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. menje- 
nja kapada Presiden. 

| berlangsung 

biraja kabinet Natsir 
jelasan Gidalam An 

1 KR 

kan mandaat itu pada ha- 
a baru akan terdjadi 

jarakannja mosi pem- 
ijak peredaran jg sudah 

sokong oleh suara teri anjak 
rlemea, malah oleh purtai2 

tah sendiri seperti Parkindo, 

Untuk mengetahui benar, sampai 
San anu kabinet Natsir mesih 
dapat mengharapkan sokorgan dari 
ketiga partai itu, baru2 ini wak'i2 

" fraksinja telah diminta bertemu oleh 
P.M. Natsii. Peda ketika itu s8.dsh 
njata, ketiga partai itu tidak akan 
mengubah sikapnja mengenai aa 
Rangkajo Rasuna Baid- Itu berarti, 
utk selangjutnja kabinet Natsir tidak 
Gapat mengharapkan sorongan dari- 
pada tiga Partai pemerintah itu. 

  

F . 1 -— - : 

| Bekalipun demikian kabinet Natsir 
toh meneruskan maksudnja hendak 
memberi Keterankan . pemerintah 
mengenai mosi Hadikusumo- jang 
sudah diterima parlemen tempoh: 

Maksud kabinet jalah hendak 
   
        
men- 

tjoba sekali lagi, apakah kabinet 
masih bisa mendapat votum keper- 
tjajaan dari pihak parlemen. ecu 

Pada sidang jang kabinet akan 
. memberi keterangan pemerinteh itu 
ternjata benar apa jang tempo hari 
sudah diberitakan, jaitu: PNI tidak 
hadir, karena berpendirian, mosi 
Badikusumo sudah sekali diterima, 
Gus tidak Saga, dipersorikan lagi. 
Pun pink Kiri tidak nampnk pada 
sidang itu, sehingga sidang ta' dapat 

Pa Rn ga $ 

Dilam pada itu PIR seb gai par- 

tai pemerintah telah melakukan su. 
atu tindakan jang mempertjepat, 
bahkan menentukan bubarnja kabi- 

sekitar perkembangan politik dan dalam sidang 
tsb diambil keputusan mengenai nasib kabinet. 

- Djalan perkem- 
H sangan. 1 

Setelah sidang “kabinet, maka 
perdana menteri Natsir mengun- 
djungi Presiden Sukarno di Ista- 
na Merdeka djam 3 siang kemarin. 
Kedua pemimpin itu berbitjara se 
lama 50 meait mengenai putusan 
kabinet jang diambil. 
Setelah keluar dari ruangan 

pembitjaraan, Natsir mengatakan 
kepada para wartawan jang me- 
nunggu disitu: ., Nanti malam akan 
saja kewbalikan mandat kepada 

presiden”. 
| 0 PIR tarik men- 

| terinja 

Dalam pengumumannja kema- 
irin pagi, Partai Indonesia Raja 
dinjatakan, bahwa menteri2nja 
ditarik kembali dari kabinet, ja- 

8 itu menteri2 Wongsonagoro dan 

   ' Prof. Jobannes. 
Dikatakan, bahwa PIR tidak 

lagi dapat memikul tanggung 
djawab atas kabinet sekarang, 
berdasarkan pertimbangan, bahwa 
belum diadakan pembitjaraan2 
jg. lengkap mengenai kabinet se- 
arang. : 

  

Apa kata Sidik. 

“ Kemarin pagi—djadi sebelum 
ada putusan kabinet untuk me- 

. ngembalikan mandat kepada Presi 
den Sukarno— Sidik Djojosukarto, 
ketua umum PNI menerangkan se. 
sudah meateri2 PIR menguadur- 
kan diri dari kabinet, bahwa so- 
alnja sekarang tergantung kepada 
perdana menteri Natsir 

Selandjutnja dikatakan, bahwa 
djika nantinja ada perobahan ka- 
binet dan Masjumi tidak sangaup 
dalam pembentukanaja, maka PNI. 

  

PERTAMANAN LAUT TENGAH 
—... Inggeris — USA tinggalkan Perantjis 
ERANTJIS telah mengirimkan nota2 kepada Amerika Serikat 
dan Inggeris, sebagai protes karena ketika di Maita baru? ini 

pet Natsir: dua orang menteri PIR, diadakan konperensi mengenai pertahanan antara Amerika dan 
jaitu Mr. Won: 
hannes telah ditariknja kembali. 

Dengan demikian kabinet Natsir 
sudah djelas tidak dapat berdiri te- 
rus dan kemarin mandaat sudah 
diserahkan kembali kepada Presi- 
den. Dan dgn ini sudah djernihlah 
suasana jg penuh ketegangan antara 

parlemen dengan kabinet. ta 

2 ban Aa, 

Tinggal seksrang memikirkan 

Bagaimana agar kita mempunjai 
kabinet jang supgguh2 kuat, karena 
mendapat backing dari suara ter- 
banjak dari partai2, dan jang sung: 
guh2 dapat mendjalankan suatu 
program jang bermanfarat bagi 
rakjat. 

  

Dalam tingk daan sekarang 
Ini rasarja jang sebaik-baiknja ba. 
gi negeri kita falah suatu kabinet 
koalisi, jang dida ja terc 
kerdjasama diant “partai2 jan 
besar. Oleh karena itu, tidak boleh 
tidak, Masjumi — PNI akan harus 
dapat menjingkirkan segala perti- 
kajian guna ke 
besar. Ya Sa Ne Pra ae 

Dalam pada itu, suatu pokok pen- 
ting jang akan meminta perhatian 
kabinet baru ialah sosl KMB jang 
oleh rakjat dirasakan sebagai peng- 
hambat kema'muran. 

Dan selandjutnjs, soal Irian pasti 
mendapat perhatian 
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masih harus 
jang sepenuh penuhnja.. 
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2g DALAM suatu keterangan 

      

Wita 
“ H. 

SELURUH GEROMBOLAN HULU SUNGAI 

KR 

- Wongsonegoro dan Ir. Jo- Inggris, Perantjis tidak diminta hadlir. 

2 Peranti! s merasa 
dilomy asi. 

Menurut kalangan jang lajak di 
“pertjaja, Perantjis, sebagai. selih 
suatu neg :ra jang terpenting dise 
kitar deer-b Laut engah, hendak- 
nja diminta ikut serta dalam seti- 
ap perunciogan mengenai strategi 
Liut Tengah. 2 

Laksamana Carney, komandan ar. 
mada Amerika di Atlantik Timur 
dan Laut Teugah dan komandan? 
angkatau2 darat, 

Inggris di Timur Tengah, mengada- 
kan pembitjersan ketisa bulan Fe- 
bruari di Malta, dan kemudian se- 
kali lagi ketika tanggsi 12 Maret. 

Didapat kabar bahwa Perantjis 
terntawa berkepentingan dalam £o- 
al Laut Tengah, sebagai djalan per- 
bekalan untuk pasukan?nja jang 

dalamnja terdepit bertempur di Indochina. 
» Sementara itu kalangan resmi di 
London menerangkan, bahwa kon- 
erensi di Malta tadi tidak diseleng- 

garaken utk merumuskan sesuatu 

   
   

'entingan jang lebih keputusan mengenai politik jang 
akan didjalankan, melainkan untuk 
menfjapal kesamaan pendirian. me. 
ingenal komando Laut Tengah an- 
tara Inggeris dan Amerika. : 

Amerika dan Inggeris, kedua?nfja 
minta supaja diserahi pimpinan ter- 
tinggi di Laut Tengah dan kedua2- 
nja tidak berha il membagi? per 
tanggun, ajawab didaerah Laut ggungan 
Tengah. Ant. UP. 

KANDANGAN 

   

BANDJARMASIN) 
diberikan oleh Majot Suchara, 

komandan etenteraanHulu Sungai di Kandangan,antara lain, 
   

diterangkan, bahwa selu 

lu Sungai, sudah ber     
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in 

  

ngg Te 
daerah Kandangan. 

ota gerombolan bersendjata Hu- 

Selangjutnja dlm suatu pertja- 
apan antara wartawan ,,K. R.” di 

h. Banijarmasin, dgn psmuka? rakjat 
Kandangan, anters lain didapat ke- 

laut dan” udara" 

  

berkum- terangan, bhw sebenarnja fihak ge- 
demikian Tombolan sedjak dulu hingga kini 
bahwa Iasih ragu2 melapur, kalsu2 fihak 
ember- Ketentaraan tidak menetapi djan 

me- Gjinja, Dari itu, demikian kalangan 
“baik itu seterusnja, bhw fihak gerom- mereka, keku- bolen akan sedia melapur, kalau atan mereka, dan alat? s6odjata me- ada partai besar jang dipertjaja.i 

reka. fihak Ketentaraan sudah da- nja sebagai djaminan atau sebagai pat .mengetahuinja lebih dahulu. | saksi mutblak dalam hal ini, 
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tak sanggup 
pikuk oo 

Bis: 2 Sidang Umum PB3 
“tahun ii 2 

— Perantjis 

. Pemerintah Perantjis telah mem- 
beri tahukan kepada Perserikatan 
Bargsa2, bahwa Perantjis tidak 
sanggup menerima Sidang Umum 
ini djika ' BB tidak turut memirul 
sebagian deri biaja2nja. 

Pernjataan tersebut telah disam- 
paikan oleh utusan Perantjis di 
PSB, dim suratnja kepada sekreta- 
ris djenderel PBB Trygve Lie. 

" Kelangan di Lake Success me. 
nafsir, bahwa dengan demikian PBB 
akan berkuwadjiban membajar se 
paro dari biaja2 penjelenggaraan 
sidang2- Sidasg Umum PBB di Pa- 
ris nanti jang akan berdjumlah le- 
bih kurang tiga sampai 4 djuta 
dollard. Ant. Rtr, NS: 

' Inggeris serupa dengan 
FE “Rusia 5 

Kata Mic Bride. 

Menteri luar negeri Irlandia, Dean 
Mac Bride, akan merolak usul perse- 
kutuan militer dengan Atrrerika 
Serikat dan negarsi2 Barat lainpja 
selama Inggeris masih terus imei - 
djadjah daereh Irlandia Utars. 
“Dalam pidato radio jg diutjapkan 

.nja terhadap rakjat Amerika, Mac 
Bride menjatakan, bahwa Irlandia 
lebih chawatir terhadap agressie 
Inggeris dalam daersh2 Irlandia da- 
Ji antjaman Rusia, karena tak ada 
perbedaannja antara Inggeris dan 
Rusia. Sebab sebegitu djauh, kedus- 
Gua negara ini adalah negera? pen- 
Gjadjah. 

Inggeris bigarikan minjak 
5 Iran 

.# erdana menteri Inggeris, Clement 
A tiee, dan kabinetnja pada hari 

    
    

S€nein membitjarakan keadaan mi- 
njak di Iran dalam suatu sidang 
Kal jg berlangsung lama sekali. 
“Di pada itu didapat kabar, 
bahwa Inggeris mungkin akan me. 
ngirimktan nota baru ke Iran. Sum- 

ak lajak dipertjaja menjata- 
“bahwa kabinet Inggeris telah 

mempeladjari laporan lengkap dari 
duta besarnja di Teheran. Laporan 
tersebut kabarnja tidak terlalu ,op- 
timistis”, : 
Sementara itu kalangan jang me- 

ngetahul menjatakan, bahwa Ingge- 
ris akan mengirimkan nota baru ke 
Iran setelah Senat Iran menjetudjui 

kan, 

keputusan Madjelis Rendahnja. Ant. pena 

& 

Jika Masjumi tak sanggup, PNI sedia 

Rakjat" (Anggauta S.P. Ss.) 

  

Tapi sebaiknja Masjumi ikut serta 
KEMARIN malam perdana menteri Mohamad Nat- bersedia membentuk. Ditambah- 

kenjataan: Sir telah mengembalikan mandatnja kepada 
. Kema- presiden Sukarno. Kabinet kemarin siang menga- 

nje- Jakan sidang membitjarakan segala matjam soal 

  

kannja, bahwa. sebaiknja dalam 
kabinet nanti Masjumi ikut serta, 
mengingat keadaan pada waktu 
ini jang meminta persatuan dalam 

Sidang Parlemen 
di urungkan 

segala tindak. 
Sidik seterusnja 

bahwa Masjumi 

binet baru itu. 

PNI dan PSI bisa 
kerdja sama 

Sidang Parlemen untuk - membi. 
mengatakan. tjarakan keterangan Pemerintah 

dan PNI- jang mengenai mosi Hadikusumo kema- 
merupakan partai2 terbesar tidak "ia pagi tidak ajadi d 
perlu mendjadi inti dari pada ka- 

:di dilangsungkan, 
kareaa guorum tid& rfjapai. Pd 
puk:l 10 Ketua membuka suatu 
pertemuan, jang dengan tegas di 
njatakannja sebagai pertemuan, bu 
kan sebagai sidang. Sesudah itu di 
batjakan beberap: put'nk surat, di 
antaranja dari P.N.T, i nr mengata- 

  

Atas pertanjaan, apakah PNI Kan, bahwa partai tsb enganggap 

dan PSI dapat kerdja sama, Sidik 
Djojosukarto- mendjawab, bahwa 
kedua partai itu harus dapat ker- 

tidak sedikit Siuga dalam dja sama, karena 
diantara azas partai2 itu sama. 

Presiden terima 
baik 

Berita terachir ja. disiarkan 

pembitjaraan mengensi perwskilan2 

perlu diadakan pembitjaraan lagi. 
Selardjutnja hal itu dikataken 

surat dari 20 orang 
avggauta lainnja dari go'o“gankiri. 

Mr. Moh. Jamin memprotes pem- 
batjaan surat2 itu, karena dengan 
demikian menurut pendapatnja ang- 
gauta2 jang tidak hadlir mendapat 
hak bersuara jebih banjak daripada 

.j ng hadlir. 

