- 

ruh dslam perdjuangan urtuk men- 
tiapsi perbaikan hidup jang lajak 
sebagai Puas 3 
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Kursus 
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PUSAT PERUSAHAAN PERKULITAN- 
TAB MMNOA 

| Untuk stimuleren perusahaan2 di Kedu 
1 pari Pimp'nan Djawatan Perindustrian - Keradjinan Kedu di 

H3 sa aa “1 4. Magelang, wartawan K.R, memperoleh keterangan, bahwa oleh 
Kader Seni Tari Ojawatan tsb. telah direntjanakan mengadakan  Centraal - bedrijf 

V Surakarta perkulitan dikota Magelang, sebagai Pusat perusahaan perkulit- 
Tidak lane lagi Himpunan Budaja an jg. banjak -terdapat didaerah Kedu. Lin : 

Surakarta akan menjelenggarakan 
Kursus kader Seni Tari, bertempat 
di: Konservatori Kerawitan Indone- 
sia Surakarta (Baluwarti Soloj. ' 
Kursus tsb. diberikan3 kali seming- 

su Ig» 4 diam peladjaran dan lama. bermaksud djuga a an menjelengga. 

njs 2 (dua) tahun. HL rekan Centraal bedrijf mengenai usa 
. Mutu peladjaranjang akan diberi- ha pandan di Kebumen, Centraal be- 
kan ialah :  Grijf mara bermaksud serupa seperti 

1. Pokok dasar Seni tari (elemen- diatas. : 

tair). 1 : Bebab2 jg. mendorong Djawatan 
2, Rangkaian dan susunan tari. tsb. ialah Ea Ke am Kedu, 

“ 1 van terutama. dikabupaten2 Magelang, 
3. jeng, maan Te tingkatan Wonosobo, banjak terdapat Ne Puan, 

tari. Kan 0“ haan kulit. Menurut stitistiek, maka 
4. Methodiek dim tari, 1 di Kedu terdapat sebanjak 10 buah 
5. Maksud dan artitari (religicus, Perusahaan Panggaringan Kulit sapi, 

symboliek, aesthetiek, paedagOgiek). kambing, dgn. produksi tiap2 bulan 
: Ehidk). nja 810 lembar .kulit sapidan 3.600 

2 PN far (etniag lembar kulit. kambing..Djumlah Pe. 
Selain itu ditambah dengan 8 pe- risahaan Penjamak Kulit di Kedy ada 

jadjaran lagi mengenai: sedjarah 24 buah dgo. protuksi 2300 lembar 
teri, regie dan Gapukan lakon dim Kulit sapi dan 1700 lembar kulit kam- 
seni terr, pengetahuan tentang-pa- bing. Perusahaan Pertukangan Xepa- 
katani menghias (grimeerkunst) dan «5 ada 37 buah dgn. produksi 4.355 
Bana bana Sena sepatu dan sandal sebulannja dan 
ari, t 2an. 1 ' z , bang, sulukan (dslengan Ikeprakan, sedjumlah 5 Perusahaan tas/bai ig. 

pentjak dan silat”. 
Djuga diadakan bijvakken, me- 

ngensi, filsafat umum, psyebologie 
umum, sosiologie. ketatanegaraan, 
bihasa Indonesia dan Inggris. 

Berdirinja Centraal bedrijf tsb. 
terutama bermaksud sebagai penjn- 
luh dan utk menatimuleer kemadju- 
an perusahaasn2 perkulitan. . 
Disamplag itu, Djawatan tsb. pnn 

saringan2 kuda. Perusahaan? tsb. 
adalah jg. mendapat pengesahan dan 

tergoiong besar. 

Di Kedu selatan, tervtama daerah 
Kebnmen, banjak terdapat vezeibe- 

“ : 23 @rijfen (perusahaan pandan) ig. mem 
Sidang pangadjar diketuai oleh bikin rupa2 barang dari pandan, se 

Dr. Murdowo, Wakil ketua I: Pro perti topi dsb. Barang2 tsb. tidak 
djosvtario. Wakil ketua Il: 8, Dar sedikit jg. di export keluar daerah, 
mowijoto b.hkan djuga keluar Negeri. 

. 

1 

SMU Int MN Ra MISA Jan TAK 

membikin lis2 kuda, sabuk2 kude dan : 

  

Selandjutnja dpt. Gikabarkan. bbw 
menurut statistiex Djawatan tsb. 
Gi Kedu terdepat matjam2 peruss- 
haan, antaranya menurut perartung- 
ap, diunlah perdsihaan batik ada 
IK. 38 buah, perusahasn sabun Ik. 
39 bu:b, rokox serutu Ik. 8 buah 
rokox kretek dan klembak ik. 50 
buah, perusshaan. roti lx, 10 buah, 
berss Is. 14 buah, dan masih ba- 
ai lagi perusuhaan2 ketjii lain- 
nja. : Tg 

Berhubung berdirinja Kastor Or- 
SNisasi Usaha Rakjat dserah. Kedu 
di Magelang sedjak "tg. 1 1-1951 jl. 
18 dim. pokokZuja memberi penju- 
lubipa'a per sahaan2” dab. maka 
beban Dj:w. Perradustrian Keradji: 
nat meudistiringa!,, sehingga Ism- 
baslaun Diaw, Perindustrian tsb. 
tugasnla sebagian besar diarahkan 
ke penjolerggaraan . fechnis, demi- 
kian keterangan timpinan Djaw.. 
Perindustrian di Ksdu. 7 

2 : ta” $ t 

Urusan pemulihan hak 
| hapus 

Mim tg. 193 ini, sentor Penie- 
lesaian Urusan Pe vulihan Ek dida. 
erah.. Kedu di Magelang da hapusken. 
7 Pegawai Kantor tsb, .melandiut-: 
kan pekerdjaannja sbg. newawai 
Djaw. perindustrian—Keradjinan di 
Magelang. Penjelesaian sesuatu ber. 
hubung hapusnja Kontor tsb. sete- 
rusnja diurus oleh Kantor Pemulih. 
an di Semarang. 

   Kiatomibifan 40 orang Be- 
landa 

Pihak resmi menerima laporan da- 

ri Bogor, bahwa dikampung Mana- 

ra, jang letaknja di Gunung Salak, 
CPM . bersawa BODM telah - men- 
djumpsi sebuah gerombolan berseo- 
djata. jang terdiri atas 40- orang 
Belanda. Dalam pertempuran jisng 
kemuditar terdjadi, salah seorang da- 
ri gerombolan itu jang diketahui, 

sedang anuggauta geronbolsn lalnnja 
melarikan diri kehutan. CPM ber- 
hasil merampas 1 jungle rifie, 1 ka- 
ratijn daa 2 pistol. Ant 

Uang Bank Rakjat disez 
robot 2 

Baru2 ini ketika 2 orang pegawai 
Gari Bank PRakjat jg masing-masing 
membawa. uang sebesar R.2000.— 
dalam tasnja ditengah djalan telah 
dihentikan oleh 2 orang jang sagera 
mentjobs merebut kedua tas pega- 
wai tsb. Rebut- merebut terdjadi be- 
berapa waktu, tapi tidak lama ke- 
mudian mentjul seorang jg ditutup 
mukanja sambil mengatjungkan re- 

volvernja dan. memaksa kedua pe- 
gawal tsb-menjerahkan tasnja kpd 
para pengatjau tab. 

Perla diketahvi, bbw kedua orang 
pegawai tsb oleh kantornja (diberi 
tugas membawa uang sebesar R. 4- 
000.— untuk keperluan memberikan 
pindjaman kepada orang2 di Kepan- 

-Gjen, suatu tempat jg Ik 20 km se- 
latan kota Maleng. Ant. 

Wina Palang Merah 
Indonesia 

Pengurus Besar PMI minta diu. 
mumkan: Kongres Palang Merah 
Indonesia ke V ig akan dilargsung- 
kan dari tgl. 1 sampai 5 April 1951 
GI Bogor, akan mengambil atjara: 

sbb: 1f-'51 pukul 19,30: Resepai. 

2/4: SL pukui 8 9: Mensahkan' no- 
tulen Kangres ke IV. 918: Laporan 
Tjsbang2, mesing2 jabang membe- 
ri laporan usaha tahunan singkat. 

15-18: Menetuskan laporan? Tjabang. 

314 '5bL.pukul 8.30-13: Laporan ta- 
bunan Pengurus Besur. 8.30 11. Or- 
ganisasij Adminstratie. 11 13 Sosial 
IKesehatan, 1518: Tanja djawab. 
15-16.305 Organisasi JAduinistratie. 

16.36 18» Sosiai/ Kesehatan. 4/4. '51 
pukul 8.30-13: Praeadvies Pengurus 
Besar / Kesehatan, 830-1130: Orgas- 
nisas! /Hubungan. f(Argg. Dasar Rm 

Tangga PMI). 11.30.13: Kesehatan / 
Sosial. 15-18: Praeadvies Pengurus 
Besar/ Pembahasan, 15-17.30. Admi- 
nistratie / Keuangan. 17.30-18. Penin- 
disusn dari Kesimpulan keputusin2. 
Z0 21: Pemilihan Pengurus. "1 2230: 
Pembatjaan/Pengesihan Keputusan2/ 
Notulen..5/4-51 pukul. 8.30-13: Per- 
pisahan/Darmawasita. Ant. 

— Pada Tgl, 12 jbl. Ik. 300 murid 

dari 6 buah S.R. di daerap Tjandi- 
roto telah mengadakan perlo pbaan 
gerakdfjalan ke Mento liwat Mun- 
tung jang kl, djaraknja 20 XM, Hat. 
sinja dapat dikatakan memuaskan, 
hanja persiapannja kurang memadu. 
askan, di daerah Parakan dan lain2 
daerah. AH. : 

  

»NEXAT TIM 
Pertemuan rombongan 

E BETTER” 
olympiade Indonesia 

dengan Presiden 
APA malam jl. Presiden Sukarno telah menerima kedata- 

ngan rombongan Olympiade Indonesia dibawah pimpinan SP. 
Pakualam jang baru kembali dari 
Deihi. 

The First Asian Games di New 

SP Pakualara menjampaikan laporan tentang hasil2 jang ditja- 
pai oleh rombongan. Olympiade Indonesia, dan memperlihatkan 
medali2 jang diperoleh rombongannja: serta souvenir2 jang diterima 
dari Asian Games Federation dan dari para observers RRT ke 
pekan olahraga se' Asia, 

Wedjangan Presiden. 

Presiden Gslam pedatonja terlebih 

Gula mengutjapkanterima kasih atas 

kundjungan ronbosgan danatas per 

Gjoanggn mempertahankan kehor- 

matan Indonesia diforum internasio- 

nal, dek 

    

   Dikatakan seterusnj 
laipun hssil2 jang ditjapai 
sesuai dengan apa jang diharap2kan. 
tapi mengingat bahwa bs 
kali Indonesia m 
keolah ragaan In 
jang ditjapai itu 
pendorong untuk lebi Lt 
guna mendapatkan hasii jang lebih 
baik, ,,Memang tidak dapat disang- 
kal”. demikian Presiden selandjutnja. 
»bahwa diantara anggota2 romborg 
an sewaktu di New Delhi ada jang 
memperlihatkan perasaan minder- 
Waardigheidecomplex”. —Dan ini tak 
Gapat disalahkan kepada mereka, ka 
rena mereka baru pertamakali man- 
tjul dikalangan besar?an: 

Dan iniish apa jang saja sinjalir 
sedjak tahun 1926 supaja Gihilang- 
kan dan digantikannja dengan | ke- 
pertjajaan atas diri sendiri. Depgan 
kepertjajaan sendiri inilah dapat ki- 

ta mentjapai kemerdekaan kita. Sa- 
ja harap supaja rasa mindervwyaar- 
Gig jang masih ada diantara anggo- 
ta2 rombongan itu hendaknja: dja- 
ngan mendjadi sebab kemunduran 
keolahragaan kita tapi sebaliknja 
mendjadi pendorong untuk madjuke 
muka: Sebagai penutup Presiden me 

ngutjapkan perkataan: ,,Next time 
better”. , 

    

  

   

  

Atjara selandjuinja 

SP Pakualam 'atas nama rom- 
bongan mengutiapkan tririg kasih 

atas nasehat2 Presiden dan memin- 
ta mssf bahwa rombongsnnja tak 

Gapat mentiapai hasil2 sebsgainmna- 
na Giharap2kan. - 

Dari Preisidenan rombongan te- 
rus berkundjung ketempst kediam- 
an AP Sultan Hamengkwpbuwono ke 
IX Ketua Komite Olimpiade Indo- 
pesia untuk selain merajampaikan 
laporan? pun titk memitsta diri La- 
ren2 besuk parastlit sf:an kembali 
ketempatnja masing2. 

