
   

        

  

   

  

  

nisaris Tinggi: 

da. 

pengumuman 
“oleh xomisariat 

6 Gi Djakarta pada ' 
aptu sore mendjelang hari 

ikan Oa atas :pemjatan 
Belanda 

“kayak dulu Sekai dapat diperoleh reaks! 
k pemerintah Indonesia (atas pengumuman Ko- 
elanda “di Indonesia mengenai langkah2 jang te- 

Belanda Lamwping pada menteri 
esia Berhubung dengan terdjadinja pembunuhan2 

  

Sekitar Perdamaian dgn 

-enterian LN Au e- 
He rika “John Aa D:.Hes kenarin 

“ bersidung dgn anggsuta2 panitia L. 
dgn N. Sansat utk me ubitjarakan suatu 

ak ditjapai oleh 
da itu dengan 
bentuk kes Ba 

    

          

     

    

   
    
   

  

   

  

   

  

   
   

  

   

        

   

    

   

    

    

      

   

      

   

  

   

   

  

   

    

   

  

       

  

   
   
   

   
   

    

   

ta 'nilar gan harapan dan” Pa aa ai 
nja sehingga tidak merasa tjukup dgan 

langkah2 diplomatik iang lazim di 
aka aa ana, lagi tjo- pekai antara dna negara jang telah 

Kira | mewpanjai hubungan diplomatik. 
kendiata Kalaogan2 laila malah berpendapat.. 
echirnja bahwa tjara jang dipakai oeh Ko 
ongan missariat Tinggi Belanda sekarang 

an ked ini mengingatkan mereka pada ,,psy 
edjahatar: 

  

cada ber- persengketaan di antara Indonesia 
an, apikih dan Belanda sedang meradjalels, da 

amping nga maksud untuk. An Senp engan, 
5 penat Gunis. 

Tattero Belanda 
tidok teat. 

embe- Pemwentara itu kalangan? politik 
a kepada menuudjukkan, bahwa pihak Belan- 

| ran jang tara bekas anggauta2 tentaranja 
ata, tidak se- dinegeri ini. Sampai sekarang ma- 

1 tatan? kedja- sih sadja kedapatan orang2 bargsa 
5 tan Belanda jang turut dan tersangkut 

ang melskukan perampokan dan terror 
| kita terhadap penduduk, Keadaan jang 
ntara Iemikian sudah tentu menimbulkan 
dari reaksi, jang sangat tidik bsik ter- 

& na kesndetakag Belaida pada 

a EN “Dari polar: Tel Been di” 
chten, dapst kabar, bahwa dalam waktu 
adang jg tidak lama lagi daerah Djakarta | 
sh air reyaeken dapat tambehan satu seksi 

1 | polisi lagi, jaitn seksi 8 jang meli- 
« puti kota baru Kebajoran.- 
at se- Sebagaimana diketahui hingga kini 
pun dumlah seksi portal “Otstaf adalah 

z ga kp ktu 7 buah. 
sih disini Lebih djavh diterangkan 'oleh 91 SA 

mereka da. hek kepolisian sda pula dikandung 
mreka niat untuk selain mengadakan polisi W 

m ungkin laut seperti jg sudah sekarang 
ag sini. ini, Gjuga polisi udara sebagaimana 

mMmung- lajaknja ada dinegars2 modern. Bila 
polisi udara ituaken kan belum 

TW.H Pe Ant 

  

    

     

     

    

        

   

  

   

  

   
   

    

    

       

  

   

   

  

   
    

   
    

   
   
   

    

      

engadakan 
tah “untuk “membitjarakan kesukaran 

  

luruh 

a itu, Aam 
nggeris masih sanga 

jaitu , Daily “Worker” mempunjai 
plasg 1/5. 000, sedang “mingguan 
ng ps'ing besar na 

“lembar. 
1 puluh persen dari produksi " 
Gunia diborong oleh Amerika, 

.80 pCt. dari produksi 

enurut koterangan pihak pers, 
4 sulah setengah tahun djadi 

aan dengan Kementerian 

aa “Ant, 

     
$ Andal 

    
  

n jang terketjil disana, 1901 

n, tapi hasilnja belum aju 1 

“rentjana untuk suatu perdisndjian 
perdamaian dengan D'epsng. 
Men. LN. Acheson mendjandjikan 

agar sipaja Rusia akan memper. 
timpbangkan sekali lagi penolakannja 
baru2 isi utk ikut serta dalaro pem 
bitjaraan2 lebih Iaodjut berkenuan 

ang Pan an? Djepang :tu. 
3 atakan kepada wartawan? | sa 28 

bhw 18 tidak melihst se- 
Naa peaa Apapin mengapa ren 
tjana itu harus d'tolak oleh Rusia 
atau setiap Maan na V.o.A, 

Tentara Komunis 8 djuta 
.Kemt. urisan Perarg Inggeris 

kemarin mengeluarkan sebuah kete- 

keterangan tersebut bhw kekiuten: 
pssukan? Soviet —Tiongkok sdalah 
sebesar $ djuta orang. 
Menurut pradfurit2 jg melarikan 

diri Geri tentara Sovjet dikatakan, 
batw: disiplin tent-ra sangat ke- 

-. ras Sedang pasukan? Tiongkok ter- 
latih baik dan berdisiplin. Dengan 
demikian mereka mungkin G-pat 

ser- Ga sendiri tidak ditaati oleh semen- menje: bu ketiap2 bagian benua Bro mosi mengenai 
pa. 
-Tetapi Ajika terpaksa negara? 

perdjandjian Atlantik dapat menam- 
bah kekuatan angkatan dsrat, levt 

dengan keksatan tentara Sovjet- 
Tiongkok.—B.3 B0. 

— Parlemen telah fnenerima baik 
rentjana undang2 pe nilihan Korsti- 
tuente. Pemilihan ini skan dilaku- 

.kan Tn et bit Juga 
Tn 

HK : 

ia 5 

| kan pertanjaan Mr. Mhd. Yamin 
Meng, telah memberikan dja- 

an sebig i berikut: 
Imlah mahasiswa bagi tehun 

ia jang menerima bessiswa pada 
Perguruan Tinggi ditanah Injonesia 
jang Gitundjuk Jangsung oleh Ke- 
menterian P.P, & K. adu 550. Djum- 

pasti dari mereka jang di 

Oleh masing2 Kementerian 
urut aturan lama jang mengu- 

#nhakan kepada tian-tiap Kemente- 
— rian mengurus sendiri hal jang di 

| maksudkan ini, dan jang akan di 
' Operkan kepada Kementerian P.P. 
& K, karena pemberian Beasiswa 
seksrang dipusstkan kepada Ke- 

menterian P.P. & K., masih akan 
Para kepada Kementerian 

     
ang sekarang sudah ada psda 

PNP Na P.P &,K. ada sedjumlah 
a in daripada jang tersebut di- 

masih banjak permintaan? jg. 
tekerang sedang dalam penjelesatan. 
Berhubung dengan terus - menerus- 

dimedjukan permintaan itu, 
ndaftaran untuk tahun pe 

L 1950—1951 per I Maret 
h ditutup, sebab mende. 

kati utupan tahun pengadjsran. 
Bantuan jang disediakan untuk bea- 
sisw Tina tahun 1951 pada Pergu- 
nan Tin pan di Indonefia adalah 

MN pan Sjarat-sjaratnja. 
Maria negara Indonesia jang 
erbadan sehat, berkelakuan baix, pa 

aa permulaan pelidjaran berumur 

tidak lebih dari 32 tahun, dgn ber- 
idjezih $ M.A. atau sekolah lain 

ang seleradjat dengan hasil udjian 
Jang Ma bakat jang me. 
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BE 
«$ 

soal sengketa Irian Barat 

Menurut Sunarjo djalan per- 
tama-tama sebagai usaha menda- 
patkan kembali Irian Barat ialah 
dgn. langsung 1gisi semangat 

rakjat Indonesia didalam maupun 
diluar Irian Barat tentang pen- 
tingnja claim nasional itu bagi 
kedudukan dan kesedjahteraan 
Indonesia. Ai 

Kabinet perlu di- 
tindiau. 

   
   

Sererusnja ia berpendapat bah- 
wa oleh karena soal Irian Barat 
adalah suatu kepentingar nasio- 
nal jang utama, maka sejogjanja 
diadakan penindjauan kabinet 
guna meaindjaw, “politik jg. ba- 
gaimana jg. haru dilakukan dan 

ng Mann bisa dipertangc 

kepada seluruh b 
Mr. St te 

supaja ku ni dengan Ne- 
derland diputuskan sadja dan ini 

    

berdasarkan Fata jg suka- 
rela, padahal dasar'itu sekarang 
sudah tidak ada lagi. 

“Uni tidak lebih 
dari dominion 

Ditegaskannja bahwa uni tidak 
Cho'ogis warfaire« jang telah dipa- Tangan mengenai kekuatan tentara lebih daripada dominion dan do- 

njeliliki kai oich kedua pihak dulu dimasa Sovjet dan Tiongkor. Dikatakan diIM minjon biasa lepaskan diri dari 
ikatan commonwealth, apalagi uni 
jang lebih kurang itu. 

Keterangan Djody 
Mz. Diody Gondokusumo ke- 

tua fraksi Partai Rakjat Nasio- 
nal jang dulu memadjukan usul 

Irian Barat tapi 
kemudian ditarik kembali mene- 
rangkan, bahwa sikap Nederland 
adalah seperti suatu bumerang 

dalam gerakan2 bersendjata jsng dan udsranja jang sama besarnja jang akan merugikan diri sendiri. 

Sikap tersebut menurut Djody 
akan menimbulkan reaksi hebat 
pada seluruh rakjat Indonesia 
dan semangat jang meluap ten- 
tang soal ini bisa petjah djadi 
semangat anti Belanda. 

mungkinkannja mehlelesaikan pela- 
djaran jang dikehoadaki dalam wak- 

tu jang selajaknj3. 

Beladjar diluar negeri 
Mehasi wa jang mevserima bea- 

siswa pada Perguruan Tinggi diluar 
negeri bagi tshun,1951 ada 26 Ke- 
meoterian P.P. & K. belum meneri- 
ma laporan dari Kommissaeriat A- 
gung di Den Haag tentang berapa 

banjaknja mahasiswa dari sefjum- 
lah 349 orsng bekas Malinobeur- 
studenten jang setelah berlakunja 
Peraturan Reasiswa baru, minta dan 
mendapat tundjangan ikatan dinas. 
Djuralah seluruh uang bantuan ig 
disediakan “untuk beasiswa pada 
Perguruan Tinggi diluar negeri ada- 
lah R 1 000.000.— 

“Sjarat-sjarat: 
Menuntut suatu ilmu pengetahn- 

an/peladjaron, jang dipandang per- 
Iu bagi pembangunan Indonesia, 

Gan jang tidak dapat dituntut pada 
Perguruan Tinggi/sekolah vak me- 
nengah jang ata di Indonesia. 
Warga negara Indonesia Jarg 

berbadan sebat, berkelakuan baik, 
pada permulaan peladjaran beru- 
mur tidak lebih dari 23 tahun, dan 
Gan berizah S.M. A, atau sekolah 
laia jang sederadjat untuk masuk 
kesuatu Perguruan Tinggi dan ber- 
idjazah S.LM.P, untuk masuk kese- 
kolah vak menengah dengan hasil 
udjian jang menundjukkan bakat jg 
memungkinkannja menjelesaikan 

peladjaran jang dikehepdaki dalam 
Waktu jang selajaknja. 

Mshasiswa jang memilih dengan 
setjara merdeka menuntut ilmu pa- 

kaka rakjat harus. 
di isi. 

ENGENAI keterangan P.M, Nederland Dr. Drees 
tentang masalah Irian 

Belanda tidak mempunjai alternatief lain dari pa- 
da menunggu sadja bagaimana kedjadian2 dima- 
sa jang akan datang jang berarti membekukan 

g, karena uni. 

UMUM 

Barat bahwa kabinet 

dengan mendiamkan so- 
alnja tetap dalam statusconflict Mr. Sunarjo ketua 
seksi Luar Negeri Parlemen menerangkan, bahwa 
seal itu olehnja sudah diduga terlebih dulu pada 
ketika Parlemen membitjarakan mosi Kusnan, mo- 
si Djody,: artinja bahwa Nederland dalam keadaan 
seperti sekarang mustahil mau menjerahkan Irian 
Barat kepada Indonesia. . 

Menurut Djody dengan adanja 
sikap Pemerintah Belanda jang 
sedemikian itu sebaliknja Peme- 
rintah Indonesia segera menghen- 
tikan uni verband dan hanja mau 
rundingan lagi dengan Nederland 
tjuma atas dasar penjerahan ke- 
daulatan atas Irian Ka Ant. 

Dagang India - Mesir 
India dan Mesir telah membuat 

suatu perdjindjian dagang untuk se 

tasun lamanja untuk mengganti 
perijandjiin sementara sepecti re- 
djak bilan Juli jang lalu Menurut 
perdjandjian itu, India akan mene- 
rina kapas, benang, rami dari 
Mesir, 

S2bagai gantinja, Mesir akan 
meadapat tembakan, minjak, kopi 
Gan perkakas besi dan badja dari 
Indi3.. 

  

Sabutan | GGS PU Nm 
Etjeran In ka sr ooh 0.30 

Me audi : 
4 Sa 1 kolom. . . # 0.70 
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: . Hatta d Malas 
Romborgan We. Pres. Hatta hari 

ini ditunggu kedatang: ganja di Ma- 

kassar, Sebegsimana diketehsi rom- 
bongan Wk. Pre3 kinisedang meng- 
adakan verdjalanan penindjayan di- 
bagian Tixur Indonesia. Diantaranja 
jg dikundjungi ialah propinsi Malu- 
ku. Hi:tta akan meneruskan perdja- 
lanan ke L AE Dr PR 

RENTIANA ANGGARAN 
BELANDJA 

Rentjana Undang? Anggaran Be- 
landja Negara untuk tahun '50 dan 
'51 jang terdiri diri 36 bagian telah 
Gitrina seluruhnja (ketjul bagian 
dari mengenai rentjana anggaran 
belandja kementerian P.P.& K 

oleh sekretariat DPR R.I. dan te- 
lah disampaikan pula kepada ang- 
gauta2 dewan perwakilan rakjat. 

  

Demikian pengumuman sekretariat 
DPR R.I. Ant. 

Buruh N, rasionalisasi, 

larangan mogok 
Fraksi Buruh dalam mirggu ini 

akan mengadakan rapat kerdja dgn 
Menteri Perburuhan dan wakil2 dari 
kantor urusan pegawai. Jang ekan 
dibitjsrakan ialah sosi2 mengenai 
sekitar kepeitingan buruh iaitu ten- 
tang masa ontslig, buruh ,,N”', rasio- 
palisas, 1on £Ctiver, peraturan ten- 
tang larangan mogok, pengakuan 

serekat buruh, undang2 kerija 1948, 
locx out pabrik gula, inpassing ga- 
Gji, reyon2 kemahalan upah minimum. 
panitya gadji baru, gadji von bulan 
Djuli — Desember1949, pensiun, uang 
pemulihan, peraturanperburuhan dan 
sosial serta harga beras. Ant. 