Tetapi Ketua tidak menjetudjui R.D. semalam djam 22. 00, pendapat tadi dan sesudah pemba- 
menjatakan, bahwa pada djam tiaan surat2 itu pertemuan itu di- 
20. 00 semalam Presiden te- tutup. 
lah menerima baik penierah- 
an mandaat P.M. Natsir. Pe- 
nerimaan ini telah diumumkan 
pula dalam sidang Parlemen 
tadi malam djuga. 

. Perlu dikabarkan, pula bah- 
wa berhubung dengan pernja- 
taan berhenti kabinet Natsir 
itu ja berarti pula krisis kabi- 
net, maka perkundjungan Pre- 
-g ke sn Tg Timur jg akan 
dilangsungkan achir. minggu 
ini akan ditunda sampai wak- 

“Bung Tomo undang 
pemimpin2 

Bung Tomo, pemimpin Partai 
Rakjat Indonesia telah mengirim- 
kan undangan kepada 17 pemim- 
pin untuk mengadakan pertemu- 
an untuk merundingkan keadaan 
dalam negeri. 

Diantara jg diundang itu ialah 
Moh. Natsir, Sidik Djojosukarto, 
dr. Sukiwan, Mr. Sartono, Mr. 
T.mbunan, Sutan Sjahrir, Alimin. 

Dalam surat itu a.l. dinjatakan, 
bahwa pertentangan2 diantara 
kalangan atas amat mengganggu 
alam pikiran rakjat. 

Kapan pertemuan itu berlang- 
sung. belum diketahui. RD. 

Dapat dikabarkan lebih Ilsendjut, 
bahwa diantara surat2 jang masuk 
itu terdapat djuga surat mengenai 

soal lain, jakni dari Dewan Hropa. 
Dalam surat itu Parlemen Indonesia 
diundang untuk mengirimkan persin. 
Gjau2 kesidang Dewan tsb. jang 
mungkin akan dilangsungkan pada 
bulan Mei jad di Strassburg. R. D. 

Sjahrir ke Asia 

Tenggara - 
Dari pihak jang mengetahui ,,An 

tara” mendapat keterangan bahwa 
pemimpin umum Partai Sosialis 
Indonsesia- tidak-lama lagi akan me 
ngadakan perdjalangn pen'ndisuan 
kebeberapa tempat di Asia Tengga- 
ra diantaranja djuga akan dikun- 
Gi"ngi Hongkong. 

Sutan Slahrir murgkin skan me- 
mulai perdjalanan itu dialam bulan 
ini djuga. : 

Van der Fabnl “3 
Residen Sudiro 

Kewarin pagi dikeresidenan Bor- 
dowoso Konissris Beland- Van der 
Zwaal mengadskan perundingan 
dgn. residen Sudiro. Kabarnja jang 

dirundingkan itu ja'sh mengenai 
soal perkebunan didaerah Besnkt!. 
Kabar lebih lIendjut menerangkan, 
sssudsh pertemuan dgn. residen itu 
Van der Zwaal akan menindjau per- 
kebunan?2 'diseluruh Besuki, Ant. 

  

»RENTJANA EISENHOWER” MENGGANTI 
—,RENTJANA MARSHALL” . 

MIA AN United Press John L. Steele mengabarkan dari 
Washington, bahwa pemerintah Amerika Serikat dalam minggu 

ini akan mengumumkan suatu program raksasa baru mengenai 
pemberian bantuan militer dan ekonomi kepada negeri2, asing de- 
ngan maksud untuk menindas komunisme diseluruh: dunia dengan 
lebih effektif lagi. 

Program barry ini meliputi biaja 

sebesar 5.000.000.000 dollar dan akan 

menggantikan Rentjana Marshall jg 

tidak lama lagi sudah akan habis 

waktu berlakunja. 

Menurut djuruwarta tersebut, ad. 

ministrator Rentjana Marsall, Wil- 

liam Foster, akan memaparkan tu- 

Gjuan program tersebut dalam 2 pi 

Geto dan konperensi pers jang akan 

diadakan di Saint Louis, Missouri, 

pala hari Rebo dan Kemis ini. 

Detail2 mengenai program baru 
ini akan diumumkan pada tanggal 
2 April jang akan datang, jaitu pa. 

da heri ulang tah'n jang ke 3 dari 
Rertjana Marshall jang akan dipe- 

ringati di Washington. dimana pe- 
mimpin2 militer dan politik akan 
berbitjara. 

Pembesar2 state department dan 
kementerian pertahanan telah me- 
»gerdjakan rentjana program:terse 
but dalam waktu berbulan2..Dikata 
kan behwa Foster telah membitja- 
rakan beberspa bsgien dari program 
itw dengan Tom Connelly, ketua. Pa 
nitia urusan perhubungan luar ne- 
geri Senat, dan pemimpin2 Kongres 
lainnja, jang akan menghadapi per- 
djoangan berat melawan kaum Re- 
publikein dalam usaha mereka, su- 
paja program tersebut diterima ba- 
ik oleh Kongres, 

Menurut Stesle ada suara2 jang 
menghendaki supaja program baru 
ini disebut ,,Rentjana KHisenhower”, 
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tangan. 

Dienderal- Eisenhower, panglima tentara Pakt' Atlantik baru-baru ini 
mengundjungi perdana menteri Perantiis Henri Ouesille di Paris 1 
Mereka mengadakan pembitjzraan selama 40 menit. Lalu berdjabatan gi 
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PASUKAN2 PBB DISERAN 

KEMARIN pasukan2 PBB mendapat serangan2 jang hebat dari 
musuh di 2 sektor pertempuran dimedan perang Korea. 

lawanan2 musuh disebelah utara Seoulpun makin bertambah sengit- 
nja dan di Chungchon. 
Kawat2 dari garis depan menja- 

takan, bahwa bendungan air di 
Chergyon, 24 mil sebelah timur laut 
Seoul dikuasai oleh pasukan2 PBB 
3. hari jang lalu Malam Selasa pa- 
sukan2 musuh mengadakan sera- 
ngan? terhadap pasukan2 PBB 4i 
Chipyong (Korea Tengah), dimana 
daersh itu mendjadi suatu kuntji 
pertahanan pasukan2 Komunis. 

Opsir2 pasukan2 PBB menerang- 
kan, bahwa perlawanan2 musuh jg. 
sekarang ini dilakukan adalah ma- 
kin sengit. Sementara itu pemerin- 
tah Republik Korea mengumumkan, 
babwa pemerintahnja akan tinggal 
di Pusan dan 120 orang pegawai pe. 
merint-han kini akan kerobali lagi 
ke Seo :i untuk mendjalankan tugas 
kuidjibannja. 
Berh.bung dengan pegawai2 pe- 

merintah Republik Korea Selatan 
akan kembali ke Seoul, maka djen- 
Oral Mac Arthur. menerangkan, bah- 
wa djatuhnja Seoul ketangan pasu- 
kan2 PBB bukanlah bahwa kota 
Seoul kini akan terus aman dan 
dikuasai oleh pasukan2 PBB, karena 
mengingat serangan2 pembalasan jg 
GilaFukan ol:h musuh | iai bertam- 
bah sengitnja. VoA. 

Budget pertahanan Be- 
landa naik 50 pCt. 

Utk.4 tahun jg. akan datang 

Perdana menteri Willem Drees 
pada hari Saptu mengadjukan per- 
mintaan kepada parlemen, untuk 
menambah pengeluaran2 bagi per- 
tahanan dgn. 50pCt. untuk 4 tahun 
jg, akan datang dan menambah di- 

visi2 jang akan dimasukkan dalam 
angkatan darat Atlantik dari djen- 
deral E senhower dari 3 divisi men- 
Gjadi 5 divisi serta memperpandjang 
waktu masuk dinas tentara dari 1 
tahun hingga 18 buian. 

Nederland adalah negara anggau- 
ta Pakt Atlantik jg. pertama dikri- 
tik oieh KHisenhower mengenai usa- 
ha pertahanannja. 

Drees mengatakan kepada madje- 
lis rendah Belanda, bahwa pemerin- 

tah koslisinja jg. baru akan menaik- 
kan padjak2 serta harga2 .dan me. 
ngurangi pengeluaran2 pemerintah 
laionja untuk mentjukupi rentjana 
pertahanan 4 tahun sebesar 1569. 
200.000 dollar. Djumlah itu merupa- 
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Keterangan Drees dlm 
parlemen Bid. 

Kemarin parlemen Bld memulai. 
mengadakan perdebatan mengenai sg 
keterangan pemerintah jg dikeiuar- 5 
kan oleh PM Drees pada hari Saptu 
jang lalu. Setelah dikeluarkan ke- 
terangan pada hari Saptu itu ke- 
mudian diputuskan, bahwa  perde- 
batan skan diadakan setjepat mung: “ 
kin oleh karena mengingat adanja 
krisis kabinet jang telah berdjalan . 
selama 7 minggu jang meminta di. 
mulaikannja pekerdjsan. Ka 
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Anggota Parlemen mogok. 
| Di Rangoon kemarin malam pa: 
sukan.pemerintah mendijaga gedung 
parlemen dim mana sebanjak 18“ 
orang anggauta opposisi parlemen 
mulai mengadakan pemogokan dgn 
Gjalan tidak mau meninggalkan ge- 
dung parlemen. sesudah mengachiri 
sidangnja jg berlangsung selama 
15 hari. : 
Mereka memprotes terhadap pe- 

nolakan pem. atas tafsiran? angga- 
ran belandja tambahan dan usul 
opposisi untuk memperkuat peme- 
rintahan, sambil menunggu diada- 
kannja pemilihan umum. BBC 

4 BESAR MASIH SERET 
Pertemuan antara wakil keempat 

Ment. L.N. jg diadakan kemarin Gula 
berlangsung hampir 5 Gjam, tetapi 
mereka tidak mentjapsi hatsil sesu- 
atu apa guna menjusun agenda bagi 
konp. 4 negara besar jad. 
Wartawan istimewa BEC menga- 

barkan, bahwa harapan? semula dari 
ketiga wakil Perantjis, Inggeris dan 
Amerika Serikat akan tertjapsinja 
suatu persetudjuan dalara sideng itu 
kini untuk selandjutnja mendjadi 
tipis sekali. 

Selandj tnja sidang akan diterus- 
kan hari Kemis besok. — BBC, 

—Didaerah Selingor dan Diohorba- 
ru, pasukan pewerintah “berhatsil 
membunuh 3 orang perusuk. Sedjum: 
lah pesawat2 yet dar pembom di- 
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a 

  

kan penaikan 50 pCt. setahunnja, kirimkan dari Inggris ke Tanah Ti djika dibandingkan dgn. budget per- Melaju untuk memperkuat serangan2 s9 tahanan tahun 1950. s terhadap kaum perusuh komunis, ag 

, 5 
4 £ Perusahaan di Jogia: 

Pabrik Limun. 3 
PR, 

PADA UMUMNJA KURANG 
PRODUKSI 

Kekurangan tenaga 
(Korr. K.R. 

ahli terasa sekali 
sendiri). 

Ai undangan Djawatan Kemakmuran Daerah Istimewa, ke- 
marin para wartawan Jogjakarta, mengadakan kundjungan ke 

beberapa paberik utk menindjau keadaannja, baik jang mengenai 
produksi, maupun statusnja, 

Dalam kundjungan setjara sepin- 

tas lalu, dapat diambil kesimpulan, 

bahwa pada umumnja, paberik2 ita 

mengalami kemunduran dalam sosl 

produksi, djika dibandingkan dengan 
keadaan sebelum perang tahun 1942. 
Djuga kekurangan2 tenaga2 ahli 
terasa sekali. 

Pabrik Watson 

Pabrik Watson dewasa. ini hanja 
mengeluarkan produksi berupa ba. 
rang2 metaal (periuk, timbangan 
dan wadjan), jg hasilnja djauh lebih 
turun dari pada dulu. Dulu tiap hari 
Gapat membuat rata2 1.200 buah 
wadjan, sekarang hanja 400 buah. 

Berita2 jang menjatakin, bahwa 
pabrik itu akan diambil opersetjara 

beli oleh Pemerintah Dserah Isti. 
mewea, dapat dibenarkan makaud itu, 
tetapi bila mana belum dapat di- 
tentukan. Kabarnja, Direksi Wat- 
son akan mendjualnja R. 2.000.000.-— 

A 5 MENPAN, 4 & 3 td 5 1 $ 
PTE SN AKA ate un SL Na Wen as 

5 SEE DN AN EN AL TNO EPA Gea, HP Me NS Sao 

Pabrik Taru Martani 
Tentang paberik serutu Taru Mar- 

tani (Negresco) jang mendapat kun- 
Gjungan diuga, mas'h sep! keadaan- 
nja. Paberik ita jg dulu terkenal se. 
rutunja hisgga keluar negeri, seka- 
rang hanja dapat memenuhi pesanan2 
sadja setjara insidentil dari Indo- 
nesia sendiri (Palembang). Status- 
nja, menurut wakil pimpinan 
paberik Hardjadiningrat, mungkin 
satu dua bulan lagi dapat diumum- 
kan, sebab sa'at ini sedang ada 
pembitjaraan antara pemerintah de- 
ngan pihak Direksi Negresco di 
negeri Belanda untuk menghidup- 
kan kembali paberik itu dengan 
bentuk NV jang terdiri dari Peme- 
rintah Indonesia dan pihak Direksi, 
Beberapa ablipun akan di datang- 

kan dari luar negeri. Karena bahan2 
terutama tentang dekselblad serutu 
sukar didapat, maka untuk memu- 
lai dengan produksi setjara besar2, 
belum dapat. 

x 

Dari pabrik Taru Murtani, para 
wartawan diantar ke pabrik Limun 
Hercules kepunjaan N. V. Santoso. 
Dulu kepunjaan bangsa asing. Pro- 
Guksinja sekarang rata? tiap hari 
500 botol limun, sedangkan diwaktu 
sebelum perang hingga 2.500 botol, 
suatu kemunduran jg. luar biasa, 

 Dikundjungi djuga paberik minjak 
Mataram, kepunjian seorang Tiong- 
hos di: Pingit: dan paberik Es Sin- 
Gunegaran. 