Sebagai benutup rom? ongan mepg- 
hadliri perteritan perpisahan jang 

Giselenggarswan oleh. Kementerian 
PP&K di Garden Hail. 

Perlu dikabarken, bahwa sebagai 
perpisahan utk para pemain sepak- 
bola ke Asian Games kemarin diada- 
kan pertandingan rersahabatan me- 

lawan kes, Hwa Nan Djakarta jang 

diperkuat, 'bertempat  dilapanga? 
Merdeka Utara, Djakarta. 

     

r 

NET NB 

342 BENGGOL GRAJAK TERTANGKAP, 
BEBERAPA PUTJUK SENDJATA DISITA 

Bantuan ra'jat masih perlu 
(Oleh : Kor. K. R. sendiri) 

ERAKAN?2 ,,Merdeka” jang dilakukan oleh pihak militer, di- 
4 bantu oleh polisi dan pamong pradja jang dilakukan didaerah 
Merapi Merbabu complex terhadap sarang2 kaum grajak didaerah 
jogjakarta dan Kedu, telah menghasilkan 342 orang benggolan 
grajak tertangkap dan beberapa putjuk sendjata disita. Demikian 
keterangan Overste Suharto dari Staf K jang diserabi untuk me- 
lakukan gerakan pembersihan didaerah Merapi Merbabu complex 
hari Saptu jang lalu di Bangsal 

Dim pada itu, Kepala Kepolisian 
Daerah Istimewa Jogjakarta, Suba- 
gjo, menjatakan, bhw pembersihan 

jang Gilakukan didserah Jogjakarta, 
Gimulai pada tg. 18 Djanuari jl. dan 
selain didalam kota sendiri, alat2 
negara, jang terdiri dari militer, 
mobile brigade, polisi2 Kalasan dan 
Sleman, mentjurahkan tenaganja di 
Gaerah Jogjakarta Utara. Hasil2 tlh 

  

Anggota DPR dibunuh” 
Berita jang sampai" di Bandung 

Gari Tanggerang dan diterima oleh 
pibak Jang berwadjib menjatakan, 
bahwa Moh. Tabii seorang anggau. 

ta Dewan Perwakilan Rakjat. Be- 
mentara Daerah Propinsi Djawa Ba 

rat, pada tgl. 14 jkdjam 03,00 telah 
diketahui terbunuh: dengan sendja- 
ta api dirumahnja. Siapa pembunuh- 
nje dan sebab apa pambunuhan itu 
terndjadi belum diketahui dan hari 
ini pihak Dewan Pe serintah Daerah 
telah mengirimkan seorang utusan 

untuk mendapatkan keterangan2 jg 
Gjelas. : 

Lebih djsuh dapat dikabarkan, bbw 
ketika dalam sidang DPFRD8S jang 
tereehir Ini Moh. Tabii telah men- 
dapat kawat dari rumahnja supaja 
segera pulang berhubung dgn ada 
urusan penting. Apakah, telegram itu 

ada hubuaogannja dengan pembunuh 
an atas dirinja pada hari tsb seka- 
rang masih dalam penjelidikan. 

Perlu dikabarkan, bahwa Mob. Ta 
bli tsb. adalah anggauta DPPRDB 
Propinsl Djawa Barat sebagai Wakil 

Masjumi Tenggerang, Ant. 

  

    

ROULETTE GELAP DIGREBEG, 10 PENDJU- 
DI DITANGKAP” 

5 Diantaranja protes keras tindakan setjara kekerasan 
(Oleh Wartawan KR Solo). 

EBERAPA hari jl atas kegiatan pehbak CPM. telah dapat ditji- 
um bau adanja roulette gelap di kampung Djajengan (Solo), 

jg dalam penggrebegan telah dapat ditangkap 10 orang, dianta- 
ranja 2 bangsa Indonesia dan 8 Tionghoa- Roulette tsb. dilang- 
sungkan. dirumah O.K,S. Selandjutnja mereka dibawa 'ke Seksi 
Polisi II untuk diperbal lebih landjut. . 

Setelah ditahan semalam, mereka 
diperbolehkan pulang kerumah ma- 
sing2. 

Lebih landjut wartawan kita men- 
dapat keterangan, bahwa 5 dlan- 
taranja pendjudi2 tsb. akan menga- 
Gjukan tuntutan kepada ig berwa- 
Gjib, berhubung dgn tindakan2 keke 
rasan, jang dilakukan oleh seorang 
anggsuta CFM terhadap jang ber- 
sangkutan. 

Bankier djudi ditahan 

Berita lain jang kita peroleh me- 
njatakan, bahwa dirumah K.B.L, di 
Purwopuran Solo) telah dilakukan 
Gjuga penggrebegan djudi, dan telah 
ditangkap seorang bankier-nja, OIS, 

jang hingga kini masih dalam ta- 
hanan polisi. 

Bersama O1.8, tsb. ditangkap dju 
ga beberapa orang pendjudi dan te- 
lah disita dlat2 pendjudian sebagai 
bukti. 

Dikabarkan, bahwa dalam peng- 
grebegan di Purwopuran 'itu, tidak 
dilakukan tindakanz kekerasan, 

Perumahan untuk rakjat 
Diperoleh kabar, bahwa Pemerin- 

tah Balai Kota Surskerta telah me 
rentjanakan untuk. membuat peru 
maban untuk rakjat, — bertempat di 

bekas internaat.Hapsars di Manahan, 
Solo, f 
Perumahan tersebut dibagi atas 

Gya tingkatan, jaitu perumahan Klas 
I,-deagan beaja f. 75.000,— dan pe- 
rumahan Klas II, dengan ongkos 

£.21.000.— 

  

MEMANG PERNAH ADA ,,CEASE-FIRE” 
| Keterangan Residen Mustala 

MTARA, Residen Tjirebon, atas pertanjaan ,, “ntara” tentang 
betul tidaknja ada sematjam ,,cease fire” didaerah perbatasan 

kecesidenan "Tjirebon dan Pekalongan, menerangkan, bahwa daerah 
kewedanan 'Tandjung “itu tidak termasuk keresidenan Tjirebon, 

Residen “ Mustafa pada malam 
Djum'at tgy 22/28 Pebruari jl me- 

'ngantar Sinparto, wakil kepala bagi 
an pemerirtahan umum dari Kemen. 
terian Dsls,a Negeri dan merangkap 
anggavta seksi keamanan, jg ingia 
menpetekii tentang keadaan kea- 

maaaan. Gidasrah Timur “Tiirebon. 
Sesamprii disita maka perdjslanan 

“Giandjof kah melampaui batas kedis 
“Keresideaan isb. 

Residian Mastsf 1 menegaskan hbw 
pada sgakt Itu antara padukan? DI, 

dan ter tara /pohisi tidak ada tembak- 
meneryibak ateu telah menghentikan 
tembak-menembak, sedang kedua be 
lah pihak, baik DI maupun tentara 

Gan 'polisi Ihabih” bersendjata. Kea: 

Gasa domiklan bisa disebut sematjam 
n06 ane fire atau gendjatan sendjata. 
padi. saat itu rupanja pihak pasu- 

kan tidak resmi itu belum: menje 
rahkan sendjatanjs. Domikfan kete 

ringan Residen Mustafa. 
Seneatara itu didapat keterangan 

Ggri seorang pedin Yjau dari Kemen 

terian Penerangaui Ig mentjari-ftjsri 
keterangan teslang adaenja kabar? 
sernatjamn "ceake fires itu, bahwa 
soep:ndjang ke'ersng9n? jangi diter'. 
menis dari berbagai kalangan me 
mang drpst ditarik kesimpulan bhw 

nCense Fire ita pernah dan telah di 
adukan antara sepisukan tentara jg 
bertugas disana dengat pihak orang2 
bersend!ata. Tindakan den ikisu,kata 
pehindjaua itu, memang rupanja t'. 
dak diperintahkan oleb pimpinan 
tentara dan tindakan itu dilakukan 

hanja semata-mata ,,karena kelngin- 
an" pibak2 Ig bersangkutan sadja. 

Demikian keterangan itu. 

2 Ben 4 1 $ Ah 
j t y Lian Le kini Re Pa IN BN S0 bim Sania MASA nd Fa 

Kel ebi ema DE MARS Hk paksa Lipa pekbapanaa Wamena DA Obat, IN UE Sa an dg MU, Sek Upon wa) k Pain hsa abah MIA temu 

Perkawinan 23 djodo 
Atas usaha Djawatan Sosial Sura- 

Karta tg. 17—3 dilangsungkan per- 
kawinan sedjumwlah 23 diodo dari 
orang2 jang dirawat di Wangkung 
(Pamardi Kariio). 

Penuntun2 H. W. Puteri 
Surakarta 

Kini telah dibentuk Penuntun? 
H. W. Puteri, jang susunannja seba- 
gai berikut: Ketua: Nj. Hamuljan: 
Bag. Organisasi: Nn. Sunarin, 
Nn. Komarijah: Sekretariaat: 
Nn. Rohmani, Keuangan: Nj. Mun- 
Gjajanali. 
Pimpinan anak2: Nn. Romlah: 

Siti Winarni, Sri Rahaju. 
Pengawasan dan penanggung dja- 

Wab keselamatan gerakan tersebut: 
NJ. Gitoatmodjo- (pimp. Aisjiah dae- 
rah Surakerts) dan R. Moljadi Dioto- 
martono (WakiiP B. Muhemmadijah 
daerah Surakarta) — '- 

Konferensi PGRI 
| di Solo. 

Beihubung dgn akan Glangsung 
kanaja konferensi PGRI. di.Solo 
pada tgl 25 hingga 26 Maret jad, 
maks pada tgl. 19/3 PGRI. mengun- 
dang tjabang2nja Gi Djiawa Tengah 
(15 basah), untuk mengadakan rapat 
anggauta, ka $ 

Atjara rapat tsb. ialah untuk me- 
nentukan beksi2 dan utusan pada 
konfereasi jang akan diadakan itu. 