  

KABINET TIDAK DAPAT 
-DIPERTAHANKAN 

Kata W. A. Wachman 

A. Rachman, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi Su- 
W. matra Selatan dalam pnertjakapan dengan ,,Antara” njatakan, 
bahwa jang penting untuk kepentingan negara adalah pemerintah 
dapat mendjalankan programnja 

Dikstakannja, bshwa dengan mer- 
Gengar2 komentar2 dari surat kabsr 

maupua lainnja tentang pemerintah 
dewasa ini, maka pjata kabinet se- 
karang ini tidak bisa lagi diperta 
hankan. 

Na 

Soslnja menurut W. A. Rschman, 
bukanlsah soal .sispa jsng harus me- 
merintah itu, tetapi adaliah soal 
program, soal staatsplanning jang 
dipat didjalankan oleb orang itu 
dengan teratur. ,,Bagi saja biar ku 
tjing pakai dasi, kalau dia sanggup 
mendjalankan programnja dengan 
teratur dan baik, dia boleh meme 
gang kemudi pemerintaban”, kata 
R.chman. : 

Ta 

Sementara itu Dr. AK. Gani jg 
baru sadja kembali dari Diskarta 
menghadiiri rapat Dewan Partai PNI, 
merjatan kepada ,,Antera”, bahwa 
keputusan rapat itu a.l: ialah PNI 

PEMBERIAN BEASISWA (STUDIEBEURS) 
'R 2.425.000-— Untuk beladjar di Indonesia. 

“R 1.000.000-— Un uk be adjar di luar neger'. 

d4 Perguruan Tinggi! diluar negeri 
atas biaja sendiri harus berhubung- 

an langsung dengan Lemb:ga Al:t2 
Pembajaran Luar Negeri Kawadjib 
an Kerwenterisan P. P. & K. hanja 
menjatakan apakah peladjaran jang 
Gituntvutnja sungguh tidak dapat 
dituntut di Indoresia dan benar sa- 
ngat perlu bagi pembangunan ne. 
gara Indonesia pada dewasa ini. 

S'kap Pemerintah terhadap maha- 

si-wa jang kini beladjar dinegeri 
Belanda dan jang masih membutuh- 
kan bantuan dari Pemerintah Indo- 
nesia setelah dibantu oleh bekas 
Pemerintah Federal atau Pemerin. 
tah Hindia Belanda dahulu, ialah: 

a) Mereka jang menuntut 'pela- 
Gjaran jang tak dapait dituntut di 
Indonesia dan peladjaran mana di. 
anggap perlu untuk pembangunan 
Negara kita diberl kesempatan me- 
nerima beasiswa baru dangan ikat- 
an dinasatas permohonan jang me- 

reka adjukan. 
b) Mereka jg. menutut peladjaran 

di Negeri Belanda jg. ada di Indo- 
nesia, haruslah selekasnja kembali 
ke Indonesia dgn. kelonggaran, bah 
wa mereka jg. menghadapi udjian, 
boleh merempuhnja dahulu, dengan 
perdjandjian bahwa udjlan itu di- 
selenggarekan sebelum tgl. 1 Agus- 
tus 1951. 

Cc) Mahasiswa pada fakulteit Ke- 
Gokteran dinegeri Belanda ig, sebe- 
lum schir tahun 1950 telah men- 
tjspai udjian semiarts, diperboleh- 
kan tinggal dinegeri Belanda paling 
lama 1 tahun sesudah uidjian tasb., 
untuk mentjapai arts diploma. 

Tentang pendirian Kementerian 
P.P. & K. tersebut diatas ini masih 
dirundingkan dgn, Komisariat Agung 
di 'Gravenhage, agar supaja tertja. 
pai penjelesaian jang memuaskan 
segala fihak jg. bersangkutan. S.M. 

  

Lambaga Kebudajaan Indonesia 

Ken Batavaasch Gansotschap 

yan Konstenen Wetenschapoen”       5. 

   
AA BRA Tin ak da Had Usul 

1 

SNN SAK dal 

dengan planmatig 

berpendirian, bihwa tjums ada satu 
djalan sadja jarg dapat menghabisi 
ketegangan dan kekeruhan sekarang 
ini ialah pembubaran kabinet dan 
penbentukan kabinet baru dengan 
program baru sedang susunan kabi. 

net itu harus meliputi semua go 
longan. 

Dikatakannja selandjutnja bahwa 
dipusat dewasa ini sangat diliputi 
oleh udara ketegangan dan kelesuan 

Thai tjontoh Australia 
Menteri keuangan Thai kemarin 

tiha di Australia untuk mengadakan 
perundingan dengan para pembesar 
pembesar dari perbendaharaan re- 
gara dan padiak. Ia akan tinggal 
di Australia 3 minggu dan diharap- 
kannja akan dapat mengadakan 
perundingan - perundingan jang se- 
puas -purenja. 
Dim sustu pertiakapan dengan 

wartawan ia mengatakan, bahwa 
ia akan mentjontoh segala” soal me- 
ngenai padjak, soal keuengan dan 
lain Ileinnja jang nantinja akan da- 
pat didjalankan dinegerinja. Kare a 
mengenai soal keuangan di Thai 
pada waktu ini sangatlah buruk dan 
tiap tiap tahun pemerintsh Thai 
tentu kekuranganarggaran belandja 
jang tidak sedikit djumlehnja. - RA. 

PERDAMAIAN DG. DJER- 
MAN DJANGAN TJEPAT 

Pemimpin2 Partai Demokrat Djer- 

man Barat, Dr. Kurt #chumacher 
mengandjurkan, supaja perdjandjian 
perdamaian dengan Djerman dja- 
ngan diadakan terlalu segera. 

Sebab, demikian #@chumecher, 
bertambah tjepat perdjandjian itu 
ditanda tangani, maka akan menim- 
bulkan akibat jang lebih buruk la- 
gi bagi Djerman, Demikian Ant. 

AFP dari Kiel. 8 

Rentjana Schuman 
disetudjui . 

Hoam negara di Eropa Barat 
mengumumkan persetudjuan tentang 
rentjana Schuman utk melebur in- 
dustri2 badja danbatubara keenam 
negara Barat jakni Perantjis, Djer- 

man Barat, I-alia, Belgia, Irlandia 
dsn Luxemburg. 
Dalam komunike bersama negara2 

Barat ini keenam negara tersebut 
menjatakan, bahwa mereka bertemu 
lagi kemarin untuk menanda tang- 
ani rentjana Fchuman untuk pele- 
buran industri badja dan batubara. 
Demikian Ant. U? dari Paris. 

—— ana 

Kenteri LN Mr. Rum kemarin 
pagi mengadakan pembitjaraan dgn 
seksi luar negeri parlemen menge- 
nai internasional dewasa ini. 

  Je POM 5 

Meka 4 
Hn TN ia 

SA 20 MARET 1951 

  

Sebuah rentjana jang uniek, untuk 

melelangkan pemuda2 jang belum 
kawia kepada wacCita2 pelantjong 
(tourist) jang kaja sebagai suami 
kini sedang diselenggarakan oleh 
sebuah organisasi dipantai Miami, 
Organisator Stan Farber. mengata. 
kan kepada wartawan, behwa orga- 
nisasinja dengan tjara terang2an 
sedang mengumpulkan pemuda2 jg 
tjakap untuk ,didjual“ kepada para 
wanita jang kaja sebagai suami, 

: (Ant UP). 
— Ha 

Tarik sekaligus 
Kemarin Dewan Ekonomwie Indo- 

nesia pusat menjampaikan suatu 
nota kepada Ment. Keuangan dan 
kepada Dewan Menteri mengenai 
perobahan dalam peraturan? padjak. 
peredaran. Dewan Ekonomie pusat 
mengusulkan  supaja peraturan 
setiap 2,5 pCt. dirobah mendjadi 

penarikan sekali gus dgn menambah 
djumlahnja mendjadi 10 pCt. 
Menurut pendapatnjs, penarikan 

sekali gas itu akan memperketjil 
perbuatan korupsi dan mentjegah 
ketjurarngan bagi kaum pedagang 
besar dan ketjil. 
Dengan Jitariknja sekali gus ma- 

ka hatsil jang diperoleh negara ti- 
dak djauh berbeda dengan tjara 
penarikan jg sekarang ini berlaku. 
RD. 

Kjai? Tg belum 
politik - mindet 

Banjak jang telah kembali 
ke lapang Ibadah. 

Consul Nahdotul Ulama Djawa- 
Tengah Kj. H. Mochtar dalam suatu 
pertjakapan dgn wartawan K. R. 
Magelsng menjatakan, bahwa ber- 

dasarkan andjuran Congres N. O. 
tahun jl., olehnja telah diberikan in- 
struksi pada seluruh Kjai di Djawa- 
Tengah jg tergabung dalam N. O., 
agar Kjai2 jg memang belum poli- 
tik. minded hendaknja sama kemba- 

H pada lapang Ibadah Agama, An- 
Gjuran tsb dikeluarkan, untuk men- 
djaga djangan sampai mereka jang 
belum politik-minded itu dapat di. 
gunakan sehingga alat oleh anasir2 
£ tas bertanggung djawab. untuk 
merugikan perdjoangan kemerde- 
kaan Negara kita. 

Buah dari andjuran tsb., kata Kj. 
Mochtar seterusnja, boleh dikata- 
kan ada, meskipun belum memuas 
kan, terbukti dgn kembalinja Kjsi2 
kelapang Ibadah, sehingga banjak 
madrassah telah tumbuh kembali 
atau berdiri dipelbagai tempat Dja- 
wa- Tengeh Sebeagaitjontoh dike- 
mukakan dsereh Kedu jg. dahulunja 
hanja terdapat Ik. 46 madrassah, 
kini telah meningkat mendjadi Lk: 
343 madrassab. 
Menurut Ki. Mochtar, maka me- 

mang terdapat anggota2 N.O. di 
d:erah Banjumas jang karena pem- 
bersihan2 terhadap D.I. telah turut 
tertangkap, tetapi sesudah beliau 
mengundjungi Panglima Divisi, ma- 
ka telah diperoleh Keterangan, bah- 
wa lk. 14 orang jg. telah dikeluar- 
kan kembali. 

Diterangkan, bahwa ditiap2 Tja- 
bang dan Anak- Tjabang NO. Djawa- 
Tengah kini sedang diadakan usaha, 
agar ada pelopor pemimpin untuk 

memadjukan perkembangan Agama 

  

jin Aha 2 : 

ditempatnja masing2. dimana bebe-: 
repa tjabang telkh dspat mewudjud- 
kan usaba itu. 
Untuk menghadapi Congres N.O. 

seluruh Indonesia jg ke19 jg mung- 
kin diadakan pertengehan tahun 1951 
ini di Palembang, maka N.O. Djawa- 

Tengah bl. Mei 1951 jad. akan me- 
langsurvgkan corperensinj 2.bertem- 
past diMagelang, jgakan dikundjung 
tia 2 tjabanglanak-tjabang” dlm. 
mana akan diperbintjangkan pula 
situasi pada waktu ini. 6 

  

Dokter baru sial" 
Palembang 

Sedjak bulan ini, oleh pihak jang 
berwadjib telah ditetapkan Dr. R. 
Ramli untuk bertugas sebagai dok. 
ter kesehatan kota Palembang, meng 
ganti Dr. Meyer jang telah habis 
kontraknja dan berangkat ke negeri 
Belanda, Dr. R. Ramli selama Ini 
bekerdja pada Dinas Pelajaran di 
Djakarta. 

Tenaga dokter jang baru ini akan 
dapat menambah penjelenggarsan 

kesehatan pendaduk kota Pulembang 
jang kini sudah mendekat djumlah 
400.000 .djiwa, lebih dua kali lipat 
dari keadaan sebelum perang. 

NEGARA PAKT ATLAN- 
TIK BISA SAMAI SOVJET 

Adalah suatu kesalahan, jika 
orang berpendapat, bahwa Inggeris 
dengan teman2nja negara Pakt 
flantik Utara tak dapat memban 

teri angkatan darat Inggeris John 
Sriachey dalam pidatonja di Dunder 
pada malam Senin jl. 
Dikatakan selandjutnja, bahwa 

negara2 Pakt Atlantik mempunjai 
djumlah penduduk 350. 000.000, se- 
dangkan Bovjet Uni berpenduduk 
200. 000. 000. 

Tidak dapat diragu ragukan bahwa 
mereka dapat mengadakan persen- 
djataan kembali jang djauh lebih 
besar daripada angkatan darat So. 
vjet. Demikian, Ant, AFP, dari Lon- 
don. 
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“Kekuatan Sovjet Uni, demikian Men- 
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Spul (Oleh Wartawan 
ANTOR Urusan Demobilisasi 

lum, 

  

TENTARA & REKON- 
STRUKSI — 

318 Kepala kekvarga siap dikirim kefKalimantan. 
K.R. Semarang.) 

dari Div. Diponegoro, jang be- 
ini diganti nama dengan ,,Dinas Wadjib Tentara 

ostructie“ jang dipimpin oleh Kapten Sumadi, kini masih 
“ melandjutkan pekerdjaan2 sekita r penjelesaian demobilisasi dan 

utusan pembentukan Corps Tjadangan Nasional. Untuk jg. terse- 

sterdapat. 
“2 Mereka jang termasuk didalam 

Corps Formasi Tjadangan Nasional 
ini dimasukkan dalam lingkungan 

-“Perkturan Pemerintah No. 6/1950, 
dar mendapatkan tundjangan sema- 

    

tjam waehtgeld dgn djumlah per-. 
certage jang ditetapkan oleh per- 
'atnuran, Dinas Wadjib Tentara dan 
“Reconstructle mengawasi mereka 

Ini, supaja djangan sampai menda- 
pat gadjih dari negara jg bersifat 

“sdubbeh  Mitssinja, - apabila orang 
jang termasuk dalam corps dan . 
peraturan No. & itu disamping men 

— dapat tundjangan dari Pemerintah 
tiap bulannja R 200,—, lalu memper. 

    

   

smerintahan diluar Iu. 
: iliteran dgao gadiih djuga 

: ,—'utpamarja, maka hal jang 
@imikidn ini tidak boleh kedjadian, 

' karena” Negara akan mengeluarkan 
“'belandja dubbel buat satu orang. 
'D. W. TR. dalam hal ini akan me- 
ngambil tindakan sepertunja dengan 
tjara mengadakan hubangan dengan 
Instansi jang bersangkutan, untuk 
halveren gadi itu sehingga orang 
jang bersangkutan tetap menerima 
R.200,— dari Kas Negara. 