Disajangkan sekali, bahwa dalam 
kundjungan dibeberapa psberik itu, 
tidak semuanja paberik? memberi 
keterangan? dan pendjelasan2 jang 
tjukup memuaskan, hingga untuk 
dapst memberi kesimpulan jg. lebih 
tegas kurang sekali. 1 
Mengenai upah buruh, dalam per- 

tjakapan dengan beberapa orang 
buruh pada paberik2 tersebut, umum- 
nja memuaskan, hanja dibeberapa 
paberik, tentang kesehatan kusang 
sekali diperhatikan, 13 

Djika seandainja paberik2  fsb. 
Gapat bekerdja lebih giat lagi, se- 
hingga dapat menghasilkan barang2 
jang lebih banjak, penduduk Jogja. 
karta tidak begitu menggantungkan 
keperluan barang2 itu dari luar, 
Selain itu, djika beberapa paberik 
jang akan direntjanakan diambil 
oper oleh pemerintah setjara dibeli 
itu dapat terlaksana, akan mengun- - i 
tungkan djuga bagi pemerintah 
otoroom jang akan datang sebagai 
salah satu sumber penghasilannja, 
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| DITUTUP 
5 Karena mahalnja sewa tanah 

/AL akan ditutupnja pabrik2 gula didae Wan Dean gw yank“ oeiAemra 

    
“ 

    

   
         

ambi h. pemerintah, karena penutupan itu akan 
€ “1 umat Pp juran, demikian 

keterangan Menteri Perburuhan Suroso. Tindakan2 tsb adalah - 
| didasarkan kepada pendapat amat mahalnja sewa2 tanah menurut 
pandangan? pihak pengusaha pabrik2 tsb dan djuga karena be- 

sarnjas pentjurian tebu, sehingga perusahaan2 gula menderita 

    

         

  

    

      

  

   
   
   

  

   

  

   

Na 

Na - 

Pertanjaen Menteri Suros” 
ja menerrngkan, bahwa tin- 

jang dapat diambil adalab 
bermatjarm2, antara lainnja dengan 
"memberi kesempatan kepada pewi- 

turut bertang. 
a perusahsan? itu 

etani itu sendi- 
.ri dan | menjuruh giling te 
ibu petani2 dengan membajar biaja 
gilingnja kepada pabrik, Hasil gu- 
Ja ipi lalu dibeli oleh pabrik atau 
oleh pemerintah dengan harga jang 
Gitetapkan oleh pewerintah. petaniz 

: jang melakukanpenanaman tebu ini, 
.1 “ketjuall dapat pindjaman modal da- 

:ri pemerintah atau pengusaha pabrik, 
Gjuga mendapat petundjuk2 tentang 
tjaranja menanam tebu setjara mo- 
Gern, seperti jang telah terdjadi pa- 
da sebagian rayon psbrik gula Pur- 
wosari (Kediri), demikian Suroso. 

Pena ea Kemane Deen Dengan jalan demikian. katanja 1 3 sn Selandjutnja, maka petani2 jang me Gan Elk-dikampung Tjiputat des& atikt tanaman tetitu maa Tiipamokolan Kal ata Buah “ wadjib mendjaga keselamatan tana. 10 km selatan Bandung telah dida- an tebunja. Hal Ini oleh petani2 tangi oleh kawanan pendjahat ter- ie akan didjalankan dengan sung- diri dari 8 orang berpakaian sera- ...»» oleh Ksrena akan menerima .gam dan bersendjatakan lengkep. Mein bertambah :baik dari pada Kawanan pendjahat itu memaksa ajau hanja menerima harga sewa masuk rumah Na La tanah sadja. , wa kedus orsug. Bachrum dan Eli... pertanyaan apakah pengusaha pa. tersebut dengan diikat "tangeunja rx akan suka: nidog Nenaka jera keluar rumah, Sampai pada djarak jang demikian ini, didjawaholeh Men- 1s. 100-meter' dar rumah kedua tu “Kari, Ajika pengusaha? itu tahu bhw anrumah tersebut seketika itu tervs : penutupan pabriknja begitu sadja Gitewbak- mati oleh- kawanan peh- herarti Niken medan: 2 
djahat itu. Selesai denganperbuatan Jingga tuk“ mendapat keuntungan 
itu kawanan  pendjahat tersebut sna2 dapat diharupkan baliwa para kembali kerumah sikorban dan se- Pengusaha itu akan suka bekerdja 
teleh terlebih dahulu memperkosa etjara demikisn, Djika sekiranja pa isteri sigorban mereka gondol pengusaha itu tidak menjukai tja 
bsrang2 dalam rumah seharga R. ra ini, sepatutnja-pemerintah sendi: 

akawanan pen- rilah mendjalankan itu utic”Kepen- 
Pa — aamikian tingan umum dan pabrik? itu sete- 

mikian tidak diterangkan, demikian J renja akan disewa oleh pemerintah. berita jang diperoleh dari Kelangan . “ika tjara- kerdja sama seperti | jang bertanggung djawab. Ant, diatas tadi telah njata akan meri- 
3 - : beri kebadjikan bagi kaum pengusa 

ha dan petani, maka besarlah hara- 
.. pan dikemudian hari pabrik? gula 

| didaerah2 Iainnja djuga akan me: 
ngambil oper: tjara jang” demikian 
ini, dexikian schirnja Menterl Per- 
buruhan Suroso, Ant. 

      

   

       

    

  

   

  

    

    

    

    

  

    

  

SUAMI" DIBUNUH, 
2. ASTERI DIPERKOSA 

  

'Rombongan Sandiwara Dja- Anak sekolah | melajang 
..pen ke Pati-Kudus | djiwanja - 2 : tw. Di Kendal pada tg. 16 pagi'ji. telah Pada hari Acbad tgi 18/3 jl. satu terdjadi ketjilakaan ngeri dimana 

--" rombongan Sandiwara dari Djapen seor:.ng anak ' “SR klas 

Klaten telah “bertolak Oengad aa kernuma Srf- Surtikantt anakrja 
1. rombongi TI Onerengan “MONA KOe oa Sent MihArOjo” "Malabok tetati “. daerah? Pati dan Kudus Untuk lebih tergilas motor seped# memakai 

kurang 10 hari lamanja. zijapan kepunjaannja polisi di Ken- Sandiwarsitu telah didahului rn “dal didjalan besar muka' sekolahan. 

buat pertundjakan. di Klaten KeUka V eeiidah menderita-Inka? parah di. Djumaat j.b.I. dengan mengundang kepalanja anak jang malang tsb ko 
» beberapa golongan, —.. mudian ajam 5 sore meninggal duni 

Kilat Buwono. | di Rumah Sakit Kendal. 

Nanti malam dengan bertempat bt aa 5 . | @ipendopo Tedjokusuman, Perkum- Panitia enguete »Anvros 
pulan ,,/Mardi Budojo” akan menje- Hari ini di Medan akan dilakukan 
lenggarakan wajang pirwo dengan pembentukan resmi dari Panitia an- 
mengambil tjeritera ,,Kilat Buwono”. guette mengenai soal Avros, jang 

: Pa “pembentukannja telah disetudjui oleh 
Kursus Dalang AnvrosiDPV disatu pihak dan Sar- 

: NE upri/Perbupri dipihak lainnja, demi- 
Dalam bulan April jad Ini Him. kian kabar ar pihak Panitya Pusat 

punan Budaja Surakarta Seksi Pe- Penjel : : 3 
Galangan dengan nama Perhimpun-  Kewadjibanpanitiaini adalahuntuk 
an Pedalangar Surakarta akanmem- menjiapkan behan2 jg lengkap agar 
buka Kursus Dalang Ontuk uMUM pembagian tjatu, upah, premi dil. 
jang lamanja 2 tahun, diadakan 2 dapat direntjanakan buat memudah. 
kali seminggu, tiap peladjaran la- kan penjelessian dari Panitya Pusat: 
manja 3 djam, Uang peladjaran dalam sosi Avrositu 
R. 5.— sebulan, sedang tempat Kar. ' Mengenai soal B-M, Panitya Pusst 
sus dibelakang Wirjodinatan Solo. baru sadja menerimalaporannja din 
Mata peladjaran terdiri dari: akan membitjarakannja pada rapat-” 
1. Karawitan pedalangan, 2. prak- nja hari Djumrat jadi ini. Ant: 

tek, 3. bahasa pedalangan, 4. suluk : Ba 

» f 
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DAULATAN RAKJAT” 
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|. Hari Djum'at il 

1 telah dilanasung 

kan pembakaran 

1 dienazah. dari 

Tuan  Tirathdas 

G. Malkani, lang 

waktu hidupnia 

memangku  dja- 

: batan sebagai 

£ Ketua Perkum- 

1 pulan India di 

“Djakarta.(Aneta) 

  

    
    
    

    

  

Dibelakang tabir Basukkabir 
  

KAI 
LC 

AS'AT HENDAK BENTUK ,, NEGARA maa. ISLAM" 
Sawipat dimana peraman Van der Plas ? 

ERKAT ,aksi merdeka” jg sedjak beberapa lama dilakukan diba- 
'wah pimpinan residen Sudiro, let. kol. Chandra Hasan dan 

komisaris Subud, maka sedikit demi sedikit terbukalah tabir jang 
selama ini menutup banjak, kedjadian jang bertentangan dg hu- 
kum didaerah Besuki. Kini telah mendjadi rahasia umum, bahwa 
diantara benggolan2 jang dituduh ada dibelakang banjak kedja- 
dian didaerah ini. a.l. ialah kjai 
Rifai. Demikian tulis wartawan ,,Antara" 
nindjauan diberbagai daerah Besuki. 

Siapa As'at? 
Kjai As'at adalah kjai pesantren 

Sukoredjo, Asembagus, jang oleh 
umum diketahui mendjual djimat, 
air kebal dan menjimpan anak.babi 
dalam stopfles “berisi jenever itu, 
jang baru2 ini namanja belum kita 
sebut dalam pemberitaan mengenai 
soal tersebut. Kjsi Asat sampai 
kini belum tertangkap. 

Dalam pemeriksaan2 terhadap 
orang2 jang telah fditawan dalam 
saksi merdeka” ini terdapat kete- 
rangan2, bahwa ialah jang mendja. 
di pemimpin apa jang dinamakan 
»barisan maling dan ,,barisan patih”. 
jang sebagai kita kabarkan baru? 
ini al. mempunjsl maksud melaku- 
kan perebutan kekuasasn dibebera- 
pa desa Gan daerah, dalam usaha 

membentuk pemerintah Islam”. 
Diketahui bahwa didjaman Belan- 

Ga ia beberapa kali -bertemu van 
.Ger Plas, tetapi tak diketahui apa 
jang dibitjarakannja. Beberapa orang 
jang menjaksikan pertemuan? ini 
katakan, bahwa kedua orang itu 
berbitjara dalam bahasa Arab jang 
orang2 lain itu tak mengerti. Teta- 
pi oleh kalangan2 disini, terutama 
kalangan Islam, dianggap mustahil 
kalau ja dengan insjaf digunakan 
oleh ,,golongan ketiga” dalam sega- 
la tindakannja itu. Didjaman Nega- 

“ra Djawa Timur oleh pihak Belan- 
Ga sudah diketahui tjita2 As'at utk. 
membentuk. negara Islam” serupa 
jang dikebendaki oleh" Kartosuwir- 
jo, dan oleh karena itu ia pernah 
mendapat antjaman dari residen 
Platteel. Sesudah penjerahan keda.. 
ulatan, ketika didaerah ini berlaku 
pemerintahan militer, tindakan2- 
nja pun sudah mentjurigakan, ma- 
ka ia dipanggil oleh kapten Darsan 

Iru jang ketika itu memegang pim- 
pinan didaerah Situbondo, Ketika 
itu perbustan2 As'at hanja diang- 
gap sebagai perbuatan2 berdasarkan 
fanatisme, tetapi titak ada alasan2 
tjukup untuk menahan dia. 

Apa sebab dilakukan 
pengngkapan? 

Dalam ,aksi merdeka” ini banjak 
anggsuta Masjami ditargkap, jang 

  

    

  

    

  

   

    

   

                                  

   

   

  

   

   

  

     
   

dan dodugan. 5. ontowetjono, 6. ba- 
njoi, 7..greget sahut, 8. sabetan, 9. 
babasa umum. 

Adapan Puru2nja jaleh: 
Karawitan:  Kodrat,- Praktek: 

Dutodfprodjo, bahasa. pedelangan: 
Wiradat, Dodogan dan  suluk: Djo- 
gopradonggo, Banjol, Purwotjarito, 
Greget Sahuts W gafosutarno, Sa- 
betan, Susiloatmo ijo, Oatowetjono. 
Susiloatmodjo. Ant 

Membangun perumahan : 
rakjat. 