—,DANJANG" DI PTT—4 
SOLO 

Tg. 14 3jl. sekira djam 5 
sore diruangan Exoedisi PTT 
S0'o telah 'terdjadi hal jang 
mengherankan, 

Dengan tidak diketahul- asal 
“.mulanje, sepotong besi jarg 
pandjangnja Ik. 30 cra. djatuh 
dari plafont dengan suara jig 
gemertjang. Setelah djatuh di 
lantai, tidak lama kemudian, 
besi jang djatuh ditengah-te 
ngah riangan tadi, dapat me- 
njingkir sendiri dengan tjepat 
(glijdend) beperti ada kekuatan 
gaib jang melemparkan ketepi 
ruangan: 

Kedjadian ini a. 1. disakaikan 
Oleh seorang. pegawai PTT, 
Warsito bag. OA. 
Kabarnia pernah kedjadian 

Gjuge, sebuah mata nang sen 
Gjatuh didslam ruangan tsb. 
Gergan suara jg njaring, dan 
ternjata tiada seorangp ndari 
pegewsi PTT disitu 1g merasa 
kehilanganatanu mempunjsinja. 

terhubung dengan ibu selu 
ruh pegawai KTT di Soloakan 
mengadakan selamatan (ken- 
duren) untuk mengusir ,, Da. 
njang” jang berada disitn,—       

$ 
( 

| 

Kepatihan Jogjakarta. 

memuaskan, berbukti dgn turunnja 
perkara2 kriminil. Dalam bl. Djanu 
ari terdapat 20 perkara, Pebruari 9 
perkara, Maret 4 perkara. 

Pihak CPM menegaskan, bahwa 
geraka»2 pembersihan itu, tidak ha 
nja dilakukan terhadap orang2 jang 
ada hubungannja dengan Merapi - 
Merbabu Complex sadja, tetapi dju- 
gs terhadap anasir2 jang mungkin 
akan merugikan negara. 

Setelah instansi2 masing2 memberi 
keterangan, maka diadakan tanjak 
djawab. SSP 

Pers konperensi itu diadakan oleh 
Staf Kadar pimpinan rapat dilaku- 
kan oleh Kepala Djawatan Pradija 

Honggowongso. Maksudnja supaja 
pers dapat mengetahui soal2 kea- 
manan dan djuga untuk mempererat 
perhubungan dgn instansi2 itu. 
Benggolan2 Jeng tertangkap itu 

sekarang berada di doorgangskamp 
di Semarang untuk diperiksa dan 
dituntut perkaranja. 
Gerakan? ,,Merdeka” itu sekarang 

masih berlaku dan akan “bsrachir 
Ojike dipandang telah aman kembsii. 
Gerakan? alat2 Pemerintah telah 

Siadakan 2 kali. Jang pertama dila- 
kukan oleh pibak civlel (polisi dan 
pamong pradja) sedangkan gerakan 
jang kedua dilakukan oleh pihak 
militer, dibantu pihak civlel. 

Menurut Overste Suharto selan- 
Gjutnja, gerombolan? gerajak itu 
nampaknja tidak kuat, terutama 
Gjika dilihat persendjataan mereka, 
tetapi diduga mereka itu mempu- 
njai organisasl ig tjukup baik. Dan 
menurut penjelidikan, sampai seka- 

rang belum terdapat bukti2, bahwa 
Gibelakang mereka itu ada sosl2 po 
litik. Bahan2.nja sedang dikumpul- 
kan untuk dipeladjari lebih landjut 
oleh jang berwadfib, Iapun berkeja- 
kinan, bahwa dalam waktu jang 
pendek, djika slat2 negara itu da- 
lam melakukan kewadjiban, menda- 
pat bantuan jang tjukup baix dari 
ra'jat, tentu akan selesai. Bartuan 
ra'jat masih perlu. Demikian Over- 

.ste Suharto. 

Lulus Gadjah Mada 
Lulus udjian Fakultit Hukum, So- 

sial dan Politik Universitit Negeri 

Gadjah Mada pada tanggsi 12 Ma- 
ret 1951: 

Sudibjo,  Mursidi,. Susanto, “Tenojo 
Djojodiningrat, masing2 Prop. Bacc, 
Ilmu Hukum djurusan Kepidanaan. 
Sudinar, Prop, Bacc. Ilmu Ekonomi. 

Sidang DPR Kotapradja mung- 
kin tunggu selesainja 

tata - tertib 

Dari kalangan Kotapradja Jogja- 
karta didapat keterangan, bahwa 
sidang DPR Kotapradja jang akan 
Gatang, mungkin akan menunggu 
selesainja pekerdjaan Panitya Chu- 
sus Tata Tertib. DPR  Kotapradja. 
Sebab, rentjana Tata-Tertib itu se- 
belum diadjukan ke sidang, disusun 
lebih dulu oleh Panitya Chusus, jg 
Gibentuk dim sidang DPR Kotapra- 
Gja 2 bulan jang lalu. 

Bila sidang jang akan datang di- 
lakukan, belum dapat ditentukan. 

Sekolah Teknik Jogja- 
karta 8 tahun 

Sobtu malam, bertempat di gedung 
CHTH Jogjakarta telah dilakukan 
perajaan hari ulang ke 8 Sekolah 
Teknik 4 tahia Jogjakarta, jang 
mendapat kundjungan jang luar bi- 
asa dari pada orang tua murid dan 
para undangan. : 

Perajaan itu berupa pertundjukan2 
fableau, sandiwara, krontjong dan 
sebagainja. TA EN 

Perlu diterangkan disini, bahwa 
Sekolah Teknik 4 Tahun itu didiri- 
kan pada tanggal 24 Februari 1945, 
Jaitu diwaktu masih Pemerintahan 
Djepang. 

Hingga sekarang, Sekolah itu telah 
mempunjai peladjar “kurang lebih 
800 orang, jang terdiri dari Sekolah 
Teknik I untuk peladjar? biasa dan 
Sekolah Teknik II untuk peladjar 
bekas peladjar pedjuang, Girunja 40 
orang jang djavh dari tjukup. 

Peladjar2 itu karena kekurangan 
alat2, kurang sekali mendapat  pe- 
ladjaran prektyk, tetapi: walau de- 
rpikian, dapat dikatakan sgtu2nja 
Sekoleh Teknik Jang dapat dikata- 
kan sampurna. 

  

SENISONO: Madeleine,” Ann 
Todd, Norman Wooland, Ivon 
Desny.—17 tahun, 

REX: The Hurricane. Jon Hall. 
Dorothy Lamour. — 17 tahun. 
LUXOR: Champion. Kirk Dou- 
alas, Marilyn Maxwell dil. — 
17 tahun. 

INDRA: Madame Bovary, Jon- 
nifer Jones, Van Heflin, Louis 
Jourdan. —17: tahun. 

SOBOHARSONO: 6 Djam di 
Djokja. Del Juzar, Aedy-—13 th, 
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Kedai2 udi Rangoon — 

va Aa kaba : 
“padjak pendiualan. 

| Kedai “At Rangoon hari Pa uan 
mis ini'masih terus tertutup | 

—sebagat pernjataawprotes Kera 
| hadsip padjak pendjualan pe- 
“merintah jang sudah berlaku 
: selama setahun 5 

Kedsi2 jang mulai menga 
dakan pemogokan akan aa 
LN Naa aa hingga (GREEN 
||jang tak “ditentukan, ketjuali 

1 | Gjika persetudjuan sudah ter. 
. tjapai antara pamerintah dan 

aa | petaili 

| MENTERI luar negeri ai 

mengenai “perdjandjian perdamaia 

Dikatakannja, bahwa ia. merasa 

    

   
   

Penak - | menjesal sekali, Ketika peroutusan 
kaan Ta Boviet dalam Perserfkatan Bargsa?, 

Dera eta Aa Jakod Malik, sworgumumkan, bahwa 

ia tak melandjutkan pembitjaraan2- 
nja tentang. perdjar djian perdamai- 
an Djepang dengan Jonn Foster Dvl 
les, utusan istimewa presiden Tru. 
“mar dalati soal tsb. 

ia mengulangi lagi harapan peme- 
riutah Amerika? bahwa pembitjara- 
an2 negara? sekutu mengenai masa 
alah tsb akan membawa penjelesai- 
an setjara damai, jang akan Sischiri 

pagar suatu waktu dalam tahun ini. 

“Geris pardlel 38 no 
Comment". 

Achason' tak .mau mengatakar, 
apakah. @jenderal M c Arthur telah 

mendspat kexuasaan dari Peraeri- 
katan Bangsa2 "untuk melintasi ga- 
ris lintang 38 deredjat. » 
Dikatekannja, bahwa komentar 

mengenai masaalah itu tak akan ber 
guna untuk operasi2 di Korea. 
Dalam pada itu Acheson menga- 

| meminta kepada 
Nun “kedai supaja 

: aa 'kedainja “Gan .ins- 
Pekat PR dengan. 

erintah. 

    

— Fraksi Moda pilm par- 
—Iemen Birma tak berhasil da- 

7 akannja untuk mens 
ng “mosi tak pertjaja ter. 
Ngap pegnGatan. AAA: —Rtr.       

    MAS TEE TUNG” An 

“Suka duka al 
.. Moskou - 

Sean RRT Mao Tse Hula mung- 
kin tel ergi ke Moskou untuk 
Kanaan sambil berobat setelak 
ia menderita penjakit djanttog 2 
“bulan jang lampau. 

Demikian. menurut keterangan se. 

Dean Acheson, dalam konpe- 
rensi persnja menjatakan, bahwa Sovjet Uni akan menjetudjui 

untuk “memulai lagi pembitjaraan2nja dengan Amerika Serikat 
n dengan Djepang. 

rian luar negeri serta pertahanan 
dengan duta2 derinegeriz jang mem 

punjai pasukan2-di Korea tih mem- 
bitjarakan semus espek2 gerakan 
di Korea... 

Djelsslah, behwa masaalah garis 
intang 38 deradjat akan ditinajau 
legi dari semua sudut. : 
Mengensi pekerdjaan Panitia Dja- 

sa2 Baik Acheson mengatakan, ba- 
hwa sepangjang pengetahusnnia, 
panitia itu belum dapst Pan 
suatu djawaban dari RRT. 

Tentang tninjak Iron 
Tentang “ masaslab minjak Iran 

Acheson . penjatskan harapannja, 
bahwa Inggeris dan Iran akan dapat 

mengadakan menielesaian jarg me 
musskan untuk ke? belah fihak, 
agar minjak Iran jang penting itu 
“pat mengalir terus kenegara2 Ba. 
rat. 

Kobar dari McCloy 
Selandjutnrja dikatekan, bahwa ia 

telah menerima kahar dari komis- 
takan, behwa pembesar2 kemente.g aris tinggi Amerika di Djerman. 

  

orang wartawan Tionghoa jang bu- 
ru tiba di Hongkong, setelah beper- 
gian dari Tantan 1 jongkot sedjak 
pertengahan bulan Djanuari 
an annja, bahwa Mao Tse 

telah. diserang oleh “penjakit | 
Ga ung pada achir bulan Djannari 
Gan 'ia terpaksa harus membatalkan 
semua perdjandjian?nja. 

Berita2 dari kantorberita resmi 
RRT, NCNA, menundjukkan, bahwa 
Mao "sei Tuag paling achir telah 
memperlihatkan diri dimuka umum 
di Peking pada tanggal 26 Djanuari 

| jang lalu. Ant. Up. 
| Salad 

Kratochvil diperbolehkan 
tinggal di Inggeris 

Pr. G. Kratocivil, bekas duta Tjo- 
koslowakia di India telah diberi 
tahu, bahwa ia dan keluarganja akan 
diperbolehkan untuk “berdiam di 
Inggeris, demikian” James Chuter, 

perdamajan” di ,, Wali Street” 
Amerika Serikat. 

Kabar? tadi jang termuat dalam 
sebuah iaporan jg dikirimkan mela- 
lui sistim kawat prive dari sebuah 
kantor makelar di Wall Street me- 
njatakan, bahwa perundingar2 per- 
damaian itu akan dimulai djika pa- 
sukan2 PBB mendekati garis lintang 
ke 38 Laporan2 itu tidak menjebut- 

E 

mentari dalam Sd Inggeris me- 
njatakan dalam Sai Rendah. 
Ant. Reuter. c 

kan sesuatu sumber. 