Mengenai oran ja 
didemobiliseer P 

Kapt. Bumadi menerangkan, bhw 
usaha ini adalah usaha jg dikerdja. 
kan olehnja “dim udara baru, tidak 
ada. sangkut - pautnja dgn usaha2 
jg lama. Antaralain 'jalah menge- 
nai persiapan? utk mentrsusmigreer 
orang? gedemobiliseerden - kedaerah 
Kalimantan, jang menurut rentjana 
semula ada 1000 orang, tetapi kare 
na kesiaan maka buat pertama 
kali angkatan j.a. d. ini hanja 3:8 
“kepala keluarga ditambah dengan 
para keluarganja. 

Orang2 itu Kini sedang dilatih 
seperlunja Galam soal2: mengerdja- 
Kan penebangan kaju hingga sele- 
sainja pekerdjaan2 kaju, membuat 
Gjalanan? dan djembatan2, pertanian. 

, Butotechniek, pasangan? listrik, ba- 
ngunan? dan Iain2 supaja nantinja 
ditempat hidup jg baru sudah ada 

: iii Bomori pada salah satu 

““bekal2 jg tertentu. Tempat2 latihan 
. mereka sekarang adalah di: Bangsri 
.-(Pati), kota Pati dan Kudus, 

.. Para keluarganja pun mendapat 
lafihan2 pekerdjaan “tangan dan 
Isin2 jang bersangkutan dgn peker- 
Gjaan Wanita, dibawah pimpinan 
Nj- Adjudant Muljfoprajitno. 

“ Untuk mereka itu selainnja dise. 
?' diakan perlengkapan? rumah-tangga 

Gan pakaian, djugs alat-alat ringan 

untuk pekerdjaan2 pertanian dan 
Gi hutin2. 

Adapun kapan akan berangkatnja, 
masih "menunggu ketetapan jang 
pasti. 

Pasar Djohar diluaskan dgn. 
beaja R. 80.000 

Kotapradja Semarang menurut 
keterangan Walikota kepada kita 
telah. mempergunakan persediaan 
beaja2-sebesar R99 000,- untuk meni- 

perbaiki 3 pasar daiam kota Sema- 
ipang, jaita R.80.000 untuk pasar 
Djoher, R. 10.000,-untuk Pasar Lang- 
gar daa R.9000,- untuk Pasar Bulu. 

Pasar? tersebut dalam pekerdjaan 
perbaikan ini djuga ditambah dgn, 
beberapa lo82. Perbaikan Pasar Bu: 
lu-kini sudah selesai. 
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Sedjarah, encyclopaedia 
tw». dan Ouran 

““Dalam perdjalanan pulang dari 
Wati HA, Salim menjatakan, bah- 
wa ja masih ingin hidup 36 tahun 
Iagi, "diffitaranja jang 26 th akan 
Gi pergunakan untuk melakukan 3 
matjam pekerdjaan, jaitu 1 me- 
nulis sedjarah 2. membuat encyclo- 
psedia Indonesia dan 3 menterdje- 
mahkan dan menafsirkan Guran. 

Sepuluh tahun jang terachir me- 
nurut Salim dkan di pergunakan 
untuk beristirahat dipulau Bali. 

Pada waktu ini Salim berusia 67 
tahun dan masih 'aktip. bekerdja 
psda Kementerian Luar Negeri 'se- 
bagai penasehat. Ant. 

ngan ini adalah mereka jang menurut peperiksaan a.l. 
aik Bentuk dan kesehatan badannja. 

Anggauta2 D.P.D. Kota- 
“besar Semarang 

Susunan D.P.D. Kotabesar Sema- 
rang sedjaktgl. 16 3-51 adalah sbb.: 

1. Supardi - Margkupranoto (G.P. 
LI), 2. Pudjoatmoko (Pemuda Ka- 
tholiek Indonesia), 3. Surjadi (Sa. 
rekat Buruh Kesehatan), 4. Aluwi- 
Tjitroatmodfo (baru: dari Persatu- 
an Bekas Pegawai Negeri), dan 5. 
Abduikehar (dari Parindra).— 
Konon menurut berita luaran, sdr. 

Abdulkahar dengan sebab2jg belum 
Capat diketahui, ada kemungkinan 
tidak akan suka menerima kedudu- 
kan tersebut. 1 

Padjali Moritonian di 
Semarang 

Sidang ke XIV D. P. R.D: 8. Ko- 
tabesar Semsirang tgl. 15/3J.kLa 

telah menerima rentjana padjak 
tontonan 'jg diusulkan oleh Kotapra- 

Gja. Patusan itu baru skan berlaku: 
apabila sudah diamumkan mendijadi 
undang-undang: Adapun ketetapan- 
nja djumlah2 padjak tadi jalah: 

R. 60:— untuk penghasilan satu 
malam /sehari atau sebegiannja jg 

Gjumlahnja lebih dari R. 2000.—. 
R. 48,— untuk penghasilan satu 

malam /sehari atau sebagiannja jg 
djumlahnja lebih dari R. 1000,—. 
sampai: R: 1500)—. 

R.30,—utk penghasilan satu malam 
sehari atau sebagiannia jg diumlah- 
nja lebih dari R. 750,- sampai 
R. 1000 —, 

R. 24,— untuk. penghasilan satu 
malam / sehari atau sebagiannia jg 
dajumlshnja lebih dari R. 500,— 
sampaiR. 750.—, 

R. 18,— untuk penghasilan satu 
malam /sehari atau sebagiannjajg 
djumlahnja lebih dari R. 500— 
sampsi R. 750.—. 

R. 12,— untuk penghasilan satu 
malam /sehari atau sebagiannja jg 
Gjumlahnja lebih dari R, 250,— 
sampai R. 500—. 3 

R. 6,— utk djumlah pendapatan 
jg kurang dari R. 250 

R. 109.000 untuk ,,vee- 
fokkerij" di Ungaran 

Oleh pimpinannja Sdr. R. Muhadi, 
Direktur Djawatan Fekerdjaan U- 
mum Kabupaten Semarang, didalam 
penindjauannja Pak Bupsti Sema- 
rang ke daerah2nja tgl. 13/3, ja. 1. 
telah ditundjukkan pembikinan dja- 
lanan sepandjang 600 meter dari 
Gjalanan besar keSidomuljo (kawe. 
danan Ungaran), dimana diadakan 
tempat pemeliharaan dan melipat- 
gandakan hewan2 atau, veefokkerij“. 
Beaja untuk pembuatan djalanan itu 
besarnja ada R.14.000,-, sedang tem- 
pat serta alat laborstoriumnja untuk 
keperluan ,,/fokkerjj” tadi telah dia- 
Gakan djuga dengan beaja sebesar 
R. 95.000,-, Ditempaf tersebut djuga 
diadakan jang untuk pemeliharaan 
kambing2 dan ajam luasnja ada 10 
kali 20 meter. 

R. Mubadi menerangkan lebih dja. 
uh, bahwa di Ambarawa kini djuga 
telah didirikan tfjontoh2 pembangu- 

.—. 

naa oleh Tjabang Djawatan Peker- 
Gjzan Umum Kabupaten Semarang. 
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Dimedan pertempuran Korea, komandan2 tentara PBB terus mengas 
dakan perdjalanan dan penindjauan. Diatas kelihatan dienderal Mac 
Arthur dan Ridgway sedang membitjarakan siasat jang sudah dan 
sedang serta'akan didjalankan. Usis. 
  

KEKATJAUAN DI KAB. GARUT 
.. Selama bulan Pebruari 'jang telah lalu 

MENURUT kabar jang disampaikan pada pembantu kita, pihak 
jang dapat dipertjaja menerangkan. 

daerah Kabupaten Garut 
bandingkan dengan bulan? 

bahwa kekatjauan di 
selama bulan Pebruari jtl. kalau di- 

sebelumnja, dapat . dikata 
mendingan, Sampai dimana arti ,,rada mendingan” itu. 

Lurah desa Tjikondang  Blubur 
Limbangan tclah ditembak oleh ge- 
rombolan dirumahnja sendiri dan 
mati diseketika itu Gjuga. 

“Anggauta gerombolan jang ber- 
sendjata lengkap telah mengadakan 

serbuan ke. kp. Rantjasalak Leles, 
Gan akibatnja 21 orang penduduk di 
tembak mati, & orang luka parah, 
11 orang luka enteng dan 232 rumah 
dibakar. Semua pos polisi dan ten- 
tara jang berada ditiap tempat di- 
sekitar daerah Leles, telah diserbu 
pula bahkan pertempuran jang he- 
bat terdjadi di kota Kawedanan. 

Kp. Tjiburuj dan Kandangsapi le 
sa Margawati, tidak berapa djauh 
Gari kota Garut telah diserang pula 

oleh gerombolan jang berpaksian hi 
djau' bersepatu, bertopi badja dan 
bersendjata lengkap, Akihatnja 6 
orang penduduk ditembak mati, dua 
orang diantaranja anggauta Pagar 
Desa dan seorang wanita, Semua 
harta benda kepunjsan penduduk di 
gondol dan achirnja I4rumah dikp, 
Kendangsapi dan 12 rumah di kp. 
'Tjiburuj dibakar. 4 

Sebuah perusahaan bangsa Asing 
di Djl. Melatikota Garut djam 8 
(masih sore) kedatangan beberapa 
orang jang berpakaian hifjau dan 
mengendarai jeep, bersendjata leng 

kap. Ketika pulangnja sambil meng- 
gondot uang kontan R68 900, —uang- 
'potongan R45.000,— dan “berbagai 
barang digondolnja pula. 

Itulah jang dinamakan ,,rada men- 
Gingan“ dan entah bagaimana hebat 
nja jang diderita oleh rakjat Kabu. 
paten Garut daiam. bulan2 sebelum- 
nja itu. 

Tjibenda diserbu kem- 
bali. 

Untuk kesekian kalinja, desa Tji- 
benda di Tjiamis Selatan kembalite 
lah diserbu oleh gerombolan dari ber 
bagai djurusan Gan mula2 mereka 
memuntahkan pelurunja jang ditu- 
Gjukan ke arah Pos Tentara dan se 

"landjutnja terdjadi pertempuran jg 
agak hebat beberapa djam lamanja 

Gan suars sendjata kedengaran riuh 
sekali " 

Setelah fihak tentara mendatang- 
kan bala bantuan, fihak gerombolan 

  

CIN BANJAK TIMBULKAN 
« KEKERUHAN - 

MKSUD kepergian saja baru2 ini ke Djakarta adalah ber- 
kenaan dengan soal2 corps tjadangan nasional jang ada di 

Lampong pada dewasa Ini, demikian 
kepada wartawan2. 

Selandjutnja diterangkan bahwa 
pada tanggal 12 Maret malam jl di- 
Djakarta sudah dilangsungkan rapat - 
staf ,K” pusat dimana dia turut 
pula hadlir bersamadengan Let.Kol. 
Dr. Ibnu Sutowochef staf dari: T2. 
Daiam pertemuan ini diusulkan 

oleh Sumatera Selatan beberapa 
soal mengenai corps tjadangan na- 
sional jang ketika Ini berada di- 
Lampong. Sedang sudah banjak se. 
kali diberitakan, di Lampong pada 
masa achir ini ada ditempatkan se- 
djumlah 1600 pradjurit dari Djawa 
jang dimaksudkan untuk dikemba- 

Ukan kepada masjarakat. Pradjurit2 
inilah jang disebutkan corps tjada- 
ngan itu. «“ 
Mereka ini dikumpulkan dalam 

  

  

Pada gambar ini kelihatan tumpukan slabs dipelabuhan Pandiang. 
Menurut berita jang diterima, sekarang dipelabuhan Pandjang (Lam- 
pung) ada lebih kurang 25 ribu to ia n slabs jang export-ready. 

. Berhubung dengan kapal jang akan mengangkut slabs itu ke Singa- 
pore dan keluar negeri tidak berapa banjak datang ke Lampuna dari 
itulah saban hari bertumpuk2 sadja slabs jang menunggu dikirimkan. 

, (Aneta). 
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|Rekonatruksi Nasional 

Gubernur Isa menerangkan 

(Asrama2 penampungan guna menda- 
pat latihan2 untuk dikembalikan 
kelalam masjarakat. Djadi CTN iri 
adalah sebagai penampungan dalam 
masa peralihan dari tenaga2 pedju- 
ang. bersendjata menudju kepada 
»kembali kemasjarakat”. 
Menghadapi anggauta CTN ini 

Pemerintah Daerah maupun pihak 
militer.di Lampong banjak sekali 
mengalami kesikaran2. Bermatjam- 
matjam. hal jang ditimbulkannja 
sampai kepada soal-soal kekeruhan 
keamanan ditempat itu. Hal hal ini 
sukar sekali dapat diatasi oleh Pe. 
meriotah Daerah kareng CTN fadi 
hanja tunduk kepada Komando Staf 
Angkatan Darat di Bandung. 
-Oleh karena itu dalam pertemuan 

Staf ,,K” tsb Guberaur Isa dan Let. 
Kol. Ibnu Sutowo sudah mengemu- 
kakan bermatjam2. faktor jg harus 
“diambil guna mengatasi keadaan 1g 
makin Isma makin bertambah djelek 
itu. Achirnia didapat persesuaian 
jaitn CTN ini praktis dalam masa 
jang akan datang akan tunduk pada 

: komandaa T II. 

| Untuk isi Staf ,,K' segera akan 
Inscbakelon K3AD jang akan mem- 
buat peraturan ketentuan2 menge- 
nsi pimpinan taktis tsb. Kalangan 
daerah baik militer msupua sipil 
menganggap tindakan jang. sudah ' 
Glamh'l oleh Fusst itu sangat baik 
sekali din mereka merasa puas. 
|. Seterusnji mendjawab pertanjaan 

k #pakah perbedaan antera Corps 
Tjadangan Nasionel dergan Buresu 

itu segera 
mungkin akan segera menudju ke 
arah Bureau Rekonstruksi Nusionsl 
itulah, Djadi akan menudju kearah 
pemilihan anggauta?nja kemasjara. 
kat kembali guna dipekerdjakan 
dalam lapangan pembangunan pro- 
duksi. Sementara iftv  dinjatakan 
dalam keddaan Jang memerlukan 
tentunja CTN. ini djuga dapat segra 
dipanggil untuk memenuhi kewadji. 

bannja. $ Ant, 

“ 
t ad 

baru melarikan diri kedalam hutan. 
Korban jang telah njeta 2 orang 

Pagar Desa mati:tertembsk jangla 
in-Iainnja selamat. 

Selandjutnja dikabarkan pula, bah 
wa desa Tunggilis telah diserbu pu- 
la oleh geromboian dan setelah ter- 
Gjadi tembak menembak beberapa 
Gjam lamanja antara tentara dan 

gerombolan, mereka (fihak gerom. 
bolan) terus mundur. 