: Didserah2 penjakit pes 
Rentjans 5 tahun untuk memper: 

baiki perumahahan rakjat didaerah2   

R75.000,- utk korban 
. bentjana alam 

Dengan dapat persetudjuannja Pa- 
mong Pradja di Kebumen, Panitya 
Penolong Akibat Peristiwa Ked 
Selatan di Megelang akan sa 
kan sokongan sedjumlah R 75.000,— 
kepada petani jang telah mendjadi 
korban bentjana bandjir. beberapa 
bulan jang Jalu, Kabarnja sokongan 
ita tidak akan berupa uang, tetapi 
berupa bibit kedele, padi all jang di Nata ena dingin di Djawa 
perlukan sebarga R75000,—. " KATA 

Uatvk membagi. bagi bibit itu —— 
jang skan  mengerdjakan jalah | 
Dji-wetan pertanian Rakjatkabupa | 
ten Kebumen, “bersama2 Djawatan 
Sosial”- Pamong Pradja dan sub 1. 
Punirya Kedu Selatan jang selekan | 
murgkin akan dibentuk di Kebumen, 

“1 sedang didjalankan oleh Djawatan 
| Kesehatan dgn djalan untuk pers 
mulaan mendsftar rumah? jg patut 
dibangun raenurut peraturan jg ada. 
Mengenai beajanja, utk tiap? ru- 

mah disediakan sedikitnja R,2500— 
tetapi berapa djumlshoja rumah? 
jang harus dibengun'itu belvw lagi 
Giketahui. Jang terang adalah ter- 

Salatiga, Ambarawa, Sukohardjo 

bahaja 
Selama keadaan masih be- 

“lum berubah. bahaja tetep 
mengantjam bagi harian2 na- - 

2g Oa " sional di Genbrang Penerbti- 
| an jg dilakukan setjara daru- 

Pa 
M
A
 

Na
 

At 

rat sedjak bulsn jl sudah tak 
murgkin dijandjutkan, karena 
kertas Se oi misainja jang 
ada dikotk ini sebanjak 800 
rlem sudah habis di perguna 

“kan, sedangkan kedatangan 
- Kertas sebanjak 70 ton jang 
| dikabarkan itu menurut psr. 

o hitungannja harganja' sudah | 
tidak terpikul lagi. Kesukaran2 | 
ini terutama diderita oleh ssk 

“ jang menggunakan kertas - 
“ lebaran. Ant. 

| Pembunuh tertangkap: 
Peri2 int Polist di Kendsli telah 

mesangkep seorang peratmnyO« ulung” 
berrams' Sufo'o berasar dari desa” 

“ Meliling Tyjep ring” jang selama tni 
mendjadi intjeracnja Folist. s 

Pada badannja diketemukan sebu: 
ah vickers denganpelurunja. Dalam 
peporiksaan ja telah mengaku ber" |: 
buat pembunuhan atas dirinja"larah | 
desa Korowelang pada beberapa bu 
lan jtl dan perampokan? lainnya 

ata ae laka 

Tak
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Lg     ben mban ak k 

“penjakit pes mulai tabun 1951 ini 

dapat didaerab2 Solo, Jogja, Kedu, 

Harian2 nasional dim Tg 

    

Laborateritm pemeliha- 
raan hewan 

Oleh Djawatan Pekerdjaan Umur 
Kabupaten Semarang dgn memak u 
biaja R. 14000 tih selessi dibangun 
sebuah Gialan jg mendjurus kelesa 
Sidomuljo Ungsran. 

Tempat tab oleh Pemerintah Ka- 
bupaten dihangua mendjadi tempat 
pemeliharaan hewan ternak. Selain 
kandang? untuk ito, djuga kandang? 
sajam den duga sebuah laboratium 
akan diadakan dgn biaja R. 95.000.- 

1 Ant: 

As'at dan bekas overste Abd. 

jg telah melakukan pe- 

menurut pihak jang berwadjib dila- 

kukan tidak sekali-kali sebab me- 
reka orang2 Masjumi, tetapi karena 
dituduh melakukan atau tersangkut 
dalam perbuatan? jang melanggar 
hukum. Banjak diantaranja japg 
sudah dibebaskan kembali sesudah 
ternjata tidak bersalah, dalam pada 
itu penangkapan? dilakukan terus, 

sehingga belum “dapat dikabarkan 
berapa djumlahnja jang kini dalam 
tahanan. Terdapat keterangan, bah- 
wa banjak diantara jang ditangkap 
itu orang2 desa jang pitjik pikiran- 
nja, dan antaranja ada jang turut 
melakukan kedjahstan karena ha- 
sutan atau fanatisme. Harus dikata- 
kan, babwa faktor sosfal ekonomis 
mendjadi faktor pula jang tak dapat 
Giabseikan, disamping anggapan2 jg 
ditanam diantara orang2 desa jang 
bodoh, bahwa pemerintah jang se- 
Karang adalah pemerintah ,,merah”. 
Dikabarkan, 5 
-merdeka"”initelahbanjak keterangan 
jang: terdapat, a.l. telah diketahui 
adanja ,,blacklist” orang2 ,,merah” 
jang harus disingkirkan dalam usaha 
membentuk ,,negara Isiam” itu. 
Kalangan2 Islam jang tak mau 

Giikut-ikutkan dalam soal gelap ini 
dalam psda itu mengharapkan, su. 
paja kementerian agama dsn pim- 
pinan Masjumi segera bertindak dgn 
tegas, djangan “sampai keadaan di 
Besuki tergelintjir kearah jg lebih 
sulit seperti di Djawa Barat. 

Siapa Rifa"i? 

Oleh ,,/Suara Rakjat” telah dibong- 
kar rahasia sumber  surat2 siaran 
gelap jang dikatakan berasal dari 
beras overste Abdul! Rifa'i. Dika- 
barkan, bahwa ialah jang memimpin 
gsrombolan2 bernama ,,Samber Njo- 
wo” dan . Banteng Ketaton”. Terde- 
pat keterangan2 bahwa anak buah. 
nja jang melakukan kekatjauan2, 

(Bersambung halaman 3) 

bahwa dalam: ,aksi: 

Oa tuan atas Tabi'i 
Mempunjai background- 

politik" ? 

Menurut keterangan Ojasumantri, 
anggauta DPD, ig telak "pergi ke 
Tanggerang utk mentjari keterangan 
tentang duduknja perkara pembu- 
nuhan atas diri Moh Tabri, anggauta 
DPRDS Provinsi, berhubutg dengan 
kenjatasn, bahwa pembunuhan. itu 
tidak disertai dgn perampokan atas 
harta-bendakorbandan keterangan2 
dari ketua Masjumi Tanggerang, 
mungkin sekali pembunuhan itu 
mempunjai background politik. 

Siapa pembunuhnja belum diketa. 

huinja dan keterangan2 jg diperoleh 
Ojasumantri belum lengkap untuk 
mendapatkan penundjuk djalan ke- 
arah si pembunuh. Ant. 

"'pahan pirdjaran. Pentjana bedrijf- 

aa 

    

  

LEH Djawatan Perdagangan bahagian Crediet daerah Istime- 
wa Jogja, baru2 ini, telah dapat didirikan sebuah Bank 

Pasar. 

Bank Pasar ini buat sementara 
hanja memenuhi keperluan pendjusi? 

di Fasar Beringhardjo) Bust tempat2 
lain menurut keterangan salah seo- 
rang pengurus Djawatat: Perdega- 
ngan (bigian Crediet) selekas mung 

kin akan diusahakan pula. 
Sebagaimana Girentjapakan Bank 

Pasar ini bukannja ksnja melulu 
memirndjamkan vang sadja, tetapi 
Gikutakan, dgn adanja Bank Pasar 

ini, Pemerintahpun menginginken 
agarreakjat (para pendjual) dapat di 
didik dgn beladjar menjimpan vang. 
Pindjaman direntjanakan dlm 40” 

hari dgn bunga 20pCt. Jang 10pCt" 
buat bunga Rank dan jang 10pCt - 
nya lagi dipergunakan sebegai sim- 

Wartawan Jogja ke Nu- 
sakambangan 

Menurut rentjana, atss usaha FWI 
Jogja tgl. 24 hingga 16 jad. pera 
wartawan akan adakan penindjauan 

ke Nusakambangan dan tempai2 lain 
Gisekitarnja. Kepada Kementerian 
Kehakinan dan instansi? lain kini 
sedang dimirta fasiliteit guna dapat 
berlangsungnja perindjauan tab. Pe- 
Dindjausn akan Glikuti oleh Ik. 30 

"wartawan. : " 

Cursus. wanita 
Atas usaha Djawatan Bosial Da- 

erah bahagian Bimbingan Sosial te- 
lah depat dibentuk sematjam cur- 
sus jang melulu utk kaum wanita 
lamanja 6 minggu. 1 Eta 

Benk Pasar ini memberikan pin- Adapun peladjaran diberikan tiap- 
ajaman dgn meximum R, 50. tiap hari sekali. Sampai kiu' telah 

Bagi pura pemindjam jg mempu. ada kurang lebih 480 wanita jang 
njal uang simpanan, pada tiap hari mengikuti peladjaran peladjaran ini. 
Bado diperbolehkan mengambil. Sja- Sedangkan tenaga guru-guru di am- 
rat.sjarst bagi para pemindjam-a.i. bil dari Kementerian Sosial, 
bikul2 jang telah 3 bulan berdjual- : 
an, Gapat kete gan dari R.T., dan 
harus pula mendapat pertimbangan 
dari komisi. 

“ 

fondanja disediakan kurang lebih 
R 50000.— 

     Dapat sokongan 156 
orang 

Kepadakeluarga 156 orangbekas 
pedjuang jang masuk dlm Penam- 
pungan Tenaga Pedjoang, oleh Dja: 
watan Sosial Daerah Jogja. telah 
diberikan uang sebagai sokongan, 

R. 380,— utk bapak, R: 15,— ibu, 
R.30,— guna istri dan R, 6.50 utk 
anak. : 

Perlu diterangkan pula dari djum- 
lah 156 bekas tenaga pedjoang te- 
lah ada 29 orang jg diterima dalam 
pulisi. 2 

Rapat anggauta P.G.RI. 
Dari pihak Pengurus P. G R.I. 

Tjabang Kota Jog 
kabar, bagwa besuk tg. 
Jad. ini mulai djam 430'pagi akan 
Giadakan rapat anggauta bertem- 
pst di Balai Pertemuan Danuredjan. 

Rapat mana akan - dikundjungi 
oleh Pengurus Besar utk memberi- 

kan pendjelasan tentang 'hai2 jang i 

sedang. hangat dalam kalangan Selandjutnja Djawatan Sosial Da- 
Perguruan, a. 1. tentang Peratu- erah menjatakan. bahwa tak lama 
ran No. 24778/L, dan K.P, 2 K. B. jagiakan dibagikan bahan pakai. 

an. 

  

  

  

Buruh Textiel menuntut : 

BEBERAPA PERUSAHAAN TENUN ARAB 
BELUM MAU LAKSANAKAN 

MINIMUM UPAH 
(Oleh wartawan KR Solo.) 

pen achir2 ini dikalangan buruh textiel mulai tampak bergolak 
lagi untuk memperdjoangkan nasibnja, terutama mengenai mi- 

nimum upah, jang oleh beberapa 
an Arab hingga kini belum dilaksanakan. 

Lebih landjut.KR mendapat kete- 
'yangin, bahwa 2 perusahaan Tenun 
besar golongan Arab jang tergabung 
dalam G.P.T.S, jalsh: perusahaan 
Gari Bin Basri dan Aloermy, masih 
ada segolongan buruhnja jg digadji 
f.1.50 sehari, pada hal beberapa per- 

usahaan ketji sadja sudah dapat 
menggadji menurut minimum upsh 
jaitu £. 3.— 

Berkenaan dengan itu, pada tg. 
17/3 jl, rapat jang akan . diadakan 
untuk menjelesaikan masalah tsb. 
entara Serekat Buruh Textiel, GPTS 
Gan Penjuluh Perburuhan, terpaksa 
tidak Gdjadi diadakan, karena fehak 
GPTS: tidak datang. 

Sebagsi alasan! ialah bihwa GPTS 
mau berunding soal minimum upah 
tadi, kalau perundingan tsb. tidak 
hanja setjars local (SBT—GPTSs— 
PEnjuluh Perburuhan), akan te- 
tapi dengan mengundang 
Gjuga semua pengusaha? 
Pertenunagn, baik jang ter- 

gabung ataupun jang tidak 

  

1151 BURUH KEBUN DI PRIANGAN 
"5 AKAN NGANGGUR 

Sarbupri minta perhatian 
(CETELAH antara Sarbupri dan 
“3 tamanah didapat persetudjuan 

pengusaha perkebunan teh Ker- 
dan telah diumumkan “kemarin 

oleh Coordian kepada kira2 1500 buruh diperkebunan Kertamanah 
dengan disaksikan oleh pegawai2 pemerintah dan madjikan, kini 
Sarbupri masih harus menghadapi soal2  prinsipieetberkiibung : 
desgan adanja bahaja ,,massaontslag” diperkebunan2 di Priangan, 
demikian diteriraa' kabar dari pihak Sarbupri. 

Menurut keterangan itu, tidak la- 
ma lagi 1151 orang. buruh perkebu- 
nan akan mendjadi perganggur Gdji- 
ka rentjana pihak madjikan tidak 
dibatalkan oleh perrerintah. Menu- 
rut rentjana pihak madjikan perke- 
bunan Tjikembarng (kina), Kertama- 
nah (teh), Warnasari (tebdan kina), 
Djatinangor (karet. dan teh), dan 
Argasari (kina) dga siasan perusa- 
haan tidak membutuhkan lagi tena- 
ga buruh sebanjak jang seksrang' 

bekerdja terpaksa akan memetjat 
sebagian dari buruhnja. 

- Berhubung dgn sosi diatas, pihak" 
Sarbupri kabarnja memadjukan per 
mintasn kepada pemerintah supala 
bertindak bidjaksana dan merasa 
tidak adi! djika pemerintah hanja 
mergsdskan larangan poriogokan 
sedang disamping itu tidak dikelu- 
arkgn larangan terbadap madilkan 

supaja tidak mengadakan massa 
ontaisg. Ant. 

Menuntut upah tandur 
Gerwis ranting dim rapat anggau. 

ta baru2 ini antara lain telah me- 
mutus: 

1. Menuntut upah tandur (mena- 
nam padi) ig tadinja rata2 50 sen 
mendjadi 75 sen. 5 

2. Terhadap anggauta Gerwis jang 
pekerdjaannja buruh tani dan pada 
musim menanam padi betul2 tidak 
mampu membeajai, maka diampil 
t'ndakan setjara gotongrojong me- 
nanami dengan gratis. 