Djurubitjara. kementerian luar ne- 

100. 000. MAHASISWA PE. 
RANTJIS MOGOK 

— Minta sokongan lebih besar 

100.000 ? Makassar iniversiteit2 Pembtk Ni Kemis ini se- 
rentak mogok, sedangkan di Paris sendiri kira2 6.000 

mahasiswa. mengadakan pemogokan ,Sitdown” didjalan2, 
  

Hadiah Stalin dalami Ilmu 
Alam 

Untuk 3  penjelidik sinar2 
kosmis & 

Pemerintah Sovjet Uni'telah me- 
njerahkan Hadiah Stalin untuk Ilmu 
Alam kepada 3 orang, jang telah 
mentjapai kemadjuan besar dzslam 
penjelidikan sinar kosmis. 

Hadiah Stalin untuk Ilmu Alam, 
sebanjak 200000 rubel dihadiahksn 
kepada Dimitry Vladimirovich Sko- 
boity, Nikolai Alexeyevich Dobrotin 
dan Georgi'Timof:ysv ch Zitsepin. 

Ketiga ahli tadi dinjatakan telah 
“menemukan dan menjelidiki arns2 

elektro. nuclear dan proses? cascade 
nuclear pada sinar2 Kosmiss. 

Hadiah2 semwatjam itu diberikan 
Gjuga kepada ahJi2 dim hal perta- 
nian, kin.ia, sedangkan hadiah utk 
ke madjuan2 jg telah tertjapai daiam 
hal ilmu pengetahuan tentang suera 
(acoustics), sebesar: 200.000 rubel 
pula, dibagi2 antara 4 orang. 
Hadiah? tadi ialah Hadiah Stalin 

untuk tahyu 1950. Art. UP. 

| Puluhan ribu mahasiswa lainnja 
Gi Paris: ikut serta dalam demon- 
strasi2 sebagai protes terbadap ren- 

- fjana Pemerintah, utk mengurangi 
Dana Djsminan Sosial Mahasiswa 
Perantiis dengan 235 djuta franc, 

Mula? dana tali besarnja 535 Ajuta 
france, Sebaliknja, para mehasiswa 
menghendaki bantuan japg lebih ba 
njak lagi, dan Gjangen dikurangi. 

Polisi jang didatangkan bertruck. 
truck, mula2 tertjongang dan tidak 
berdaja. tetapi kemudian berhasil 
menggiring mereka dari dialsnp. 

Dibeberapa universiteit, djuga pa: 
ra Mmahaguru ,,bolos", sebagai per- 
njataan solider dengan murid2aja, 

Sementara itu serekat2 buruh pe- 
ngengkutan G1 Psrierbaik jang Ko 
Mmunis maupun jang bukan, teleh me 
njatakan akan rogo pada bari 
Djurm'at ini. jang akan meliputi bus 
Gan kereta listrik. dibawah tanah, 
Kaum burch tadi menuntut kena- 

ikan upah. 
Sementara itu AFP mengibarkan, 

bahwa 163 mahssiswa di Paris te- 
lah ditarpgkap polisi, dimana ter- 

. Giadi perkelahian antars polisi den 
mahasiswa Gisekitar: nadjis rendah. 

x Ant. Reuter. 

PERUNDINGAN2. . PERDA- 
“ MAIAN DI KOREA? 

KABAR KABAR desas - desus tentang adanja pekandingan 
perdamaian dengan RRT di Korea telah tersiar dan mempe- 

ngaruhi pendjualan »Stock - Stock “perang” dan stock - stock 
dan pasar-pasar lzinnja diseluruh 

geri Amerika, Michasl McDermott 
temehtara itu menerangkan Gi Was- 
hington, bhw tiada terdapat sesuatu 
Gasarpun untuk kebar2 semstjam 
itu. Dikatakannya, bahwa kini tidak 
ada sesuatu tanda, behwa pasukan2 
RRT telah medinggalkan maksudnja 
untuk mendesak pasukan2 PBB ke- 
luar dari Kores. 

Beberapa pembesar tinggi PBB 
mengatakan, bahwa. mereka telah 
mendengar pada kabar? angin -ten- 
tang perundingan2 perdamaian di- 
Kores, tetapi mereka tidak merga- 
tahu! sesuatu apa jarg dapat mem- 
Peka kabar2 ih Ah Reuter. 

PARLEMEN “AUSTRALIA 
DIBUBARKAN 

Perdana menteri Austraita, Robert 
Menzies, menge rukakan dlm 'Madfiis 
Rendah Australia garis2 besar dari 
isi suratnja jang dikirimkannja ke- 
pada Gupernur Djenderal, Mackeal, 
jang meminta supaja parlemen dan 
senat. Australia dibnbarkan, demi- 
kian menurut siaran radio Austra- 
la: 

Pembubaran barter aksen  di- 
Umumkan hari ini dan pemilihan. 

nja akan dilakukan pada tg. 28/4-51. 
  

Barcelona & sekitarnja 
masih genting. 

Se'elah pemogokan dan kekatjauan 
G1 Barcelona (Sepanjol) ketika hari 
Fevin itu, ksadaannja mennrut war. 
tawan AFP tidak berobah". 

Pementers. itu sedjumlah orang, 
jang. katanja bermaksud untuk ber- 
kunonul2 telsh ditangkap polisi. 
Pabukan2 polisi jarg Kiat masih 

mendjaga? Gikots2 sekitar Barcelona, 
terutama di Pueblo Nveyo, dimana 
pada 3 hari jl. telah terdjadi insiden2. 

Di Sabadell telah timbul kebaka- 
ran siam suatu pabrik tekstil jg. 
msenjebabkan kerugian besar. Ant, 
“Afp. 

  nga 

E. Ceonaa : 

SOAL PEMOGOKAN Di PERKEBUNAN 
2... KERTAMANAH 

Dapat Alisaloeaikan dalam Minggu ini “india . 
EN (Oleh Kor. KR Bandung) 

COORDIAN, "Watus ubitim Di B:' Sarbubri jang "kini Haa 
berada dikota Bandung, setelah mengadakan tindjauan ke da- 

erah perkebunan diBandung Selatan, atas pertanjaan wartawan : 
kita, diantaranja menerangkan, bahwa pemogokan di perkebunan 
Kertamanah adalah suat 
isi perut, tapi membela 

  

ut pemogokan prinsipiik dan bukan: soal. 
229 orang buruh jang baru - baru ini di 

berhentikan dari pekerdjaannja oleh fibak madjikam. 
Dalam bulan Pebruari jl, Tiedeman 

& van Kerschen telsh mengirim 
surat jg berupa usul pida Sarbupri, 
jg mana dalam: Burat tep, diratakan 
bahwa pihak perkebunan bisa me. 
nerima lagi itu 229 Orang buruh ig 
telah Giberhentikan, tapi dim te npo 
6 bulan Tisdeman &/vin  Kerschen 
akan mengurangi kembali bar -haja 
danakan memakai 1 200 barub sadja., 

Djumlah buruhsekarang dim per 
kebunan itu ade 1.901 orerig, ajadi 
berarti bahwa tempo 6 bulan akn 
ads 700 orang buruh jang akan di 
yan entikan, Oleh karena itu, kata 
Coordtan selandjntnis, bal ini bukan 
semata mita kewadjiban Sirbupri 
Ta harus membela 
jush kewadjiban Pemerintob teru- 
Mae 'kewadjibap Djawatan Penem: 
patan Tenaga, karena bertumbah 
banjaknja Kaum ngsnggur berarti 
pula menambah keruwetan negara 

Perudahn al. perke 
bunan 

Atas pertanjaan, seterusnja HK. Co- 
ordian menerangkan, bhw keadaan 

    

“buruh, tspi: 

4 1 ep Aan Tk 

h kB Dalan Ya buta dd 

perumahan di perkebunan Melabar. 
Ksluu dibandingkan dgn beberapa - 
waktu jang telah silam, kini ada 
mendingan. Keadaan bedeng (peru- 
mahan) kelihatannja bersii Gan te 
lah dikapur, buruh dalam . kesdasn 
sebat: hanja di perkebunan Kerta- 
malah masih kelihatan sifat kolonial. 

Mengenai buruh jg sedang tnogok 
dikatakan, bihwa mereka disamp'ng 
nia mendipat simbangan dari Sir 
bupri, djiuga telah banjak jg beker 
dja di Djawatan Kebutansun hanja 
ig hendak. bekerdja di perkebunan 
lain tidak boleh, karena ada Ierangan 
dari kussa perkebunan Kortamanah, 
jang mengatakan bhw perkebunan? 
tidak bolah menerima Ne roR jarg, 
Repaa mogok. Pa 

Atas pertanjaan n Coordian me 
nerangkan bahwa selama diadakan 
pemogokan oleh buruh perkebunan 
Kertamanah, sampai dewasa ini tih 
dikirim sumbangan oleh Sarbupri 
jang borupa uang sebanjak R.16.720. 
dan berns telah dikirim 3 kal! Wak- 
tu ditanja, kapan kirsa2nja soal pe- 

   
  

hatan 

ibn Oleh dweramhii Kertamanah 
Gapat diselesaikan, telah dlijawsb 
bhw dalam minggu in! atau peling 
lambat minggu depan telah dapat 
diselesaikan: aa 
Mengenal paruh, Gi perkebunan 

lain2nja,: diterangkan, bhw seluruh 
buruh dalami menunaikan kewadjib- 
annie berada dalam ketenterarsan, 
walaupun sewakti2 suka mendepat 
panai dari fihak gerombolan, 
0 1 bahan mskanan kini semua hu 

Fak “telah dapat pembagian beras 
dari madjikan dengan harga R. 1 — 
per kg, dan tiap buruh tiap harinja 
mendapat 420 gr. dan untuk keluar 
ganja 250 gr, pembagian beras rosna 
Oak dimulai pada tg. 1 Pebr, jk: 

TU 400 Rumab dijsdi Ten 
Tana 10.000 penduduk. ter 

V poksa mengungsi. 

"Tentang penjerbuan setjara be 
sar-besaran oleh fihak gerombolan 
'ke kampung? dan dasa2 disekitar da 
|erah Ktjamatan Tjipaku, sebelah 
tenggara Bandung, lebih djanh war- 
tawan "kita mendapat keterangan, 
bahwa kekuatan fihak gerombolan 
ketika mengadakan serbusn ditaksir 
lebih dari 1.000 orang dan bersendja 
ta Tongkang, iantaranja baniak keli- 

entara Belanda jang berbaret 
hidjaw dan merah. 

“Akibat dari serbuan tsb. 14 kam- 
pung ge terdiri dari ki. 400 rumah 
hsbis sama sekali karena dibakar. 
Segala harta benda, bahan makanan 
(jarg kebetulan Waktu ini baru sada 
habis panen), “segala binatang ter- 
nak, pakaian dan Inin?n ahabis diga 
rong dan terus diangkut ke dalam 
hutan. 

Kini tidak #ueknk dari 10.600 orang 
penduduk dserah Ketjamatan Tjipa 
ku ig. tidak mempunjai rumah lagi, 
terpaksa mengungsi ke daerah Ma- 
djataja. 

. pn aa iban KM AA as san ate Aa Sin Biak lela Si Dhea 5 dstan v 

,KEDAU LATAN RAKIAT" 

SOAL GARIS LINTANG KE- 38 AKAN P2 
D0 DITINDIAU LAGI 

Acheson: tidak beri keterangan baru 
jang menjatakan kepertjajaannia, 
bahwa kesulitan? mengenai Rentjana 
Sehuman telah dapat diatasi, 

Dikatakapnja, bahwa djalan terah 
terbuka untuk memulai melaksang: 
kan Renfjans teb,, jang penting se- 
kal artinja den sangat berguna da. 

lam mempersatukan negara? Eropa 
Barat. ant, Up. 
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: su 
: Pena seluruh: kalangan 

mungkin akan Pa 
daran- 
Pada sisinja 
teki orang. 