Sim Yit Ping Konsul 
R. R. T, Medan 

Berhubung akan dibukanja kon 
sulat RRT di Medan dari kalangan 
Tionghoa didapat kabar, bhw mung- 
kin sekali sebagai konsul RRT 
Medan akan diangkat Sim Yit Ping 
wakil kon. djendral RRT Djakarta 
ig pernah mengundjungi Somatra. 
Timur pada achir bulan September 
tahun jang lalu untuk turut mera- 
jakan bari ulang tahun pertama 
RRT didaerah ini," 
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Cursus untuk Dukun baji 
. Didapat kabar bahwa. kini D 
watan Kesehatan Balai Kota berniat 
aken membuka cursus dalam hal 
kebersihan untuk memberi perto: 
longan kepada orang bersalin. Cur- 
sus tsb. banja ditudjukan melulu 
untuk para dukun baji dan kepada 
para cursisten akan diberi alat.alat 

dengan tjuma2 olsh jang berwadjib. 

Orang Kaatandn Solo akan 
diberi hiburan film 

Besuk- pada tgi. 22 Maret 1951 
jang akan datang Djawatan Pene- 

rangan Kota Pradja Surakarta ber- 
niat skan memutar film dirumah 

pendjara Solo. : 
Pemutaran film ini dimaksudkan 

untuk memberikan sekedar hiburan 

kepada orang hukuman. 

“Rumah perdjara Solo 

Tjatatan resmi jang kami peroleh 
dari kantor Rumah pendjara Solo, 
mengenai banjaknja  orarg- orang 
hukuman didserah Surakarta dapat 

kami kabarkan sebagai berikut: 
“Solo 591, Sragen 97, Wonogiri 60, 
Elaten 220, dan Bojolali 136. 
“ Djumlah untak seluruh daerah 
Surakarta sampai tgl. 13 Maret 1951 
terdapat 1104 orang. 
Mengenai banjaknja orang - orang 

hukuman di Klaten dan Bojolali di 
sebabkan karena meningkatnja cri 
minaliteit achir2 ini didaerah tsb. 

Tembak menembak di 
Bogor 

Menurut berita Interlokal jang di. 
sampaikan. dari Bogor kepada .,An- 
tara' pada tanggal 16 dan 17 Maret 
disekitar Bogor terdengar tembak 
menembak jang oleh tentara mulsi 
dikira penggarongan tapi kemudian 
ternjata tembakan jang dilepaskan 
Galam pertempuran antara gerom- 
'bolan dan gerombolan. 

Menurut keterangan dari pebak 
tentara, gerakan pembersihan jang 
Gilakukan terhadap sisa2 barisan 
bambu runtjing disekitar Sanggabu- 
wang, menjebabkan sisa2 gerombolan 
itu terdesak keselatan Sanggabuwu- 
wana didaerah Bogor. Di Timur Bo- 
gor mereka masuk didaerah gerom. 

bolan Hadji Hogkar (sematjam D.T.) 
sehingga menimbulkan bentrokan 
antar4 kedua gerombolen itu, Dibarat 
Bogor didserah Leuwiliang mereka 
pan memasuki daerah ,,Imam Mahdi? 
jang “dipimpin oleh Sulaiman Gajam 
Gan inipun terdjsdi pertempuran. 

Hari Minggu kemarin dus orang 
anggauta bambu runtjing tertengkap 
oleh tentara. Mengenai mmajat2 jang 
dikabarkan telah terdapat didaerah 
Leuwiliang itu dari mereka terdapat 
keteranganbahwa mejat2 itu korvan2 
dalam pertempuran2 tadi, Ant. 

12.000 Kwintal ,iles-iles" 
diexport kemana? 

Menurut laporan bulanan dari 
Djawatan Pabean Semarang, dlan-: 
tara 27 Gjenis hasil2 bumi jang via 
Feladbuhan Semarang diexport ke 

luar negeri selama bulan Pebr, jl., 
terdapat 12.000 kwintal iles-iles, 

Bi. Wo 24 6 y Mn , , da. 
Ke PA ban ala ma seba Made Nada bat Gn aan bun nb lant Oti 

rada | 

“bahwa. kini Dja- 

21 ” 

  ak 

30 Ton beras buat 
pengungsi 

Di Madjalaja. 

Dari pihak kantor d).waitah s0 
sial diterima keterargan, bahwa 

baat oemberikan pertolovgan ke: 
p:da para pengungsi jang sekarang 

berkumpul di Magjalaja dan seki- 
tarnja oleh diawatan tsb telsh di- 
kirimkap ssibanjak 30 too beras, 
sedjuml b iwan asin, garam dan 

minjak tanah. 
meterangaa:itu tidak manjebutkan 

apakah sokongan “Ku hanja buat 

Batu keli sadja atau akan dilakukan 
seterusnja selama pengungsi? itu 
belur Sapat kembali ke kampung2 
raja. Ant, 

Buruh Jacobson v/d Berg 
akan mogok? 

Dari kalangan PPSEJ (Serikat 
Buruh Jacobson vId Berg) dilspat 
keterangan babwa berhubung dgn 
tuntutan SBJ oleh pihak madjikan 
senantiasa dianggsp sepi, pada hari 

Rabu jad soal tuntutan itu oleh 
PPSBJ akan diserahkan kepada 
Panitya Penjelessian Perselisihan 
Perburuhan dan bila dengan peran- 
taraan panitya tersebut tidak bisa 
didapatkan penjelessian diduga S8J 

jang beranggota Ik 1000 orang dise- 
luruh Indonesia akan mengadakan 

pemogokan. 
Dengan pihak madjiksn oleh PP 

SBJ telah dua kali diadakan perun. 
dingan jaitu psda tg. 5/3 dan 21/2 
jl tapi kedua perundingan tab tidak 
membawa hasil. 

Jang dituntut ialah perbaikan na- 
sib terdiri 7 pasal mengenai: 

Kenaikan upah, gratifikasi 1950 
Gan S1, peraturan psasiun, kesem- 
patin mendjadi kepala staf, beck- 
pay, pengakuan Serikat Buruh dan 

perawatan/pengobatan sesuai dgn 
resolusi kongres SBJ. pada tanggal 
11 11 1950 di Djakarta. : 

Diterangkan bahwa. dari 7 pasal 

teb belum satapun jang telah dipe- 
nuhi oleh madjikan. Ant. 

Penggrebegan polisi 
Enam orang telah ditangkap di- 

antara penjamun jang telah menga- 
niaja M. diluar kota Kediri, sebagai- 
mana pernah kita kabarkan. 
Mereka ditangkap didesaNgronggo 

Gimana peorganiajaan Gulu terdjadi, 
ketika polisi baru? inidjam 2 malam 

mengadakan penggrebegan. Dua bu- 

ah sepeda jang telah mereka rampas 
masih terdapat didesa itu djuge, 
sedang barang2 lain dan uang telah 

habis. 
Polisi masih mengusut seorang lagi, 

jang menurut kawanan itu berasal 

dari Tulungagung. 

  

Pemilihan bertingkat 
PARLEMEN telah menerima ren- 

tjana undang2 tentang: pemilihan 
konstituante jg baru diperbanjak 
untuk para anggota2, 
Sebagaimana sudah pernah kita 

siarkan menurut rentjana undang2 
itu pemilihan diiakukan setjara ber- 

tingkat2. 
Menurut kalangan parlemen, per- 

Gjuangan antara beberapa fraksi 
mengenai rentjana undang? ini te- 
rutama akan mengenai sistim pemi- 

lihan itu. 
Disatu pihak ada jg menjetudjui 

sistim pemilihan bertingkat bagi 
semua penduduk. dilain pihak ada 
ig menghendaki supaja pemilihan 
bagi penduduk 1g pandai membatja 

dan menulis dilakukan dgn iangsung. 

Ant. 

Kedjahatan2 di Semarang 
turun 

Tetapi belum. sampai 
50pCi.-nja 

Komisaris Polisi Soedarto Kepala 
Bag. Pengusutan Kedjahatan pada 
Kantor Polisi Karesidenan Semarang 
Gslam pertjakapan dengan kita me 
nerangkan, bahwa menurut pelapo- 
ran2 harian pada hari2 jang bela- 
kangan ini dapat diambil kesan2 
bahwa djumlah keljahatan2 didae- 
rah ressortnja memang banjak tu. 
ruunja, tetepi percentage jang pasti 
ia belum dapat memberikan karena 
masih tunggu selessinja penutupan 
laporan bulan. Sekalipun sudah ba- 
njak turun, tetapi menurut pandang- 

an tuan Soedarto, belumlah sampai 
kepada angka 50pCt.. 

PBH Dirumah pendjara 
Kediri 

Panitya Pendidikan Masjarakat 
ketjamatan Kota Barat Kotapradja 
Kediri baru2 ini menerimakan idja- 
zah PBH dikantor ketjamatan ke. 
pada 415 orang dari bebera desa jg 
telah lulus udjian. 

Diantara mereka terdapat 
orang jarg dipendjarsken, 
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KEMENTERIAN 
KAWIN 

AGAMA DAN 
nLlAR” 

Ta” dapat dituntut begitu sadja 
L. (Oleh Kor. K. R. sendiri) 

ERKAWINAN di Indonesia jang sjah dengan berdasarkan 
hukum, hanja setjara Islam dan Burgerlijke stand (Protestan, 

Katholik dsb), sedangkan diluarnja itu, seperti jang disebut orang 
kawin .,ar“, tidak sjah, artinja ta' berdasarkan hukum daripada 
Undang2 Agama jang didjalankan oleh Kementerian Agama. 
Demikian K.H, Badawi dari Kementerian Agama Urusan Agama 
Jogjakarta. 

Tetapi, kawin ,liar” itu ta' dapat 
Gituntut, sebab mereka kawin itu 
menurut dasar? kepertjajaanmereka 
masing2, jang tidak boleh begitu 
sadja dilarang oleh jang berwadjib, 
berdasarkan demokrasi jang dianut 
oleh Penrerintah. 
Kawir ,,/Har” jang telah terkenal 

dilakukan oleh orang2 Samin (Pati) 
Gan baru2 ini menjusul oleh gerak. 
an2 kebathinan. Karena kepertjaja- 
an, mereka melakukan kawin begi- 

tu sadja, menurutadjaran?2 gurunja”, 
tidak mengerti, bahwa soal kawin 
itu akan mempunjai djuga soal2 di 
kemudian hari. 

Djika terdjadi peristiwa2 jangada 
hubungannja dengan waris, pertje- 
raian jg berhubungan dengan harta 
benda, tundjangan keluarga dan se- 

bagainja, Pemerintah ta' mungkin 
untuk membereskannja, karena se- 
perti diketahui, perkawinan? mereka 
itu, tidak berdasarkan hukum2 jang 
telah ditetapkan oleh Pemerintah di 
atas tadi. 

Dalam pada itu, soal2 perkawinan 
bagi ra'jat akan Jebih djelas lagi, 

Gjika nanti Panitya chusus Htkum 
Kawin jang telah: dibentuk belum 
lama ini, dapat menghasilkan tjara2 
perkawinan jang disertai dengan 
Undang2nja. 

Kiwin .liar“ telah terdapat dibe- 
berapa tempat jg dilakukanoleh se- 
gerombolan orang jang mempunjai 
kepertjajaan2 kebatinan jg kadang2 
bagi orang biasa kepertjajaan2 itu 
tidak masuk akal. : 

Kementerian Agama, dewasa ini 
sedang mengumpulkan bahan2 dan 
laporan2 dari penjelidikan? terhadap 
gerakan2 kebatinan itu, seperti IIH, 
POAMI dan sebagainja. Selain akan 
diselidiki dasar2 kepertjajaan gera- 
kan2 itu, jg mungkin dapat diadju- 
kan kepada Panitya Chusus Difinisi 
Agama di Djakarta, djuga apakah 
dibelakang lajar gerakan2 itu ter. 
dapat anasir2 jg. bermaksud meru. 
gikan negara. 

Seperti diketahui, pada umumnja, 
pengikut2 dari gerakan? itu terdiri 

“dari orang2 desa jg, masih bodoh2, 
sedangkan dikofa2 djarang sekali 
terdapat. 

Mengenai Panitya chusus untuk 
menetapkan Difinisi- Agama jang 
berlaku di Indonesia, K. H. Badawi 
menjatakan, bahwa hingga sekarang 
diakui sebagai Agama jalah Islam, 
Kristen dan Budha. 

Pemilihan Umum 
Djapendi terbitkan brosir- 

Berhubung tifak lama lagi pemi- 
lihas umum di Jogjakarta akan ber- 
langsung, untuk dapat melantjarkan 
Gjalannjs pemilihan itu, maka Dja- 
watan Penerangan Dserah Istimewa 
Jogjakarta, sekarang sedarg mener- 
bitkan Brosir2 tentang pemilihan 
umum jang akan berisi pedoman? 
beserta peraturan2nja. 

Brosir2 itu akan dibagikan ketiap2 
kapanewon dan kabupaten. 

Panitya Hadji belum ter- 
bentuk 

Dari kelangan kantor Urusan Aga- 
ma di Jogjakarta didapat keterangan, 
bahwa hingga kini Panitya Hadji 

untuk Jogjakarta belum terbentuk. 
Walaupun demikian, telah 3orang 

minta formulier kekantor Urusan 
Agama untuk keperluan nsik hadji. 

Bila Panitya Hadji itu akan dia- 
Gakan, jg akan melantjarkan pera- 

Bag Soal naik hadji, belum dike- 
tahui. 

Soal pungutan suara 
Kantor Pemungutan Suara selu- 

rubnja dalam daerah Kantor Pmet- 
han Jogjakarta, ditetapkan men- 
Gjadi apparatuur untuk mendjalan- 
kan Undang2 No, : 7—th, 1950 dan 
Peraturan Pemerintah No,: 36—th, 
1950. Selandjutnja dari fihak resmi 
didapat keterangan sbb: 3 

Susunannja pengurus tetap tidak 
berubah diketuai oleh Panewu P. 
P.(tjamat) Mantri Pamong Pradja. 
Lurah —Ketua K.P.P.S: dengan 2 
orang pembantunja tetap sebagai 
pembantu K.P.S. 
Bezetting pegawaiStaf Secretari- 
at tetap tidak berubah. 
Organisatoris- hyrarchi dibawah 
Tjabang Kantor Pemilihan (Kabu- 
paten Kotapradja). , 
Turunan surat keputusan Ini di- 
sampaikan kepada K.P.S. masing2 
Gan jang bersangkutan. 

  

Protes PWI! ditunda 

dalan Isin. 