3. Pada anggauta2 jg sudah tam. 
mat sekolah dari sekolah rakjat utk 
memelihara ketjerdasannja diadakan 
Cursus pengetahuan umum tiap? 
hari Djum'at, 

perusahaan tenun dari  golong- Pendjelasan tentang 

padjak2 
Dengan mendapat. kundjungan jg 

tjukup dari pemimpin2 perusahaan 
Gan sarekat2 buruh serta undangan, 
kemarja digedung CHTHJ. ogjakarta,' 
telah diadakan rapst oleh Djawatan 
Sosial Bagian Perburuhan Daerah 
Istimewa Jogjakarta. 
Maksudnja untuk memberi pendje- 

lasan2. dan keterangan2 disekitar 
padjak2 pelbagai.matjam jangseka- 
rang dikeluirkan oleh Pemerintah, 

90112 masaish perburuhan tela 
Giberikan oleh Djawatan Sosial ba 
bagian perburuhan sendiri, sedang 
kan soal-soal undang? kerdja, 
ketjelakaan, pengawasan perburuh. 
an oleh Djawatan pengawasan per- 
buryhan. 

Kantor Keradjinan menerangkan 
soal2 bahan untuk perusahaan? dan 
soal padjak peredaran oleh kantor 
inspeksi keuangan. 1s 

Achirnja oieh Kantor Tjukai di- 
bentangkan tentang banderol rokok 
jang Sjuga mendjadi salah satu dary 
sumber keuangan negara. 

tergabung dalam sesuatu 
organisasi. "3 , 

Lebih langjut kalangan Perburuhan 
menjatakan kepada KR, behwa fehak 

Pemerintah telah tjukup bidjaksana 
untuk mengadakan feeling diantara 
buruh dan pengusaha dan mentjari 

Gjalan agar soal tsb. dapat disele- 
saikan Gengan djalan damai. 

Berhubung dengansikap GPTS tab., 
maka kalangan BET menerangkan, 
bahwa kalau memang terpaksa me- 
reka gkan mengambil sikap jang 
tegas dalam tuntutan mereka ter- 
hadap pengusaha, 

, 

Ketegangandikalangan pe 
gawai ,,Star" Theatre?? 
Dari sumber jang lajak dipertjajas 

wartawan KR" mendapat kabar, 
bahwa dikalengan ,STAR” THEA- 
TRE diSolokepunjaan kongsiTiong- 
hoa terdapat: ketegangan . antara 
fehak direksi Gan para pega- 
weinja. 

Ssbagai pokok ketegangan tab. 
karena beleid direksi memberi ke- 
san2 mengadakan diskriminasi ter- 
hadap pegawsi2, misalnja pegawai2 
golongan Tionghoa didjawil”, su- 
paja pengamat amati” pegawai2: 
golongan Indonesia. 

Lebih landjut Kalangan jang ber- 
dokatan menerangkan, bahwa Direk- 
tur. ,STAR? merasa tersinggung, 
karena pegawai2nja membentuk 8R 
Bioskup ranting',,3tar” Theatre,.le 
bih2 babwavegawaigolonganTiong- "1 

hos termasuk golongan jang aktie? Solo. 
Galam organisasi tsb, Susunan pengurus adalah sbb.: Ke- 
Dianggapnja bahwa mereka masih tua: Handimwan, Penulia: Sunarjo, 

belum puas dengan ig diberiKannja, Bendahara: Surjanti, 1 
jang mevurit direksi sudah. tjukup Perlu ditembahkan bahwa'pegawal' 
tinggi, Jsitu antara £.100 dan fis)- Jari Taman Pembatjaan(Perpustas 
sebulan. : kaan Umum Negeri tjabang Sura- 

Berhubung ' dengan'itu kabarnja karta berdlumlah 43 orang, Gianta- 
fehak direksi akan mengurangi djum- ranja 29 pegawai tetap. 
lah pegswainjs. 

Begitu pula sementara pemegang 

sandeei tidak senang dengan beleid . 2 kan 
direksi. Kalau gudji Direktur, jang tandingan segi tiga 
Gjuga. memegang sandeel, “sebesar di Jogja 
£.2000— tiap .bulan, para aandeel- Berkenaan dengan akan dilangsung 
houders boleh sudah merasa girang kannja pertandingan segi tida 'Tja. 
dengan sebuah” vrijkasrt, demikian tur (Jogia, Malang, Solo pada tang- 
kalangan jang berdekatan dengan Sal 25/26 jad. didapat kabar bahwa 
»Star”" Theatre, pemsin2 klas tinggi jang akan ikut 

serta dari Solo ialah: R. Rachmad 

  

Tjabang SS Kement. PP&K 
seciie perpustakaan 

di Solo 
Baru? ini oleh pegawai?" Taman 

Per batjaan/ Perpustakaan Umum Ne 
geri fjabang Surakarta: telah diada- 
kan rapat dan berhasil membentuk 
Tjabang Berikat Sekerdia Kemente- 
rian PP&K sectie perpustakaan di- 5 $ 

Djago2 tjatur Solo dan per- 

  

Bung Ketjil 

Nian an aa Beji 

  

(Kampivo #olo4, H.Maksum, H. Ha 
fis, Dr. Kik Tjie Tiek, Harijangja, dikedja jing, Met 

edj $ andjing : Moh. Amin, Abcuilah Star. 
    

  

Ma Atma. 
  

      
    

      
  

LUXOR » Song of the Islands. 
Betty Grable,. Victor Mature dan' 

L Jack Oakie. —17 tahun keatas. 
INDRA! Lost of the red met 
Michael O'Shea, Evelyn Ankers. 
Julie Bishop. 

SENISONO: ' Madeleine- : Ain 
Todd, Norman Wooland, Ivon 
Desny. — 17. tahun. 

REX: Jamboree Ruth Terry, 
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George Byron. —segala unur, 
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Kk berlipat gand 

on dalam. tahun 

        

minjak iri di 
perdana menteri 

I, seorang ang: 
N wakil ketua 

antara - IRin 

askapai2 mi- 
menghentiken 

8 kekajaan rak- 

   
   

  

   

  

   BN Hhenuga 
: Iran akan 

'andu ig Kar! 

1 au Kemunga 
sionalisasi. 

2 “Faktor terpana 
. udora & minjak 

| Pembesar? Koin menguta- 
w. luruh pengertian 

sai oleh 2fak- 
penting - kekuasaan 
jak tanah. 

Buta mereka menga- 
“reserve2 minjak ta- 

erpenting diseluruh dunis, 
1 Orang, letaknja 

sekitar Teluk Persia. Dae: 
“mM “akan mendjadi 
peperangan, baik Gelam la- 

sni, meypun. robani: 

  

   

     

  

   
   

   

  

   

  

   

P3 

i Spaniol, calan2 udara Gisatu pihak, dan 
5 — pemerintah Din pknpasi antara Islam dan Ko- 

ce T Manja PaKAn bahwa duta an dilain pihak.” ka di Madrid. Stanton Griffis, erutama soal gerakan nasiorali- 

  

Sah oa !. sasi di Irag-lah- jg. sangat berarti, 
tel Pl maan Menpan kata pembesar? tadi, karena sirag 

2 mengi Imkan pasukan?nja “Petroleum Company” adalah satu2-       
nja sumber persediaan minjak ta- 

utuk aan na Barat, dji- nah, jg. pada wakt Tg Pn tan um pa kan2. 214. minjak jg. me 

- aini rentjana maskapai2 Ing- 
kan “geris dan Amerika, akan dibuat pipa2 

dalam pembitjaraannja de 2 - minjak an samber2 minjak Iran 
dan Saudi' Arabia kelaut Tengah,. 

fis, Haha Ojikg: Pa, tetapi Pn tadi terganggu 
1, maka Tagor ini akan ber- 

sedia TN Bae maan .sumba- 

'mempinjal 
japai Laut Te- 

    

   

   

  

   

   

  

karan2 dilapargan alokasi. Sr 
. Oleh sebab inilah, maka pengang- 
kutan minjak dari “negeri2 Teluk 
Persia melalui Terusan Suez: itu, 
 mendjadi lebih penting lagi. 

Adanja usul2 di Kairo tadi. ci 
| London dianggap sebagai »balon2an« 
untuk mempengaruhi perundingan2     is Mana 

    

  

  

  

nata : Ag jang @atara Inggris dan Mesir“sekarang 
An ini. untuk menindjau kembali per- 

Saka Dn” aba Ar cena0 Gjandjian Inggris: Mesir tahun 1936, 
rang 'ragu2 ber atas jang membolehkan Inggris menem- 
at | Lage etrukst jang Giberikan patkan pasukan?2nja didaerah Te: 
oleh kementerian luar negeri jang Lema ketel sha : k abarnja telah d a memberi ta- Demikianlah menurut Koresponden 

hukan “kepada sn Perantjls ——— 

| Naa 

  

   

   

    

   
    
      

  

      

      

     

   

  

   

  

   

   
   

  

    

   
   

     

  

   
   

   

    

       

  

   
    

    

   
   
       
    

     

  

      

  

Ne Roosevelt. 
  

HoT EL an, 
U BERAT | 

di Dja ana arta dihadiri oleh 32 pengusaha 
“Jaran hotel Bg jang belum 

# 

hn untuk memadjukan keberatan itu 
| pada Kementerian Kemakmuran ter- 
diri dari Mr. Lie: :Tiiong Tie ketua, 
Saerun wakil ketua, Abdulmuuter 
(Hotel Andalas). Tjetje Tirtaevbra- 
ta (Hotel Solo), H:di Prajitna 1Ho- 

surat te Na tel sederhana), Tan A Pong (Hotel n 
aa ba 1 dari Chiao. Tung, Tan Tusng Ling (Ho 
te Sie an tet Cafa Ling) sebagai anggota. 

Oleb rapat pada panityu diberik: 
utk mewbela kepsn 

LP 

juga 
“dari kussa penuh 

| tingan kaum pengusaha botel2, 
1 Ojkal au Pemerintah tetap tida 
| merobah niatannja, terpaksa semua" 
'hotci2 akan menutup piatunjs oleh 

1 karena tarip jang rea 

nggap mungkin akan dapat ingdu- 
rn Sngon Pena euan Man 

ex “pa An y 

  

Ba pia partai Nai omah Lia Lakpal 
utusan Teng or diambil oleh pemerintah Irag, 

silan InttaNara minjak Ang: 

    

   

    

   

    

   
   bj akan dalam par Si 

    

ggkan minjak dan karena pemerintah tadi telah men- 

“karena kekurangan badja dan kesu. 

5 PERTAHANAN EROPA SEBAGIAN DARI 

# san Na pertahanan Eropa ada- 

    

   

    

dan nj 

h itu ta! di Robert" Gerara Ridaeli, 

karena sakit ng (Ant, UR): 

Era 

ajak, mengemukakan kepada 
bil keputusan sematjam itu. 

“di London, Harold Guard. Beta: 3 
& Pena ngangkutan miniak 

melalui Terusan. iNuen. ph kiranja 
depat digambarkan o .ikoter 

  

  

   

  

ajak (tanker 130 buah, jang sel «1 
'ruhnja sebesar 1.500.000ton, sedang- 
kan kini sedang dibuat atau dipesan - 
39 buah kapa ek lagi. Ant- OP. 

  

Siah Iran Wib tabuntakan tel 
.nahnja kepada petani    

   

    

   

   

    

    
   
     

ah salah satu mata pentjaharian bagi penduduk ditekitar 
“diBarat laut Amerika Serikat. Pads az mbar diatas nampak 

s rings Indie n sedang mentijari ikan salem diturunan air Sungai tsb, 
1 ma » Celito F Falls di Oregon. : 5 

  

       

  

    
   

   
2 

'LLOKASI I dari tahan mengenai perindustrian Kekit seluruhnja 
untuk Djawa Barat jaitu Crediet 

demikian keterangan jang diperoleh 

  

berdjumlah R 1.500 100.-, 
»Antara” dari Kantor Batak 

(radjinan Djawa Hana 
  

  

Gerakah pro - - nasionalis 
| ditindas' 

| Kantorberita »China 1 Uu 
   

  

  

  

itu tak usah ' 
ainnja akan di- 

   

desakan keadaan militer di 

    

tia i 

  

   

    
          
     

cra E pasukan2 PBB mungktn sudah 
emberi- 

itu akan . Mac Arthur menjatakan, bhw ia 
tidak akan menggerakkan pasukan2 
“nja melewati garis paralel djika se- 
kiranja ada kemungkinan untuk 
membatasi keharusan melanggarga- 
ris pare'el itu. 

Beberipa kalangan di Tokyo ber- 
| pendap: it, bahwa “djika PBB tidak 
lekas2 mengambil keputusan, maka 
Mec Arth”r akan menarik kesim- 
'pulap, bahwa PBB tidak mempunjai 
keberatan terhadap pelanggaran itu. 

dasar jang sam Banget" Ola Me 
nurut AFP peti 1 jang menerima 
tanah itu selama 25 th. harus mem- ' 
bajar kira2 20 pound setahunnja. 

“3 S CE Pr ATP. Dim suatu Nenuew Kg 
ja dan presiden Unite ress, Israel tarik ang dari Mac Arthur minggu jang lalu 

- Irag menjatakan, bahwa ia tidak 
Menteri luar negeri Israel, Moshe 

Sbarret mengstakan, bahwa Israel 
»kelaks. murgkin akan mengafjukan 
suatu rekening kepada pemerintah 
Ireg, dalam bana disebut djumlah 
uang jang harus Gibajar oleh Irag, 

dapat menjusun kedudukan 
disepandjang garis lintang 
38 deradjat dan kemudian 
mempertahan ik Innja, melain- 
kan akan terpaksa melandjut- 
kan gerakan2nja. 