  

  

  

Didalam pengumumannia Undian 
Rarang2 Negara jg ke- V me nberi 
tambahan hadiah dua bueh/ Adspun 
jang dapat ialah pemegang surat 
undian jang berzsomer terpaut ke- 
bawah dan keatas dari pada romer 
surat undian jang" mendapat hadiah 
isobil Ini sudah @jelas buat uraum, 
pendspat saja. Tetapi PB.C. rupanja 
chawatir kalau itu kurang dielas. 
Buktinja lalu memberi pendjelasan 
artinja, tetapi perdjelasannja ma- 
Ishan menjalahi pokoknja. Tjontoh: 

Kalau hadiah mobil nanti-djatuh 
pada romer 74560 upamanja, lalu 
power? jang dapat hadiah tambahan 
Jalah 74561 dan 74559. Saja pertjaja 
bahwa inilah jg dimaksudkan oleh 
penjelenggara. Tetspi menurut “pen 
Gjelasannja,, nomer 174559 tidak da- 
pat badirh tambahan, karena ang: 
ka2 17455 tdak sama dengan 7456. 
Saja pertjala bahwa ini.bukanlih 
jang dimaksudkan 

K. Wirjo 

Gunungketur Dk, 

PENGUSAHA 
DAPAT 

  

     
   
       

    

    
INDONJE SIA HARUS 

TEMPAT 
EBUAH »Rentjana ktonomi Untuk Kota Besar Banding”, jang 
diusulkan oleh Sabri Gandanegara, wakil ketua DPRDS kota 

“besar tsb dan menurut 

Didalam rentjana' tersebit dite- 
rangkan, bahwa ,sebagai akibat ma- 
sa pendjadjahan perkembangan per. 
ekonomian kota Bandung telah mem- 
berikan gambarin sedemikian rupa 
sehingga sifat2 kenasionalan ham- 
"pir lenjap”'. 

Perntataan ini ditegaskan dengan 
tjontoh2, beihwa perusahsan2 besar 

  

NEHRU,: 
  

Nehru menambah, bhw pemerin 
tah India tidak pada tempatnja utk 
memberikan keterangan jang tepat 
inengenai keadaan di Marokko seka 
rang, karena keadaan "di Msrokko 

ala ketiil, tapi dalam Waktud belakangan 
politik di Indonasia- Karena mosinja 

1 '&u, dalah akan hebuskan Peraturan Pemerintah no. 39. 
Gambar bawah, Perakaio Rasuna Said (Paksi kudung), . The cat” jang-kali ini 

an. kabinet dengan mosi pembekuar padjak pere- 

MAROKKO BISA DISELESAIKAN 
MENGIAWA :B pertanjaan dalam 'parlemen, 

India jang merangkap menteri luar negeri India, shri Jawa- 
harlal Nehru menjatakan bahwa pemerintah India dengan sungguh? 
Goa bahwa suatu persetudjuan jg memuaskan akap tertjapai 
ntara penerintah Perantjis dan gerakan populer di Marokko jg 

akan mendjamin kemerdekaan bagi negeri itu. 

perdana menteri 

itu nampaknja adalah keadaan jeng 
mudah berobah-obsh. 
Dalam permulaan perang dunia 

kedus, bermatjam-matjam djamiban 
telah diberikan olehnegara2 serikat 
jang mendjandjikan kemerdekaan 
untuk Marokko. Demikian Nehru. 

Diterangkannja pula, bahwa pre- 

siden Roosevelt sendiri telah mem- 
berikan djaminannja terhadap ke- 
merdekaan ini kepada Sultan Ma- 
rotko! 

"Achirnja Nehru mengatakan, bhw 
Sultan Marokko telah menggabuing- 
kan dirinja dalam Partai Populer 
di Marokko dan menuntut supaja 
Maroiko seharusnja disatukan dan 
Gimerdakakan d:rikekuasaan asing. 
Sebagaimana diketahui, baru? iri 

telah timbul pertikaian antara Pe 
merintah Perantjis di Marokko dan 
Partai Populer jg akibatnja- telah 
menimbulkan perassan jg meluap 
Gan al A debina di Marokko, 

Ant! Afp. 

Ouirino keiaia se- 
orang Tionghoa lagi 

Seorang pedagang Tionghoa jang 

kaja, Tan Lin Po. pada Djum'at pa: 
gi ini telah dikeluarkan fari Filipina 
ke Taipeh, Formosa, diangknt oleh 
sebush pesawat terbang angkatan 
udara Filipina. 

Menteri pertahanan Filipina, Ra- 
mou Magseysay, mengatakan, bhw 
presiaden @ :irino telsh menandata- 
ngani perintah pembuangan pada 
malam Djum'at, setelah Dewan Pem- 
buangan Filipina mempersalahkan 

Tan Li Po telah menjediakan alat2 
sendjata dan uang untuk kaum 
Huk. Ant- UP. 

  

   

  

Soal Korea: 

Gentjatan sendjata dapat dilaksanakan 
Djika RRT dan Korea Utara menjetudjui diadakannja 

daerah buffer disepandjang garis 38” 
KPTEN Gaga jang mengetahui di Washington menjatakan, bhw 

RRT dan Korea Utara dapat mentjapai gentjatan sendjata di 
Korea, djika mereka menjetudjui untuk mengadakan daerah ,,pe- 
risai” (buffer) jang dimiliteriser enepandang garis lintang 38”. 

Akan tetapi kalangan? jg dapat 
Gipertjaja menjatakan pila, bahwa 
pemerintah Peking masih tetap Gi- 

“am dan tak memberi djawaban 
tentang semua usaha? uatuk me- 
ngadakan perdamaiak itu. 
Dalam waktu kementerian lusr 

negeri Amerika hari Djumat ini 
mendjadi suatn fempat konperensi2 
penting tentang so4I pertempuran 
di Korea ita, atas alasan? keamanan 
diterangkat, bahwa : pengumuman 
penting tak akan diberikan bari ini. 

Dikabarkan, bahwa “pembesar? 
kementerian lusr negeri Jan militer 
Arwerika menurut 'rentjana akan 
mengadakan peruhdingen dengan 
utusan? negara2 jang mempunjal 

  

Prof. Pontecorvo menjelidiki 
“atom dibelakang 

nfirai Besi” 
Kata »Deily Telegraph” 

Menurut Koresponden harian Ing- 
gris Daily Telegraph” di Wiena, 
professor Bruno Pontecorvo, jaitu 
sardjana atom Inggris jp “beberapa 

bulan jang lalu telah menghilang 
Isri negeri itu ketikaia kedang me 
lakukan penjelidikan jang sangat 
rabasia dilapangan atom, p4 waktu 
ini sedang mengerdjakan suatu pe- 
njelidikan atom dibelakang Tirsi 

pasukan2- jang bertempur di Korea.8e si'' 
Soal? “pertikaian “gario' lintang 

380 dan tentang gerakan2 pasukan2 
PBB pada masa depan telah “meh- 
buka balaman baru dalam perun: 
dingan2 kalangan? diplomatik, se. 
sudah djendersai Mc Arthur menja- 
takan dalam interpiunja , dengan 
direktur UP,. Hugh Biliic,. bahwa 
ia menghendak! »kKeputusan2 pokoke 
tentang peperangan Korea, sebelum 
mepgembil snitu TN militer jg 

baru. Ant. UP. 

Petabtrihar “di Seoul 
Beberapa ribu polisi Korea Sela. 

tan dikerahkan vutuk »membersih- 
kan” spa jang mereka namakan 
sagen Komunis”, jg katanja diting. 
gslkan oleh pasukan? Utara ketika 
mereka meninggalkan kota Seoul. 
Menurut siaran Radio Moskow, 

koninike tentara Worga mengakui, 
bahwa pasnkan? PBB telah menje 
berangi sungsi Han disektor Seoul, 
tetapi tidak disebutkan apgkah Seoni 
telah djstuh ketangan pasukan2 P 
BB. 

Dikatakan seterusnija, bahwa. di 
mana2 di front Kores terdjadi per. 

tahanan satu:sn2 tentara rakjat Ko- 
rei Ig kuat, dgn. bantusn2 sukarela 
Tionghbos, dan terutama disektot 

Beoul berkobar pertempuran sengir, 
Ant. UP, 

8 

Ak j aa v Haa 
SE ad Ke isl NY SA LINA 2 Oa mi KE Gan 

Didugs, bhw Pontecorvo baru2 ini 
telah mengundjungi Budapest untuk 
berunding dengan serdjana? Honga- 
ria jang sedang mengadakan penje- 
lidikan2 dilapangan atom, Febelum 
itu Pontecorvo telah mengundjungi 
Prahs, Warsawa dan Djerman Timur, 
Pemikian koresponden ,,Daily Tele- 
graph” menurut Ant.Afp. 

Inggeris bikin atoom 
Berita dari Inggeris menjatakan, 

behwa dewasa ini pemerintah Ing. 
geris telah mesulai membikin bom 
atoom. 

Belandjutnja berita itu menjata. 
kan, bahwa Inggeris akan minta 
kepada. Amerika untuk pindjam 
tempat guna rretioba bom tersebut. 
Mungkin sekali vom itu akan ditjo- 
ba di Bikini. Demikian radio India 
kemirin malam. ba Pro 

Djenderal Gale menindjau 
medan pertempuran Korea 
Djenderal Sir Rchard N. Gile, 

Girektt:r latihsn militer dalam ke. 
menterian pertahanan Inggeris, te 
lah berangkat dari Hongkong ke 
Tokio dengan pesawat terbang. 

Sebelum. kembali ke Inggeris, djen- 
deral Gile akan mengundiungi .me 
dan pertempuran Korea. Ant. —Atp. 

   

  

Sidang umum PBB 1951 
di Paris 

Pemerintah Perantjis telah mene- 
rima baik diadakannja Sidang 
Umum PBBjad di Paris, asalkan 
sadja Gjangan dimulai sebelum 
tanggal 6 Nopember. 

Sebagai sjarat ke 2 diadjukannja, 
bahwa seluruh Sidang Umum itu 
harus diadakan di Paris - dan 
Gjangan berganti2 antara ibu kota 
Peranstjis dan kota lain seperti te 
lah disugestikan. Ant. UP 

Agen2 Kuomintang 
menjerbu sekolahan 

'Agen2 Kuomintang di Rangoon 
ketika tg. 1 dan 2 Maret telah me- 
njerbu 2 sekolah Tienghoa dan me- 
lukai & orang guru dan peladjar, 
kata berita jg. diterima dari Ra- 
ngcon. 

Atas nama peladjar2 bangsa Bir- 
ma, Persatuan Peladjarseluruh Bir- 
ma menulis surat kepuua kedua se- 

koleah tadi, dalam mana dikatakan 
bahwa mereks akan minta supaja 
pemerintah ambil tindakan keras 
terhadap penierbu2 tadi dan supaja 
ditjegah terulangnja insiden sema- 
tjam itu. Ant. NCNA. , 

4179 buk menfetah “di 
. Bulacanan. 

1175 Orang jang meniatakan ang- 
gauta dari organisasi Huk di Bula. 
canan, propinsi Pampunga di Luzon 
Tengah, telah menjerehkan diri. 