Berhubung laporan jang sampai 

ditangan Pencurus PWI Kring Ke 
du dari beberapa anggotanja jang 
menjatakan, bahwa pada waktu se 

karang ini toch masih ada satuidua 
Kepala Djawatan jg dengan mentah2 
telah menolak untuk memberikan 
keterangan sesuatu pada para war- 

tawan, baik Jg datang dga rombo 
ngan maupun sendirian, dgn alasan2 
jg tidak masukakal. Penolakan de- 
mikian, dapat menimbulkan effect 
ig tidak baik dim perhubungan an- 
tara pers dgn fihak Pimpinan Dja- 
watan jang bersangkutan. 
Pengurus PWI dim peristiwa di. 

atas akan berusaha dahulu dgn good 
will untuk memperbaiki kembati 

Oh, y " 
2 ak IN 

1 j3 4 

sa bos SRS Ai an MN Os nh Dana 22 Mn Ii Meat 

suasana perhubungan antara Pim 
pinan Djswatan jg dimaksud itu 

“Masih berusaha dg, go Diri wartawan sebelum, Kring 
PWI Kedu mengadiikan protest ke: 
pada Pimpinan Pemerintahan di 
Kedu, 

Hanja 2 kali seminggu 
Menurut Siaran Penerangan Ma 

gelang, maka Siaran Penerangan 
Djapen Magelang, jg tadinja diter- 
bitkan tisp2 hari dgn pertjuma se- 
Gdjumlah Ik. 500 ex., berhubung se 
suatu sebab, mulsitg 133 jl banja 
terbit 2 kali aeminggunja, ja'ni hari 
Senen dan Kamis, sedang pada hari 
Jain2 djika ada siaran? penting akan 
keluar djika dipandang perlu, 

Selandjutnja oleh Djapen akan 
diterbitkan madjallah bulanan, se. 
dang buat itu, Djapen sedang mem 
persiapkan segala sesuatu. 

Mengerdjakan batik das 
ngan bahan kimia 

Didaerah Jogja, pada waktu ini, 
banjak perusahaan batik jang me- 
ngerdjakan batik dengan bahan2 
kimia, jang assalnja dari luar Negeri 

Bahan2 wenter itu didatangkan 
Gari Negeri Perantjis, Djerman, 
Amerika dsb. 
Untuk mempergunakan bahan? 

wenter tadi dibutuhkan pula obat- 
obatan kimia jang dipakai buat 
menghantjurkan atau membikin 
wenter, misalnja costik soda abu 
seng, bydrosulfit, natriumnitrit dan 
lain2nja. SM 

Pada dewasa ini dikatskan belum 
semua perusahaan batik jang mem- 
biasakan tentang pemakaian wen- 
ter2 seperti itu, tapi diantara me- 
reka itu masih ' mempergunakan 

pembikinan batik dergan proses 
biasa, artinja membikin batik dengan 
tjara-tjara lama, jaitu dengan mem- 
pergunakan soga. 

Sobsi daerah djadi 
Sobsi Tjabang 

SOBSI Daerah Jogjakarta dalam 
konperensinja baru? ini bertempat 
di Malioboro 16 jg dikundjungi oleh 
Serekat2 buruh anggauta SOBSI 
memutuskan: 

1. Merobah status organisasi SOB- 
SI Daerah Jogjakarta mendjadi SOB- 

SI Tjabang sesuai dengan struktur 
organisasi dari Sentral Biro SOBSI. 

2. Membentuk Pengurus jg duduk 
dalam Sekretariat SOBSI Tjabang 
Jogjakartasbb.: Wk. dari SB.K.A. 
sdr. Sostrosukarto. Wk. dari S.B.K.B. 
sdr. Surjono. Wk. dari SB. BATIK 
sdr. Budiyono. Wk. dari S.B.I.M. 

sir. Sakim. Wk, dari S,B. Tekstil 
sdr. Hadipranoto- 

DPD Pemuda Ra'jat 
terbentuk 

Konperensi Pemuda Ra'jat Djawa 
Tengeh dalam sidangnja hari Sabtu 
malam telah berhasil membentuk 

Dewan Pimpinan Daerah V Pemuda 
Ra'jat jg berkedudukan di Semarang. 

Telah terpilih sebagai Secretaris 
L: sdr. Sutrisno dari Semarang, Sec- 
retaris IT -sdr. Suwarno dari Jogja- 
karta dan Secretaris III: sdr. Su- 
bekti dari Semarang. 

Hari Minggunja DPD Pemuda ra' 
Jat itu mengadakan pertemuan per- 
kenalan dgn Walikota Jogjakarta 
Mr. Sudarisman dan anggauta2 Ga- 
bungan Rukun Kampung, bertempat 
Gipendopo Taman Siswa. 

Memperluas kebun ,,per- 
tjobaan" dan pembibitan. 

Dari Djawatan Pertanian bahagian 
Perkebunan didapat keterangan, bah. 
wa pada achir-achir ini, pada tiap2 
kelurahan telah diadakan sematjam 
kebun pertjobaan dan pembibitan 
Gari berbagai.bagai matjam buah- 
buahan dan sajur sajuran. 

Tempat-tempat perkebunan a. I. 
di Plawonan Sidosren untuk Kabu.- 
paten Bantul, kebun pertjontohan 
Depok Sidoarum untuk Kabupaten 

Sleman dan kebun pertjontohan Sa- 
lamredjo untuk Kab. Kulon Progo. 

Lain dari pada itu guna memper- 
baiki dan memperluas tanaman se- 
perti kopi, mritja, panili, teh, paia 
dan djeruk, Djawatan Pertanian ba. 
hagian Perkebunanpun telah menje. 

lenggarakan kebun pertjontohan. 
Adapun kebun pertjontohan dan 

pembibitan Dongkelan, jang terletak 
didaerah Haminte Kota Jogja, jang 
luasnja satu setengah h.a., didjadi- 
kan Kebun Pembibitan Pusat (Cen- 
traal kweekery). 5 

Penjakit menalayWurang: 
Minggu jang lalu di Kemantren 

Gondomanan terdapat 1 orang jang 
kena penjakit dysentrie, sedangkan 
dari luar kota tidak ada. 1 
Minggu ini nihil. Deraikian lapor- 

an jg kita dapat dari kantor Kese- 
hatan Pemerintah D.I. Jogjakarta. 

Tuntutan B.T.I. 
5 Atas tanah R.V.O. 

utk dikerdjakan oleh 
z Ra'jat. 

B.TI. Patikredja/Notog 'Tjabang 

Purwokerto telah /berhatsil menun- 
tut tanah R.VO. sampai dapat di 
kerdjakan oleh Ra'jat Tani, Tanah 
mana sekarang telah dikerdiakan 
oleh Ra'jat Tani didesa Patikradja, 

: $ f 

   
REX: The Hurricane, Jon Mall. 
Dorothy Lamour. — 17 tahun. 
LUXOR: Song of /the Islands. 
Betty Grable, Victor/ Mature dan 
Jack Oakie. 17 taliun keatas. 
INDRA : Madame /Bovary, Jon- 
nifer Jones, Van /Heflin, Louis 
Jourdan. » 17 tahiun. 
SOBOHARSONG: 6 Djam di 
Diokja. Del Juzai, Aedy — 13 th. 
SENISONO : | Ann 
Todd, Norman 'Wooland, Ivon 
Desny. — 17 tahun, 

  

   

5 

! / &    . dana 
ka Seakan ERA GAP ap se pa BA 3 TN 

2 Hg



  

51
 

yg
 

  
Beribu-ribu orang Kore 

& malapetaka jeng mungkih menimpa dirinja. Tua - muda, " laki-perem- 
£ 

-puan dan anak2 pada terburu2 
.dari bahaia komunis. , 

engungsi ketempat aman menghindarkan 

untuk mentjoba melepaskan diri 

  - - : 
Konperensi 4 Besar as 
  

EKATI TINGKAT DJALAN 
20000 (BUNTU 
Ip r WAN U.P. mendapat 

(58 mungkin akan menghentikan 

njusunan agenda bagi 
sebelum hari Paskah. “ 
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ts Dan Italia tentang 
Te “Trieste | 
Badio Belgrado manjat akan, bahwa 

Pernjataan Inggris-Peranfjis Ameri- 
ka dari tahun 1948 jg r 
kun pengambalian 919 
itu tidak mungkin didjadikan suatu 
dasar untuk suatu penjoiesaian an- 
tara Yugoslavia dan Italia » engenai 
daerah sengketa tsb. |”. ' 

Fernjataun itu jang dikutip dari 
sebush surat kabar torkesuka di 
Belgrado dimaksudkan sebagai ko- 
mentar terhadapstatem sht pomerin- 
tah Inggris jang telah 
baru2 ini tentang Triest 
Komentar tersebut ' 

menjafakan, bahwa : 
gosiavia tidak mengambi 
waktu pernjataan tahun 1045 ftu di 
siapkan, sedangkan sebelinja ita 
Yugoslavia telah menjataihh sikap- 
nja jang negatif. mengon: 
Ban sematjam itu. | 

| Ekan tetapi pemerintah Y ugosla- 
via tetap bersedia menjlesaikan 
masalah itu dengan berundng, asai- 
kan hak2 dankepentingan2Y ugosla- 
via Jalani hal ita Cidak “jan dia- 
baikan. Demikian radio selgrado: 

Ant. Reuter. : 

ng andjur- 
| Ke Itelia 

   

   
   

    

250 Djuta lire untuk perta- 
hanan Itali.guna 7th. 

— “depan 

Itali akan membelandjikan 250 

Gjuta lire untuk pertahanan “dalam 
2 tahun depan, demikian wakil duta 
Itali, Signor Alberio Ressi Longhi, 
menjatakan di London dalim state 
ment mengenai detail rentana per- 
senijataan kembali Itali. | 

Djumlah ini adalah terasing dari 
bantuan jg diberikan oleh Amerika 
kepada Itali, demikian katinja. - 
Dikatakannja seterusnj4 bahwa 

djumiah ini adalah bertanbah kira2 
500/o Gari perbelandjaan prtahanan 
jang disediakan untuk maa biasa 
je anggaran perbeldidjian. per- 
ahanan 1951-1952. Ant Reuter. 

—-— 1 
$ 

Minjak Iran tak penjaruhi 
Saudi Arabia 

Menteri Luar Negeri Saidi Ara 
bia Emir Peisal mengatakin, bhw 
nasionalisasi minjak Irsati 
pengaruhi keadaan minjak Ai 
Arabia. Demikian Ant. Tp: dari 
Cairo. PA ET ag Kg 

Te 

NI 

kabar, bahwa negeri? Barat 
pembitjaraan2nja mengenai pe- 

aperensi menteri2 luar negeri 4 besar 

Dikatakan kesabaran Amerika Se- 
rikat, Inggris dan Perantjis telah 
mulai mentjapai batasnja setelah 2 
minggu lamanja mereka berunding 
dgn. Sovjet dgn. tidak ada hasilnja, 

Djalan buntu telah terdjadi kare- 
na fihak Sovjet wenganggap kon- 
sesi? Barat terlalu sempit, sedang 
kan fihak negeri2 Barat merasa 
teiah terlalu banjak memberikan 
konsesi? tsb, 

Pada heri Senin kemarin 4 men- 
teri luar negeri telah mengindjak 
minggu ketiga dalam usaha mereka 
mentjapai kata sepakat mengenai 
agenda konperensi 4 besar. Ant.UP: 

  

»KEDAULATAN 

Medan perang Korea : 

RAKJAT' 

Sedikitnja 3.000 cpsir dan sedadu di 
— hantjurkan pasukan komunis 

  

Hb 

OMUNIKE Markas besar djendral Mac Arthur menjatakan 
bahwa offensif PBB di Korea pada hari Sabtu memperoleh 

kemadjuan2 terhadap perlawanan utara jang umumnja bersifat 
ringan. ! 

“Pertempuran2 terpenting telahter suh sedangkan 5 buah tank dan 
Giadi disebelah barat Bongchon di lebih 50 kendaraan bermotor te 

mana pasukanz PBB dapat mengha- lah dihantjurkan.. Demikian komi. 
laukan serangan pembalasan jang nike Korea Utara menurut radio 
dilakukan oleh sebuah kompi pasu Moskow jang didengar Ant. Up dari 
kan? utara. Tokio. 

" 1000 Penerbangan 

| |Disoktor barat pasukan2 PBB jg Pertempuran Indo-Tjina 
ada disebelah fimur Seoul melan- 
Gjutkan gerakan2 maiju dgu tiada 
mendjumpsi perlawanan jg berarti.. 
Komunike tsb, selandjutnja me- 
ngatakan bahwa disektor- sektor 
pantai barat dan timur patroli2 PBB 
melandjutkan gerakan?nja didaerah2 
pertempuran jg agak sepi. 
Kesatuan? angkatan laut PBB te 

lah melakukan pemboman? terhadap 
Chongjin dan Chumunjin dipantai 

Serangan dengan bajonet. 
Pasukan? Perantjis dan Vietnam 

telah memukul mundur dengan se- 
rangan bajonet erapat ribu sampai 
lima ribu pasukan Vietmihn jang 

mengantjam Sadec, delapan puluh 
kilometer Barat Gaja Ssigon, demi- 
kian diumumkan oleh kalangan mi 
Mter Perantjis di ibukota Indo China 
hari Kemis Empat bataljon pasukan 

£ $ Vietminh jang teratur, dibantu oleh Ipar, barisan sukarela dan pasukan rakjat 
Sementara itu pesawat2 PBB setempat, telah bertsian Sikebun 

Gjuga telah melakukan lebih dari yelapa disekitar Sadec dun mem- 1000 penerbangan seranganterhadap pertahankan diri dgn kuat selama 
pusat2 perhubungan dan perleng- seminggu. 
kapap2 utara, : £ ) "Tetapi mereka mendapat serangan 

esawat2 B-29telah menjerang ga- habat dari pasukan Uni Perantjis, 
ris perlengkapan pasukan2 utara J8 sebelum mereka dapat melakukan terpenting santara sungai Yalu dan serangan terhadap kota Sudec, jang 
Pyongyang. Demikian kominike tsb. terletak dipusat Cochin Csioa, “da. 
Selandjutnjajkominike Korea Utara era ladang didelta sungai Mekong, 

ig disiarkan oleh radio Moskow ma- '— Ketika pasukan Perantjis mende. 
lam Minggu ji. menjatakan bahwa sak mereka diladang itu, maka ke- 
kesatuan? tentara rakjat Korea dan satuan? amphibi menjerang perta. 
RRT melandjutkan pertempuran2nja hsnan mereku, sedangkan pesawat 
disemua front dgn merimbulkan ke. pemburu jet menembaki mereka dg 
rugian2 Jg besar dipihak lawan. Ko- senapan mesin. Disinipun dipergu- 
minike tsb. selandjutnja mengatakan pakan kspsl? terbang pembom. pa- 
bahwa 2 buah pesawat musuh telah sukan Vietminh meninggalkan kira2 
ditembak djatub. 200 majat dimedan pertempuranitu. 