Djika tidak ada suara apa2 dari 

PBB Sa ini dan tidak 

ALAM 3 ? 
D Kugiat LA AA 

sita hak-milik bangsa Jabudi, bekas 
warganegara. Irag, jang kemudian 
pindah ke Israel. —Ant. UP. 

SOWET DJATUH DARI 
0 ko. Pendapat George Kennan.. a 

RAINTRUSTs state department pss hari Selasa mengu- 
4 sulkan suatu politik djangka - pandjang terhadap: Rusia jang 
berdasarkan kejakinan, bahwa pemerintahan: Soviet lambat atau 
tjepat pasti akan didjatuhkan oleh orang2 Rusia sendiri. 

Dalam tulisannja Gimadjallah 3 ereng memang tak dapat Gitjegah 

bulanan »Foreign Affaires“ George lagi, maka Amerika Serikat harus 
EF. Kennan, salah seorang ,,arsitek” mendjelaskan, bebwa ia berperang 
politik luar negeri Amerika Serikat melawan pemerintahan komunis dan 
Jang terkemuka, menegaskan, bah- tidak melawan rakjat Rusia. Kennan 
wa perobahan pemerintahan Gi Ru- memperingatkan, bahwa Amerika 
sia dapat ditjapai tiada dgn perang. Serikat tidak akan mentjapaitudju- 
Dalam pada itu ia mengandjurkan annja- bila mengerahkan mosi dan 
kepada pemerintahnja, supaja Ame- kemarahannja kepadaseluruh rakjat 
rika Serikat menjusun suatu politik Sovjet. Dalam pada itu ia mengam- 
jang akan mendorong timbulnja bil tjontoh Djerman, Jang terpjata 
pemberontakan anti-Sovjet di Rusia tidak mungkin dapat memerangi pe- 
Cengan berdasarkan semangat dan merintah Sovjet dan. rakjat Sovjet 
tudjuan kehidupan nasional Ame- bersama- sama. 
rika. Kennan kini bekerdja pada Balai 
Kata Kennan, kalau terbukti bhw Perguruan Tinggi Princeton, dan ti- 

dakterikat lagi di kementerian luar 
negeri Amerika Serikat. Akan tetapi 
oleh karena ia adalah salah seorang 
ahli urusan Sovjet jang paling ter- 

AN, 

    

2 

@ 
kemuka, maka ia magihtetap mem. 
ipurjai pengaruh besar terhadap 

. PERTAHANAN AMERIKA , “menteri luar negeri 2ean Acheson- 
Oo —Ant.—Up. ia PT gan bersama Pace-Finletter Matthews SP Hadiah2 Stalin. 

y hubus MEN et" urusan 1 napa darat, angkatan laut dan angkatan Pengarang Kujamisrov adalah sa. 
«| udara Amerika Serikat menerangkan bersama-sama, bahwa an Pa jang Nun, hadiah F n ta | pertakinan Eropa Barat adalah penting sekali bagi pertahanan kopala! ena anna : » ca 5 Amerika Serikat dan bahwa pertahanan Eropa Barat tak dapat gambarkan gerakan kemerdekaan 
£ bg Pa lisusun tiada denga La sukan2 a jkatan darat Amerika, nasional bangsa2 Asia dalam per: $ but dim : 3 g La ng Gjtzangannja menentang i Iii | “akan tetapi Ia seke n- 'Ketig a pembesar tersebut, jani Atas pertanjaan apakah mungkin me Inggris Kama. DoWntian 2 ba SL tari rumus lain ' menteri angkatan datat ran « Pace, Eropa itu dipertahankan hanja dgn sr berita Tassu mengumumkan Lk " memberi inar @. | menteri dngkatan luut Francis Mat- angkatan udara dan angkatan isut par Minggu. 
& “ Demikian djuga nasih thews dan menteri angkaten udara sadja, Finletter mendjawab: tidak, Selain dis, Kortchmarev djuga te. berpendapat, bah 6 Kah Thomas K. Finletter, memberikan  Matthewa menjatakan ,,"idak" pu lah menerima hadiah Stalin untrk g $ iSpanjol.4. keterangan tersebut Fame tampil la, akan teta ap dengan menegaskan, musik dan orkes, berkepala ,,Tiong- : ag nan nat kemuka dalam suatu programma bahwa angkatan darat sadjapun kok Merdeka, jang menggambirkas : soleh negar# x teruta- televisi jang San Ma oleh tidak dapat mempertahankan Eropa. perdjuanganrakjat Tiongkok kearah Pace kemudian membenarkan Sang 

pendapat tersebut. 
Inletter selandjutnja" menerang- 

sosialisme. | 
Komponis Mouradeli djuga mem 

peroleh hadiah . Stalfa, untuk nja- 
njiannja : jang menggambarkan per- 
Gjuangan untuk perdamaian af 
USSB. , 
Hadiah? Stalin itu diberikan ke- 

5 pada pelukcis2 serta pengarang2,se- 
.#eranjal ingin sendjata bagai penghargaan buah pekerdjaan 

ratis. mereka jang ada hubur ig annja dgn 
gra soal2 politik. Djuga untuk para pe- 

Pembesar. Atnerika merangkai Tang Pt Aat. tp. 

we Ba 
suat & bagian dari pertahanan 

Maa Serikat, Ant. AFP. 
ai 

yr mm aah maan 

“bagian perut, 

MAC ARTHUR AKAN AMBIL 
PUTUSAN SENDIRI 

Tentang soal pelanggaran garis paralel? 
PD ROMMA United Press mengabarkan dari Tokyo, bahwa 

Korea mungkin akan memaksa 
djenderal MacArthur untuk mengambil keputusan sendiri mengenai 

m soal pelanggaran garis paralel 38 deradjat, karena nampaknja 
akan sampai digaris paralel itu 

sebelum : dipiomat2 PBB dapat mengambil suatu keputusan. 

ada pula susera resmi dari kalangan? 
lain, maksa Mac Arthur harus me- 
hentukan sikapnja berdasarkan ka- 
bar2 jang saling bertentangan dari 
berbagai bagai pihak tentang apa 
Tang dapat dan aps jg tidak dajat 
Gidjalankannja Ganapa jangsesuatu ' 
pihak tidak menghendaki dan apa 
jang dikehendaki untuk didjalankan 
oleh Mac Arthur. Ant. UP. 

Gandum RRT kpd. India 
India belum dijawab 

Sebush berita Tass dari New 
Delhi jg disiarkan oleh Radio Mos- 
kow menjatakan, bhw kini 5 ming- 
gu telah lampau sejjak pemerintah 
RRT menawarkan 300 hingga 500 
ribu ton gandum kpd India untuk 
ditukar dgn barang2 kelontong. 
Pemerintah India hingga kini be. 

lum memberi djawabannja terhadsp 
tawaran itu, demikian Radio Mos- 
kow.- Ant. AFP, 

Andjuran Inggeris 
Lutjuti pabrik-pabrik pem- 
bikinan kapal Djepang 

» Pemerintah Inggeris telah mengi- 
rimkan kepada pemerintah Amerika 

sebuah memorandum jang memben- 
tangkan pendapat2 pemerintah Ing- 
geris tentang perdjandjian perda- 
majan dengan Djepang jang d!usul- 
kan itu demikian dapat diketahui 
di London malam Senin 

Kelangan. kalangan jang menge- 
tahui berpendapat, bahwa pemerin- 

tah Inggeris telah mengandjurkan 
kepada Amerika supaja sejumlah 
-tertentu dari pabrik - pabrik pembi- 
kinan kapal angkatan Isut Djepang 
harus Gilutjuti. Ant. Afp. 

mengabarkan bhw DegaRg en, RRT 
dipropinsi2 “Changsa 4 Hunan ba 
ru2 ini telah menindas an orga- 
nisasi pro nasionalis dibawah tanah 
jang menamakan dirinja , '»Lemba- 

ga Kpbngnjann, San Yat Sea”. 

swar jang ditangkap Iepih dari 
300 orang telah ditembak mati, De. 
mikian,,China Union Press” Ant-Rtr. 

Tan Li Po sampai di Taipeh 

Miljoner Tan Li Po (Go Pak) pa- 
ga hari Saptu pagi telah sampai di 
Taipeh dgn menumpang pesawat 
angkatan udara Pilipina, setelah ia 
Gibuang. dari Manila atas tuduhan 
menghindarkan diri dari padjak Gan 
membantu komunis: Tiongkok. 

Pembesar2 keamanan segera me- 
nemui dia dilapangan terbang dan 
menawan Tan Li Po. Ant U.P. 

Bagaimana ndsibnja. 
Kementerian pertshanan Kuomin- 

tang di Taiwan hari Senin ini telah 
menjangkal, bahwa Co: Pak, milju- 
ner Tionghoa jg diusir dari Manila 
kerena. membantu kaum Huk- itu, 
telah dianiaja oleh kalangan militer 
Kuomintang.. f 

Pemerintah Kuomintang mene- 
rangkan, bahwa perkara Co Pak 
masih sedang diselidiki dgn tidak 
pakai penganiajaan,: dan bahwa ia 
akan diadjukan kemuka pengadilan 
militer. Ant.—UP, 

160 Karat. intan murni 
diketemukan 

160 Karat intan murni seharga 
kira2 80.000 sterling telah diketemu 
kan ditempat pekerdjaan tambang? 
intan jg terpentjil letaknja di Barat- 
Daja Afrika, dimuara sungai ,,Or- 
ange”, 

Intan itu pandjangnja 11/2 intji, 
dalamnja 3/4 an serta lebar 1 

Infji. (Ant. Rtr). v4 n6 

Mesir mahal kertas 
koran 

Mulai tanggal 1 April, semua ha- 
rian jg diterbitkan di Mesir akan 
dibatasi sampai 6 halaman sadja, 
berhubung dengan mahalnja harga 
kertas koran. : 
Disamping itu, harga harian? di- 

sana dinaikkan dengan 50 pCt. 

Di 

  

BEKAS MENTERI PENGADJARAN 
IRAN DITEMBAK 

Karena anti rasionalisasi minjak : 
KEPANG mahasiswa fakulteit hukum di Teheran telah me- 

4 nembak Dr. Abdul Hamid Zanganeh, ketua fakulteit tersebut 
dan bekas menteri pengadjaran 

jang merawat Zanganeh, keadaa 

Menurut A.F.P., penembakan tsb. 
kabarnja semata mata berdasarkan 
soal perseorangan antara kedua pi- 
hak dan tidak ada hubungannja dgn. 
soal politik. 

United Press dalam pada itu meng- 
hubungkan peristiwa ini dgn. antja- 
man jg. dikeluarkan "oleh golongan 
fanatik jg. merentjanakan pembu- 
muhan atas AH Razmara, bahwa 

senggota2 kabinet lainnja akan di- 
bunuh pula djika pembunuh Rsz- 
mara tidak segera Jibebaskan. 

Pun U.P, menambahkan pula, bah- 
wa peristiwa penemkakan jg. dila- 

kukan pada hari Yenen ini djatuh 
bersamaan dgn. tersiarnja berita2, 
bahwa Hussein Ala Pasha mendjum- 
pai kesulitan2 dalam usahanja me- 
njusun pemerintahen baru . untuk 
menggantikan kabinet Razmara. 
Dinjatakan pula, bahwa Zanganeh 

belakangan ini banjak dikritik oleh 
mahasiswa? jg. beraliran kiri pada 
Balai Perguruan Tinggi Teheran. 

Karena anti nasionalisasi. 
. United... Press mengabarkan lebih 

landjut dari Teheran, bhw mahasiswa 
tersebut adalah anggota organisrsi 

  "peng BAN Senin ini, bahwa Sepa-          

   
- aa KOMPLOTAN Di 

dik Hat, “Stantod Griffis 
Sutepaaa “Amerika di Madrid, keti- 

    

    

  

ka. |hari Re 0 mengadakan pembi. 
tjaraan io Bs n Djenderal Franco, 
dalam mana enurut Kaba 2r2 jang 
tersiar . dibt tj kan 2 ua di militer, 

Djurnbitjara kemebterian luar 

  

AN DGN PEN BUNUHAN PM IRAN? 
MENURUT Sana » Daily Telegraph" jang terbit di Lon- 

don, hasil2 penjelidikan terhadap pertjobaan untuk wengada- 
kan perebutan kekuasaan di Pakistan baru2 ini menundjukkan ada- 

egeri Amerika mengatakan, bhw Pia hubungan antara komplotan jg beraksi di Pacistan dan kom- 
Ukabbka baru Amerika tetah plotaa jang bererdja di Iran dan jang baru2 ini telah berhasil 

sampai di Sepanjol dan sekarang membunuh perdana menteri Ali Razmara. 
mulailah babak baru dia hubungan 

tara Amerika Serikat dan Bepa. 
olu mb .UP 3 

Dikatakan, bbw ada suatu bukti 

jang menindjukkan adanja suatu 
(Sm) reafjana pertjobaan jang pasti utk 

mempersamakan waktu didjalankan- 
nila reritjana perbuatan kekuasaan 

delegasi. di Pakistan, termasuk pembunuhan 
tetap Canada peda Perserikatan atas perdina menteri Liaguat AH 
Bangsa Djuw'at 3 meninggal dunia Khan, dan pembunuhan atas perda. 

ha menueri Iran, djeunderat Ali Razs 
, 

Se ae Has 

Kaka uk bdal Sa aa Ml aa nan 

mara, buru? ini, 

Dalam pada itu surat kabar "tor 
sebut mengemukakan, bahwa djika 
komplotan di Pakistan itu berhasil, 
maka skan terbuka kesempatan 
bagi berdirinja suatu blok komunis 
di Karachi jang pembetukan. tidak 
nampak terdjadi dengan bantuan 
Iari luar.- Ant. APP, 

  

: suk 
Jauh 21 KG 

Iran. “Tembakan itu mengenai 
akan tetapi menurut keterangan pihak ruwah sakit 

n luka tidak membahajakan. 