Menteri  pertshanan Menpar yaa 
menerima bsik penjerahsn mereka, 
jang merupakan djumlah jang ter 
besar dari anggauta2 Huk jang me 

njerahkan diri dalam satu bari. Ant. 
UE 

— Dipadang pasir barat Mesir, de- 
kat osse Kharga, telah diketemu 
kan reruntuhan kota dari zaman 

Rumaswi, ketika pemerintahan Kai- 
sar Marcus Aurelius, dalam abad 

ke 2 sesudah Masehi. Tembok2 kota 
Gan reruntuhan sebuah kuil tadi, 
mula? terpendam pasir, tetapi seba 
gsi akibat dari angin kentjang maka 
tampaklah bekas2 zaman Rumawi 
ini, 

keterangan pengusul, 
diusahakan bagaimana tjara pelaksanaannja. 

sekarang sedang 
Le Ag 

dan penting sepeti “perusahaan S 
tex iel, adalah bukan milik bapgsa 
Indonesia, modalnja pun bukan ke- 
punjaan bangsa Indonesia, perusa- 

hsan2 bahan pakaian jang diimport 
untuk didju:i kepada umum, peru- 

sahaan2 pertjetakan dan buku2 jg. 
besar, perusahaan? kerdaraan ber- 
n otor dan bengkel2 jang besar2, pe- 
rusahsan2 transport jang besar dil, 

itu, semva bukan kepunjaan bang- 
sa Indoresia. 

“Dalam rentjsna tersebut Sabri 
mengusulkan, supaja lisensi2 perte 
punan bukan bsngsa Indonesia jang 
dibeli dari orang2 Indosesia dalam 
masa pendudukan. ketika orang2 
Indonesia mengalemi penderitaan, 

sekarang ditjabut kembali. Menuru' 
pendapat pengusul, pembelian dulu 

itu didjalankan dergan mengguna- 
kan keadaan penderitaan bangsa 
Indonesia. Untuk melaksanakan pen- 
tjabutan ke abali lisensi2 itu, dapat 
diambil segera.atau dalam tempo 5 
tahun, menurut keadaan masing2 
perusahaan. Selain daripada mentja- 
but lisensi2 itu, diusilkan djuga, 

supaja keadaan kota Bandung ini 
Gitindjau dan ditetapkan kembali, 
menurut perimbangan jang tertentu 

antara perusehsan2 asing dan Indo- 
nesia, Dar oleh karena kota Ban- 
dung bukan kota-industri, maka 
paberik2 didalam kota harus. ber 
angsur2 dipindahkan keluar sgota, 
jaitu kedaerah jang Gitundjuk dan 
Gisediakan sebagai daersh industri 
textiel, 

Koperasi. 

Mengenai perusahaan? ketjil ke- 
tjil kepunjaan - bangsa Indonesia, 
pengusul mergtendaki supaja itu 
semua d'organi-eer dan dipersatukan 
setjara cooperatief, agar kebutuhan2 
»inic'o bedrijven” itu, dapat diprsat- 
kan seningga kuat menghadapi per- 
saingan. 

Tentang pendjualsn beras, didalam 
rentjana itu diusulkan, supaja ada 
perimbangan antara djumlah gro3a- 
sir2 (dan detaillis) beras hangsa 
Indonesia dan bukan bangsa Indone. 
sia. Diterangkannja bahwa grosir2 
beras di Bandug semuanja bukan 
bangsa Indonesia, sedang dataillisten 
kebanjakannja pun buran bangsa 
Indonesia. Diharapkan supsja diada. 
kan peraturan perimbangan jang 
tertentu antara pedagang2 Indonesia 
dan bukan-Indonesia itu, dan supaja 
izinsn .(stam vergunningen) utk men- 
Gjual beras dan padi itu ditindjau 
kembali dan kemudian diadakan 
peraturan baru. 

Tentang penempatan perusahaan2 
(toko2) untuk bangsa Indonesia, pe- 
ngusul mendesak diadakannja pani- 
tia jang menindjau dan mempertim- 
bangkan berapa dan siapa jang da. 
pat dipinishkan dari dan kedjalan 
Braga untuk ditukar oleh pengusa- 
ha2 bangsa Indonesia. 
Menurut pengusul, dulu djalan 

itu hanja untuk pengusaha2 bukan 
Seorang Indonesia sadja, sedang se- 
karang masih demikian keadaannja 
Giantaranja ada 8 rumah makan dan 
5 tukang penatu, semua bukan In- 
Gonesia. Antara. 

3948.3953 Ha perkebu- 
nan terlantar 

Dari 14 perkebunan karet didaerah 
Tjirebon jg luasnja 4461,8438 ha jg 
kini telah kembali dikerdjakan baru 
4 perkebunan jg luasnja 513,4505 ha: 
demikian keterangan jang didapat 
Gsri pihak djawatan perkebunan. 

Dengan demikian 10 perkebunan 
jang belum dikerdjakan berarti se 
Iuas 3948,3953 ha. Perkebunan? itu 

jg kini terlantar merupakan hutan 
belukar. 

4 Perkebunan jg telah dikerdjakan 
tsb jalah dua jang dikerdjakan oleh 
rakjat, jakni perkebunan Metawati 
dan Padabeunghar dan dua lainnja 
jang semula dikerdjakan rakjat te 
tapi baru2 ini dikembalikan pada 
pemilik lama jakni Tedja dan Pada- 
tjukup, 

Pevsgembrlian hak tsb disertai be- 
berspa sjarat, diantaranja menge- 
nai buruh jaitu supaja menggunakan 

anak2 bekas tentara dan sipil jang 
Girasionalisir tapi kenjataan seka. 
rang hal itu sedikit sekali dilaksa. 
Dakan Anti: 

HARGA2 BERAS TURUN 
Berhubung dgn mulainja musim 

panen padi disana sini nampak har- 
ga beras kembali turun .dipasar2 
dan toko2 di Semarang, Harga beras 
tuton. minggu jl. masih R 2,25 
R, 2,40-kini mendjadi R. 1,90 R .2,— 
Penurunan setemikian @juga ter- 

Gjadi pada harga2 hasil bumi lain- 
nja ketjuali katjang jg masih tetap 
seperti minggu jl. sedangkan tjeng- 
keh jang tadinja dikabarkan sam- 
psi meningkat 1 2000. per kwin- 
tal belakangan ini kembali seharga 
R..18,— per kg. kenjeran), —Ant. 

— Rapat di-antup tawon - — 
Suatu rapat besar jang di 5 

adakan dikota Laknau, India, 
jang dihadiri oleh pembesar2 
propinsi, telah bubar katjau 
bsleu karena ,serangan udara 
besar2an”, jaitu. dari ' lebah 
(tawon), 

Baru sedja rapat tadi dibu- 
ka, ada seorang jang lempar 
batu kesuatu sarang tawon, | 
jang ada pada suatu pohon 
didekatnia. 
sPesawat2 pemburu alam” 

tadi mengamuk, rapat bubar! 
PTI, Ant.       

Saga Ka 2 “4 id He An Ma Ui anikiha 5 Ap Sa LA AA Ke Ra Ab ag MA BA Se PA (Sponemtakna Mukena BABA
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| arpun tahu, iaag ditebruk itu batu 

|. baru2 ini tiba dari Asiade, 

| 22 Maret ja.d. ini akan berz 

Pantau pula h hal 
8 lit2 lainnja. 

Takan ne 

Pelti 
hwa 1 April jad. 
ennis Indonesia 

akan mengadakan kompetisi 
las, g biasanja hanja 

| klas sadja. 
Ja g Mn ta tam- 

mberikan stimu- 

Y , mempergiat .ee- 

'mangat dalam Mamberiinggi nilai 

Tetapi Basah Hk ": Tidak mungkin keolah ragaan tennis. 

'Kenala Negera dgn rojalnia mendian- 3, 
diikan uang untuk si tu maksud jang 

        

tennis jg terga. 
jaitu: Harto 

        

    

  

   

   

Sport PpRI, Per- 
PN 

“USSI — PPRI: Aku 
Hari Kemis jl. telah dilangsung- 

“ So'al satu dua orang pers kita ieng kan pertandingan tennis setjara per- 

       Nana Bung Keras sebagai Kepala 
Negara demokrasi, mesti ta' lupa itu. 

Itu sebabnja sura dr. Sumiadi i Be. 

    

Ae 

25 “belum meniadari benar, bahwa setiap sahabatan antara USSI dan Perk. 
berfa sejovijanja diselidiki terlebih dulu. Sport PPRI, 4 aingls dan 4 double, 

Suska, semua “orang pers tahu jang berkesudahan  a 

itu. Djangan Chawetir!! 
— Tiuma, meskipun tihu, kadang2 ke- 
buru nafsu, den main tubruk sedia, bi- Perkindindun bulu Mart 

  

Rin 

Kan kepala bisa bendiol, kata Bung P,O.R.I. bagian bulu tangkis Pe- 
Kriting. Rkalongan dan Bandung akan menga- 

Diwofpas kan beres, sambung mBah dakan pertandirgan persahabatan 
: dengan P.O.R.I. Tjirebon. Atjaranja 

Kalau bentet,: biar dipidiet, ja seba MA Pori Tjirebon- Pekslongan, 
1 henga diawab Ber be. 24/3 Lie Yu Hion (Tjirebon)— 

    

   

akan ea . n persaudare an 
antara kesebelasan Indonesia jarg . 

dengn | ——ua JON HALL - Ba 
“kesebel:san Hwa Nan jang telah 
diperkuat. Hasil pertandingan ialah 
4 — 1 antuk kemenangan Indonesia. - 

Hari ini para bemain2 bola akan 
kembali kato pesan Jaan 

  

Dan JON HALL 2 

    Ke Permusjawaratan Nasional Pan 
Pandu Penuntun seluruh — £1 

Indonesia "3 
bahwa besuk tg. | 

gkat 
ke Bandung serombongan Pandu 3 
Penuntun dari Jogja dan Solo ter- $ 
Giri dari Ik. 50 orang. Keberangkatan 2 BK 

rsereka ini jaiah untuk mengun- | 
Gjungi Permusjawarstan Nasiosal | 

Pandu Penuotun seluruh Indonesia 
jz. akan dilangsungkan mulai tg. 
23 sampai 16 Maret ini dikota tsb. 
Permusjawaratan ig. ke-II ini akan H. Menjus 
dihadiri oleh ik. 700 orang Pandu # 
Penuntun dari seluruh Indonesia. 

sangat besar £ achirnja 

Didapat kabar, 
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  Na KABAR DUKATJITA. 
Siaran RADIO | Telah berpulang. Kerahmatullah sdr: SAIFUL IDRIS ex 

kemudian Mahasiswa S.T.T. Djokja, kemaren 

-tgl. 18 Maart 195!, djam 4 sore di rumah sakit Bethesda. 
JOGIAGelb. 42,25. 59,2 dan 122, 4m. “SM.LAB. 2, 
12. 15 Sekelilipg Danau Toba. 
12.30 Hidangan Musik Tn Jogja- 

7 K:rta. , » 
13.15 Hiburan siang. Sg, Oa i 
17.60 Lobgergan Pak: Guru. Teng 
1745 Musik Patrol, . Ff 
1800 Ruargen Penerangan Kota- Na 

pratji-Jogjakarts. tag 
18. 30 Peladjaran njanii kanek2. 
19.15 Tindjimen Lu.r Negeri. GB 
19.30 Dagelan pendek oleh ,,Barisan j 

| Kuping Hitams, P 

20,15 Lront'ong dan langgam oleh 
nara Hiburan. 

22.15 Malam meraju oleh ORJ Su- 
wandi. 5 

22.45 Lagu? mendjalang tidur. 

Zat rumah di 
Di DARI: dim kota dgn 
3 kamar suka ganti kerugian 
pantes: Keterangan: Purwo- 

: epada seluruh angoota T.Y.A. 