Difront tengah pasukan2 Korea pjumleh kekalahan Vietminh ialah 
Utara telah menewaskan atau me- kira? 1000 orang (UP..8M.) 
lukai 3000 opsir dan serdadu mu- & 

  

AGE OM hari Lake Sena 
Sekdjen PBB kini sedang menjelidiki pendapat delegasi2 ne- 

pernja. gara2 Barat mengenai perumusan baru tentang perdamaian di Ko- 
jang menghendaki adanja g rea 

tidak dihubungkan dengan masalah2 sengketa lainnja di Timur 
jauh. 

. Renfjana LieitaubagiRRT kemung- 
Kinan untuk dapet diterima lebih 
kurang djika dibandingkan dengan 
rentjang jang sudah2. Kalangan? jg 
berkuasa menerangkan usaha Lie jg 
baru itu diambil sesudah ia kembali 
Gari perdjalanannja ke Amerika Se- 
latan padaMinggu jl dan didasarkan 
atas pendipat Pemerintah . Peking 
kini rasa chawatir terlihat djalannja 
peperangan Gi Korea. 

Menurut dasar pendapatitu kebe- 
ratan RRT untuk mengadakan gen- 
tjatan sendjata padia mungkin da 
pat diatasi karena hasii2 militer RRT 
Galem enam minggu ini adalah ka- 
rang sedjak pembitjaraan2 perda- 
asian dihentikan dengan diterima- 
nja resolusi PBB jang mentjap RRT 
sebagai agressor di Korea. 
Diduga Lis meagambil tindakan 

Galam krisis di Korea itu terutama 
karena Panitya Djasa2 Baik terdi- 
ri dari 3 orang tidak dapat merga- 
dakan kontrk dengan Pemerintah 
Peking. Kedua kalinja berita? kerap- 
kak tersiar mengenai perpjataan So. 

vjet bahwa peperangan Korea dapat 
Giselessikan setjarg damai. Ta 
Dikabarkan bahwa Lie akan me- 

ngadsian pembitjaraap2 dengan de- 
legasi2 inggeris, Amerika, Perantjis, 
tetapi tidak dengan Celegasi Sovie 
Uni jang tidak mengakui dia seba- 

mem. gai Sekdjen, Amerika Serikat selalu Sama sadja dengan politik Sovjet, 
Saudi memegang teguhsikapnja gentjatan walaupun tjara2 jang mereka per- 

sezsdjata harus Gilaksanakan terlebih 
Gulu sebelum Amerika Berikat mau 

TAMBANG MINJAK IRAN URAT 
DEMOKRASI 

| (Oleh: Red. KR.) 

TRYGVE LIE AKAN MENGATASI KRI- 
3 SIS DI KOREA? 

Perumusan baru untuk perdamaian 

Minta bantuan lagi dari 
Perantjis 

Untuk Indo Tiira 

PEMERINTAH Perantjis kabarnja 
terpetjsh2 mengenai tuntutan ko 
mandar pasukan? Perantjis di Indo 
Tjina, dimana djendrel tsb minta 
dikirim tambahan 15.000 bingga 20.- 
000 serdadu Persutjis untik meng- 
hadapi kemungkinan offensif bsru 
Gari pasu 
Djeniral " g 

pai dapat mengembalikan semangat 
bertempar disptera pasukarn2 Pe 
rantjis jang rusak morilnja di Indo 
Tjina itu dan dapat menghalaukan 
2 offensif pasukan Ho Chi Minh, 

ikut serta dalam suatu konperensi jg: Aa tenan ta Ban Naat 2 an, 
akan membitjarakan sengketa2 po- jang BD dengan Sireataah MR ortol, 

litik PM Henri Gueile dan menterinega- 

mengabarkan pada hari Sabtu 

       

entjatan sendjata sadja dengan 

jang luas. 

! . Pasukan PBB giat dengan B.-29 
  

Zonder PBB 
Perang sudah berkobar, 
kata Dr. Ralah Bunche. 

Dr. Relph Bunche pemenang Ha- 
Giah Nobel untuk perdamaian, hari 
Kemis mengatakan. Perang Dunia 
ketiga sudah lama berkobar. andai 
kata tidak ada PBB. Dalam pidato- 
nja tadi Dr. Bunche' seterusnja me- 
ngatakan bahwa pers Ameriza, suka 
membesar2.kan selisih paham jang 
terdjadi dalam PBB dan bersikapne 
gatif terhadap PBB, terutama sesu- 
dah menderita kekalahan2 di Korea, 

»Pers Amerika rupa?nja lupa” ka 
ta Bunche ,,hasil2 jang telah tertja 
pai 288 dalam intervensinja di Pa- 
lesting, di Indonesia, dan dalam per 
tikajan antara Pakistan dan Indias. 

»Situasi di Pakistan dan di Indo 
besia tadi mempunjat anasir-anasir 
perang dunia“. kata Bunche, ,,dan 
keadaan di Pakistan itu dahulu ber- 
bahajas. (Antara-UP). 

   

  

PERSERIKATAN PEDAGANG KAJU '& 
HASIL HUTAN INDONESIA 

(Oleh pemba ntu K.R. Solo) 
A 

. 

TELAH sementara waktu perserikatan ini berdiri di Surakarta, 
' Tetapi agaknja masih kurang dikenal, tentang perlunja perse- 

rikatan itu dibentuk, terutama bagi pedagang2 kaju dan hasil 
hutan diluar Solo, ja bahkan seluruh Indonesia. 

Kepada sdr. Hardjosriono, ketua 

perserikatan tersebut jang disingkat 
sPerdakhi” kita dapat keterangan, 
jang mengenai azas, tudjiuan san 
usahanja, bahwa untuk pedagang2 

»ketiil” perlu diadakan organisasi jg 
sifatnja mempersatukan usaha ber- 
sama, sguir terhadap pedagarg2 
»besar” tidak Sianggap sebagai ,,pu- 

puk-bawang” karena dipandang pe- 
dsgang kelas rendah, jang teatu 
rendsh pula dalam segala galinja. 

Bukan hanja kelas rendah dalam 
soal keuangan sadja (kapital) tetapi 
ajuga kelas rendah dalam pengeta- 

  

RESOLUSI BURUH SANATORIUM PAKEM 
TIDAK SJAH 

Sanatorium kepunjaan Geredja 
RERPENAAN dengan resolusi buruh dan penderita sanatorium 

Pakem jang baru2'ini, Sdr. Ngadiman Ketua Sarekat Buruh 
Ranting Rumah Sakit Bethesda Jogjakarta menerangkan, bahwa 
resolusi tsb tidak sjah. karena dibuat tidak melalui saluran orga- 
nisasi. Resolusi itu bukan dari S.B. Kesehatan ranting Sanatorium 
Pakem, melainkan dibuat oleh sebuah panitya jang 
sentatief. Demikian Ngadiman. 

Sebagaimana diketahuiisi resolusi 
tsb. a,l, ialah mendesak kepada pe- 
ngurus Jafasan Ramah? Sakit Ke- 
risten Djawa Tengah semasa tidak 
dapat menjelenggarakan Sanatorium 

Gengan semestinja dengan djalan 
memperhatikan kepentingan buruh 
Gan kepentingan kesehatan para 
penderita untuk sementara waktu 
atas nama perikemanusisan Gan ke- 
adilan menjerahkan Sansgtoriim Pa- 
Kam seisinja dibawah perlirdungan 

Djawatan. Kementerian Kesehatan 
pala umumnja dan Djawatan Pem. 

- berantasan Penjakit Paru2 chusus- 
nja. 

Oleh Sir. Ngsdiman selandjutnja 
Gikatakan bahwa dalam menjusun 
resolusi tsb. sdr. Reksopurnomo 
Ketua S: B. Kesehatan ranting Sa- 
hstorium Pakem dan sebagai pe- 
nanggung djawab dalam Sanatorium 
tsb. tidak Giadjak ikut serta berun- 
Ging. Dapat dikatakan bahwa para 
Gjuru rawat dan para mantri jang 

  

ra bagian Indo Tjina. Ant.Up. 

Husein Ala larang demon- : TIA 

trasi2 di Iran Pertikaian Korea: 
Tjalon perdana menteri Iran, Hu- Ba 

sein Als, kari Rebo tlh mengeluar- 
kan larangar berdemonstrasi 
berapat Gilapangan2. 
Diterangkannja bahwa segala de- 

monatrasi harus  diidzinkan oleh 
maerkasbesar polisi terlebih dahulu. 
Sementara itu Husein Ala, me- 

landjutken usahanja untuk mem- 
bentuk kabinet baru. Ant. AFP 

Irlandia tak sanggup masuk 
Pakt Atlantik 

Menteri luar negeri Irlandia 
Sean.Mac Bride, .jang pada waktu 
inf sedang mengundjungi Amerika bahwa sepandian 
Serikat, menerangkan bhw Irlandia paik Ban t 9 Se eat 
tidak sanggup menggabungkan diri nitia djasa2 baik PBB belum men. Gslam Pakt Atlantik, selama Irlandia dgjalankan usaha2 baru untuk me- 
utara masih dikuasai Inggeris. ada ngan2 E 

Kata Mac Bride, Gjika dipandang Tak Pe Pe paha 
Gari sudut Irlandia, politik Inggeris 

Dalam pada itu fa tegaskan bah- 
wa pendapat jang dikemukakannja 
itu adalah pendapatnja sendiri. Rau 
selandjutnja menerangkan dalam su- 
atu Kkonperensi pers di Ottawa 

Dikatakan, India memang bukan 
anggota panitia djasa2 baik, tetapi 
India selalu bersedia untuk berusa 
ha kesrah tertjapainja penjelesaian 

gunakan itu berbeda, malahan diban- 
Gingkanpun tidak dapat. Ant. Afp. 

Fihsk Amerika tidak (belum) mendapat hasil lebih b .mempunjai tambang minjak di Iran hasil tambang Bana bea Da “Tetapi mengingat kebutuhannja un- ini perlu diketahui, bahwa Amerika tuk kekuatan pak Atlantika dan pernah mengandjirkan kepada Ing- jang setjara langsung untuk- meng gris agar membagi rata laba hasil hadapi Soviet, maka Awerika de- minjak di Iran. - ngan sendirinja tidak bisa membi-  Memung, bagi Iran putusan par- arkan soal itu. lemen itu menggombirakan. Tetapi Suatu maskape Amerika jakni putusan itu pasti masih ada bun- "Standard Oil of New York & New tutnja. Sekarangpun sudah ada ka- 

“« KESUNJIAN FRONT BERI HARAPAN 
PENJELESAIAN DENGAN DAMAI 

Si B. RAU WAKIL tetap India untuk PBB menjatakan bah- 
wa ,.kesunjian difront Korea mungkin akan membuka kesem- 

patan bagi usaha2 mengadakan penjelesaian setjara damai lagi. 

bagi masalah Korea. Demikian Ant. 
U.P, dari Ottawa. 

Rentjana memperbesar hasil 
Industri Djerman Timur 

Parlemen Djerman Timur telah ' 
menjetudjul suatu rentjana untuk 
memaljukan perekonomian, dalam 
tahun 1951 ini. 
Menurut rentjans ini, hasil perin- 

Gustrian Dierman Timur dim tahun 
ini akan 28 pCt. lebih tinggi dari 
pada hasilnja ketika thn 1935, Ant. 
Afp. : 

Djerman Barat-DjermanTimur 
Tuduh-menuduh 

Jakob Kaiser, menteri urusan per- 
satuan Djerman dari 'Djerman Ba 
rat, mengatakan bhw tuduhan2 Grote 
wohbl, PM Djerman Timur, terhadap 
PM Djerman Barat Adenauer dan 
parlemen Federal Djerman Barat itu, 
menundjukkan bhw usul2 Djerman ' 
Barat itu telah mengatjaukan ren. 
tjana2 Bovjet. 
Kaiser seterusnja mengatakan bhw 

tidak repre- 

merupakan tenaga vitaal dalam sa- 

natorium itu pada umumnja tidak 
sependapat dg isi, tjara membuat dan 
pengiriman resolusi tsb., karena itu 
mereka tidak mau ikut serta mem 
pertanggung djawabkan resolusitsb. 
Jang menjetudju' resolusi itu umum- 
nia mereka jg merupakan pekerdja 
diluar golongan djururawat seperti 
tukang kebon, tukang tjutji dsb. 

Adapun jang menanda tangani re- 
solusi tsb. sdr, Saimin dan sir. Su- 
towiardjo, masing2 sebagai ketua 
dan penulis panitia, termasuk peker 
dja golongan tukang tjutji, 

Keterangan dr. Kasmolo. 

Dalam pada itu Dr. Kasmolo, jang 
kini mendjabat Direktur R.8. Eethes- 
da menerangken bahwa ia ta' dapat 
menjetudjui isi resolusi tsb, Harus 
dimengerti, demikian Dr. Kasmolo, 
bahwa R.S, Bethesda beserta tjabang2 
nja termasuk Sanatorium Pakem, 
kini adalah kepunjaan geredja, ka- 
renanja para pegawai rumah2 sakit 
tsb. wadjib bertindak dan berfikir 
sesuai dengan kedudukan rumah2 
sakit itu. 

Perlu diketshvri bahwa sebab2 ada 
nja kesulitan2 jang kini dihadapi 
oleh rumah2 sakit tadi a.l. jalah ka 
rena sokongan dari Pemerintah jang 
bukan merupakan subsidi itu ada- 
lah djaun kurang dari pada tjukup 
untuk membeajai penjelenggsraan 
seluruhnja dari rumah2 sakit itu. 
Sebab2 Iasin antaranja jalah kare- 

na pimpinan rumah sakit jang se- 
karang ini hgrus menerima warisan 
daripada kebiljakssanaan pimpinan 
jang lalu, jaitupada zaman Djepang 
dan semasa masih bernama Rumah 
Sakit Pusat. Kini ,djumlah pegawai 
r.8. Bethesda dan tjabang2nja ter- 
masuk Sanatorium Pakem adalah 
djauh melebihi formasi jang semes- 
tinja dan tidak seimbang dengan 
Gjumlah para penderita jg dirawat. 

Hal ini disebabkan karena pada 
waktu2 jl. rumsh sakit tsb mena. 
pung tenag:2 berasal dari Rumah2 
Sakit diluar daerah Jogjakarta ter. 
muat pada waktu clssch I dan II. 

Lutjuti pabrik2 kapal 
Djepang 

PEMERINTAH Inggris telah meng 
iriwkan kepada pem. Amerika se: 
bush memorandum jg membentang- 
kan pendapat pem. Inggris tentang 
perdjandjian perdamaian dgn. Dje. 
pang jang diusulkan itu, demikian 
dapat diketahui di London. 
Kalangan2 pem. tak mau membe- 

rikan keterangan tentang isi me. 
morandum tsb, tetapi kalengan? jg 

husn hal kaju dar tjara mendjual 
keluar negeri. Kita pedagang? ketfil 

dimata mereka adalah seakan-akan 
tidak/belum termasuk hitungan pe- 

degang jang kerarti. Dan inipun-- 
kata Hardiosriono..- kita akui sebab 
pedagang kaju jang sudah terhitung 
»prima” alias klas tinggi, tentu 
mempunjai staf jang tjukup dan 
lengkap, terutama pengalaman ba- 
njak dalam hal ini. 