Fidsyan Islam, golongan fanatik jg 
“baru2 ini menjiasatkan pembunuhan 

atas perdana menteri Rsazmara. 

Mahasiswatersebut menurut U.P. 
teleh n'enerangkan kepada polisi 
bahwa Zanganeh adalah seorang 
»spengehianat” karena menentang 
nasionalisasi minjak dan bahwa se- 
mua pengchianat harus dilenjapkan 
dari bumi. 

Polisi- depat merangkap mana- 
siswa itu segera setelah pesem- 
bekan itu terdjadi. Itu dikenal ge- 
bagai Nosratollah Ghomi, seorang 
mahasiswa fakulteif hukum pada 
Balai Perguruan Tinggi Teheran. 
Kalangan rumah sakit di Teheran 

menjatakan hari Selasa. bahwa ke 
adaan Zanganeh mengchawatirkan. 
Ant.—UP. 

, 

Pendjahat perang Dikoanb 

mendjalani hukuman 
mati 

Eimpat orang bekas: opsir Djepang, 
ja'ni Shizume Takeji, sakamoto Ja- 
ngi, Fukuda Ypshio den Hayakawa 
Kuchi, jg telah didjatuhi hukuman 
mati sebagai pendj:h it perang, pa- 
da Senen pagi 2 mendjalani hukum- 
an mereka. 
Mereka dinjatakan sebagai jarg 

De djawab atas kekedjam- 
an2 dan in2 jang dilakukan 
oleh aula 02 Di pang di Langsong, 
jaitu ketik orang tewanan pe       

   rang jg terdi lari. orang2 erantjis 
Gan orang2 Vi Nan, dibunuh 8e- 

Bei Ant. AFP. 

  

" RI , Naa 

—Pemerintah Thai telah menjata- 
kan persetudjuannja peogangkatan 
dr. Bernabe Afrcaselaku dutabesar 
Pilipina untuk Thai. 

Africa akan menggantikan duta 
Demingo Imperial di Bengkok, 
Imperial akan mendjabat duta 

Pilipina di Dj At sTempo hari. di 
kabarkan Afric EN ajadi duta 
di Indonesia, Dn 

Industrie Ketjil (CIK) 

Djawatan PerindveEmtati dan Ke- 
x 

Setandjutnja: Filaanekan G daftar 
permintaan pinijamav dang CIK 

, Gari perusahaan sampai bulan Dja- 
nuari didalam 6 dserah jaitu Banten, 
Djakarta, Bogor, Purwakarta, Pria- 
agan dan Tjirebon berdjumlah 188 pe- 
rusahaan dgn diumlah R 4.591.000, — 
Dari daftar permintaan tsb. jang 
telah disetudjui oleh pemerintah 
berdjumlah 94 perusahaan dengan 
djumlah uang jang dipindjamkan 
R 1.354800.—. Sementara itu dite- 
rangkan pula dari djumlah uang ig 
telah disetudjui itu telah dikontea 
kan oleh Bank Rakjat untuk pemin- 
diam sedjumlah R 962.000.— dari 
64 perusahaan. : 
Untuk allokasi III sekarang se. 

Gang diusahakan meminta kepada 
pemerintah Pusat uang sedjumlah 
2 djuta rupiah dan @jumlah ini ada- 
lah sesuai dengan & apa jang telah 
Gidjandjikan dan uang ini disediakan 
untuk perusahaan? tenun sedjumlah 
1 djuta rupiah dan 1 djuta rupiah 
lagi untuk perusahaan2 lainnja, 
Kalangan tsb terangkan pula pe- 

rusahaan jang telah mendapat cre- 
diet itu ialah jang mempunjai prio- 
riteit, bonafide dan setelah ditindjau 
pula penting tidaknja perusahaan 
itu untuk masjarakat sehari2 

Perusahaan2 jang sudah dapat 
crediet Tari pemerintah pada umum- 
nja memuaskan dan rata2 tampak 
kemadjuannja. Sedangkan uang pin- 
djaman itu kini sudah mulai ditji- 
tjil dengan tepat pada waktunja 
sesusi dengan perdjandjian jang 
telah diadakan. Ant. 

Karet di Djakarta 
Tjatatan tgl. 19-3 untuk Maret 

F.O.B, (djam 17. 2g) 

Bheet No.1 .... R 12.55 pengjusai 
# Ma ee 3 AE BOTAE 

CPEpO ai Ae na TIM 
Sheet ,, 1F.K. 

Tg. Priok,, 12. 60 ajaai 
Pasarnja lembek. 

Di Medan 
Harga karet menurut tjatatan 

tanggal 19: 

Sheet No.1 2 10.40 
ni “2 sean 900 
. ia Pena Ana Sa K3 Sai Te ANT DI 

Sip EA AE BAY 
Pasarnja sepi. : Ant. 

Usul Interpelasi mengenai 
kekurangan kertas koran 
Seksi Fenerangan Parlemen akan 

memadjukan usulinterpelasi menge- 
nasi kekurangan kertas koran seka- 
rang ini dan bagaimana tindakan2 
jg akan dilakukan oleh pemerintah 
untuk mengatasi kekurangan itu. 
Demikian diperoleh keterangan dari 
kalargan2 parlemen. 

Selandjutnja dapat dikabarkan, 
bahwa Senin malam jl. telah diada- 
kan sidang bersama diantara Pani. 
tya Permusjawaratan Parlemen dg 
ketua dan wakil ketua seksi2 dan 
bagian mengenai tjara mempbitjara- 
kan anggaran belandja negara. Pu. 
tusan mengenai soal procedure ini 
akan diambil dihari2 jang akan da- 
tang ini oleh panitya: permusjawara- 
tan. Ant. 

  

(Sambungan halaman 2) 

tetapi hingga kini belum diketahui 
dimana adanja Apd. Rifa'i, 

Ditahun 1943 ia mengikuti latihan 
opsir Peta. Didjaman Belanda ia 
anggauta Angkatan Udara di Andir. 
Sesudah proklamasi ia tetap dalam 
tentara, mendjadi komandan bataljon 
di Banjuwangi setelum aksi militer 
pertama ditahun 1947, kemudian tu- 
rut,,hidjrah" kepedalaman. Disekitar 
aksi militer Belanda kedua ia kemi 
bali lagi didaerah Banjuwangi, dan 
sebagai komandan brigade III me- 
njerah pada Belanda dan didjadikan 
komandan ,,veiligheids politie”, 

Operasi anak buahnja »terutama 
didaerah Banjuwangi, sedang di 
Djember Utara. dilakukan dibawah 
"Pimpinan bekas sersan major Loth, 
dan didaerah Bondowoso. Panarukan 
dibawah orang jg dinamakan ,,Wes. 
terling”. Beberapa puluh diantara 
anggaita gerombolan ini telah di- 
tangkap. Ant. 

Djumlah tawanan 
Menurut ket erangan jg didapatkan 

oleh wartawan ,,Antaraw, sampai 
dengan tgl. 15/3 djumlah tewanam 
saksi  merdekss diseraruh Besuki 
turun mendjadi 1021 orang. 
Djumlah tawanan jg' sedemikian 

banjaknja ini terdiri dari anggauta 
38 organisasi2 jang penangkapannja 
lepas dari ikatan partai atau Orgas. 
nisisinja masing2, ketjuah anggau:- 
ta2 beberapa organisasi seperti 
Berisan Maling, Banteng Ketaton,” 
Barisan Pemuda" Tea dan Ka 
Merah, 

Anggauta partai potitiie 1g La 
kap karena perbuatannja dan. tid 
Meng Ba ai ah jalah dari 
sjumi, PSII, PNI, Parindra dan 
PSI Na Akoma, sedang dari, org 
nisasi bekas pedjuang ialah Ap 
'Perbat, Ibaapri, Papekist. Na 
itu ada jang dari organisasi Pemu., 
Ga, Tani dan Buruh. Dari Pemuda" 
Putri Indonesia djuga ada, 

Dari djumlah 1021 orang tawanan 
sampai tgl. 15/83 itu terbagi di: 
Bondowoso 49 orang, Djember 469 
orang, Banjuwangi 361 orang dan 
Sitabondo 142 orang banjaknja. Ant. 
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| an. uruan. 

6 itu Maen, digedung bioskup dgn 

oleh PERPERI (Persatuan Perusa- 
haan Rokok Indonesia) dan dengan 

“ emiarod mmekin 
| perlu pembatasan 

stroom listrik 
Makin banjak orang2 
pemakai gelap jang ka- 

: 2 1 “sih lapor. 

c ah. “tsb telah meraka Djika bantuan dari fihak pemakai? 
unnja jang pertama sendiri selalu seperti apa jang su- 

| dah terbukti sampai sekarang ini, 
perhatian mempuaskan kota Semarang tidak perlu kuatir 

djawatan dan perguru- akan Gidjalankannja aturan2 pem- 
batasan dan penggiliran aliran lis- 

| Persatuan Peladjar trik sebagaimana tempo hari telah 
: iterangkan, bahwa diumumkan, 

ini adalah hatsil Sampai tgl. 20/3 menurut ketera- 
: GRI jang menolak ngan tuan Storm wk. Direksi ,.A- 

    

  

n Dengar hilangnja dikitnj: 
'C tni, sekarang hanja aliran listrik 

ekolah guru, jaitu jang menuhi pel “fihak perusa- 
jaran 6 tahun, lazim- haan listrik untuk Sapa kak diri 

ag: jang 4tahun. 1 kantor An 

  

   

  

   

    

  

   
   
   
   

   

  

   
   

  

ta ng. apik NON AMAN diputuskan. : djtanuija, lalu dapat duduk al f 
I gan jang Maan” lulus di Manar ang jang demikian itu masih 

Iharapkan lebih djauh terutama 
9 Klaten telah mon dari Fhak beberapa kuasa toko di- 

sekitar 
. pergunakan  penarangan2 reklame 

n jang kebanjakan diwaktu slang 
tidak Gipadarakan, sedang diwaktu 

er. malam bahagian? penerangannja 

1 sdr. Bupati 1g meridla- jang mestinja kurang perlu pun 
ah kediamannja di Djalan masih dinjalakan Gjuga. Apabila 

5 pera NNR RA untuk bantuan2 itu dipenuhi oleh f:hak pe- 
makai, maka diduga, bahwa selain 
pembatasan aliran listrik itu tak 
perlu didjalankan, pun kira2 mulai 
bulan Nopember jad. Aniem sudah 
akan dapat memenuhi semua per- 
sin jaan pemakalan aliran Hstrik 

x “Semarang jang hingga 
njak ngan Wen dika. 

  

  

  

s. B. R. 1 menjangkal 

Dengan adanja resolusi je dibikin 

    

terdjadinja penutupan Perusshaan2 
Rokok di Solo, atas perintahnja 
dari Organisasi PERPERI mulai 
tgi, 13 'Maart '51 “Sarekat Buruh IKdhps tensi: P. P. 8. c. 

Rokok/Tembakau Jndonesia Tjabang ,,Dari Pengurus Persatuan Peladjar 
Surakarta menjatakan bahwa so'ai Sekolah Guru Daerah Surakarta di 
tsb S,B.T.I, (Sarekat Buruh Rorok/ beri tahukan kepada kami, bahwa 

   

as Tembakau Indonesia Tjabang Sura nanti pada tgl. 24725 akan menga- 

kedudukan rupiah Pangan Gan utk. 
f r ahankan keseimbangan pada 
umumnnja. 
Setiap bentuk dari Gevaluasi, ka- 

“ta kalangan tadi, akan memusnah- 
kan politik tadi sama sekali dan 

| mengatjaukan rentjana baru tadi, 
jang merupakan sjarat #zasi guna 
memenuhi kebutuhan ekonomi Ne- 

: geri Belanda psda waktu sekarang 
itu. Ant, Rtr. 

  

Wartawan Saka" di 
“ kerojok tjopet. 

6 Di Pasar Diohar Semarang. 
sdr. Soegepg, wartawan Antara” 
Semarang, ketika hari kemarin djam 

- 15.00 puleng dari kantor iseng-iseng 

di Pasar Djobar, telah dikerumuni 
oleh sedikitnja 8 orang anak-anak 
tjopet harian jarg diantersnja sudah 
meraba-raba kantong badju dan 
kantong tjelanenja. Untupg warta- 
wen ini tadjam djuga penglihatarja, 
sehingga kawanan tjopet2 ketiil itu 
ta'berhasil mentjopet bongkokan2 

| Dspg kertas jg sdadidalam sakunja 
untuk belandja (nan an Kr 

' Walikota w wanita jang. 
pertama 

Dengan be-iri Menteri Dalam Ne- 
geri Njonja Waworuntu telah dite. 

tapkan sebagai Walikota Menado. 
Senerti diketahui Njonja Waworuntu 

' pedjak beberapa lama mendjabat 
acting walikota Menado Dengan ini 
maka ia adalah wanita Indonesia jg 
pertama jang memangku aapetan 
walikota. 2 Sabina 

  

“Fdtale ada SG ian 
| Setelah beberapa hari im Djapen- 
di mengadakan perundingan dergan 
pengurus Stichtirng Hiburan Mata- 
ram mengenai | utaran ,,Eaam 
gjam di ogja” jarg rentjananja 
akan dilakukan. pada tadi atau 
nanti malam, dengan pertjuma di 
Alun2 Utara Jogjakerte, tidak 
djadi diadakan karena film tersebut 
pada tanggal 22 besok harus sudah 

“diputar di Medan. 
Mungkin dalam vita Apju jang 

akan datang, pertundjukan peran 
: tersebut akan AN DRAN,. 