     

    

     

  

     

dunia suami kami: 

  

Gs. Semoga semuanja di terima 
BI iman nas!    

ah baba ena atlit2 Kita ipih ba ke 

| atlit2 lain di Asia Mgarpnga sadja, Annie 
“Tebih djauh melemparka: k 
i Asian TT baru2. ini. 

aa Tanda? .competitors dan of 
: 5 Relals, begitu djuga tanda masuk 

- heri upatjara pembukaan. 

, nin tanggal 5/3) banjak jang tak 

    
   
    

    

   

  

    
   

     

Mulai tg. 23 sampai 24/3-'51 ind - 

Bandung. Mulainja P O.R.I. Bandung- 
Pekalongan. - . 
Permainan jang akand Iopa 3. 

ena gan 2 dubble. Ant. 

    

malam ini DJAM 5— 7-9. 

“dalam: THE HURRICA NE 
Alam jang murka, mengamuk, mengganas hingga beratus- 

ratus machluk menderita akibat karenanja. 

Bekalipunfa mendjadi orang. buruan, pn Tinta jang x 

Mala penghabisan: : 

.nCHAMPION” 
Pa , | KIRK DoU Las " MARILYN MAXWELL al. 

ae 417.00, 19.00 dan 21.00 
Ge £ Sa Betty Grable dil. 

  

    

di M Fedi i, hari ipi tgl. 19 Maart 51. 
Tn " KA ti Pengurus Tanam Per an ATJEH 

Utjapan ' Terima K Kosib. 
Pada hari malam Minggu tg: 18-3 

R. H. SOERJOSOEPADMO: bekasi wakil Wali-Kota 
Jogjakarta dan Ketua seksi umum Sebsi 
Kepada UjawatanZ, kadan2, segenap sdr, bapdsi.t tuulap, terutama 

Pengurus R,K. Gembiakan bawah dan 40B3I Tjabsng Jogjakarta, 

jang sewuanja telah menjumbangkan berupa apapun djuga,serta 

RB menghantarkan djenszahsampai tempat pemakamannja di Kuntjen, 

la kami atas pama keluarga mengutjapkan diperbanjak terima ka- 

      

  

An. ae 

    
  

  

| ma sewaktu tiba di New Delhi me 
reka mendapat makanan ala India 

| (terus menerus kare kambing) se- 
hingga banjak jang | mendapat -pe- 
njakit perut. Baik sesudah hari 
ketiga, Ibu Abd. Kadir, jang diba- 
wa dari Indonesia, dapat membuat 
masakan Indonesia. 

    

Perawatan dikamp 
| Oiympic 

Setibanja di New Pelhi para com- 
“petitors dan officisis ditempatkan 
Gi Internasional Village didekat Sta- 

| dium Nasional dalam barrscs Rom- 

ANE na nan meme memes COngen  Pilipina, Singapura, Irsti, 
Bt kat 2 : Thailand, Indonesia, Ceylon dan Bur- 
: ma menetapi barracs jang letaknja 

n tjakram daripada. jg 

  

  

rombongan Djepang, India, 'Afganis- 
tan, Nepal disebelah kiri, djuga di. 
situ ditempatkan para competitors 
kaum wanita. Dus bush dininghall 
Gisediakan Untuk tempat makan: 
untuk itu masing2 orang menerima 
coupons. Mausing2 delegasi diberi 
tempat headgiarter. Djvga kantorpos 
didirikan spesial dimuka stadium 
untuk memudahkan para peserta 

| mengirimkan surat atau kawat ke- 
an Degara masing2. Bazar2, restauran, 

toko2 potret,,buku2, barang2 souve. 
pir diadakan djuga sehingga suasana 
mendjedi seperti pasar. malam. 
Rombongan Indonesia menempat- 

- (Sambungan dsri halaman 1 

Administratif maupun tehnik ba 
njar, jang belum selesai, tepi lama 
kelamaan segala kekurangan itu di. 

buat pers, baru disampaikan pada 

Pertandingan? dihari ain (Se. 

  

“dapat dimulai pada waktunja. 1- 

salnja pertandingan “basketball an- 
tara Pilipina — Burma harus me- 
nunggu setengah djam karena dja- 
ring belum selesa!, begitu dj“gA kan barracs no. 4 dalam d 5 ua bangsal. 
Pet andig Ken PROP Ngap ana an Untuk Tn bangsal disediakan se- 

7 orang pelajan. Setiap malam tuzang2 Te Kat Pa an aan tfutji partikulir datang mengambil 
Le san Haa ng Pan Pane pakaian2 kotor. Uatuk ini para pe- 

Na aan "1 Ta Ka serta Asian Gimes harus membajar 
2 Nana aa 2 Heran Wabanai diluar ongkos makan dan 

penginapan jg sepuluh rupees setiap 
saat inn seterusnja berdjalan malam itu. Poliklinik tentu ada dju. 

Dalam . erlombaan @allelik masih Ba 
ada sedikit. kgabran gan ialah scor. 
ringboard Abon Jan ig menundjukkan Aksi Pembersihan Daerah 
Gjarak lem au lontjatan se- G d 
bagainang keharbsnja “ada dalam Yangrung - Kawunganten 

(Oleh keresponden KR. Tjilatjap) tiap2 perlo baan) tak tampak, se- 

Disebabkan mengganasaja terror 
hingga anpourcer (penjiar hasil2 
perlombaan) harus menanjakannja 
dulu sebelu.u dapat. menjiarkan ha- Srombolsn pengatjau didess2 sepan- 
sil perlombaan. . djang lereng bukit sebelah utara 

Ta 1. S doredjo Gandrurgmangun dan Ka- 
wunganien, maka gerakan penge- 

1 Nagra peserta dan djaran din pembersihan oleh Ba. E $ taljon Maladi, terus aktif berdjalan 
Dalam First Asian Games di New ” pari keterangan jang Na ini 

Delhi turut serta 11 negara falah idapa 
Afghanisfan, Burma, Ceylon, Dje- Pk pandan ban LAN Maa 
pang, India, Indonesia, Iran, Nepal, gantarsari Tjikedondong dar Ke- 
Pilipina, Singapura “an Thailand,se- dungwadas. gronbolan2 pengatjau 
dang RRT jang baru tiba pada tg. mendspat pukulan jg ai Ari dak 
6/3 mengirimkan 7 orarg penindjau. kurang dari 70 snggauta terroris 
Djumlah competitors dan officials ynati 20 orang menjerah dan bebe- 
semuannja 590 orang. Tn Peran sendj.ta dadat dirampas, 

: : 1 i elandjutnja diterangkan keba- 
: Hawa di New Delhi njskan dari pengat MNNitu bersea- 

.Heawa di New Delhi pada waktu Gdj-takan golokatau bedog. Seudjata 
ini pada tengal bari sangat panas ari jarg dapat Girampas keadaan- 

dan diwaktu malam dingin. Udara. Dja banjak jarg tidak terpelihara. nja kering dan renjebsbken utusan? Dari keterangan jg Gidapat kebanjak 
Indonesia mendapat sakit dibagian ah jg menjerah adalah dari bekas 
mulut (bibir petjah2 dan batok). 2nSgauta A. O, I. dserah Kebumen 
Disamping itu banjak Gjuga dian- Ian keadaannja menjedihkan kurus tara mereka jang Ciserang penjakit ker.ng, karena kurarg makan dan 

— Selain itu pada hari2 perta menderita penjakit fplit. . 
San NN 

si Kesan na “Asiade disebelah kanan stadium, sedang 

     
AURI AKAN | GEMBLENG RAKJAT SMA 

.TERA SUPAJA 
(OLEH KORR. KR 

ARU2 ini dari Markas Besar 
nesia di Djakarta 

sAIRMINDED” 
Di PELEMBANG) 

Angkatan Udara Republik Indo” 
telah dikirim suatu rombongan jang diberi 

tugas menginspeksi lapangan2 terbang diseluruh Sumatera dan me- 
'nindjau serta mempeladjari kemungkinan2 untuk mengadakan pa- 
meran (exposisi) sekitar dunia penerbangan. 

Rentjana pameran ini akan dibuka pada awal bulan April ini, 

Selandjutnja akan dipertundjukkan 
Germonstrasi2 penerbangan oleh per- 

wira2 dan bintara2 AURI dilapang- 
an2 terbang serta demonstresi turun 

gn pajung dari pasukan pajung 
angkatan perang kita. 

KURI bukan saluran 
dari sisa2 ML 

G. Iskandar seorang perwira rom- 
bongan inspeksi AURI tsb. dim suatu 
konperensi pers di Palembang mem- 
berikan eendjelasan2, bshwa sangat 
salah sekali kalau ada sstengah orang 
menjangka seakan? Angkatan Udara 
kita sekarang adalah saluran dari 
sisa2 M (ilitaire) L (uchtmcht) Be- 
landa tempo hari. Sebagi dimaklumi, 
dizaman Belanda hanja ada 4a5 
orang sadja pemuda Indoneria jang 
mendapat brevet penerbangan, kare- 
na dipersempitnja kesempatan dan 

beratnja sjarat2 untuk mengikuti 
pendidikan ini. 

Setelah Indonesia merdeka,  ang- 
katan udara nasional segera dirintis 
dan disusun oleh djuru2 terbang 
kita Suryadharma, Dr. Abdurrach. 
man Saleh simarhuam,dil. ptusn2 
dari negara tetangga, India, dan 
lain? pegeri jg bersyampathie kepada 
perdiuangan kemerdekaan kita me- 
njebabkan kita memperoleh pindjam- 
an beberapa pesawat Dakota dan 
Catalina jg kemudian telah dapat 
kita pergunakan menembus blokade 
Belanda di Sumatera danlain2 pulau. 
Antara pesawat2 ini ada jg kexu- 
Gian Gjatuh di Djambi dan di Seiat 
Malaka antara lain2 telsh membawa 
korban gzeorang djuruterbang kita 
almarhum Kolonel Halim, jg telah 
baajak pengalaman didunia pener- 
bungan internssional diluar negeri 
dan kemudian pulang ke Indonesia 
untuk mentjurahkan tenaganja bagi 
tanah airnja. : 

Kissah pertumbuhan 
: KURI, 

Iskardar selandjutnja kissahkan 

pertumbuhan AURI kita dgn. me- 
ngingatkan djassnja Commodore 
muda W.weko, jg. ketika agressie 
militsr Belanda ke 2 petjah, telah 
sempat welarikan pesawat R.I. 002, 
—sumbangan rakjat Atjeb,— ke in- 
dia dan Burma, ditempat mana ke- 
mud:ian pemuda kita itu mengada- 
kan. usaha2 perbubungan udara. Ha- 

dimulai dari Sumatera Utara dan pada bulan Mei diharap Fan. su- 
dah akan dapat diadakan di “Palembang. 

sil dari usaha ini. dipergunakan un- 
tuk mengongkosi 20 orang pemuda? 
kita jg. dididik mendjadi djuruter- 

bang Gi India disamping untuk per- 

Oongkosan kantor2 perwakilan dan 
mahasiswa2 kita diluar negeri. 

Setelah penjerahan kedaulatan 
-oleh Belande, AURI mengadakan 
re-organisasi besar2an dan menam- 
bah arggota2 dan penerbang?nja. 
Dengan begini terpaksa penerbang2 
kita jg. berdjuang dl Birma dipang- 

gil pulang, begitu pula ponerbarg2 
kita jg. sedang dididik di India :g. 

sedjumlah 18 orang sudah mendapst 
idjazah (brevet) A. Mereka ini ke- 

mudian meneruskan pendidikannja 
di Bandung untuk mendapatkan NN 
vet B. 