Dagang2 kaju klas tinggi di Dja- 
ws, jJal.h Java Hout Semarang, Seng 
Tjiong Semarang, Sioelam kongsi 
SBurebaia, Ko Dju Swi Semarang, 
Seng Tjiong Semarang dan Bo Tjiang 
Tjirebon dan lain-lainnja, masing2 
mempunjai staf tjukup dan kapital 

jang kuat. Mereka Ini mempunjat 
pembantu2 (agenschsppen) diluar 

Djawa, tidak sadja, tetapi diseluruh 
Asia dan di Eropa, ditempat tempat 
jang ternama. 

Kami sendiri—kata Hardjosriono 
—putahan tahun bekerdja dim dja- 
watan kehutanan bagian perdagang- 
an. Tahu belat belitnja tjara mere- 
ka pedagang hesaritu bekerdja, ter. 
lebih dimasa pemerintahan kolonial. 
Ratusan ribu vang mengalir dalam 
saku ataupun perusahaan mereka 
sebagai keuntungan jang ejah. 
jang mereka dapat dari memperda- 
gangkan hasil kaju jati dinegeri 
kita ini, 

Sungguh pilu rasanja. Tetapi se- 
bagai pegawai kami dapat berbuat 
apa. ketjuali melihat dan mengge- 
lengkan kepala sadja. Negeri kita 
kaja raja. dan hasilnja berlebih- 
lebihan, tetapi tjara bagaimana ki. 
ta dapat memiliki zekajaan ini, itu- 
lah jang tidak mudah. 

Berdirinja ,,ferdakhi“ sama sekali 
tidak lantas bersaingan dengan kong 
8i2 besar2 tersebut diatas, ini sama 

sekali tidak. Bahkan kongsi2 jang 
memang sudah kuat dan organisasi 
nja kuat (tidak gampang atau mu- 
Gah disaingi, sebagai pengiraan me- 
reka orang jang tidak kenal dalam 
Gunia perdagangan kaju. Fokok azas 
Gen tudjuan ,/Perdakhis jg terutama 
jalah: mendjalankan usaha bersama 
terhadap segala sesuatu, jang ber- 
sangkut paut dengan kepentingan 
para pedagang kKaju hasil hutan. 

Sebagai tjontoh: selama pendudu- 
kan Belanda di Solo, pedagang kaju 
dipaksakan melever kajunja pada 
Belanda dengan harga murah, kaju 
dari F100.— harus didjual F 60.— 

Daftar kaju jang ada harus lekas 
Gilapurkan kepada jang berwadjib, 
untuk lekas dapat dikerdjakan dan 
kaju2 tadi lekasdapat diangkut (ke 
mana?) Atas usaha ,,Perdakhi", tin 
Gakan ini dapat djuga diredakan 
meskipun disana sini diantara peda- 
gang anggauta ,,Perdakhi- di Solo. 
telah ada jang menanggung keru- 
gian. 

Kedua: Sesudah kekuasaan R.I. 
kembali, Gjalannja pengangkutan 
kaju Gjati dari Djawatan Kehutanan 
Gito surat idin dan lain?nja harus 
melalui instansi militair. Ini me- 
njukarkan para pedagang kaju & 
hasil hutan, Perdakhi segera bertin- 
dak, Gan hasilnja peraturan itu se- 
gera dapat dihapuskan, kembali 
langsung dari Djawatan Kehutanan 
sendiri. 

Banjak djuga usaha2 jg, telah di- 
kerdiskan leh Perdakhi dalam me- 
mikirkan kepentingan anggautanja 
ataupun pedagang kaju padaumum. 
nja. Tetapi apa jg, terpenting dalam 
hal ini jalah : bagian ,,inkoop koo- 
peratie” dari Perdakhi. 

Sdr. tahu pada tiap2 pendjualan 
umum kita berhadapan dgn. peda- 
gang2 kaju jg. besar dan kuat. Apa 
artinja kita pedagang: ,,ketjil" dan 
tidak ,,kapitaal backing” ini berha- 
Gapan dgn. mereka2 itu, kalau kita 
sendiri madju satu persatu ? " 
Itulah perlunja bagian .,,inkoop 

kooperatie“ tersebut. Bukan untuk 
menjaingi mereka pedagang jang 
besar dan kuat, tetapi jang teruta- 
ma Ialah untuk mendikkan jang ke- 
fjil dimata mereka jang besar. Se- 
bab sekali lagi diterangkan: peda- 
gang jang sudeh besar dan kapitaal- 
Krachtig, tidak mudah ditandingi. 
Sedang satu?2nja djalan jarg baik 

| GP mati terbunihnja Perdana Menteri Iran Razmara, 
sekarang disusul ' peritiwa menasionalisir tambang minjak di 

/ Iran. Ada “atau tiadakim sangkut pautnja dengan pembunuhan 
perdana menteri tsb? Bayaimanapun djuga terpaksa orang meng- 
hubung - hubungkan satu dengan jg lain, lebih2 kalau mengingat 

/ demikian dekat letaknja tambang minjak itu dengan suatu negara 
ang: mendjadi titik pertat dunia dewasa ini, jakni Rusia.       

    

  

       

    

        

    
    
     
     

       

  

djika ia belum me'hpunjai persedi- 
san minjak jang tjukup. Ae 

“Iran tak akan dapat memperta- 
an tambang? minjaknja jang 

tasan Novjet Rusia. Maidban ada 

   

“sokrarg ini orang2 Amerika hanja 

"S4—fasal” sebanjak 500.009  doliar 

ma “tidak berdjanhan dari per: , 
& 

7 

Jersey” pernah merentjanakanpem- bar2, bahw: erd: Tos- (buatan pipa minjak dari Iran kelaut gein Ala 1g AAN on angkanya “tengah, dan pada tg. 10 Oktober jl. perdijandyian dengan . maskape mi- (Bank Impor.Export Amerika telah njak Inggris) oleh parlemen diminta 'mupakat untuk memindjamkan meletakkan Gjabatannja. 125.000.000 dollar kepada Iran, tetapi: - $ kesanggupan itu oleh parlemen Iran B Ela Tas Bolania Ie, 

»semua bangsa Djerman jang tjinta 
akan perdamaian. bersatu-padu me- 
lawan pembesar2 Djerman. Timur 
jang berkomplot Gendak ,,mengko- 
muniskan” Djerman Barat itu. 

Ant. AFP. : 

Jakni: sita tjari djalan kerdja sama. mengetahui berpendapat buhwa pem. 5 
Sekian sdr. Hardjosriono, ketua Inggris telah mengandjurkan kepada 

Amorika supaja sedjumlah tertentu Perdakhi di Surakarta. Keterangan 
dari pabrik2 pembixinan kapal ang- lebih landjut, sampa? kini, djumiah 
kaftan laut Djepang harus dilutjuti. anggauta Perdakhi di Surakarta ada 
Ant. Afp. 21 buah perusahaan pedagang kaji 

& basil hutan. Dari djumlah 21 bu- 
  

'belum pernah diterima baik. Hingga mempergiinakan kekerasan djika 

putusan parlemen itu didjalankan. 
Padahal, djika terijadi demikian, pihak Sovjet tidak gkan bisa diam. 

"merapergunakan uang dari rentjana 

“untuk memperbaiki (memadjukan) $ 
13 kota ketjil di Iran. Djadi, renta. An Aan Ba aan So- 
ina pembuatan pipa minjak oleh ne Ajika Ba Ai an pasukan. 
'maskape Amerika itu masih belum ada huru- hara di Iran, pun andaikata som minjak itu me- “dilaksanakan. 5 , bsa 2 1 nguntungkan Sovjet, sendirinja So. 

  

ah itu 15 dari golongan .Tionghoa, 
4 golongan Indonesig dan 2 golong- 
an Arab. Sudeh tentu pengurusnja 
terdiri dari golongan? tersebut. : 

Persetudjuan SBLG- 
 Aniem v3 

& fantara” persebidiian Rasia- Iran vjet aku : Kobarsih, ketua umum PB Sare- | g SN berlaku hingga seka- Putusan parlemen Iran untuk me- maa PAR nok mann ela gan kat' Buruh Listrik dan Gas 1 y ang, jang menjebutkan behwa Ru asionalisir tambang minjak oleh sikap ,,murah hati”. Dan djika be- “baru2 Ini ada di Kediri ubtuk ke 
| a dapat rmenggerakkan pasukan2- kalangan Inggeris dianggap tidak nar2 terdjsdi demikian, bukan mus. bentingah Organiustaja, meterang. | Tija kedaerah Iran, djika ada kedja- 'ejah. Sebab putusan demikian tidak tahi, df Iranpun din terdjadi pe. .kan kepada koresponden ,K.R.” bah up dian huru hara dalam negeri Iran “bisa diambil hanja oleh pihak Iran perangan. : ““Wa antara SELG dan NV Aniem f 1 4 : ca Ieendiri. Itu sebabnja ada kabar2, : Jang meliputi divga beberapa dodh- | — Gi Ire : “ j “bahwa Inggeris akan memadjukan Orang bertanja, apakah persen: tersmaatechappijen diseluruh Indo- f gdlongan komunis. $ Lae TN 3 “sol itu kepada Mahkamah Interna- Ojatsan Iran tjukup baik ? Yalam nesia, telah ditanda tangani prinsip | Nasionalisasi minjak. Tidak mustahil djika soal tam- sionaldi Den Haag. bal ini tidak boleh kita melupakan, persatuan di Surabaja. 

.£1 sadja sangat menari ng minjak Tran itu mendjadi ha. Lain kalangan lagi mendjelaskan babwa dalam beberapa waktu 4.1, Pada pokoknja telah disetudjut: | blok demokrasi. Kar gst sekelt. Karena, hasil tambang avggapannja, bahwa sikap Iranitu Iran setjara gratis telah menerima 1, penghapusan rasdiekriminasi, 2. tidak memilki sauna mninjak Iran ada 14 pCt. dari basil 'pasti nda maksud tertentu dari So. alat2 sendjats dari Amerika, dtan- kenaikan upah pokok terendah men- Iran, maka negara - dunia, dan itu dimiliki oleb fihak 'vjet Rusia, taranja tank2. Djika Temikian, apa- djadi R 215 (barian) dam R 6750 Pt akan mengatami kekahhan ! Inggris jang diwakili oleb ,,Anglo Sebelum PM. Raamara mati ter- kah akan terdjadi peperangan antara (bulanan), 3. soctale voorzleningen. kru djika terajadi perang lawan $0v  Tranian Oil Company”, Dafam tahun bunuh. telah menjatakan, bahwa Inggris disatu fihak dan Iran dgn. Sebuah panitya terdiri dari wakil? it jet Rusia, Marsian Ldak  segan2 1933 perdjandjian monopoli minjak tambang minjak Iran tidak bisa di- sendjata dari Amerika dilain fihak ? kedua belah pehak telah dibentuk, :5 kalanganInggetis mevgitakan, bab- itu dari pihak Irah ditanda-tangani 'djalankan, djika tidak ada ahli? Ataukah Sovjet akan turut memukul jang berkewadjiban menjusun per 5 wa Soviet Unsi tidakjakan #ien- oleh Hussein Ala, perdana menjeri ' bangsa asing. Bahkan Shah Iran kedua bingsa jg. sedang berhadap- Bagian Kesehatan tentara PBB terus menerus mendjslankan kewa- setudjuan sampai kedetaiinja, jang $ tjeburkan diri datar (peperdhgan, Iran dan berlaku hingga th. 1998 jad. ' sendiri sering menjatakan ingin hadapan itu? diibannja. untuk menolong serdadu jang mendapat luka2. Usis. akan berlaku mulai 1 Djan, 61. 
r $ 
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| ada surat kesa 
. Memang 
mBah Nur. 
mata duitan. 

    

    

      

   
planning. 

rabe ie bidik 
ber 
pegang pem 
djudiur dan dns: ekerdia. 

  

ti dak ada 

mBah Nur. 

man : & 
- .. 

  

oalagi kutiing Va 
asi, biar kutiing zonderdasi, boleh hania bersifat sementara, 

:han, asal betul-betul - 

Teoi kan ada penjakit tong-pes.. 

    

Naa 

mengenai dae- 
paten Magelang 
sbangunan pere- 
anan. Baik resi- 

ati tersebut, bahwa 
keamanan makin 
Sebayai bukti di- 

aa Gi Kedu jang 
mber terdepat Ik. 

ran psda bulan Janu- 
40 dan didalam 

6 sulah turun banjak. 

Magelang dalam bulan 
ber mengalami 30-40 kali 

Maap dang dalam bulan 
ri turun mendjadi 6.8 kali 

Naela pemogokan jg 

'Hsbis resepsi maka diruangan 
Tatn oleh para residen Djawa Tergah 

'Aih, kata Bung Kriting: Kalau perdana diadakan konperensi tertutup diba- 
menterinia kutiing, nggak ada tikusnja wah pimpinan Gibersur, dan jang 

- dong dikementerian -kementerian. 
Sekarang kan diuca tidak ada tikus po' 

 Gibitjarakan dengan memakan tem- 
h satu setengah djam lemenja 

dikementerisn -kementerian ? Pa itu belum Giketahui..isinja. 
penjakit pes disitu, ' Habis konperensi rombongan gu- 

bernur militer dan sipil mulai sedari 

.- Gjam 1.45 mengadakan perdjalanan 

: | kekil n    

Ore makanja dia 1 padiak kali. Progo jang terletak diantara 

  

Set ng dan Kranggan. 
- Setelah bupati Temanggung dan 

Ska ara an Dika, Tengah "3 
an Magelang pada tanggal 19 Maret ke- 

Budiono dalam amanatnja anta- 
alam pe pi 
pisan Mena terutama. Pn An 

dalam amanataja 40 t 

sebut, rombongan lalu meneruskan 
PD per ke Temanggung dan 
| Jang kabupaten didaerah Pa 

  

   

   
angan sekarang ini dij 

   
Pa 1323 ton TAANGKA naa 

on dan pandjangnja 1.k.16 me er. 
'abis pembukaan djembatan ter- 

    

——— 1 

2 ap pemerintah , . kemarin « di Suatu ironi 2 & 
Kooperasi Kedu telah dibu- 

kursus ksder kooperasi jang di. 