KITA TERIMA : 
5 Madjallah Bana No. I tahun 

z Gikeluarkan oleh Djawatan Pene 
— rapgan Dk Jogja | rta, jeng terbit 
'tiap2 tanggal an 25, dengan 
alamat Djalan Ngabean No: 2 Telp 84. 

5 3, . 

Telah sampai dimedja redaksi 
'buku2 dari Badan Peherbit »Djam- 

| batan“ Djakarta: 
1. Beladjar pemoiri, “harga R 6— 
2. Tjobe sendiri. 2. ap nh 
3, Jose Rizal. pi Saka 615 
4, Kemal Pasha,” mm. R 615 
5. Berorganisasi. As en Oka 
6. Sedjarah politik 

hukum adat. ,, 
1. Atlas Tenah- Air... 

R 11,— 
Ki On 

Atas kiriman ini kami Nan 
banjak terima kasih. 

Siaran RAMA 
  

    

Rebo 2 | Maret 1951, 
12. 30 Menjusur Pantat Nuikantare: 
31 : Lo'eh ORI 

  

T.A5 Lagu2/njanjian s swi Nan 
18.30 Peladjaran njanji kanak.2 

     

  

  

19.15 Sekitar Kesenian Kita. 
“XS 30 Taptu Span gn: aneka 

ME MAKAR 2 1 NA 

20.15 Hidan SAN ,, 
121.20 Serasehan oleh esa” Hr 

200 jakarta RN 
|. Keoniing malam Neh »Mus-. 

5 2 $ Warna". ah 
  

masam PEMBETULAN, mw. 
'Adp, No. 145—3 tg. 1 ik 

: M t 1951. : 1 

| sat PELOPOR",. 

  

N karta) ta' ada sangkut- pautnjx.- 

59,2 dan 122,4 m. 

  1 "St ija Nani € 

dakan Cor ferentie P.P.S.G, seluruh 
'Pjadi dalam sikapnja FERPERI Daerah Surakarta dgn maksud ke- 

S.B.R.T.I. (Sarekat Buruh Rokok/. 

Garu C, jaitu Seko- niem« Djawa Tengah sudah ada ge-: 
. 200. orang kaum pemakai 

    

| itu adalah Marshi 

"“ lina telah berhasi 
? kord antara-balai-p: 

    

ir Bodjong jang banjak mem- 

Memperbaiki : 
400 M gaja-bebas 

Rekord baru bagi berenang gaja- 
bebas (freestyie) untuk djarak 400m 
telah ditjapai oleh John Marshall 

Gari Yalo dengan waktu 4 menit 31 
detik dalam pertandingan merebut 
kedjuaraan berenang antara balai2 
perguruan tinggi negara2' bagian 
Gagrah timur Amerika jg dilangsung- 
kan pada hari Saptu jang “lalu di- 
tempat perlombaan. aan al Har- 
vard. 
Dengan demikian Marshall mem- 

"perbaiki rekord dunia dengan kele- 
bihan ketjepatan 02 detik. Peme- 

, gang rekord dunia jang dikatakan 
sendiri pula. 

tari North Caro- 

  

James Thomas    

“bagi 100 yard ,,Backstroke” dengan 
waktu 588 detik. Rekord jang la- 
ma ialah 59 detik.” Ant-UP. 

Rekord baru Pasifik utk 
lari 10 mil 

Lau 
hari Senin ini berhasil mentjapai 
rekord baru Isri 10 mil untuk da- 
erah Pasifik, di Montebello. Waktu- 
nja 53 merit 58,7 detik. Rekord jang 
lama, jang d pegang Walter Dieke 

(USA), ialah 56 menit 30 detik. 
Ant. UP. 

“Kesebelasan Amerika 
lawan Iran 

Team. gjuara sepakbola Pennsyl- 
vania telah menerima baik undangan, 
untuk main beberapa pertandingan 
di Iran Kesebelsgin dari Amerika 
tadi dinantikan kedatangannja pada 

har! Djum'at j.a.d. diibukota Iran, 
Teheran. Ant. UP. 
  

mengconsolideer organisatie keda 
lam. Devgan mengundang ketjuali 
Tjabang2, djuga I.P.P.I. Daerah dan 
Keluarga Sekolah Vak lainnj4”. 

  

itu, jang menjatakan “bahwa fihak tjuali »reorganisatie, #juga usaha 

  

Tembakau Indonesia) Tjabang Sire 
karta pun menjatakan »SOlidair R 
dan bersedia menundjang aksi Pe. 
ngusaha, itupun Huge salah. 

mmm 

   

    

  

ada barang2 pi 

asanku ? 
“Beberapa pertapjaan teleh Mana 

kan kepada Pemerintah Kebup:ten (EKENE MA TURN 
Bojolali baru2. ini oleh rakjat Bojo. B 
lai mengenai barang2 perhiasan. H 
nja, jang dalam waktu clash ke II 

jbl. telah diamantaa oleh Perwerin | 
tah Kabupaten Boyolali dari rumah H 
Pegadaian, dimana eranga itu telah 
Gigadaikan, “- 

Pertanjaan2 tersebut diadjukan, 
karena hingga sekarang belum ada 
pendjelasan Gari pibak jang berwa- 
djib mengensi barang? itu, sedang 
sewaktu kembalinja Pemerintah Ka 
bupaten Bojotali dari desa ke Kota MH 
sehabis clash ke II jbl atas perta 
njaan rakjat. olehpihak jang banya 2 

“Gjib telah disaipa'kan djawaban se. 
bagai berikut: as 

1, bararg2 perhiasan jang diaman 
“kan oleh Pemerintah Kabupaten 

joleli dalam waktu clash kell, 
jang ternjitaselamat dari gang 
guan musuh, setelah keadaan 
kembali normaal, akun dikem- 

- balikan kepada jang berhak, 
2. mulai saat itu diperintahkan su | 

paja jang” berhak, mendaftarkan 
surat TE Tana pegadai- 2 2 - 
an. Ant. 5 x ” ” ” 

  

R. 

Pada bari Senin tg. 19—3— 
kami jang tertjinta: 

kami tersebut diterima di 

PKN tb 

sebagaimana tsb. dibawah: 

setiap kaleng dari 2 kg. 
1 kg. 

1/2kg. 

mulai malam ini 
SEGALA UMUR. 

"JAMBOREE" 
Ruth Terry — George Byron dil.i: 

dibantu oleh Ernest Tubb and his 
hidanaannja la-u2 jang merdu. 

185— 3 HANJA UNTUK 2 HARI ': 

Pada surat putusan harga No. 356 dgri Menteri 

Perindustrian a.1.ditetapkan harga2 untuk PALMBOOM MBA INE 

DJAM 5—7—9. 

TEXAS TROUBADORS dengan 

Diandan ketinggalan | 

  

KP, 
UTJAPAN TERIMA KASIH 

51 djam 02.20 telah meninggal anak 

. AGNES SRI HERTATI MARIASTOETI umur 4)? th. 
MN Kepada segenap Djawatan2, Instantie2, Badan2, 3dr2, Handai taulan, 

Ibu Pangrukti Laja, R.X. Bumidjo, terutama Sdr.2 tetangga kami, 
3 semuanja jang telah memberikan bantuan berupa apapun djuga 
1 Gan jang telah menghantarkan djenazah dari rumah kami Pontjo- 

ai winstan 92 sampai ketempat pemakamannja di Godejan, kami seke- 
Juarga mengutjap diperbanjak terima kasih. Semoga Arwah anak 

Hadilirat Tuhan dengan semestinja. 

Keluarga jang berdukatjita 

" F. MARGONO SINDOBEKARDEJO. 

  

PEMBERITAHUAN. 
Perdagangan dan. 

SAN EU R. Ie, 
BN AS La an Re Oa 

TB , : 8 

KEPALA KANTOR PENGENDALIAN HARGA. 

rekord dunia 

mematahkan re- 
erguruan- tinggi 

Wen Gsu dari Hongkong, 

    

singa   

Atas segala sympathie jang berupa sumbangan, kundjungan, pengiriman bungah2 dil. 
dari para Pewbesar2, pemimpin2, organisasi2, lengganan2, kawan2 dan tetamu2 dan 

“terutama kepada Ibu Mr. R. KOESOERJONO HADINOTO jang telah meresmikan 
! bagi pembukaan Tjabang Juwelier ,,HOK SING" Horloger, Bodjong 64 PEMAKAN. 

dengan ini kami Dai PAPAN KAa diperbanjak terima kasih. 

Juwelier 

       

  

    
   

TERIMA KASIH 

    

tak Sing Horloger 
SEMARANG - JOGJAKARTA. 

  

LIEM HAN TJING - 

    

  

51GYO6 -2 

181—3 

    

   

          

    

  

LITJIN ATAU TIDAK 
DIPEGUNUNGAN ATAU ti 
DI TANAH DATAR..... 
keagungan Goodyear dibuktikan 
dengan njata oleh statistik dibas 
wah ini: 
diseluruh dunia lebih banjak 
tonnage diangkut dengan ban- 

truck-Goodyear dari pada 
dengan lain merek,     

Untuk Djokjakarta dan Surakarta: 
nRIS TRADING COMPANY", 

Toko A-B.C. di DJOKIA dan 
Toko ONG di SOLO. 

Selandjutnja Agen-Agen di seluruh Indonesia.     

AD VERTENSI 

Hari Djumahat tg. 23 
Maart 1951, ,K.R,” tidak 
terbit. Para pemasang 
advertensi hendaknja 
ma lum. Ka   | di TAWANGMANGU, djanganlah kelupaan : 

—m CHABAR GEMBIRA. 
Bilamana 'Tuan2, Njonja2, Nona2 dan Saudara2 beramai- 

ramai pesiar, melantjong, atau sedang beristirahat 

  

  

  

        

   

    

. margarine Blue   , PEMUDA SEHAT 
| RAKJAT KUAT 

Band: 

   

                        

   

  

     

      

          

    
    
    
    
       

      

            

  
  

  

  

VASCHE BANK 2m 
Kab    

: 5 sampai dangan 26 Maart 1951 

TUTUP. 

- DE AGENT VAN DE JAVASCHE BANK. 

   
      

   
    

  

B.B. 510-220 B. 

  

Gjak peredaran, sebegai berikut : 

KWALITET. T3 

a). dari na NT kg. 
netto Met Rp oU 

b). harga sijerah setiap kg. 

. netto 1 i . Rp. 4,50 

putusan harga tsb. diatas. 

183-3     

si dab Seat bosan 

KEPALA 

dd Sah AA pa DAR Sp 

PEMBERITAHUAN 
"Pada surat putusan hsrga dari Menteri Perdagangan dan Perindustrian 
"No. 839, adalah mulai 6 Maret 1951 untuk sabun keperluan rumah 
P tangga bikinan negeri ini ditetapkan harga2 maksimum, terhitung pa- 

14 T5 T6 

Rp. 340 Rp, 3,— Rp. 2,60 

Rp. 4,25 Rp. 3,75 Rp, 3,25 
Untuk Wi toranyang selandjutnja, dipersilahkan melihat pada sarat 

KANTOR PENGENDALIAN HARGA.   

Silahkan mengundjungi 

Rumah Makan ,,PAK AMAT” di Tawangmangu. 
Tjabang dari Rumah Makan ,,PAK AMAT" di Sriwedari, Solo, 
bertempat di Pesanggrahan »PRINGGODANI"” 
mangu. Melajani Tamu2 Umum. 

'Tawang- 

Tawangmangu, 17 Maret 1951, 

. Hormat kami, 
Rumah Makan ,,PAK AMAT” 

Sriwedari, Solo.   

    

aa 

nSAJEMBARA MENGARANG” 
1. Diadakan oleh Djapen Kabupaten Klaten. : 
2. ISI KARANGAN : Apa baktiku terhadap Negara. 

  

Ta 1 
KETERANGAN: : : : | 

Sifat perlombaan ini lokaai, Gist karenanja segala sesuat supaja ditudjukan chusus untuk daerah Saba ente 3 -! Misalnja karangan mengenal bakti Petani, harus memuat .£ jang wadjib dikerdjakan Petani Mnegan Kabupaten Klaten Aa 
tuk d-erah Kabupaten Klaten... 

3. SJARAT2: Pa Ta 
a. Jang boleh ikut dalam 4ajembara ini hanja. enduduk dideerah 

& Terhadap putusan jury. tidak 'dfadakan 

  

Kabupaten Klaten. 
b. Karangan dapat dibyat Lea bahasa Indo OMA baek ban nesia atau duerah 

c.Sajembara ini ditutup pada tgi. 30 APRIL 195: : @.Karangan2 supaja dialamstkan kepada Djap 2 tan Bae Pewarta Pp japen Kabupaten Kla-: 

e. Pemenang2 akan diputuskan oleh gury jang terdiri atas. 
Djapen Kabupaten klaten 
“Pamong Pradja k 
P.P, dan K, 

   

surat menjurat. 

a: Dari "Djapen uang: R 100.— 
Buku2 : Lvikisan revolusi 

 Hasil2 K.M.B, 
Sedjarah Perang. 

4. HADIAH: 

Hadiah I 

b: Sumbangan dari Pem. Kabupaten . : 
Cc: Sumbangan dari Djswatan p.p. dan at : a, Dari Djapen: uang R 75.— AN 

| Buku2: Likisan revolusi | Hasil2 K.M.B. 
Fedjarah Perang. 5 b. Sumbangan dari Djawatan Perindustrian. Hadiah III.a. Dari Djapen: usang R 50.— 

Buku2: Lukisan Revolusi 
Husil2 K.M.B. 
Sedjarah Perang. 

Hadiah II 

b. Sumbangan dari Djawatan Pertanian Rakjat. 
5. Karangan2 jang mendapat hadiah mendjadt mili $ 

paten Kliten. k Djapen Na 

Djawatan Penerangan” " 
136—3 Kabupaten Klaten 

2 

  
Typ, «Kedaulatan Rakjat"/ 1031. /MA /102 
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