Sekitar 60 benua 
Indonesia jg. did.dik 
di California. : 

Mengensi 60 orarg pemuda? kita 
jg, baru2 ini dikirim ke California 
untuk mengikuti didikan penerba- 
hgan, diterangkan bahwa mereka 
Ibi dididik disuatu maskspsi perer- 
“bangan partikilir di Toiva ( Califor- 

Dia) atas biaja Fewerintah R.I, un- 
tuk 1 tahun lamanja jg. kemudian 

akan diteruskan di Indonesia. " 
Mengenai kesempatan memasuki 

pendidikan djurvterbang AURI di 
Bandung Ci erangkan, bhw kini se- 
Gang dididik 30 pemuda jg terpilih 

dari 115 tjalon2 jg memadjukan la- 
marah. Dari djuslah 30 pemuda 
ini termasuk 5 pemuda dari Atjeh 
dan beberapa orang lagi dari lain 
daerah di Sumsters, Sjarat jang ter- 
berat masuk pendidikan tsb,,di sam. 
pisg basis pend dikan SMA untuk 
mendjadi perwira psnerbang dan 
SM utk bintara. penerbeng,  teruta- 
ma ,,prychotechn:sche keuring” dan 

»Viegmedische keuring” dan uku 
ran setidak?nja 1.60 m menjebabkan 
banjak tjalon2 tidak dapat diterima. 

Untuk pendidikan ini disediakan 3 
matiam brevet, jaitu brevet 1II di- 
berikan kepada mereka jg telah tja- 
Kap mengemudikan pesawat2 sport 
(Pipercup). brevet II utk mengen 
dar type jg lebih besar (Mustang) 
Gan brevet I utk mengemudi pesa 
wat jg bermotor dua. Hinggs kini 
telah ada 12 orang jg mendapat 
brevet I, 30 orang brevet II, dan se- 
Gjunlah besar brevet III. 

Pesawat? dari ML 

Pesawat2jg disershkan oleh ML 
Belanda kepada AURI terdiri dari 
Gienis2 Mustang, 

Disamping itu AURI memperba- 
njak djumlah pesawat?nja dengan 
membeli legi diluar negeri, seperti 

ig telan Giterima baru? ini 2 Hali- 
copter dan 3 Catalina. Jang masih 
ditunggu kedatangannja ada 3 Ca. 
talena lagi. Hingga kini AURI te- 

lah memiliki 30 bomber 15 Mustang, 
40 H.rvard dan sedjumlah besar 

Fipe-cup buatan luar “negeri atau. 
pun buatan sendiri dari rangka2 dan 
.motor2 jg sudah ada. 

Sementara itu dalam AURI ada 

perwirastertentu jg mengkonstruk- 
sikan pembikinan pesawat model 
kita sendiri, Antaranja ada dikon- 
struksikan membikin sebuah 
Helicopter dengan memakai 
mesin dari sepoeda-Motor. 
Dergan kegiatan2 ini, direntjana- 

kan hirgga schirtahunini kekuatan — 
AURI kita sudah mesti sama dg ML 
Belanda tempo hari. 

Viiegeclub untuk mem. 
bangkit ,airminded”. 

Salah satu djalan untuk membang- 

kitkan semangat tjinta.udare fair. 
minded , 
perkumpulan? penerbangan (vi'ege- 
club), seperti jang telah ada di Ban- 
Gung, Diskarta, dH tempat. Untuk 
ini AURI bersedia memberikan ban- 
tuan memindjami pesawat2 tjapung 
(Pipercup) ian menjediskan instruk 

teur2 serta lain2 ahll. Anggota2 
perkumpulan ini hanja diberi kesem- 
patan mempeladjari mengemudikan : 
pesawat sport semata2. 

Pendjahat2 banderol 
akan diadili 

10 Orang pesakitan Tionghoa dan 
Indonesia, ig 3 minggu jl, telah di- 
tangkap oleh Pulisi femarang ke- 
tika sedang asjik bekerdja didalam 

»Grukke j“nja di Djagalan Sfema- 
rang (jg 4 ditangkap di Djakarta), ' 
kini peperiksasnnja dalam Kepoli- 

sian sudah selesai. - Procesverbaal 
beserta kukti2 lengkap jg berupa 
»Grukkerijs komplit, proefdrukken 
banderol, dan 1 koper banderol2: 
palsu dari harga mulai R 0.35 hing- 
ga R 085, kini sudah berada dita 
ngan Djakss, hirvgga tidak lama 

lagi pesakitan2 tadi akan segera di- 
adjukan dimuka Hakim Semarang. 

RALAT 
Berita KR tg. 16 351 berkepala: 

Pembongkaran Korban . Peristiwa 
September di Tlawa”, terdapat sa- 
lah zet. 

Tertulis: ..... 
Jang diserahisa.. ... 
Betulnja: Dr. (dokter) Tam- 

bunan jang diserahi: 
Dengan ini kesslshan dibetulkan, 
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dan teman2nja, supaja berkum- 

51, “djam 4, telah na 

“Daerah Jogjakarta     YALCUM POWDER » EAU DE COLOGNE DousLe     

di hadiirat Tuhan dengan se- 

2 Nat. Ma na PENGUMUMAN 
  

men 
IBO-5H 1 :    

  

“Koja nba. Wewekegi 

  

  

  

DI DIJUAL: aa ae 3 8 aa 23 

KABean TAHU” 
guito”. Radio model lama, 

- dan djuga Sedia: speda2 laki 
katana dari Merk jang 

5 sudah terkenal. Perlak speda 
2 (Jurkbeschermer). 

- ,RISCO'" Ngabean 66, Jogja. 
Vr an Namun Tana terbit. 

      

. lahin2, rumah tangga jang ada putra2 ketjil, kesempatan ini patut 

| “mendjadi atjara: datanglah untuk membuktikan. 

BALAI LELANG KEMADJUAN, Judonegaran No. 14. 

  

asa. SAYA Uk 

A' entechap Jogiakrrta 

  

Lena borongan dan etjeran. | 
7 Kwaliteit bagus. Toko2, seko- 

Pada Kementerian Dalam 

Pengurus. 

dari kedudukan sebagai 
»Petundjuk Alamat 

Dagang & Perusehaan” jang diterbit- 

kan oleh Kontak Biro Umum di Djl. Bandjsran No. 13 — Bandung, 

“sedang ditjetak, kalau keadaan mengizinkan, mungkin pada bulan 

»LAWET” 

" a. DESENTRALISASI 
    

  24. FOTO TOESTELLEN " 
Tana MZEISS IKON” 

2 | Baru te : 

  

       

  

    - NEITAR 1 2 

  

  

bxh " jeman No. 33) akan dihapuskan. 

2 ANT aan “Kantor femarang dar 
i3 IKONTA. : 0. Mx 35 mm. Urusan Pemulihan Hak 

Masi 5 kan : $ rang—Kotak Pos 132). 

RADIO RIMBU dengan ACCU |: 

Toko »KOTA GEDE" |             

in PENGUMUMAN. 
Mulai tanggal 19: Maret 1951 Kantor PENJELESAIAN 

URUSAN FEMUL!IHAN HAK di Magelang (Djalan Ba- 

: Fenjelesaian tata-usshanja selandjutnja akan diurus oleh 

A Panitya Untuk Menjelesaikan Urusan 
AN Pemulihan Hak Untuk Djawa- Tengah 

b. AGRARIA 

  

Panitya Untuk Menjelesaikan 
(Dj. Purwodinatan No. 30, Sema- ' 

Korresponden Djakarta. 

di #emarang. 

E.W.H. DE VRIES. 169—3       

  

DALAM NEGERI 
patan menerima pegawai2 dari lain2 Kementerian/ Djawatan/ 
Kantor jg dapat dilepaskan (dengan »misbaarheidsverklaring”, 

DJURUTULIS (TIK) 
sampai dengan 

REPERENDARIS 
Jang dibutuhkan tenaga2 jang berpengalaman dalam soal2: 

“Jang bai hentingan dipersilahkan memadjukan permintaan 
.dengan surat disertai riwajat hidup lengkap dan keterangan 

dari Kementerian! Djawatan/ Kantor jang bersan,kutan dengan 

“'pernjataan, bahwa terhadap kepindahan mereka itu ke Kemen- 

terian Dalam Negeri tidak ada keberatan. 
Surat2 permintaan hendaknja disampaikan kepada Bagian 

Pegawai Kementerian Dalam Negeri. Djalan Segara No. 7, 

Kesempatan ditutup pada tanggal 15 April 1951, 

Djakarta, 14 Maret 195!. 
Kepala Bagian Pegawai K.D.N,, 

SOERATNO SASTROAMIDJOJO. 
BERO ANAK bit NAN API AS 

VIN, 501 — 105 An B. 

KEMENTERIAN 

Negeri Djakarta ada kesem- 

c. KEUANGAN- dan 
d. ADMINISTRASI 
(SURAT-MENJURAT) 

  

Ini malam 

N. DAMAJANTI 
x 

HARI SENIN TG. 19 MARET 1951 

13 th. keatos. 

Mulai ini malam. 

168—3   
BARU TERBIT. — 
  

NN La tangan sdr RUSTAM EFFENDY, 
ig namanja banjak dikenal orang, didalam dan diluar negeri! !!!! 

Pesanlah, pasti memuaskan: dengan 
? buku jang memesan banjak 

1. Sedikit Pendielasan Tentang soal2 TROTKISME. 5 

Mengupas setjara teoritis paham2 dan anggapan politik jang di- 
sebutkan , TROTKISME. 
okuran 14 x 20, kertas baik, harga Bb : 3G 

2. Strategie dan Taktiek (1950) 

Uraian mengensi szo'al ,,strategie dan taktiek #ekotdafomay? 
ukuran 16 x 22 kulit berwarna 

3 Tentang so'sl2 ,NEGARA DEMOKRASI" dan ,DIKTATUR PRO-. 
LETAR« 
ukuran 14 x 20, kertas baik, kulit berwarna, harga B9 

4 Eoval2 mengenai SISTIM KAPITALIS. 
Pendjelasan teori tentang so'al politik ekonomi. $ 
ukuran 14x 20. kertas bsik, kulit berwarna, harga Bb, F 

5. Sasa12 disekitar KKISIS KAPITALIS. 
Bagaimans, inilah bshannja. 
Okuran 14 x 0. kertas baik, kulit berwarna, harga RB) 

rabat istimewa. 
10 expl sampai 25 expl 
26 expl 5 50 expi 
51 expl F 

  

ENAM DJAM Di JOGJA. 
(SEBUAH EPOS GERILJA) 

Dg. DEL JUZAR — R. SUTJIPTO 

Dengan TEKS BAHASA INDONESJA. 

in by STANLEY HAYMES « 

  
seteruanja 30 pCt 

pesaniah dari sekarang, kepada Pusat 
Pendjualan :,Penerbit PATRIOT" utk Djawa Tengah 

Toko buku ,K.R." 
Tngu Kidul 4?, 

Typ, »Kedaulatan Rakjat” 1031 (LA (102 

Djam : 4.30—7—9.30. 

  

ISMAIL — 
ARDYA dil. 

Untuk memberi kesempatan kepada umum, 

DIADAKAN MATINEE DJAM 10. 

TINGGAL 2 HARI SADJA. 

    
Djam: 4.30—7-—9.30 

17 th. keatas 

  

Directed t DAYID LEAN 
cenplay by NICHOLAS PHIPPS and STANLEY HAYNES 

A BAVID LEAM PRODUCTION for Cines nga 
BAGLE- LION DISTRO TI 2 

    

  

harga paling murah.— Untuk toko2 
kami beri korting istimewa. i 

harga R 650. 

15 pCt 
20 pCt   Toe" "warta, 

7 

Hsivard, Look- ' 
| head dan bomber B-25. - 

ialah dergan membentuk 
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