'Rembungan Teanerntnkar 
Pe “Marsogkat lagi dari Kedu 

DARI Djawatan Transmigrasi Ga- 
erah Kedu. di Magelang, diperoleh 
ke'erangar, bahwa pada tgl..19/3 
siang berangkat dari daerah Kedu 
Ik. 57 orang transmigranten, ja'ni 
120 dari kabupaten Magelang, 14 
Purworedjo dan 23 Kebumen. Rom: 
bongan dari Magelang tsb. selvruh- 
nja adalah keluarganja Sir. Wong 
soredjo jg. seperti pernah kita Ka- 
barkan, pada tg. 7/3 tiba dari Su- 
Tara a Magelang untuk ena ja 

  

ak ke vi ari 3 kabu- 
.paten tsb, telah berkumpul di Pur- 
woredjo, dan pada tg. 19/3 ini be- 
rangkat ke Djakarta visa Jogja, 
Solo dan Semerang, jang kemudian 
engan kepal akan diangkut ke 

Lampong (Sumatra). 
Sebagai pengawal rombongan tsb 

berangkat Gjuga dari Purworedjo 
seorang pegawsi dari Djaw. Trans: 
rpigrssi dan seorang dari Dinas 
Keenan, 

        

Selah anta Pusat perusahaan di Amerika. 

  

  

AK tebu me- 
0 radjalela 
Menurut laporan dinas jang dite- 

rima oleh Wedana Porrong, bebera- 
pa hari jang lalu, diperbatasan Ka- 

wedanan Porrong (Kab. Sidohardjo) 
dan Modjokerto, achir2 ini pentjuri- 
an tebu menradjalata dan kelihatan 
ganas sekali. 

. Setelah ban jatidikag selandjutnja 
didapat keterangan, kedjadian tsb. 
disebabkan antara lain oleh. karena 
pabrik Krembung, jang semula mem 
“punjai pendjaga kebon 66 orang dan 

52 orang pembantu, kini hanja ting- 
gal 4 orang sadja, jang masih beker 

dja. Pun penduduk didaerah tsb. ba- 
njak jang mempunjai gilingan tebu, 
tetapi tidak mempunjai tanaman te- 
bu sendiri, dan pula ada gerombo- 
lan2 bersendjata jang 'menebangi te- 

bu, untuk didjual kepasar Surabaja. 
Polisi telah bertindak, beberapa 

tjikar tebu telah ditangkap dipasar: 
: Wonokromo. Akan tetapi tindakan 
ta dapat memuaskan, karena ku- 
rangnja tenaga polisi dikatjamatan- 

katjamatan. 
Djumlah tebu jang hingga kini te- 

lah hilang, ada 136,4 hektare, jaitu 
tersebar di 15 desa. Harga tiap hek- 
tare tebu sekarang R 2500.—. 

Demikianlah nama suatu organi- 
sasi jang belum sebulan didirikan 
dengan setjara illegaal, oleh gerom- 
bolan2 liar, jang berpusat disekitar 

“Krian dan Tarik. Lengkapnja po- 
tongan letter organisasi itu, jalah 
G.A.K. (Gerakan Anti Kapitalis dan 

Kemerdekaan). 
Pada suatu malam baru2 ini, di- 

suatu daerah dekat Krian, telah ter- 

Wilde snow mera- 
djalela 

Kini timbulnja Wilde occupatie di 
kota Surabaja, seperti djamur di 
trusim hudjan. Pembikipan rumah? 
dipinggir djalan dan warung, teru- 
tama dimuka kantor Gupernur dan 
kantor Balsikote, tambah mendjadi. 
“Bahkan k'ui telah berdiri G,W.I. (Ga 
burgan Warung Indoresis) dan 
P W.I (Persatuan Warung In: 
Gonesia). Kepala Lingkungan di 
terangkan, menurut tjatatan tam- 
bahnja penduduk dikota Surabaja, 

sebelum sgressi Belanda, hingga se- 
karang 1k. 200 pCrt, bahkan hingga 
dewasa ini Bepala2 Lingkungan se- 
pantirsa menerima laporan djumlah 
nja penduduk jang bsru datang. 

Selandjutnja diterangkan lagi, ma- 
ka dengan meogalirnja rakjat dari 
luar kota S.rabaja setiap hari, mes 
kipun dengan alasan akan mentjari 
penghidipap, dan karena dikota sen- 
Giri ribuan orang kaum penganggur, 
maka hal ini seolah olah malah men 
Gjadi tambahnja kekatjavan. 
Sementara berita dari fihak kepo 

Hsian, konon kabarnja kini selang 
berusaha, untu: bertindak terhadap 
mereka jang melanggar peraturan, 
dan mentjegah (membatssi) menga: 

irnja rakjat dari luar kota. 
  

djadi tembak menembak, antara ten 
tara dan gerombolan G.A.K., tapi ti 
dak sampai ada korban. Hanja tak 
lama kemudian didesa Balongbendo, 
sekaligus tanaman tebu 2 hektare 

habis ditebangi. 
Kini polisi sedang menjelidiki le- 

bih landjut, dimana sarangnja ge- 

rombolan G.A.K. sebenarnja. 

— Partai Katholiek 
tjabang Surabaja 

Minta dirobohnja per- 
aturon bersama dari 

Kementerion2 Agama 
:dan P. P. K. 

Partai Katholiek tjebang £uraba- 
ja, dalam rapatnja buru2 Ini, 
mengambil keputusar, untuk men- 

Gesuk pada Kementerian Agama dan 
F. P, dan K., agar mengenai pera. 
turan bersama, jarg dikeluarkan 
No. 143./ Kab. tg. 21 Jan. 1951 dan 
No. K. 1651 tg. 21 Jan. 1951 diada- 
kan perobaban, kurena peraturan 
bersama itu praktis menjinggung f 
kedaulatan Agama. 

Antara lain2'diusulkan perobahan 
- 8bb: 

Murid dalam suatu kelas jang 

meweluk Agama Isin Gari pada 

Agama jang sedang Giandjarkan pa- 

da suatu waktu boleh meninggalkan 

kelasnja selama  djam peladjaran 

Agama itu. Untuk kelas jg mempu- 
njai murid kurang dari sepuluh (10) 
orang, dapat diveri peladjaran Aga- 
ma djuga, terapi perosgh osannja 

diluar teapggurgan Pewerintah. 

Guru2 Agama diangkat, diberhen- 
tikan, diberhentikan sewentara Wak- 
tu, dipindahkan, diberi tjuti serta 
dibeajui oleh Kementerien Agama 
agn. persetudjuan Kepala 2pasin 
js. bersangkutan. , 

Djika untuk sebuah sekolah atau 
lebih dulum sesuatu daereh belum 
ida gutu Agama jg. diangkat oleh 
Kementerian Agama, maka Guper- 
hur jang bersangkutan dapat me 
ygusuikan tjalon guru Agama ke 
pada Kementeriar Agama dengan 
persetrdjuan Kepala Agama jang 
bersargkutan. 

Bahan peladjaran Agama ditetap- 

kan oleh Kepala Agama masing2 
dan diumuimkanoleh Menteri Agama 
dan P.P, K. 

Peraturan ini hendaknja berlaku 
prla buat sekolah2 'partikelir jang 
mendapat subsidie atau sosongan 
lain dari Femerintah. Demwikisnusul 

jang dimadjukan oleh Partai Rana 

ek Surabaja. 

Hs1l2 mengenai pendidikan Agama 
jang belum diatur dalam peraturan 

ini, diputus oleh Menteri P P.K.aan 
Menteri Agama. 

telah 

    
Kalau tidak Bap maka 2 ran 

»Kedavulatan Rakjat” sebelum -clesh 
kedua terbit sisng Penerbitan pagi 

seperti sekarang ini saja kira di- 

maksudkan rebagai tincakan daru. 

rat utk Nan kesulitan, misal. 

nja Hstrik. 
ask dapat Gisar gkel, khw mx e- 
3 bajknia koran terbit pa- 

gi. Gibstja sebelum berarg- 

kat Ko ntor: dgn derrikian dapat 

mengatahui sesuatu tindakan jang 

perlu 
Tepi tidak sedikit pegawal kantor 

jang kerijanja tjuma batja koran 
“balik dan . bolak lagi. 

ulang kerumah djem 2. 
Keberstan lain lagi, jelah, bahwa 

paginja lalu kesusu membatjarja. 

Tidak enak, kurung teuteram. Saja 
kara dik ote lain, urpamanja Klaten, 

elang dan Semarang dll, 
mungkin dibatia psgi, 

djad! sebelum pergi kekantor, ter- 

paksa siangnjs. 
Sija kira saudara? redaksi tidak 

keberatan, apabila # R sekerang di- 
terbitkan siang legi. 3ore2 bisa di- 

batja dengan enak bersama #nak 
isteri, sambil minum teh. Perhu- 

bunganpun pada waktu ini sudah 

baik, tentunja koran bisa sampai 
a di Semarang hari itu 

esulitan listrik saja kira 

t diatasi. Pena 

Tias 
  

  

   
   

   

   
     

     

    

  

   

    
djuga, 

sudah dap8 

Sudjono—Jogia:, 

Siaran RADIO 
JOGJAGelb. 42,25. 59,2 dan 122,4m. 

Selasa 20 Maret 1951, 
06 30 Tjlempungan pagi oleh G. 8. 

Dojomardowo : 
12.15 Irama tanggo Katimuran. 
17.00 Tawan Putra. 
1745 Simbil minum teh. 
1800 Ruangan P. M. 1. 
1815 Mendjelang petang. 
18 30 Taman Pemudi oleh IPPI Da. 

erah Jogja. 
1915 Sovalekonomi. 

gan oleh ,, Keluarga Rat- 

  

  

  

   
     

          

ld warni oleh ,,Empat Se- 

    

  

kantong kempes . ..... Irg dengan mobil dalam kota Ba 
Jang MKP” 5 | Magelang dan kemudian terus me- Hi aga 
Oom Safruddin. nudju kedjembatan Muring, Giatas | na 

Sabun 

LAN 

  FT 

biasa, hanja untuk 

. sekali mentjutji 

        
       

            
     

Sabun. TJAPTANGAN.« 
I 

ada sisanya sesudah 

tiga kait menujutiji 

    
   

Setelah batja berita kalung kana 
pemuda di Miami (Amerika), ig pem- 

 belinja wanita2 kaja,kata Bung Kriting : 
—.— Apa tidak perlu diadakan Perkum- 

00 pulan Pemberantas Desa Laki2? 
K — Tapi mBah Nur anti. 

Ketanja: 23e 

— Aku mau pergi. Kalau mengaku ma- 
sih djedjaka . . . siapa tahu Fs 
— Djzwsb Berabe : : 
— Ja tidak ada jang tahu. Selamat 
dialan. (Eh, apa nggak ada jang mau 

melelang Berabe. ?) : : 

Te? : BERABE. 

| tuxor 

    
    

  

   

      
    

   
     
      
          

    

   
     

   

    

   

  

   

  

    

   

  

   

  

      

     
   

Tegak Pe Pen er a - 

aa na 

   
     IT OKO SEPATU "BATA" 
3 CA Pekodjan 13, Semarang 

| SEDIA MATJAM2 SEPATU 
IL... DARI SEGALA UKURAN 2 

HARGA TETAP MELAWAN |” 
Taat oo La 

       

      

B| 

| MULAI MALAM 2 INI    
   

  

  

  

  

  

  

    

Ta aa Pa BARU TERIMA 2g : 
3 — Mesin diahit tangan Husgverna 

| buatan Sweden. Dapat mendja- 
2 hit mundur madju, dan praktis 5 

'eekali buat borduur. Karena 
| sedikitnja persediaan, harap 

2 Tg berkepentingan lekas ber- 
"AA dengan 

Firma HARAPAN 
Sa Ag TELP. 566 

   
   

   — KERTAS en 
mantan dikirim. Ke: P3 

    

  

   
   

    

    
    

  

  

  

     
     

'soebaciso. RN, 

    

               

SA | Bubutan 85 bh Surabaja. 

“ang sanggup akan mengganti harganja atau dengan 
buku ja ga dengan itu. jang seha 

. Sabun jang terkenal 

| beratnja tetap 
kalian tenaga 

fjutjian terpelihara ' Na 

halus bagi tangan “....i.i 

busahnja banjak 

— hemat dipakai 

ai 

a. 

b, 

3 

“Piharap semua pemegang 

“Dengan ini diberitahukan, bahwa rapat umum pemegang sero se 

N.V. Badan Penerbit ,, Kedaulatan Rakjat” 

Hari Minggu tgl. 15 April 1951. 

»Kedaulatan Rakjat”, Bertempat dikantor 

Jogjakarta. 

Rapat dimulai djam 9 pagi. 

Atjara: 

"Laporan oleh direksi. 

Pengesahan neratja dan perhitungan untung rugi th. 1950. 

Pertanjaan2, 

5ero 

tersebut. 

Buku2 perseroan dapat dilihat tiap hari kerdja dari djam 9 pagi 

sampai djam 12 siang digedung ,, Kedaulatan Rakjat” (kamar direksi) 

| mulai tgl. 1 April sampai tgl. 14 April 1951. 

Jogjakarta, 20 Maret 1951, 

supaja 

Direksi 

N. V. Badan Penerbit ,,Kedaulatan Rakjat” 

  

buatan 

UNILEVER 

akan diadakan pada 

Tugu 42, 

hadir pada waktu 

  

  

     
Ini malam 

Dengan TEKS BAHASA INDONESIA. 

MADE 
Da. ANN TOBD' — 

Film ini memberi kesempatan kepada perontop, untuk mengasah 

fikiran dalam hal keadilan. 

  

NORMAN. WOOLAND ”“— 

j 
jam: 4.30—7—9. 

17 th. keatas 

LEINE. 

  

IVAN DESNY. 

178—3 

  

Pada Hari Saptu ta. 24—3— 1951 
Telah Fuka Kembali. SE 
Harap! ie Langganan Maklum. 

S. WARGOTENOJO. 

»WARUNG PODJOK” 
176-—3 

  

              

| SMALSGA. 
TERTULIS 

| Maka dari itu barang siapa 
bungan dengan 

11743   

Taman Pendidikan Nardi Luwih jang selalu 

| ditanja-tanjakan dan dinanti-nanti oleh saudara2 peminat dan 
penjinta akan azas tudjuan Mardi Luwihsudah siap akan dimulai. 

Kantor Taman Pendidikan "MARDI LUWIH” 
Djalan Gandekan Lor No.: 

berkepertingan, supaja berhu- 

70 di Jogjakarta. 

Joopkarta 14 Maart 1951 
Bara T.P. Mardi Luwih,   SISWOATMODJO) 

  

SWAMI “SAJA. SERING TIDAK 

MA SUK KEKANTOR 

SEHAT UNTUK LAKI 
1 TAPI JANG TJAP 

DJAGO 
MAREA 50 SEN | 

   

          

  

    

BADANKU BETUL2 
SEHAT SETELAH 
MINUM DIAMU 
SEHAT IJAP DJAGO 

y. 2 KALI SEMINGGU 

  

   

  
  

    

j wah BADAN DAN TIDAK DAPAT OA 

  

  

    
1 MOBLAH KAU BERI OJAMU 

AL sewaTTYAP DJASO , SEBAB SWAMI 
4 SAJA BADANN/A SEHAT KAI 1 
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